
ADHURIMI JUAJ NË TEMPULL 
DHE SHËRBIMI JUAJ ATJE  

PËR PARAARDHËSIT TUAJ . . .  
DO TA FORCOJNË ZOTIMIN 
TUAJ PËR TË QËNDRUAR NË 
SHTEGUN E BESËLIDHJEVE.

PRESIDENTI RASËLL M. NELSON

Nga Mesazhi i Presidencës së Parë, faqe 4.
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32 Të Kuptuarit e Islamit
Nga Daniel C. Piterson
Një histori e shkurtër dhe mësime 
bazë për fenë e dytë më të madhe 
në botë.

RUBRIKAT
8 Në Foltore: Shporta dhe 

Kavanozë
Nga Çieko N. Okazaki

10 Klasikët e Ungjillit: Ai Mëngjes 
i Shndritshëm të Diele
Nga Plaku Jozef B. Uirthlin

40 Zëra të Shenjtorëve të  
Ditëve të Mëvonshme

44 Portrete Besimi:  
Rakotomalala Alfons

80 Kur Prapë të Takohemi:  
Realiteti i Ringjalljes
Nga Plaku D. Tod Kristoferson

Liahona, Prill 2018

MESAZHET
4 Mesazhi i Presidencës së Parë: 

Teksa Ecim Përpara së Bashku
Nga Presidenti Rasëll M. Nelson

ARTIKUJT KRYESORË
12 Udhëtimi i Fundit,  

i Vetmuar i Shpëtimtarit
Nga Çejkëll Uordli
Këtë stinë Pashke, merrni para-
sysh se si aspekte të ndryshme 
të flijimit shlyes të Shpëtimtarit 
ndikojnë në udhëtimin tuaj gjatë 
jetës.

18 Le ta Përhapim Njohurinë Tonë 
për një Shpëtimtar
Nga Plaku Geri E. Stivenson
Me përparimin e kohëve të fundit 
në teknologji, ne kemi më shumë 
mënyra se kurrë më parë për të 
përhapur informacion rreth Jezu 
Krishtit.

26 Shenjtorët : Historia e Kishës – 
Kapitulli 3: Fletët prej Ari
Pas vizitës engjëllore që pati Jozef 
Smithi prej Moronit, Jozefi i pa 
fletët e arta për herë të parë.

NË KAPAK
Ilustrim nga Jon McNaughton.

4
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46 Shtigje drejt Lumturisë 
së Vërtetë
Nga Plaku Ulises Soaresh
Lumturia e vërtetë dhe e përher-
shme mund të gjendet vetëm kur 
vihen në jetë parimet e ungjillit të 
Jezu Krishtit.

50 Martesa, Paratë dhe Besimi
Nga Sandi Çibuki 
Obasi
E fejuara ime dhe 
unë e vumë besimin 
tonë në provë kur 
nuk kishim mjaft 
para për përgatitjet 
e dasmës sonë.

T Ë  R I N J T Ë  N Ë  M O S H Ë  M A D H O R E

52 Pyetje & Përgjigje
Çfarë mund të bëj për ta rifituar 
besimin tim? Përse e lejon Perëndia 
luftën?

54 Lutja: Çelësi për Dëshminë dhe 
Rivendosjen
Nga Plaku Robert D. Hejls
Jeta e Jozef Smthit na mëson hapin 
e parë në zhvillimin e një dëshmie: 
lutja.

58 Çfarë, Përse dhe Si: Një Analizë 
e Rivendosjes
Nga Feith Sathërlin Blekhërst
Si ndërthuren së bashku peri-
udhat ungjillore, braktisja dhe 
rivendosja?

62 Të Arrijmë ta Njohim 
Shpëtimtarin
Nga Sara Hanson
Ne mund të ndiejmë qëllim dhe 
paqe më të madhe kur i përdorim 
shkrimet e shenjta për të mësuar 
rreth Jezu Krishtit.

R I N I A

66 Kuptimi që Ka për Mua 
Rivendosja
Përdoreni këtë lojë bashkërenditjeje 
për të mësuar rreth ngjarjeve në 
historinë e Kishës që e ndikojnë 
jetën tuaj sot!

68 Apostujt Dëshmojnë për 
Krishtin
Nga Plaku Dejvid A. Bednar

69 Një Mësim i Mrekullueshëm
Nga Plaku Valeri V. Kordon
Kur ne mirëbesojmë te Zoti dhe e 
paguajmë të dhjetën, Ai do të na 
bekojë me atë që ne kemi nevojë.

70 Punishtja e Këpucëve të 
Abuelos
Nga Rei Goldrup
Koha më e mirë për t’u penduar 
për një zgjedhje të gabuar është 
tani.

72 Le të Shndritë Drita Jote: 
Guxo të Jesh i Mirësjellshëm!
Klaudia tregon se si ajo u del në 
mbrojte dhe shfaq dashamirësi 
ndaj të tjerëve.

74 I Humbur dhe i Gjetur
Nga Kael S.
Humba në pyll, por e dija se mund 
të lutesha dhe Perëndia do të më 
ndihmonte.

75 Faqja Jonë

76 Histori nga Shkrimet e Shenjta: 
Jozefin e Shesin në Egjipt
Nga Kim Ueb Rid

79 Faqe për Ngjyrosje: Jezusi 
Thotë: “Eja, Më Ndiq”

F Ë M I J Ë T

Shihni nëse mund 
ta gjeni Liahonën 
e fshehur në këtë  
botim. Ndihmë: 
Çfarë mësimesh 
keni mësuar ju 
nga gjyshet dhe 
gjyshërit tuaj?

46 68

54
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Shënimi i botuesit: Presidenti Rasëll M. Nelson, i veçuar si Presidenti i 17- të 
i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme më 14 janar 
2018, i tha këto fjalë më 16 janar 2018, gjatë një transmetimi të drejtpër-
drejtë nga aneksi i godinës së Tempullit të Solt- Lejkut. Ai kërkoi që fjalët e tij 
të botohen në këtë numër të revistës.

Të dashur vëllezër e motra, ndihem i përulur që të jem 
me ju këtë mëngjes. Para katër ditësh ne vendosëm 
në varr një burrë gjigant, një profet të Perëndisë –  

Presidentin Tomas S. Monson. Asnjë fjalë nuk mund ta 
shprehë drejtësisht madhështinë dhe rëndësinë e jetës së 
tij. Do ta kujtoj gjithmonë plot gëzim miqësinë tonë, me 
mirënjohje për atë që ai më mësoi. Tani ne duhet të shohim 
përpara drejt së ardhmes me besim të plotë në Zotin tonë, 
Jezu Krishtin, Kisha e të cilit kjo është.

Dy ditë më parë, të gjithë Apostuj e gjallë u takuan në 
dhomën e sipërme të Tempullit të Solt- Lejkut. Atje ata morën 
një vendim të njëzëshëm, së pari, që të riorganizohej Presi-
denca e Parë tani dhe, së dyti, që unë të shërbej si Presidenti 
i Kishës. Fjalët janë të papërshtatshme për t’ju treguar se 
çfarë ndjeva kur Vëllezërit e mi – Vëllezërit të cilët mbajnë 
të gjithë çelësat e priftërisë të rivendosur nëpërmjet Profetit 
Jozef Smith në këtë periudhë ungjillore – i vendosën duart e 
tyre mbi kokën time për të më shuguruar dhe veçuar si Pre-
sident të Kishës. Ishte një përvojë e shenjtë dhe përulësuese.

Atëherë u bë përgjegjësia ime që të dalloja se cilët i kishte 
përgatitur Zoti që të ishin këshilltarët e mi. Si mund të zgjidh-
ja vetëm dy nga Dymbëdhjetë Apostujt e tjerë, secilin prej të 

cilëve e dua aq fort? I jam thellësisht mirënjohës Zotit që iu 
përgjigj lutjeve të mia të zjarrta. Jam shumë mirënjohës që 
Presidenti Dallin Heris Ouks dhe Presidenti Henri Benion  
Ajring janë të gatshëm për të shërbyer me mua si Këshilltarët 
e Parë dhe të Dytë, përkatësisht. Presidenti Diter F. Uhtdorf 
ka zënë sërish vendin e tij në Kuorumin e Dymbëdhjetë 
Apostujve. Ai ka marrë tashmë detyra të rëndësishme për të 
cilat ai është i kualifikuar në mënyrë të pashoqe.

U jap përgëzimet e mia atij dhe Presidentit Ajring për 
shërbimin e tyre madhështor si këshilltarë të Presidentit 
Monson. Ata kanë qenë tërësisht të aftë, të përkushtuar dhe 
të frymëzuar. Jemi shumë mirënjohës për ta. Secili është i 
gatshëm të shërbejë tani atje ku nevojitet më shumë.

Nga Presidenti 
Rasëll M. Nelson

Teksa Ecim  
Përpara së Bashku

M E S A Z H I  I  P R E S I D E N C Ë S  S Ë  P A R Ë

Mesazhi Mujor i Presidencës së 
Parë Nuk do të Vazhdohet Më
Ky do të jetë Mesazhi i fundit i Presidencës së Parë të bo-
tuar në revistat në baza mujore. Në të ardhmen, Presiden-
ca e Parë do të japë mesazhe të rëndësishme siç nevojitet, 
nëpërmjet kanaleve të ndryshme të Kishës, përfshirë 
revistat e Kishës dhe LDS .org.
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Si Apostulli i dytë në vjetërsi, Presi-
denti Ouks gjithashtu bëhet President 
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve. 
Gjithsesi, për shkak të thirrjes së tij 
në Presidencën e Parë dhe në përputh-
je me rendin e Kishës, Presidenti  
M. Rasëll Ballard, pasuesi në vjetërsi, do 
të shërbejë si Presidenti Veprues i atij 
kuorumi. Presidenca e Parë do të puno-
jë krah për krah me Të Dymbëdhjetët 
që të dallojë vullnetin e Zotit dhe ta 
çojë përpara veprën e Tij të shenjtë.

Jemi mirënjohës për lutjet tuaja. Ato 
janë bërë për ne anembanë botës. Në 
mëngjesin pas vdekjes së Presidentit 

Monson, një lutje e tillë u bë nga një 
djalë katërvjeçar, i quajtur Benson. 
Ju citoj pjesë nga letra e nënës së tij 
dërguar bashkëshortes sime, Uendit. 
Bensoni u lut: “Ati Qiellor, të falënde-
rojmë që Presidenti Tomas S. Monson 
mundi ta shihte bashkëshorten e tij 
sërish. Të falënderojmë për profetin 
tonë të ri. Ndihmoje të jetë trim dhe 
të mos ketë frikë ngaqë është i ri në 
detyrë. Ndihmoje të rritet që të bëhet i 
shëndetshëm dhe i fortë. Ndihmoje të 
ketë fuqi, sepse ai ka priftërinë. Dhe na 
ndihmo që të jemi gjithmonë të mirë.”

E falënderoj Perëndinë për fëmijë si 

ai dhe për prindër që janë të vëmend-
shëm ndaj zotimit të tyre për të qenë 
prindër të drejtë dhe plot qëllim – për 
çdo prind, mësues dhe anëtar që 
mban barrë të rënda dhe prapësepra-
pë shërben me shumë gatishmëri. Me 
fjalë të tjera, për secilin prej jush, unë 
jam përulësisht shumë mirënjohës.

Zoti Është në Timon
Teksa ecim përpara së bashku, ju 

ftoj të mendoni rreth mënyrës ma-
dhështore me anë të së cilës Zoti e 
qeveris Kishën e Tij. Kur një President 
i Kishës ndërron jetë, nuk ka asnjë 

Çdo ditë e shërbimit të një Apostulli është një 
ditë e të mësuarit dhe përgatitjes për më shumë 
përgjegjësi në të ardhmen.
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fshehtësi se kush është personi pasues i thirrur që të shër-
bejë në atë detyrë. Nuk ka fushatë elektorale, nuk ka për-
pjekje për t’u zgjedhur, por vetëm veprimet pa bujë të një 
plani hyjnor të vazhdueshmërisë, i paraqitur prej Zotit Vetë.

Çdo ditë e shërbimit të një Apostulli është një ditë e të 
mësuarit dhe përgatitjes për më shumë përgjegjësi në të 
ardhmen. Kërkohen dekada shërbimi për një Apostull që të 
shkojë nga karrigia e Apostullit më të ri në detyrë në karri-
gen e Apostullit më me vjetërsi në grup. Gjatë asaj kohe, 
ai fiton përvojë të drejtpërdrejtë në çdo fushë të punës së 
Kishës. Ai gjithashtu bëhet mjaft i njohur me njerëzit e to-
kës, përfshirë historitë, kulturat, gjuhët e tyre, teksa detyrat 
e çojnë atë pareshtur anekënd rruzullit tokësor. Ky proces i 
vazhdimësisë në udhëheqjen e Kishës është i pashoq. Nuk 
di ndonjë tjetër të ngjashëm me të. Kjo gjë nuk duhet të na 

habitë, sepse kjo është Kisha e Zotit. Ai nuk vepron sipas 
mënyrës së njerëzve.

Kam shërbyer në Kuorumin e Të Dymbëdhjetëve nën 
pesë Presidentë të mëparshëm të Kishës. E kam parë 
secilin President të merrte zbulesë dhe t’i përgjigjej asaj 
zbulese. Zoti gjithmonë i ka udhëzuar e frymëzuar pro-
fetët e Tij dhe gjithmonë do t’i udhëzojë e frymëzojë ata. 
Zoti është në timon. Ne, të cilët jemi shuguruar që të 
japim dëshmi për emrin e Tij të shenjtë anembanë botës, 
do të vazhdojmë të përpiqemi ta dimë vullnetin e Tij dhe 
ta ndjekim atë.

Qëndroni në Shtegun e Besëlidhjeve
Tani, secilit anëtar të Kishës unë i them, vazhdoni 

në shtegun e besëlidhjeve. Zotimi juaj për ta ndjekur 

Vazhdoni në shtegun e besëlidhjeve. Zotimi juaj për ta ndjekur 
Shpëtimtarin nëpërmjet bërjes së besëlidhjeve me Të dhe më 
pas nëpërmjet mbajtjes së atyre besëlidhjeve, do ta hapë derën 
drejt çdo bekimi dhe privilegji shpirtëror në dispozicion.
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Shpëtimtarin nëpërmjet bërjes së besëlidhjeve me Të dhe 
më pas nëpërmjet mbajtjes së atyre besëlidhjeve, do ta 
hapë derën drejt çdo bekimi dhe privilegji shpirtëror në 
dispozicion të burrave, grave dhe fëmijëve kudo.

Si Presidencë e re, ne dëshirojmë të fillojmë me për-
fundimin në mendje. Për këtë arsye, ne po ju flasim sot 
nga një tempull. Përfundimi për të cilin përpiqet fort 
secili prej nesh, është të na dhurohet fuqi në një shtëpi 
të Zotit, të vulosur si familje, besnikë ndaj besëlidhjeve të 
bëra në tempull të cilat na kualifikojnë për dhuratën më 
të madhe të Perëndisë – dhuratën e jetës së përjetshme. 
Ordinancat e tempullit dhe besëlidhjet që bëni atje, janë 
thelbësore për ta forcuar jetën tuaj, martesën e familjen 
tuaj dhe aftësinë tuaj për t’u bërë ballë sulmeve të kundër-
shtarit. Adhurimi juaj në tempull dhe shërbimi juaj atje për 

paraardhësit tuaj do t’ju bekojnë me zbulesë dhe paqe të 
shtuar vetjake dhe do ta forcojnë zotimin tuaj për të qënd-
ruar në shtegun e besëlidhjeve.

Tani, nëse jeni larguar nga shtegu, më lejoni t’ju ftoj 
me gjithë shpresën në zemrën time që, ju lutemi, të kthe-
heni. Cilatdo qofshin shqetësimet tuaja, cilatdo qofshin 
sfidat tuaja, ka vend për ju në këtë, Kishën e Zotit. Ju dhe 
brezat ende të palindur do të bekoheni nga veprimet tuaja 
tani për t’u kthyer në shtegun e besëlidhjeve. Ati ynë në 
Qiell gëzohet me fëmijët e Tij dhe Ai dëshiron që secili 
prej nesh të kthehet në shtëpi tek Ai. Ky është qëllimi 
madhor i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve 
të Mëvonshme – ta ndihmojë secilin prej nesh që të kthe-
het në shtëpi.

Ju shpreh dashurinë time të thellë për ju – dashuri e cila 
është rritur gjatë dekadave të takimit me ju, të adhurimit me 
ju dhe të shërbimit ndaj jush. Mandati ynë hyjnor është që 
të shkojmë te çdo komb, fis, gjuhë dhe popull, që të ndih-
mojmë për ta përgatitur botën për Ardhjen e Dytë të Zotit. 
Këtë do ta bëjmë me besim në Zotin Jezu Krisht, duke e 
ditur se Ai është në drejtim. Kjo është vepra e Tij dhe Kisha 
e Tij. Ne jemi shërbëtorët e Tij.

Unë shpall përkushtimin tim ndaj Perëndisë, Atit tonë 
të Amshuar, dhe Birit të Tij, Jezu Krishtit. I njoh Ata, i dua 
Ata dhe betohem t’u shërbej Atyre – dhe juve – deri në 
frymën e fundit të jetës sime. Në emrin e shenjtë të Jezu 
Krishtit, amen. ◼FO
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Perëndia na ka dhënë shumë dhu-
rata, shumë larmi dhe shumë 

ndryshime, por gjëja thelbësore është 
ajo që dimë për njëri- tjetrin – që ne të 
gjithë jemi fëmijët e Tij.

Sfida jonë si anëtarë të Kishës  
është që të gjithë ne të mësojmë nga 
njëri- tjetri, që të gjithë ne ta duam 
njëri- tjetrin dhe të rritemi së bashku.

Doktrinat e ungjillit janë të do-
mosdoshme. Ato janë thelbësore, por 
fasada është sipas dëshirës. Lejomëni 
të tregoj një shembull të thjeshtë për 
të vënë në dukje ndryshimin midis 
doktrinave të Kishës dhe fasadës 
kulturore. Ja tek është një kavanoz me 
pjeshkë nga Juta, e përgatitur prej një 
shtëpiakeje nga Juta për të ushqyer 
familjen e saj gjatë një stine dëbore. 
Shtëpiaket nga Havai nuk i konservoj-
në frutat në kavanozë. Ato mbledhin 
mjaftueshëm fruta për disa ditë dhe i 
vendosin ato në shporta të këtilla për 
familjet e tyre. Kjo shportë përmban 
një mango, banane, një ananas dhe 
një papaja . . . të mbledhura nga një 
shtëpiake polineziane për të ushqyer 
familjen e saj në një klimë ku frutat 
piqen gjatë gjithë vitit.

Shporta dhe kavanozi janë enë të 
ndryshme, por përmbajtja është e 

SHPORTA DHE KAVANOZË
Nga Çieko N. Okazaki

N Ë  F O L T O R E

njëjtë: fruta për një familje. A është 
kavanozi ena e duhur dhe shporta 
e gabuar? Jo, të dyja janë të duhura. 
Ato janë enë të përshtatshme për 
kulturën dhe nevojat e njerëzve. Dhe 
ato janë të dyja enë të përshtatshme 
për përmbajtjen që mbajnë, e cila 
është fruti.

Tani, çfarë është fruti? Pali na 
thotë: “Fryti i Frymës është: dashuria, 
gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, 
mirësia, besimi, zemërbutësia [dhe] 
vetëkontrolli” [Galatasve 5:22–23]. Në 
motërinë e Shoqatës së Ndihmës, në 
vëllazërinë e kuorumit të priftërisë, 
në mbledhjen e përbashkët nderuese 
për të marrë sakramentin, fryti i  
Frymës na bashkon në dashuri, 
gëzim e paqe qoftë nëse Shoqata e 
Ndihmës është në Taipei apo Tongë, 
apo nëse kuorumi i priftërisë është 
në Montanë apo Meksikë dhe qoftë 
nëse mbledhja e sakramentit është 
në Fixhi apo Filipine.

. . . Kur u thirra në Presidencën 
e Përgjithshme të Shoqatës së Ndih-
mës, Presidenti [Gordon B.] Hinkli 
më këshilloi: “Ju i sillni një cilësi të 
veçantë kësaj presidence. Ju do të 
mbaheni mend si dikush që përfa-
qëson ata që janë jashtë kufijve të 

Këto seri të reja nxjerrin në pah jetën e grave të përkushtuara dhe mesazhet e tyre, përmbledhur nga libri 
At the Pulpit: 185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women (2017).

RRETH MOTRËS 
OKAZAKI

Çieko Nishimura Okazaki 
(1926–2011) u rrit në 

Havai të SHBA- së, në një 
familje budiste me prejardhje 

japoneze. Ajo u bashkua me Kishën 
kur ishte 15 vjeçe.

Që në atë kohë, Motra Okazaki arriti 
ta vlerësonte ndërlikimin e gjendjes 
së saj etnike dhe kulturore. E shqetë-
suar për mënyrën se çfarë të tjerët do 
të mendonin për të pas bombardimit 
të Përl Harborit në Havai nga ushtria 
japoneze, Motra Okazaki dhe nëna e saj 
mblodhën dhe dogjën çdo objekt për-
kujtimor japonez që zotëronin. Por më 
pas ajo u pa në pasqyrë dhe mendoi: 
“Unë nuk kam shkelur kurrë në Japoni. 
Me zemër nuk jam japoneze. Por nuk 
mund t’ia mbath nga vetja. Sytë, lëkura 
dhe flokët e mi kanë pamje japoneze.” 1

Motra Okazaki u përball me raciz-
min gjatë gjithë jetës së saj. Ajo filloi të 
jepte mësim fill pas Luftës II Botërore 
kur ndjenjat antijaponeze ishin ende të 
forta në Shtetet e Bashkuara. Tri nëna 
nuk pranuan t’i lejonin fëmijët e tyre që 
të shkonin në klasën e saj. Por Motra 
Okazaki shpejt ua fitoi zemrën.2

Motra Okazaki ishte gruaja e parë 
që shërbeu në të tri bordet drejtuese të 
organizatave ndihmëse të grave: së pari 
tek Të Rejat, mandej në Fillore, më pas 
në Shoqatën e Ndihmës.3

Ky mesazh është një përmbledhje e 
bisedës së saj në konferencën e për-
gjithshme të prillit të vitit 1996 mbi 
unitetin dhe larminë kulturore (shenjat 
e pikësimit dhe germat e mëdha të 
standardizuara).
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Shteteve të Bashkuara dhe Kanadasë. 
. . . Ata do të shohin te ju një përfa-
qësim të unitetit të tyre me Kishën.” 
Ai më dha një bekim që gjuha ime 
të mund të zgjidhej ndërsa flisja me 
njerëzit.4

. . . [Kur fola në vende të tjera,] unë 
mund ta ndieja Shpirtin që i përçon-
te fjalët e mia në zemrën e tyre dhe 
mund të ndieja “fryti[n e] Frymës” që 
ma kthente sërish dashurinë e tyre, 
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gëzimin e tyre dhe besimin e tyre. 
Unë mund ta ndieja Shpirtin që na 
njësonte.

Vëllezër e motra, qoftë nëse frutat 
tuaja janë pjeshka apo papaja dhe 
qoftë nëse ju i futni ato në kavanozë 
apo në shporta, ne ju falënderojmë që 
i jepni ato me dashuri. Atë në Qiell, 
qofshim një dhe qofshim të tutë 5, unë 
lutem në emrin e shenjtë të Shpëtimta-
rit tonë, Jezu Krishtit, amen. ◼

SHËNIME
 1. Chieko N. Okazaki, Lighten Up! (1993), f. 7.
 2. Shih Okazaki, Lighten Up!, f. 48–50;  

Gregory A. Prince, “‘There Is Always a  
Struggle’: An Interview with Chieko N.  
Okazaki”, Dialogue: A Journal of Mormon  
Thought, f. 45, nr. 1 (pranverë 2012): 
f. 114–115.

 3. “Obituary: Okazaki, Chieko”, Deseret News, 
7 gusht 2011.

 4. Shih Prince, “There Is Always a Struggle”, 
f. 121. Gordon B. Hinkli ishte Këshilltar i 
Parë në Presidencën e Parë kur Motra  
Okazaki u thirr në vitin 1990.

 5. Shih Doktrina e Besëlidhje 38:27.
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Ne e dimë se çfarë është Ringjallja – 
ribashkimi i shpirtit me trupin në 

formën e tij të përkryer. . . .
A mund ta imagjinoni këtë? Ne në 

kulmin e moshës? Kurrë të sëmurë, 
kurrë në dhembje, kurrë të munduar 
nga sëmundjet që na mbërthejnë aq 
shpesh në vdekshmëri?

Ringjallja është në thelb të gjërave 
që besojmë si të krishterë. . . .

. . . Kur Shpëtimtari u ngrit nga 
varri, . . . Ai bëri diçka që askush tjetër 
nuk mund ta bënte. Ai i këputi lidhjet 
e vdekjes, jo vetëm për Veten e Tij, por 
për të gjithë ata që kanë jetuar ndonjë-
herë – të drejtët dhe të padrejtët. . . .

. . . Ai e bëri atë dhuratë të vlef-
shme për të gjithë. Dhe me atë vepër 
madhështore, Ai zbuti hidhërimin 
shkatërrues, gërryes që ua ha shpirtin 
atyre që kanë humbur të dashurit e 
tyre të vyer.

Unë mendoj se sa e errët ishte ajo e 
premte kur Krishti u ngrit në kryq. . . .

. . . Toka u drodh dhe errësira e 
pushtoi. . . .

Ata njerëz të ligj, që kërkonin jetën 
e Tij, u gëzuan. . . .

Në atë ditë, [veli] i tempullit u [nda 
më dysh].

Maria Magdalena dhe Maria, nëna 
e Jezusit, ishin të dyja të pushtuara 
nga dëshpërimi. . . . Njeriu i shkëlqyer 
që e kishin dashur e nderuar, varej i 
pajetë në kryq. . . .

. . . Apostujt ishin të rrënuar [shpir-
tërisht]. Jezusi, Shpëtimtari i tyre 
– njeriu që kishte ecur mbi ujë dhe 
kishte ngritur të vdekurit – ishte Vetë 
në mëshirën e të ligjve. . . .

Ishte një e premte e mbushur me 
hidhërim shkatërrues, gërryes. . . .

Unë mendoj se nga të gjitha ditët 
që nga fillimi i historisë së kësaj bote, 

AI MËNGJES I SHNDRITSHËM TË DIELE
Nga Plaku Jozef B. Uirthlin (1917–2008),
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve

Atë ditë, Zoti i ringjallur i këputi lidhjet e vdekjes. Ai u ngrit nga varri dhe u shfaq ngadhënjimtar 
plot lavdi si Shpëtimtari i gjithë njerëzimit.

K L A S I K Ë T  E  U N G J I L L I T

ajo e premte ishte më e errëta.
[Por] dëshpërimi nuk zgjati sepse 

të dielën, Zoti i ringjallur i këputi 
lidhjet e vdekjes. Ai u ngrit nga  
varri dhe u shfaq ngadhënjimtar 
plot lavdi si Shpëtimtari i gjithë 
njerëzimit.

Dhe, për një çast, sytë që ishin të 
mbushur me lot të pashtershëm, u 
thanë. Buzët që kishin pëshpëritur 
lutje hidhërimi dhe dëshpërimi, tani 
e mbushën ajrin me përlëvdime të 
mahnitshme, sepse Jezusi, Krishti, Biri 
i Perëndisë së gjallë, qëndroi përpa-
ra tyre si . . . provë që vdekja është 
thjesht fillimi i një ekzistence të re 
dhe të [mrekullueshme].

Secili prej nesh do të ketë të prem-
tet e veta – ato ditë kur universi vetë 
duket i copëtuar dhe copëzat e botës 
sonë ndodhen përreth nesh të shpër-
ndara në pjesëza. . . .
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Por unë ju dëshmoj në emrin e Atij 
që e mposhti vdekjen – e diela do të 
vijë. Në zymtinë e hidhërimit tonë, e 
diela do të vijë.

. . . Pavarësisht nga dëshpërimi ynë, 
e diela do të vijë. Në këtë jetë apo në 
tjetrën, e diela do të vijë.

Unë ju dëshmoj se Ringjallja nuk 
është një fabul. Ne kemi dëshmitë per-
sonale të atyre që e panë Atë. Mijëra 
[njerëz] në Botën e Vjetër dhe në të 

Renë dëshmuan për Shpëtimtarin e 
ringjallur. Ata i ndien plagët në duart, 
këmbët dhe ijën e Tij. . . .

Pas Ringjalljes, dishepujt u ripër-
tërinë. Ata udhëtuan në mbarë botën 
. . . duke shpallur me guxim për Jezu 
Krishtin, Birin e ringjallur të Perëndisë 
së gjallë.

Shumë prej tyre . . . vdiqën si marti-
rë, me dëshminë për Krishtin e ringja-
llur në buzët e tyre ndërsa vdisnin.

Ringjallja e ndryshoi jetën e atyre 
që e dëshmuan atë. A nuk duhet ta 
ndryshojë tonën?

Ne të gjithë do të ngrihemi nga 
varri. . . .

Për shkak të jetës dhe flijimit të 
përjetshëm të Shpëtimtarit të botës, ne 
do të ribashkohemi me ata që i kemi 
dashur.

. . . Në atë ditë ne do të gëzohemi 
patjetër që Mesia mundi gjithçka, që 
ne të mund të jetojmë përgjithmonë.

Në saje të ordinancave të shenjta që 
marrim në tempujt e shenjtë, largimi 
ynë nga kjo vdekshmëri e shkurtër, 
nuk mund t’i ndajë për kohë të gjatë 
marrëdhëniet që janë lidhur së bashku 
me fijet e lidhjeve të përjetshme.

Është dëshmia ime solemne se vdek-
ja nuk është fundi i ekzistencës. . . .

Le të kuptojmë dhe të jetojmë plot 
falënderim për dhuratat e paçmuara 
që na vijnë si bij e bija të një Ati të da-
shur Qiellor, dhe për premtimin e asaj 
dite të shndritshme kur ne të gjithë do 
të ngrihemi ngadhënjimtarë nga varri.

. . . Pavarësisht se sa e errët e 
premtja jonë, e diela do të vijë. ◼

Nga një bisedë në konferencën e përgjithshme 
të tetorit 2006.
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Nga Çejkëll Uordli
Revistat e Kishës

Gjatë gjithë jetës së Tij në vdekshmëri, 
Shpëtimtari ndërmori shumë  
udhëtime – udhëtimin e Tij nga 

Bethlehemi për në Egjipt kur ishte foshnjë, 
udhëtimin e Tij prej 40 ditësh në shkretëtirë, 
udhëtimet e Tij të shumta në qytete, fshatra 
dhe shtëpi për të dhënë mësim, shëruar e 
bekuar gjatë shërbesës së Tij dhe shumë të 
tjera. Por ishte një udhëtim që Shpëtimtari 
duhej ta përballonte i vetëm dhe ai ishte një 
udhëtim që vetëm Ai mund ta duronte.
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“Të dielën e Pashkës ne festojmë ngjarjen më të shumëpri-
tur dhe më të lavdishme në historinë e botës.

Është dita që ndryshoi gjithçka.
Në atë ditë, jeta ime ndryshoi.
Jeta juaj ndryshoi.
Fati i të gjithë fëmijëve të Perëndisë ndryshoi.”

Presidenti Diter F. Uhtdorf, Këshilltar i Dytë në Presidencën e Parë,  
“Dhurata e Hirit”, Liahona, maj 2015, f. 107.

Vuajtje e Pakrahasueshme
“Asnjë mendje njerëzore nuk mund ta kuptojë rëndësinë 

tërësore të asaj që Krishti bëri në Gjetseman.
Ne e dimë se Ai nxori pika të mëdha gjaku nga çdo por, 

kur zbrazi llumin e asaj kupe të hidhur që Ati i Tij ia kishte 
dhënë Atij.

Ne e dimë se Ai vuajti, si në trup dhe në shpirt, më shumë 
sesa është e mundur për njeriun të vuajë, përveçse në vdekje.

Ne e dimë se në njëfarë mënyre, të pakuptueshme për ne, 
vuajtja e Tij plotësoi kërkesat e drejtësisë, i shpagoi shpirtrat 
e penduar nga dhembjet dhe dënimet e mëkatit dhe e bëri 
të mundshme mëshirën për ata që besojnë në emrin e Tij të 
shenjtë.

Ne e dimë se Ai u shtri i kapitur përtokë kur dhembjet dhe 
agonia e një barre të pafund e bënë të dridhej dhe të dëshi-
ronte që të mos e pinte kupën e hidhur.”
Plaku Bruce R. McConkie (1915–1985), i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, 
“The Purifying Power of Gethsemane”, Ensign, maj 1985, f. 9.

Zbatimi Vetjak: Ndonëse nuk mund ta kuptojmë 
atë gjithmonë, Shpëtimtari vuajti të gjitha llojet e 
dhembjes gjatë Shlyerjes. Ai kupton çdo dhemb-
je fizike, duke filluar që nga një kockë e thyer 
deri te sëmundjet më të rënda kronike. Ai ndjeu 
errësirën dhe dëshpërimin e sëmundjeve men-
dore të tilla si depresioni, ankthi, varësia, vetmia 
dhe pikëllimi. Dhe Ai ndjeu çdo plagë shpirtëro-
re, sepse mori mbi veten e Tij të gjitha mëkatet 
e njerëzimit.

Plaku Dejvid A Bednar, i Kuorumit të Dy-
mbëdhjetë Apostujve, dha mësim: “Në një çast 
dobësie ju mund të thërrisni: ‘Askush s’e di si 
është. Askush s’e kupton.’ Por Biri i Perëndisë 
di dhe kupton në mënyrë të përsosur, sepse Ai 
i ka ndier dhe i ka mbajtur barrët tona vetjake” 
(“I Duronin Barrët e Tyre me Lehtësi”, Liahona, 
maj 2014, f. 90).
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Ai Ishte i Vetmi që Mundej
“Ajo që bëri Ai, mund të bëhej vetëm nga Hyjnia. Si Biri i Ve-

tëmlindur në mish nga Ati, Jezusi trashëgoi cilësi hyjnore. Ai 
ishte i vetmi njeri, që u lind ndonjëherë në vdekshmëri, i cili mund 
ta kryente këtë vepër më domethënëse dhe më hyjnore. Si i vetmi 
Njeri pa mëkat që jetoi ndonjëherë në këtë tokë, Ai nuk iu nën-
shtrua vdekjes shpirtërore. Për shkak të perëndishmërisë së Tij, Ai 
gjithashtu zotëroi fuqi mbi vdekjen fizike. Kështu që Ai bëri për ne 
atë që ne nuk mund ta bënim për veten tonë. Ai i shkatërroi kthet-
rat e pamëshirshme të vdekjes. Ai bëri të mundur gjithashtu për ne 
që të kemi ngushëllimin e madhërishëm dhe të qetë të dhuratës së 
Frymës së Shenjtë.”
Presidenti James E. Faust (1920–2007), Këshilltar i Dytë në Presidencën e Parë, 
“The Atonement: Our Greatest Hope”, Liahona, janar 2002, f. 20.

Zbatimi Vetjak: Nëpërmjet Shlyerjes së Tij, 
Shpëtimtari i zgjidhi lidhjet e vdekjes dhe 
na shëlboi ne të gjithë nga mëkatet tona, në 
mënyrë që çdo njeri të mund të ketë jetë të 
përjetshme. Ai ishte i vetmi që kishte aftësinë 
për të përmbushur një detyrë kaq të paima-
gjinueshme dhe të pamundur. Kur përballemi 
me sfida të rënda, ne mund të marrim ngu-
shëllim në dijeninë që Shpëtimtari me të vër-
tetë mund ta bëjë të pamundurën të mundur.
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Ai Nuk u Kthye Pas
“Në një kodër që quhej Kalvar, ndërsa pasuesit e pashpresë vësh-

tronin, trupi i Tij i plagosur u mbërthye në kryq. Pa mëshirë Atë e 
tallën, e mallkuan dhe e përqeshën. . . .

Orë agonie kaluan ndërsa jeta e Tij po mbaronte. Nga buzët e Tij të 
thara erdhën fjalët: ‘O Atë, në duart e tua po e dorëzoj frymën tim[e]! 
Dhe, si tha këto, dha frym[ë]’. . . .

Në çastin e fundit, Mësuesi mund të ishte kthyer prapa. Por Ai nuk 
u kthye. Ai kaloi nën të gjitha gjërat, që të mund t’i shpëtonte të gjitha 
gjërat. Trupi i Tij pa jetë u vendos me ngut por butësisht në një varr 
të huajtur.”
Presidenti Tomas S. Monson (1927–2018), “Ai Është Ngritur!” Liahona, maj 2010, f. 89.

Zbatimi Vetjak: Ai vuajti nga dhembja 
e agonisë, vetmia dhe dëshpërimi, por 
prapëseprapë Shpëtimtari e duroi dhe e 
përfundoi udhëtimin e Tij në vdekshmëri 
me hir – madje duke i kërkuar Atit të Tij 
që t’i falte ata që e kryqëzuan Atë. Për 
shkak të shembullit të Tij të përsosur, ne 
mund të përballemi me vetë sprovat dhe 
vështirësitë tona me hir dhe, me ndihmën 
e Tij, ne gjithashtu mund të durojmë deri 
në fund.
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Zbatimi Vetjak: Ndonëse nuk ishim mes 
atyre që e panë trupin e ringjallur dhe të 
përsosur të Shëlbuesit, ne prapëseprapë 
mund të qëndrojmë si dëshmitarë të Tij sot. 
Ai mund të jetë gjithmonë qendra e jetës 
sonë, pavarësisht nga koha ose vendi në 
të cilin gjendemi. Sa herë që ne i ofrojmë 
zemrën dhe duart tona në shërbim të të tje-
rëve; tregojmë fisnikëri, mirësi dhe respekt 
ndaj të gjithëve; e mbrojmë të vërtetën 
dhe i japim dëshmitë tona për ungjillin, ne 
qëndrojmë si dëshmitarë të vërtetë të Jezu 
Krishtit.

Dëshmitarët e Shumtë të Ringjalljes së Tij
“Unë i besoj dëshmitarët e shumtë të Ringjalljes së Shpëtimtarit, për-

vojat dhe dëshmitë e të cilëve gjenden në Dhiatën e Re – Pjetrin 
dhe shokët e tij nga Të Dymbëdhjetët dhe Maria Magdalenën e shtrenj-
të e të dëlirë, mes të tjerëve. I besoj dëshmitë që gjenden në Librin e 
Mormonit – të Apostullit Nefi me turmën pa emër në tokën Begati, mes 
të tjerëve. Dhe i besoj dëshmisë së Jozef Smithit dhe Sidni Rigdonit të 
cilët, pas shumë dëshmish të tjera, shpallën dëshminë e madhërishme të 
kësaj periudhe të fundit ungjillore ‘se ai jeton! Sepse ne e pamë atë.’ Nën 
vështrimin e syrit të tij gjithçkaparës, qëndroj vetë si një dëshmitar se 
Jezusi i Nazaretit është Shëlbuesi i ringjallur dhe dëshmoj për gjithçka që 
rrjedh nga fakti i Ringjalljes së Tij. E marrshi bindjen dhe ngushëllimin e 
po të njëjtës dëshmi.”
Plaku D. Tod Kristoferson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, “Ringjallja e Jezu Krishtit”, 
Liahona, maj 2014, f. 114.
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Nuk na Duhet të Ecim Vetëm
“Një nga ngushëllimet më të mëdha në këtë stinë Pashke 

është që, për shkak se Jezusi e përshkoi tërësisht i 
vetëm një shteg kaq të gjatë e të vetmuar, neve nuk do të na 
duhet të veprojmë kështu. Udhëtimi i Tij i vetmuar na solli 
një shoqëri të madhe për pjesën tonë të vogël të atij shtegu – 
kujdesin e mëshirshëm të Atit tonë në Qiell, shoqërinë e pa-
dështueshme të këtij Biri të Dashur, dhuratën e përsosur të 
Frymës së Shenjtë, engjëj në qiell, pjesëtarë të familjes në të 
dy anët e velit, profetë dhe apostuj, mësues, udhëheqës dhe 
miq. Të gjitha këto dhe më shumë janë dhënë si shoqërues 
për udhëtimin tonë në vdekshmëri, për shkak të Shlyerjes së 
Jezu Krishtit dhe të Rivendosjes së ungjillit të Tij. E trumbetu-
ar nga maja e Kalvarit është e vërteta që ne kurrë nuk do të 
lihemi të vetëm, as pa ndihmë, edhe pse ndonjëherë mund 
të ndiejmë sikur jemi të vetëm. . . .

. . . Qëndrofshim me Jezu Krishtin ‘në të gjitha kohërat 
dhe në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet që [ne] të 
gjende[m]i, madje deri në vdekje’, pasi sigurisht që kështu 
është se si qëndroi Ai pranë nesh kur ishte deri në vdekje 
dhe kur Atij iu desh të qëndronte krejtësisht dhe tërësisht 
i vetëm.”
Plaku Xhefri R Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, “Askush Nuk 
Ishte me Të”, Liahona, maj 2009, f. 88.

Zbatimi Vetjak: Gjatë kësaj Pashke, kujtoni udhëtimin e 
fundit, të vetmuar të Shpëtimtarit. Ai sakrifikoi gjithçka kish-
te, në mënyrë që ju dhe çdo njeri në tokë të mund të bëhet i 
pastër dhe të ketë jetë të përjetshme. Mësoni nga shembulli 
i Tij i përsosur. Mbajeni Atë në mendimet tuaja dhe zemrën 
tuaj. Dhe gjithmonë kujtoni që nuk jeni kurrë vetëm. Ngaqë 
Ai e duroi udhëtimin e Tij të fundit në vetmi të plotë dhe 
absolute, Ai nuk do t’ju braktisë. Dashuria e Tij për ju është 
e pafundme dhe e pandryshueshme dhe Ai është i gatshëm 
t’ju japë paqe, ngushëllim dhe shpresë teksa vazhdoni udhë-
timin tuaj vetjak. Dhurata e Tij e Shlyerjes është e përjetshme 
dhe u dha për ju. ◼
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Shihni se si Pashka judease na ndihmon ta kuptojmë Pashkën e krishterë te  
lds .org/ go/ 41817.
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Nga Plaku Geri E. 
Stivenson,
i Kuorumit të 
Dymbëdhjetë 
Apostujve
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Ne jemi Kisha e Jezu Krishtit, e themeluar në ditët 
e mëvonshme. Në të njëjtën mënyrë se si Zoti i 
udhëzoi dishepujt e Tij të lashtë, neve na është 

dhënë përgjegjësia në ditët e mëvonshme që të “[dalim] 
në mbarë botën dhe [t’ia] prediko[jmë] ungjillin çdo kri-
jese” (Marku 16:15).

Profeti i lashtë, Nefi, i përmblodhi shkurtimisht 
këtë mision e mesazh dhe synimin e tyre: “Dhe, 
ne flasim për Krishtin, ne gëzohemi në Krishtin, ne 
predikojmë për Krishtin, ne profetizojmë mbi Krishtin 
dhe shkruajmë sipas profecive tona, që fëmijët tanë të 
mund të dinë se cilit burim t’i drejtohen për heqjen e 
mëkateve të tyre” (2 Nefi 25:26).

Në librin e Mosias, ne lexojmë se si profeti i lashtë 
i Librit të Mormonit, mbreti Beniamin, e mblodhi tek 
tempulli popullin e tij nga i gjithë vendi, bëri të ngrihej 
një kullë dhe iu dha mësim njerëzve. Ndërkohë që u 
jepte mësim, ai gjithashtu u profetizoi për kohën tonë: 
“Dhe për më tepër, unë ju them juve se koha do të vijë 
kur njohuria [për] një Shpëtimtar do të përhapet mes 
çdo kombi, fisi, gjuhe dhe populli” (Mosia 3:20).

LE TA  

I yni është 
mesazhi i paqes 

dhe ju jeni 
lajmëtarët që e 
predikojnë atë. 

Ju mund ta bëni 
këtë nëpërmjet 

kanaleve të reja 
dhe emocionuese 

të teknologjisë.

Përhapim  
NJOHURINË 

TONË  
PËR NJË 

SHPËTIMTAR
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Brenda 10 vjetësh nga Vegimi i Parë dhe një 
muaj përpara se të organizohej Kisha, u botu-
an 5 000 kopje të Librit të Mormonit. Që nga 
ajo kohë, janë shtypur mbi 175 milionë kopje.

Çdo mëngjes të diele, ju mund të dëgjoni 
ose shikoni transmetimin e programit Music 
and the Spoken Word [Muzikë dhe një Me-
sazh], i cili po i afrohet transmetimit të tij të 
5 000- të. Transmetimi i parë ndodhi drejtpër-
sëdrejti në radio në vitin 1929. Transmetimi i 
parë i konferencës së përgjithshme në televizi-
on ndodhi në vitin 1949.

Në mënyrë interesante, në 1966- n, Presi-
denti Dejvid O. Mek- Kei (1873–1970) filloi 
të fliste për gjëra që do të vinin: “Zbulime 
të pashfaqura, me kaq fuqi të madhe, qoftë 
për bekimin ose për shkatërrimin e qenieve 
njerëzore, duke e bërë përgjegjësinë e njeriut 
për t’i pasur ato nën kontroll, përgjegjësinë 
më gjigante të vendosur ndonjëherë në duart 
njerëzore. . . . Kjo epokë është e mbushur me 
rreziqe të pakufizuara, si edhe mundësi të 
patreguara.” 1

Në vitin 1974, Presidenti Spenser W.  
Kimball (1895–1985) përshkroi vegimin e tij 
për një kohë që do të vinte: “Zoti e ka bekuar 
botën me shumë . . . satelitë. Ata ndodhen 
lart në qiejt, duke dërguar sinjale transmeti-
mi pothuajse drejt çdo cepi të sipërfaqes së 
tokës. . . . Sigurisht që këta satelitë janë vetëm 
zanafilla e asaj që është ruajtur për të ardhmen 
e transmetimit mbarëbotëror. . . . Besoj se Zoti 
mezi pret që t’i vërë në duart tona shpikjet, të 
cilat ne, njerëzit joprofesionistë as që na i kanë 
zënë sytë ndonjëherë.” 2

Me përparimet teknologjike në komunikim 
dhe mediat që tani shfaqen gjerësisht për 
shkak të internetit, duket se e kemi dëshmuar 
në periudhën e jetës sonë përmbushjen e mi-
rëfilltë të profecive të mbretit Beniamin, Presi-
dentit Mek- Kei dhe Presidentit Kimball.

Gjithashtu gjendet një model i qartë i për-
shtatjes së këtyre teknologjive për të ndërtuar 
mbretërinë e Zotit në tokë. Do të doja t’ju 
tregoja shembuj të kësaj.

“Njohuria për një Shpëtimtar”
Një prej dhuratave më të çmuara për ta 

ruajtur si thesar brenda familjeve tona dhe 
për t’ua dhënë të tjerëve është “njohuria për 
një Shpëtimtar”, ose për Jezu Krishtin.

Me çeljen e periudhës ungjillore të plo-
tësisë së kohëve erdhi një ndriçim mbi tërë 
njerëzimin dhe një ujëvarë e përparimeve 
teknologjike. Ajo solli me vete epokën indus-
triale dhe mjetet e komunikimit, duke e lejuar 
të përmbushet profecia e mbretit Beniamin.

Si anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apostujve, i thirrur si dëshmitar i veçantë 
i “emrit të Krishtit në gjithë botën” (DeB 
107:23), me detyra të veçanta si në Komite-
tin e Çështjeve Publike ashtu edhe në Komi-
tetin e Shërbimeve të Komunikimit, unë jam 
në gjendje të përqendrohem te përmbushja 
e kësaj profecie – që “njohuria [për] një 
Shpëtimtar” të përhapet anembanë botës – 
duke përdorur teknologjitë më të fundit në 
dispozicionin tonë.

“Mes Çdo Kombi, Fisi, Gjuhe dhe 
Populli”

Historikisht, përparimet në shtyp dhe 
shpikja e radios dhe e televizionit bënë 

të mundur që 
mesazhi i Riven-
dosjes të shkojë 
anembanë botës. 
Ne gjejmë shem-
buj të shumtë të 
kësaj, disa prej të 
cilëve i kemi në 
kujtesën tonë.

1830

5 000 kopje 
të shtypura 
të Librit të 
Mormonit

1850

1870

1890

Programi 
Music and 
the Spoken 
Word  
[Muzikë 
dhe një  
Mesazh]: 
filloi në vitin 
1929 – tani 
po i afrohet 
transmetimit 
të 5 000- të.1950

1974

2010

2030

Sot: 
175 milionë 
kopje të shty-
pura të Librit të 
Mormonit

“Satelitë[t] janë vetëm 
zanafilla e asaj që 
është ruajtur për të 
ardhmen e transmeti-
mit mbarëbotëror. . . . 
Besoj se Zoti mezi pret 
që t’i vërë në duart 
tona shpikjet, të cilat 
ne, njerëzit joprofesi-
onistë as që na i kanë 
zënë sytë ndonjëherë.” 
– Presidenti  
Spenser W. Kimball
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LDS.org dhe Mormon.org
Në vitin 1996, Kisha filloi zyrtarisht përdorimin 

e internetit si mjet komunikimi dhe dërgimi të 
mesazheve. Që nga ajo kohë, janë paraqitur për-
afërsisht 260 faqe interneti të sponsorizuara nga 
Kisha, përfshirë faqet në dispozicion në pothuajse 
çdo vend ku jetojnë anëtarë të Kishës, në gjuhën e 
tyre amtare.

Do të tregoj dy shembuj të njohur të këtyre  
faqeve të internetit. E para është LDS .org, e 
krijuar në 1996- n, e cila sot ka mbi 24 milionë 
vizitorë të rinj çdo vit dhe mesatarisht mbi 1 mi-
lion vizitorë çdo javë. Këtu shumë anëtarë gjejnë 
programin mësimor për mësimdhënien dhe biseda 
të konferencave të përgjithshme, të mëparshme. E 
dyta është Mormon .org, një faqe interneti e kriju-
ar për t’ua paraqitur ungjillin fqinjëve dhe miqve 
tanë, të cilët nuk janë anëtarë të Kishës. Kjo faqe 
ka mbi 16 milionë vizitorë të ndryshëm në vit.

Programet Kompjuterike
Sigurisht, teknologjitë përparojnë me një ritëm 

jashtëzakonisht të shpejtë, duke kërkuar përpjek-
je dhe burime të konsiderueshme për t’i njohur 
risitë. Me shpikjen e telefonave inteligjentë erdhi 
fuqia për të mbledhur e përdorur sasi të stërmë-
dha të dhënash me një mjet që mbahet në duar. 
Shumica e këtyre të dhënave organizohen në 
formën e programeve kompjuterike, ose “apps”. 
Programi i parë i sponsorizuar nga Kisha u krijua 
në vitin 2007.

Janë të shumtë shembujt e përdorimit tonë do-
biprurës të programeve kompjuterike që ta përha-
pim “njohuri[në tonë për] një Shpëtimtar”. Nuk do 
të përshkruaj përmbajtjen e programeve të shumta 
që janë në dispozicion në pëllëmbën e dorës, por 
ja disa shembuj të programeve që ndoshta janë më 
të njohura për ju:

• Gospel Library  
[Biblioteka e 
Ungjillit]

• Mormon Channel 
[Kanali Mormon]

• LDS Tools  
[Mjetet SHDM]

• LDS Music  
[Muzika SHDM]

• Family Tree 
[Pema Familjare]

Këto po përdoren miliona herë çdo javë nga 
miliona përdorues.

Mediat Shoqërore
Sipas përkufizimit, mediat shoqërore janë tek-

nologji të kontrolluara nga kompjuteri, që i lejoj-
në individët dhe organizatat të shohin, krijojnë 
dhe përhapin informacion, ide dhe forma të tjera 
të shprehjes nëpërmjet komuniteteve dhe rrjeteve 
virtuale.

Duke filluar rreth vitit 2010, Kisha filloi një për-
vetësim të zellshëm të përdorimit të mediave sho-
qërore për të përmbushur përhapjen e “njohuri[së 
për] një Shpëtimtar”. Kjo është një formë komuni-
kimi që lëviz shpejt, dinamike dhe digjitale. Është 
pothuajse e pakrahasueshme për sa i përket shpej-
tësisë së ndryshimit.

Një tipar i dukshëm i mediave shoqërore është 
që, sapo dikush ndien se e njeh ose ndihet rehat 
me një platformë, shfaqet një më e re, më e madhe 
ose që vlerësohet si më interesante apo më e mirë.

Do të përshkruaj shkurtimisht pesë platforma të 
mediave shoqërore që Kisha po i përdor si kanale 
komunikimi:

1. Facebook- u ka më shumë se 2 miliardë 
përdorues anembanë botës. Këtu, përdoruesit e 
formojnë vetë rrjetin e tyre shoqëror të miqve në 
internet.

2. Instagram- i është një faqe shoqërore që për-
qendrohet te fotografitë dhe materialet filmike.

3. Pinterst- i është si një tabelë buletini vir-
tual. Këtu figura pamore të quajtura “pineska” FIG
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Me shpikjen e 
telefonave in-
teligjentë er-
dhi fuqia për 
të mbledhur e 
përdorur sasi 
të stërmëdha 
të dhënash 
me një mjet 
që mbahet 
në duar.



22 L i a h o n a

mbërthehen në tabelë. Këto mund të jenë 
fraza frymëzuese ose pamje synimnxitëse 
fotografike.

4. Twitter- i është një rrjet shoqëror që iu 
mundëson përdoruesve të dërgojnë e lexojnë 
mesazhe të shkurtra deri në 280 karaktere, të 
quajtura “tweet- e” [“tuite”].

5. Snapchat- i paraqet fotografi dhe materi-
ale të shkurtra filmike që zhduken ose me-
njëherë ose brenda 24 orësh.

Si institucion, ne po i përdorim këto 
faqe të mediave shoqërore në mënyrë të 
fuqishme.

FACEBOOK- u
Ju mund të sillni ndërmend mesazhin 

prekës të konferencës lidhur me depresio-
nin që Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit 
të Dymbëdhjetë Apostujve, e dha disa vite 
më parë.3 Nga biseda e tij u prodhua një 
fragment filmik që është parë mbi dy milio-
në herë vetëm në Facebook, me disa mijëra 
pëlqime, shpërndarje dhe komente pozitive.4

INSTAGRAM- i
Në gusht 2016, Presidenti Diter F. Uhtdorf 

publikoi një material filmik në Instagram, 
duke i mësuar parime të ungjillit nipit të tij, 
Erikut, në – a mund ta merrni me mend – 
kabinën e pilotëve të një avioni! 5 Publikimin 
në Instagram nga Presidenti Uhtdorf e panë 
me kënaqësi mijëra njerëz dhe komente të 
shumta pozitive e shoqëruan atë.

Kisha botoi gjithashtu në llogarinë e vet 
në Instagram, në nëntor 2017, një material 
filmik të Plakut Dallin H. Ouks dhe të Plakut 
M. Rasëll Ballard që i përgjigjeshin pyetjes së 
një të reje në moshë madhore mbi motrat që 
shërbejnë në misione. Ky postim u pa mbi 
112 000 herë.

PINTEREST- i
Në Pinterest dikush mund të gjejë qindra 

“pineska” nga LDS.org dhe madje më shumë 
prej anëtarëve të veçantë, të cilat i frymëzoj-
në të tjerët. 

Për shembull, shumë veta përhapin fjalë 
të profetëve – të shkuar dhe të tanishëm. Një 
“pineskë” nga njëri prej mësimeve të dhëna nga 
Presidenti Tomas S. Monson (1927–2018) thotë: 
“Varet aq shumë në jetë nga qëndrimi ynë” 6.

TWITTER- i
Një tuit në Twitter nga Plaku Dejvid A. 

Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, 
i dhënë vitin e kaluar në mëngjesin e Pash-
kës, ishte parë 210 000 herë. Plaku Bednar 
tregoi se një mesazh i shkurtër, i thjeshtë: “Ai 
nuk është këtu, sepse u ringjall” (Mateu 28:6), 
mund të ketë ndikim të thellë dhe afatgjatë.

SNAPCHAT- i
Së fundi, figura dhe fjalë që jepnin njërin 

nga Mesazhet e Presidencës së Parë, të dhënë 
nga Presidenti Monson (1927–2018), kohët e 
fundit u shfaqën në Snapchat.

Rreziqet Shoqëruese
Tani, pasi i kemi lavdëruar të gjitha virtytet 

e këtyre teknologjive të reja dhe kemi treguar 
përdorimin e tyre siç duhet, unë mendoj se 
gjithashtu është e dobishme të diskutojmë 
disa nga rreziqet që lidhen me to.

Ne të gjithë duhet të jemi të ndërgjegjshëm 
për kohën që mund të harxhohet në mediat 
shoqërore apo në përdorimin e programeve 
kompjuterike. Përdorimi i mediave shoqëro-
re gjithashtu mbart një rrezik të pakësimit të 

Në gusht 2016, 
Presidenti Diter F. 
Uhtdorf publikoi 
një material filmik 
në Instagram, duke 
i mësuar parime të 
ungjillit nipit të tij, 
Erikut, në – mund 
ta merrni me mend 
– kabinën e pilotëve 
të një aeroplani!



 P r i l l  2 0 1 8  23

ndërveprimit ballë për ballë, gjë që mund ta ndry-
dhë zhvillimin e aftësive shoqërore të shumë prej 
të rinjve tanë.

Rreziqet që shoqërohen me përmbajtjen e 
papërshtatshme, nuk mund të mos theksohen. Ka 
një epidemi në rritje të varësisë nga pornografia në 
shoqëri, gjë që po ndikon negativisht dhe po i bën 
viktima madje edhe anëtarët dhe familjet e Kishës.

Së fundi, ju ofroj dy rreziqe shtesë që po shfa-
qen, rrjetat e të cilëve janë hedhur praktikisht 
mbi çdo njeri, përfshirë të rejat, si dhe nënat dhe 
bashkëshortet e “brezit të mijëvjeçarëve”. Unë i 
emërtoj këto dy rreziqe si “realiteti i idealizuar” 
dhe “krahasimet ligështuese”. Mendoj se mënyra 
më e mirë për t’i përshkruar këto dy rreziqe, është 
të ofroj disa shembuj.

Duke folur në përgjithësi, fotografitë që publi-
kohen në mediat shoqërore, priren ta portretizojnë 
jetën në më të mirën dhe shpesh madje në mënyrë 
jorealiste. Ato shpesh mbushen me fotografi të 
bukura të zbukurimeve të shtëpisë, vendeve të 
mrekullueshme të pushimeve dhe përgatitjes së 
ushqimeve të ndërlikuara. Sigurisht, rreziku është 
që shumë njerëz të shkurajohen ngaqë 
dukshëm nuk maten dot me këtë realitet 
të idealizuar virtual.

E frymëzuar nga një publikim i një 
keku për ditëlindje, i përgatitur me “pe-
tulla të fshira”, mbesa ime kohët e fundit 
publikoi përpjekjen e saj për të bërë të 
njëjtën gjë. Në vend që ta lejonte këtë 
gjë që të krijonte trysni të tepruar, ajo  
vendosi t’i frymëzonte të tjerët duke ven-
dosur “dështimin e saj në Pinterest” (shih 
fotografinë e kekut me petulla të fshira).

Me shpresë, ne mund të mësojmë që 
të gjejmë më shumë humor dhe më pak 
shkurajim kur përballemi me pamje që 
mund të paraqesin realitet të idealizuar 
dhe që shumë shpesh mund të çojnë 
drejt krahasimeve ligështuese.

Kjo siç duket nuk është thjesht një 
shenjë e kohës sonë por, duke e matur 
me fjalët nga Pali, ishte edhe në kohët 
e shkuara: “Por ata, duke matur veten 

e tyre . . . dhe duke u krahasuar me veten e tyre, 
nuk kanë mend” (2 Korintasve 10:12).

Plaku J. Devn Kornish, i Të Shtatëdhjetëve, së 
fundi dha gjithashtu një këshillë që i përshtatet 
kohës: “Ne e stërmundojmë veten tonë pa qenë 
nevoja duke konkurruar dhe duke u krahasuar. Në 
mënyrë të gabuar ne e gjykojmë denjësinë vetjake 
nëpërmjet gjërave që vërtet i kemi ose nuk i kemi, 
dhe nëpërmjet opinioneve të të tjerëve. Nëse duhet 
të krahasohemi, le të krahasojmë mënyrën se si 
ishim në të kaluarën me mënyrën se si jemi sot – 
dhe madje me mënyrën se si duam të jemi në të 
ardhmen.” 7

Më lejoni të tregoj një prej të fshehtave të famil-
jes sonë, që gjendet në këtë fotografi të familjes 
(shih në faqen tjetër) të nxjerrë disa vite më parë, 
përpara mbërritjes së mediave shoqërore. Po të 
ishte bërë sot, ajo ka të ngjarë që do të publikohej 
në mediat, duke përfaqësuar një familje me katër 
djem të bukur, me ngjyra të bashkërenduara, me 
sjellje të mirë, që po kënaqen me mundësinë e një 
fotografie së bashku si një familje në harmoni. A 
doni të dini historinë e vërtetë?

Shumë njerëz 
shkurajo-
hen ngaqë 
dukshëm nuk 
maten dot 
me realitetin 
e idealizuar 
virtual.

Realiteti i idealizuar Krahasimet ligështuese
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Ende më kujtohet telefo-
nata nga gruaja ime. “Geri, ku 
je? Jemi këtu te studioja në natyrë e fotografit. Jemi 
gati të bëjmë fotografinë. Nuk ka qenë e lehtë t’i 
bëj të gjithë djemtë të vishen, të bashkërendohen e 
të jenë gati. A je këtu afër?”

Epo, kisha harruar dhe ende s’isha larguar nga 
zyra! Mbërrita gjysmë ore me vonesë dhe gjërat 
nuk kishin shkuar aq mirë në mungesën time, 
pothuajse deri në rrëmujë.

Çfarë kishte ndodhur? Epo, biri im më i madh 
kishte vrapuar nëpër kopsht dhe kishte gjetur një 
pemë molle, kishte mbledhur disa mollë dhe kishte 
filluar t’ua hidhte djemve të tjerë. Ai e goditi djalin 
tonë të tretë në kurriz me një mollë, e bëri të rrëzo-
hej përtokë dhe prandaj ai filloi të qante.

Ndërkohë që kjo po ndodhte, djali im i dytë u 
ul dhe pantallonat e tij u ngritën paksa. Fëmijët e 
tjerë panë që çorapet e tij ishin çorape të bardha 
sporti, jo çorapet e kishës që nëna e tij i kishte 
nxjerrë që ai t’i vishte. Ajo e pyeti: “Përse nuk i 
veshe çorapet e kishës?”

Ai tha: “Epo, nuk më pëlqejnë. Më bëjnë të 
kruhem.”

Dhe teksa po i fliste atij, djali ynë dyvjeçar 
po vraponte përmes oborrit, u pengua te diçka, 
ra përtokë dhe i doli gjak nga hunda. Tani filloi 
të pikojë gjak në bluzën e tij të bardhë, me jakë 
golf dhe ajo u ndot. Në këtë kohë u shfaqa unë. 
E vetmja mënyrë se si ta shpëtonim fotografi-
në ishte ta rrotullonim nga pas golfin e bardhë 
dhe ai ta vishte mbrapsht, duke i fshehur pikat e  

gjakut 
nga 

apara ti 
fotografik.

Me sa duket, 
teksa djali ynë më i madh 
po vraponte përreth 
duke hedhur mollë, ai 
u rrëzua dhe iu bë një 
njollë e madhe bari në 
gju. Prandaj, në fotografi, 
krahu i tij është vendosur 
në mënyrë strategjike, 

duke mbuluar njollat e barit.
Sa për djalin tonë të tretë, na 

u desh të pritnim për 20 minuta që sytë e tij të mos 
ishin më të kuq nga e qara.

Dhe sigurisht, njollat e gjakut të djalit tonë më 
të vogël tashmë janë në pjesën e pasme të bluzës.

Tani, djali ynë i dytë i ka duart të vendosura në 
mënyrë strategjike mbi çorapet e tij të bardha të 
sportit, kështu që gjithçka përputhet.

Sa për mua, unë tani jam në hall të madh me 
gruan ngaqë ishte mbërritja ime me vonesë që e 
kishte shkaktuar gjithë këtë.

Prandaj, kur ta shihni këtë fotografi të bukur të 
familjes sonë dhe ankoheni: “Përse nuk i rregulloj-
më dot gjërat dhe të jemi një familje e përsosur në 
fotografi si familja e tyre?”, ju të gjithë do ta dini se 
është e gabuar!

Mediat Shoqërore dhe Puna Misionare
Siç mund ta shihni, na nevojitet të jemi në dijeni 

ndaj rreziqeve dhe dëmeve, përfshirë realitetin e 
idealizuar dhe krahasimet ligështuese. Bota za-
konisht nuk është aq e shkëlqyer sa ç’duket në 
mediat shoqërore. Prapëseprapë, ka shumë mirësi 
që ka ardhur dhe do të vijë nëpërmjet këtyre plat-
formave të komunikimit.

Sektori i Misionarëve dha udhëzim të ri në vitin 
2017 mbi mënyrat praktike se si mund të përdoren 
mediat shoqërore në punën misionare. Burime 
të shumta digjitale që janë në dispozicion për ne, 
mund të përdoren në mënyra të fuqishme, të leh-
ta, të thjeshta dhe jashtëzakonisht të efektshme.



 P r i l l  2 0 1 8  25

Ka kaq shumë zbatime për përdorimin e tekno-
logjisë në mënyra të duhura dhe të frymëzuara. Ne 
duhet të bëjmë gjithçka mundemi për t’ia mësuar 
përdorimin e drejtë të teknologjisë brezit të ri, për 
ta paralajmëruar atë dhe për ta parandaluar përdo-
rimin e padrejtë si edhe rreziqet që lidhen me të. 
Kjo duhet të ndihmojë që të na sigurojë se përfi-
timet prej teknologjisë do t’i tejkalojnë rreziqet që 
lidhen me të.

“Sa të Bukur Janë Lajmëtarët”
Gjatë kohës që po përsiatja dhe lutesha thellë-

sisht rreth këtij mesazhi, u zgjova herët një mën-
gjes me një këngë dhe fjalët e thjeshta të saj në 
mendje: “Sa të bukur janë lajmëtarët që na predi-
kojnë ungjillin e paqes” 8.

I yni është mesazhi i paqes dhe ju jeni lajmëta-
rët e bukur që e predikojnë atë. Ju mund ta bëni 
këtë nëpërmjet këtyre kanaleve të reja dhe emoci-
onuese të teknologjisë. Ne jetojmë në një botë të 
pashoqe, në plotësinë e kohëve, me aftësinë për ta 
predikuar ungjillin e paqes në mënyrë të mirëfilltë 
nga pëllëmba e dorës.

Ne kemi fjalët profetike të profetëve të lashtë, të 
cilat e karakterizojnë përsosurisht kohën tonë dhe 
japin drejtim për kohën tonë: “Dhe për më tepër, 
unë ju them juve se koha do të vijë kur njohuria 
[për] një Shpëtimtar do të përhapet mes çdo kom-
bi, fisi, gjuhe dhe populli” (Mosia 3:20).

Gjithashtu kemi fjalët që na vijnë nga zbulesa e 
kohës së sotme, duke na folur dhe duke na dhënë 
udhërrëfim për kohën tonë dhe rrethanat tona. Citoj 
Plakun Bednar: “Unë besoj se ka ardhur koha për 

ne si dishepuj të Krishtit që t’i përdorim këto mjete 
të frymëzuara si duhet dhe më me efektshmëri për 
të dëshmuar për Perëndinë, Atin e Amshuar, planin 
e Tij të lumturisë për fëmijët e Tij; dhe Birin e Tij, 
Jezu Krishtin, si Shpëtimtarin e botës; për të shpallur 
realitetin e Rivendosjes së ungjillit në ditët e mëvon-
shme dhe për të përmbushur punën e Zotit” 9.

E ftoj secilin prej jush që ta marrë parasysh tërë-
sisht rolin e vet në predikimin e ungjillit të paqes 
si lajmëtarë të bukur. Bëftë secili prej nesh pjesën 
e vet për ta përhapur “njohuri[në për] një Shpëtim-
tar” mes çdo kombi, fisi, gjuhe dhe populli. Mëny-
ra më e mirë se si ta bëjmë këtë gjë është hap pas 
hapi dhe në një mënyrë të veçantë që funksionon 
më mirë për ju dhe familjen tuaj. Pastë secili prej 
jush kurajën që të shkruani, vendosni, pëlqeni, 
ndani, tregoni, bëni miq, shtoni në Twitter e Sna-
pchat dhe ngrini në një mënyrë që do t’i sjellë 
lavdi, nder e respekt vullnetit të Atit tonë të dashur 
Qiellor dhe do të sjellë njohuri për një Shpëtimtar 
në familjen, të afërmit dhe miqtë tuaj – përfshirë 
miqtë tuaj në mediat shoqërore. ◼
Nga një fjalim në Konferencën e Grave tek Universiteti “Brigam 
Jang”, i titulluar “The Knowledge of a Savior” [“Njohuria për një 
Shpëtimtar”], i mbajtur më 5 maj 2017.
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Ne jetojmë në një botë 
të pashoqe, në plotësinë 
e kohëve, me aftësinë 
për ta predikuar ungji-
llin e paqes në mënyrë 
të mirëfilltë nga pëllëm-
ba e dorës.

 

Bëftë secili 
prej nesh pje-
sën e vet për 
ta përhapur 
“njohuri[në 
për] një Shpë-
timtar” mes 
çdo kombi, 
fisi, gjuhe dhe 
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Kaluan tri vite dhe tri stinë të korrash. Jozefi e ka-
lonte shumicën e ditëve duke pastruar tokën, duke 
pluguar dhe duke punuar si punëtor krahu për të 

mbledhur para për pagesën vjetore në të holla për pronën 
e familjes. Puna ia bënte të pamundur që të shkonte shumë 
shpesh në shkollë dhe ai e kaloi shumicën e kohës së tij të 
lirë me familjen ose me punëtorë të tjerë.

Jozefi dhe miqtë e tij ishin të rinj dhe të shkujdesur. Ndo-
njëherë ata bënin gabime të marra dhe Jozefi e kuptoi se, 
[fakti] që kishte marrë falje një herë, nuk do të thoshte se atij 
nuk do t’i duhej të pendohej sërish. Vegimi i tij i lavdishëm 
as nuk i dha përgjigje për çdo pyetje dhe as nuk i dha fund 
pështjellimit të tij përgjithmonë.1 Kështu që ai u përpoq t’i 
qëndronte pranë Perëndisë. Ai e lexoi Biblën e tij, mirëbesoi 
në fuqinë e Jezu Krishtit për ta shpëtuar dhe iu bind urdhrit 
të Zotit për të mos u bashkuar me asnjë kishë.

Ashtu si shumë njerëz të zonës, përfshirë të atin, Jozefi 
besonte se Perëndia mund të zbulonte njohuri me anë të 
objekteve të tilla si shufrat e gurët, ashtu siç kishte bërë me 
Moisiun, Aaronin dhe të tjerë në Bibël.2 Një ditë, ndërsa  
Jozefi po ndihmonte një fqinj për të hapur një pus, ai hasi 
një gur të vogël të zhytur thellë në tokë. Me dijeninë se 

njerëzit nganjëherë përdornin gurë të veçantë për të kërku-
ar sende të humbura apo thesare të fshehura, Jozefi vrau 
mendjen nëse kishte gjetur një gur të tillë. Duke vështruar 
përmes tij, ai pa gjëra të padukshme për syrin natyror.3

Dhuntia e Jozefit për ta përdorur gurin u la mbresë pje-
sëtarëve të familjes, të cilët e konsideruan atë si një shenjë 
të favorizimit hyjnor.4 Por edhe pse e kishte dhuratën e një 
shikuesi, Jozefi ende ishte i pasigurt nëse Perëndia ishte 
i kënaqur me të. Ai nuk mund ta ndiente më faljen dhe 
paqen që kishte ndier pas vegimit të tij për Atin dhe Birin. 
Përkundrazi, shpesh u ndje i ndëshkuar për dobësinë dhe 
papërsosuritë e tij.5

Më 21 shtator 1823, Jozefi shtatëmbëdhjetëvjeçar rrinte 
në shtrat i zgjuar në dhomën e gjumit në nënçati ku flinte 
bashkë me të vëllezërit. Ai kishte ndenjur zgjuar deri vonë 
atë mbrëmje, duke i dëgjuar familjarët që bisedonin mbi 
kisha të ndryshme dhe doktrinat që ato jepnin mësim. Tani 
të gjithë po flinin dhe shtëpia ishte e qetë.6

Në errësirën e dhomës, Jozefi filloi të lutej, duke u për-
gjëruar me zjarr që Perëndia t’ia falte mëkatet. Ai kishte 
mall të komunikonte me një lajmëtar qiellor, i cili mund t’i 
jepte siguri për qëndrimin e tij përpara Zotit dhe t’ia jepte 
njohurinë për ungjillin që i qe premtuar në korije. Jozefi 
e dinte se Perëndia u ishte përgjigjur lutjeve të tij më parë 
dhe kishte vetëbesim të plotë se Ai do t’u përgjigjej sërish.

Ndërsa Jozefi u lut, një dritë u shfaq pranë shtratit të 
tij dhe u bë më e shndritshme derisa e mbushi të gjithë 
dhomën në nënçati. Jozefi ngriti sytë dhe pa një engjëll 
që qëndronte në ajër. Engjëlli kishte veshur një rrobë të 

K A P I T U L L I  3

Fletët prej Ari
Ky është kapitulli 3 i rrëfimit të ri në katër vëllime të historisë së Kishës me 
titull Shenjtorët: Historia e Kishës së Jezu Krishtit në Ditët e Mëvonshme. Libri 
do të jetë në dispozicion në 14 gjuhë, i shtypur, në pjesën Historia e Kishës të 
programit kompjuterik Gospel Library [Biblioteka e Ungjillit] dhe në internet te 
shenjtorë .lds .org. Disa kapituj vijues do të botohen në numrat e ardhshëm [të 
Liahonës] derisa vëllimi 1 të botohet më vonë në këtë vit. Këta kapituj do të jenë 
në dispozicion në 47 gjuhë në programin kompjuterik Gospel Library [Bibliote-
ka e Ungjillit] dhe te shenjtorë .lds .org. Kapitulli 2 përshkruan Vegimin e Parë të 
Jozefit – kur pa Atin dhe Birin në pranverën e vitit 1820.
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drejtuar Jozefin te dikush që do ta përkrahte, Moroni e nxiti 
t’ia tregonte të atit vegimet e tij.

“Ai do ta besojë çdo fjalë që do të thuash”, premtoi 
engjëlli.13

Mëngjesin pasues, Jozefi nuk tha asgjë për Moronin, 
edhe pse e dinte që i ati gjithashtu besonte te vegimet dhe 
engjëjt. Përkundrazi, ai e kaloi mëngjesin duke korrur në 
një fushë aty pranë me Alvinin.

Puna ishte e vështirë. Jozefi u përpoq të mbante ritmin e 
të vëllait teksa i vërtitnin para- mbrapa drapërinjtë e tyre në-
për drithërat e larta. Por vizitat e Moronit e kishin mbajtur të 
zgjuar gjithë natën dhe mendimet e tij vazhdonin të kthehe-
shin tek anali i lashtë dhe te kodra ku ishte groposur ai.

Shpejt ai ndaloi së punuari dhe Alvini e vuri re. “Duhet 
të vazhdojmë të punojmë”, i thirri ai Jozefit, “ose nuk do ta 
kryejmë dot detyrën tonë.” 14

Jozefi u përpoq të punonte më shu-
më dhe më shpejt por, pavarësisht nga 
çdo gjë që bëri, ai nuk mund ta mbante 
ritmin e Alvinit. Pas pak, Jozef Plaku e 
vuri re se Jozefi dukej i zbehtë dhe e 
kishte ndaluar punën sërish. “Shko në 
shtëpi”, i tha ai, duke besuar se i biri 
ishte i sëmurë.

Jozefi iu bind të atit dhe eci duke u 
penguar drejt shtëpisë. Por, teksa u për-
poq të kapërcente një gardh, ai ra përto-
kë, i rraskapitur.

Teksa po rrinte shtrirë atje, duke 
mbledhur fuqitë, ai e pa Moronin që po 
qëndronte mbi të edhe një herë, i rre-

thuar me dritë. “Përse nuk ia tregove babait tënd atë që të 
thashë?” e pyeti ai.

Jozefi tha se kishte frikë që i ati nuk do ta besonte.
“Ai do të të besojë”, e siguroi Moroni, pastaj e përsëriti 

mesazhin e tij të natës së mëparshme.15

Jozef Plaku qau kur i biri i tregoi për engjëllin dhe me-
sazhin e tij. “Ishte një vegim nga Perëndia”, tha ai. “Kushtoji 
vëmendje.” 16

Jozefi u nis menjëherë për te kodra. Gjatë natës,  
Moroni i kishte treguar atij një vegim të vendit se ku ishin 
fshehur fletët, prandaj e dinte se ku të shkonte. Kodra, një 
nga më të mëdhatë në zonë, ishte rreth pesë kilometra 
larg shtëpisë së tij. Fletët ishin groposur poshtë një guri të 

bardhë pa qepje që i zbriste deri në kyçet e duarve dhe të 
këmbëve. Ai rrezatonte dritë dhe fytyra e tij ndriçonte si 
vetëtimë.

Fillimisht Jozefi pati frikë, por shpejt u mbush me paqe. 
Engjëlli e thirri me emër dhe u paraqit si Moroni. Ai tha se 
Perëndia ia kishte falur mëkatet Jozefit dhe tani kishte një 
punë për t’u bërë prej tij. Ai shpalli se emri i Jozefit do të 
përmendej për mirë e për keq mes të gjitha kombeve.7

Moroni foli për fletë të arta, të groposura në një kodër aty 
pranë. Mbi fletët ishte gdhendur anali i një populli të lashtë 
që jetoi dikur në kontinentin amerikan. Anali tregonte për 
origjinën e atij [populli] dhe jepte një rrëfim të Jezu Krishtit 
kur e vizitoi atë dhe ia mësoi plotësinë e ungjillit të Tij.8 Të 
groposur bashkë me fletët, tha Moroni, ishin dy gurë shiku-
es, të cilët Jozefi më vonë i quajti Urimi dhe Thumimi, ose 
interpretuesit. Zoti i kishte përgatitur këta gurë për ta ndih-
muar Jozefin që ta përkthente analin. Gurët e tejdukshëm 
ishin kapur së bashku dhe ishin lidhur te 
një parzmore.9

Në pjesën tjetër të vizitës, Moroni 
citoi profeci nga librat biblikë të Isaias, 
Joelit, Malakias dhe Veprave të Apostuj-
ve. Zoti do të vinte së shpejti, shpjegoi 
ai, dhe familja njerëzore nuk do ta për-
mbushte qëllimin e krijimit të saj nëse 
nuk do të përtërihej fillimisht besëlidhja 
e lashtë e Perëndisë.10 Moroni tha se 
Perëndia e kishte zgjedhur Jozefin ta 
përtërinte besëlidhjen dhe që, nëse 
zgjidhte të ishte besnik ndaj urdhrave të 
Perëndisë, ai do të ishte njeriu që do ta 
zbulonte analin në fletë.11

Përpara se të largohej, engjëlli e porositi Jozefin që të 
kujdesej për fletët dhe mos t’ia tregonte askujt tjetër, përveç 
nëse do të udhëzohej ndryshe, duke e paralajmëruar se do 
të shkatërrohej nëse nuk do t’i bindej kësaj këshille. Më pas 
drita u mblodh përreth Moronit dhe ai u ngjit në qiell.12

Teksa Jozefi po rrinte shtrirë duke menduar për vegimin, 
drita sërish e mbushi plot dhomën dhe Moroni u rishfaq, 
duke dhënë të njëjtin mesazh si më parë. Më pas u largua, 
vetëm që të shfaqej edhe një herë duke e dhënë mesazhin 
e tij për të tretën herë.

“Tani, Jozef, hapi sytë”, tha ai. “Kur të shkosh të ma-
rrësh fletët, mendja jote do të mbushet me errësirë dhe 
gjithë llojet e të ligës do të vërsulen në mendjen tënde që 
të të pengojnë t’i mbash urdhërimet e Perëndisë.” Duke e 

Moroni i tha Jozefit se 
Perëndia e kishte zgjedhur 

Jozefin për ta përtëritur 
besëlidhjen dhe që, nëse 

zgjidhte të ishte besnik ndaj 
urdhrave të Perëndisë, 
ai do të ishte njeriu që 
do ta zbulonte analin 

që gjendej te fletët.
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madh e të rrumbullakët në pjesën perëndimore të kodrës, 
jo larg nga maja e saj.

Jozefi mendonte për fletët teksa ecte. Edhe pse e din-
te që ishin të shenjta, e kishte të vështirë të mos e vriste 
mendjen se sa ishte vlera e tyre. Ai kishte dëgjuar përralla 
për thesare të fshehura, të mbrojtura nga shpirtra rojtarë, 
por Moroni dhe fletët që përshkroi ai, ishin të ndryshme 
nga këto histori. Moroni ishte një lajmëtar qiellor, i caktuar 
nga Perëndia që t’ia dorëzonte analin të pacenuar shikuesit 
të Tij të zgjedhur. Dhe fletët kishin vlerë jo sepse ishin prej 
ari, por sepse ato dëshmonin për Jezu Krishtin.

Përsëri, Jozefi nuk arrinte të mos mendonte se tani ai e 
dinte me saktësi se ku të gjente mjaft sende të çmuara sa ta 
çlironte familjen e tij nga varfëria.17

Pasi mbërriti te kodra, Jozefi e gjeti vendin që kishte 
parë në vegim, dhe filloi të gërmonte te pjesa e poshtme e 
gurit derisa anët e tij u pastruan. Ai pastaj gjeti një degë të 
madhe peme dhe e përdori si levë për ta ngritur gurin dhe 
për ta vendosur mënjanë.18

Poshtë poplës ishte një kuti, anët dhe fundi i së cilës 
ishin formuar nga gurë. Duke vështruar brenda, Jozefi pa 
fletët e arta, gurët shikues dhe parzmoren.19 Fletët ishin 
mbuluar me shkrime të lashta dhe të lidhura së bashku 
nga njëra anë me tri unaza. Secila fletë ishte e hollë, rreth 
pesëmbëdhjetë centimetra e gjerë dhe njëzet centimetra e 
gjatë. Gjithashtu, një pjesë e fletëve dukej se ishte e vulosur, 
kështu që askush nuk mund ta lexonte atë.20

I çuditur, Jozefi sërish vrau mendjen se çfarë vlere kishin 
fletët. Ai u zgjat drejt tyre – dhe ndjeu një dridhje goditëse 
që e përshkoi të tërin. Ai e tërhoqi shpejt dorën, por më 

pas u zgjat drejt fletëve dy herë të tjera dhe e ndjeu godit-
jen për çdo herë.

“Përse nuk mund ta marr këtë libër?” thirri ai.
“Sepse ti nuk i ke mbajtur urdhërimet e Zotit”, tha një zë 

aty pranë.21

Jozefi u kthye dhe pa Moronin. Përnjëherësh, mesazhi 
nga nata e mëparshme i vërshoi në mendje dhe e kuptoi se 
e kishte harruar qëllimin e vërtetë të analit. Ai filloi të lutej 
dhe mendja e shpirti iu zgjuan ndaj Shpirtit të Shenjtë.

“Vështro!” e urdhëroi Moroni. Një tjetër vegim u shpalos 
përpara Jozefit dhe ai pa Satanin të rrethuar nga ushtritë e 
tij të panumërta. “E gjithë kjo tregohet, e mira dhe e keqja, 
e shenjta dhe e papastra, lavdia e Perëndisë dhe fuqia e 
errësirës”, shpalli engjëlli, “që ti të mund t’i dallosh këtej e 
tutje dy fuqitë dhe të mos ndikohesh apo mposhtesh kurrë 
nga ajo e liga.”

Ai e udhëzoi Jozefin që ta pastronte zemrën dhe ta 
forconte mendjen për ta marrë analin. “Nëse do të merren 
ndonjëherë këto gjëra të shenjta, kjo duhet të jetë me anë 
të lutjes dhe besnikërisë në bindjen ndaj Zotit”, shpjegoi 
Moroni. “Ato nuk janë depozituar këtu me qëllim që të 
grumbullohet fitim e pasuri për lavdinë e kësaj bote. Ato u 
vulosën me anë të lutjes së besimit.” 22

Jozefi pyeti se kur mund t’i merrte fletët.
“Ditën e njëzetedytë të shtatorit tjetër”, tha Moroni, “nëse 

sjell njeriun e duhur me vete.”
“Kush është njeriu i duhur?” pyeti Jozefi.
“Vëllai yt më i madh.” 23

Që kur ishte fëmijë, Jozefi e dinte se mund të mbështetej 
te vëllai i tij më i madh. Alvini tani ishte njëzet e pesë vjeç 

Pranë Palmirës në Nju- Jork, kodra Kumorah ndodhet rreth 5 km në juglindje të fermës së familjes Smith. Jozefi e dinte se ku të 
shkonte për të gjetur fletët e Librit të Mormonit të groposura atje, sepse Moroni ia kishte treguar kodrën në vegim.
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dhe mund të kishte blerë një fermë për vete po të donte. Por 
ai kishte zgjedhur të qëndronte në fermën e familjes për t’i 
ndihmuar prindërit që të sistemoheshin e të ishin të sigurt në 
tokën e tyre ndërkohë që po plakeshin. Ai ishte serioz e pu-
nëtor i madh dhe Jozefi e donte dhe e admironte pa masë.24

Ndoshta Moroni e ndiente se Jozefit i nevojitej urtësia 
dhe forca e të vëllait që të bëhej ai njeri të cilit Zoti mund 
t’ia mirëbesonte fletët.

Kur u kthye në shtëpi atë mbrëmje, Jozefi ishte i lodhur. 
Por pjesëtarët e familjes iu mblodhën rrotull sapo hyri në 
derë, të etur të mësonin se çfarë kishte gjetur në kodër.  
Jozefi filloi t’u tregonte atyre për fletët, por Alvini e ndër-
preu kur vuri re se sa i lodhur dukej Jozefi.

“Le të shkojmë në shtrat”, tha ai, “dhe do të ngrihemi 
herët në mëngjes e do të shkojmë të punojmë.” Ata do të 
kishin plot kohë të nesërmen që ta dëgjonin pjesën tjetër 
të historisë së Jozefit. “Nëse nëna do të na e përgatitë dar-
kën herët”, tha ai, “ne do të kemi një mbrëmje të gjatë e 
të këndshme dhe do të ulemi të gjithë e do të të dëgjojmë 
kur të na tregosh.” 25

Mbrëmjen pasuese, Jozefi tregoi se çfarë kishte ndodhur 
te kodra dhe Alvini e besoi. Si djali më i madh i familjes, 
Alvini kishte ndier gjithmonë përgjegjësi për mirëqenien 
fizike të prindërve të tij që po plakeshin. Ai dhe vëllezërit e 
tij madje kishin filluar të ndërtonin një shtëpi më të madhe 
për familjen që të mund të ishin më rehat.

Tani dukej se Jozefi po kujdesej për mirëqenien e tyre 
shpirtërore. Për çdo natë, ai e magjepste familjen me bise-
dën mbi fletët e arta dhe njerëzit që i shkruan ato. Pjesëta-
rët e familjes u afruan më shumë dhe shtëpia e tyre ishte 
plot paqe dhe e lumtur. Të gjithë e ndienin se diçka e mre-
kullueshme do të ndodhte.26

Pastaj, një mëngjes vjeshte, më pak se dy muaj pas vi-
zitës së Moronit, Alvini u kthye në shtëpi me një dhembje 
të fortë në stomak. I mbledhur kruspull në agoni, ai iu 
përgjërua të atit që të kërkonte ndihmë. Kur mjeku mbë-
rriti më në fund, ai i dha Alvinit një dozë të madhe të një 
bari si shkumës, por kjo vetëm sa i përkeqësoi gjërat.

Alvini mbeti i shtrirë në shtrat për ditë [të tëra], duke 
u përpëlitur nga dhembja. Duke e ditur se ndoshta do të 
vdiste, ai kërkoi Jozefin. “Bëj gjithçka që mundesh që t’i 
marrësh analet”, tha Alvini. “Ji besnik për marrjen e udhë-
zimit dhe mbajtjen e çdo urdhërimi që të jepet.” 27

Ai vdiq pak kohë më vonë dhe hidhërimi e pllakosi shtëpi-
në. Në ceremoninë mortore, një predikues la të nënkuptohej 

se Alvini kishte shkuar në ferr, duke e përdorur vdekjen e 
tij për t’i paralajmëruar të tjerët për atë çfarë do të ndodhte 
në qoftë se Perëndia nuk do të ndërhynte që t’i shpëtonte. 
Jozef Plaku u xhindos. I biri kishte qenë një i ri i mirë dhe ai 
nuk mund ta besonte që Perëndia do ta mallkonte.28

Pasi Alvini ndërroi jetë, biseda mbi fletët mori fund. 
Ai kishte qenë një përkrahës kaq i përkushtuar i thirrjes 
hyjnore të Jozefit, saqë çfarëdo përmendje e tyre sillte në 
mendje vdekjen e tij. Familja nuk mund ta përballonte atë.

Jozefit i mungonte tej mase Alvini dhe e përjetoi jash-
tëzakonisht rëndë vdekjen e tij. Ai kishte shpresuar të 
mbështetej tek vëllai i vet më i madh që ta ndihmonte për 
ta marrë analin. Tani ndihej i braktisur.29

Kur më në fund erdhi dita për t’u kthyer te kodra, Jozefi 
shkoi vetëm. Pa Alvinin, ai nuk ishte i sigurt nëse Zoti do 

Një statujë e Moronit qëndron në majë të kodrës Kumorah për 
të përkujtuar vendin ku Jozef Smithi i pa së pari fletët e Librit 
të Mormonit më  22 shtator 1823 dhe i mori saktësisht katër 
vite më vonë.
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t’ia besonte fletët. Por mendonte se mund ta mbante çdo 
urdhërim që i kishte dhënë Zoti, ashtu siç e kishte këshi-
lluar i vëllai. Udhëzimet e Moronit për rimarrjen e fletëve 
ishin të qarta. “Ti duhet t’i marrësh në duar dhe të shkosh 
drejt e në shtëpi, pa vonesë”, kishte thënë engjëlli, “dhe t’i 
kyçësh ato.” 30

Te kodra, Jozefi e ngriti gurin me levë, u zgjat drejt kuti-
së së gurtë dhe i ngriti fletët. Një mendim i erdhi atëherë në 
mendje: sendet e tjera në kuti ishin të çmuara dhe duhet të 
fshiheshin përpara se të shkonte në shtëpi. Ai i vuri fletët 
në tokë dhe u kthye ta mbulonte kutinë. Por, kur u kthye 
te fletët, ato ishin zhdukur. Në panik, ai ra në gjunjë dhe u 
përgjërua që ta dinte se ku ishin ato.

Moroni u shfaq dhe i tha Jozefit se ai nuk ia kishte dalë 
sërish t’i ndiqte udhëzimet. Jo vetëm që i kishte lënë fletët 
përtokë përpara se t’i siguronte ato, por edhe i kishte lënë 
ato aty ku nuk i shihte. Sado i gatshëm që ishte shikuesi i 
ri në moshë për ta bërë punën e Zotit, ai ende nuk ishte në 
gjendje ta mbronte analin e lashtë.

Jozefi ishte i zhgënjyer me veten, por Moroni e udhëzoi 
të kthehej për fletët vitin e ardhshëm. Ai gjithashtu i mësoi 
më shumë mbi planin e Zotit për mbretërinë e Perëndisë 
dhe punën e mrekullueshme që po fillonte të shpalosej.

Në heshtje, pasi engjëlli u largua, Jozefi e zbriti kodrën 
me trishtim, i shqetësuar për atë që do të mendonte familja 
e tij kur të kthehej duarbosh në shtëpi.31 Kur hyri në shtëpi, 
ata po e prisnin. I ati e pyeti menjëherë nëse i kishte fletët.

“Jo”, tha ai. “Nuk munda t’i merrja.”
“A i pe ato?”
“I pashë, por nuk munda t’i merrja.”
“Unë do t’i kisha marrë”, tha Jozef Plaku, “po të kisha 

qenë në vendin tënd.”
“Ti nuk e di çfarë po thua”, tha Jozefi. “Unë nuk munda 

t’i merrja pasi engjëlli i Zotit nuk më lejoi.” 32 ◼
Një listë e plotë e veprave të cituara gjendet në anglisht te saints .lds .org.
Fjala Tema te shënimet shënon informacion shtesë në internet te shenjtorë .lds .org.
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Shënim: Ngaqë është e rëndësishme t’i kuptojmë njerëzit e feve të tjera, udhëheqësit e 
Kishës menduan se do të jetë e dobishme të jepet një përmbledhje e shkurtër e histori-
së dhe mësimeve të islamit, fesë së dytë më të madhe të botës.

Për mirë apo për keq, praktikisht nuk kalon asnjë ditë kur islami dhe myslimanët 
nuk janë në titujt e lajmeve. Në mënyrë të kuptueshme, shumë jomyslimanë – 
përfshirë shenjtorët e ditëve të mëvonshme – janë kureshtarë, madje të shqetë-

suar. A kemi ndonjë gjë të përbashkët me fqinjët tanë myslimanë? A mund të jetojmë 
e të punojmë së bashku?

Fillimisht, njëfarë sfondi historik mund të jetë i dobishëm:
Në vitin 610 ps.K., një mesoburrë tregtar arab, i quajtur Muhamed, u ngjit në 

kodrat mbi qytetin e tij të lindjes Mekë për të menduar e për t’u lutur rreth pështje-
llimit fetar që e rrethonte atë. Më pas, ai tregoi se kishte marrë një vegim që e quajti 
atë si një profet të popullit të tij. Kjo ngjarje shënon fillimin e fesë së njohur si islam, 
një fjalë që do të thotë “nënshtrim” (ndaj Perëndisë). Një besimtar i islamit quhet 
mysliman, që do të thotë “i nënshtruar”.

Që nga ajo kohë, Muhamedi tha se mori shumë zbulesa deri në vdekjen e tij 
gati 25 vjet më vonë. Ai ua tregoi ato fillimisht banorëve të qytetit të tij të lindjes, 
duke i paralajmëruar për gjykimet hyjnore që do të vinin; duke u bërë thirrje 
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Një mozaik i shekullit të 19- të që ilustron Qabenë në Mekë, qyteti ku u lind Muhamedi 
dhe qyteti më i shenjtë i botës islamike.

Nga Daniel C. Piterson
Profesor i Studimeve Islamike dhe Arabishtes, Universiteti “Brigam Jang”
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dëgjuesve të tij që të pendoheshin 
dhe t’i trajtonin siç duhet të vejat, 
jetimët dhe të varfrit; dhe duke predi-
kuar ringjalljen universale të të vde-
kurve dhe gjykimin përfundimtar nga 
Perëndia.

Megjithatë, tallja dhe përndjekja të 
cilave iu nënshtruan ai dhe pasuesit 
e tij, u bënë kaq të forta saqë ata u 
detyruan të largoheshin me të shpejtë 
drejt qytetit të Medinës, një udhëtim 
gati katërditor me deve drejt veriut.

Atje, roli i Muhamedit ndryshoi 
rrënjësisht.1 Prej të qenit thjesht një 
predikues dhe paralajmërues, ai u bë 
ligjvënësi, gjykatësi dhe udhëheqësi 
politik i një qyteti të rëndësishëm arab 
dhe, me kalimin e kohës, të gadishullit 
arabik. Kjo vendosje e hershme e një 
komuniteti besimtarësh i dha islamit 
një identitet fetar të rrënjosur në ligj 
dhe drejtësi, që mbetet mes karakte-
ristikave më mbresëlënëse dhe pasojë-
prurëse të tij.

Dy grupe kryesore lindën mes pasu-
esve të Muhamedit pas vdekjes së tij në 
vitin 632 ps.K., duke u ndarë fillimisht 
mbi çështjen se kush do ta pasonte atë 
si udhëheqësi i komunitetit islamik.2 
Grupi më i madh i këtyre besimtarëve 
është quajtur suni (ai shpall se ndjek 
sunën ose praktikën zakonore të Muha-
medit dhe është relativisht elastik për sa 
i përket çështjes së vijueshmërisë). Tjetri, 
që u zmadhua përqark dhëndrit të Mu-
hamedit, Aliut, u quajt shi‘at ‘Ali (grupi 
i Aliut) dhe tani njihet gjerësisht thjesht 
si shiat. Në ndryshim nga sunitë, shiatët 
(të njohur edhe si shi‘itë ose myslimanët 
shi‘i) besojnë se e drejta për ta pasuar 
Muhamedin si udhëheqës të komunitetit 
i takon me të drejtë të afërmit mashkull 
që ishte më pranë profetit Muhamed, 
Aliut dhe trashëgimtarëve të tij.

Pavarësisht nga mosmarrëveshje 
të tilla, bota islamike ka qenë më e 
bashkuar, për sa i përket anës fetare, 
sesa krishterimi. Për më tepër, për disa 
shekuj pas vitit 800 ps.K., qytetërimi 
islamik, siç mund të tregohet me argu-
mente, ishte qytetërimi më i përparuar 
në botë për sa i përket shkencës, mje-
kësisë, matematikës dhe filozofisë.

Burimet e Doktrinës dhe Praktikës 
Myslimane

Zbulesat e shpallura nga Muhamedi  
u përmblodhën në një libër të quajtur 
Qur’an [Kuran] (nga folja e gjuhës ara-
be qara’a, “të lexosh” ose “të recitosh”) 
brenda një ose dy dekadash pas vdek-
jes së tij. I përbërë nga 114 kapituj, 
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Shpërndarja mbarëbotërore e 
myslimanëve sipas vendeve, në 
miliona (Pew Research Center, 
2009).

Myslimanët e konsiderojnë Kuranin të 
jetë fjala e Allahut e dhënë drejtpërsë-
drejti Muhamedit.
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Kurani nuk është një histori mbi Mu-
hamedin. Shumë ngjashëm me Doktri-
nën e Besëlidhjet, ai nuk është aspak 
një tregim; myslimanët e konsiderojnë 
atë si fjala (dhe fjalët) e Perëndisë të 
dhëna Muhamedit drejtpërsëdrejti.3

Të krishterët që e lexojnë atë, do të 
gjejnë tema të njohura. Për shembull, 
ai flet për krijimin nga Perëndia të gji-
thësisë në shtatë ditë, vendosjen nga 
Ai të Adamit dhe Evës në Kopshtin 
e Edenit, tundimin e tyre nga djalli, 
rënien e tyre dhe thirrjen e një linje 
profetësh pasues (shumica e të cilëve 
shfaqen edhe në Bibël). Këta profetë 
përshkruhen në Kuran si myslimanë, 
ngaqë ia kishin nënshtruar vullnetin e 
tyre Perëndisë.

Abrahami, i përshkruar si miku i 
Perëndisë, shfaqet në mënyrë të shqu-
ar në tekst.4 (Mes gjërave të tjera, ai 
besohet të ketë marrë zbulesa që i 
shkroi, por që kanë humbur që nga 
ajo kohë.5) Moisiu, faraoni dhe eksodi i 
fëmijëve të Izraelit gjithashtu luajnë rol.

Habitshëm, Maria, nëna e Jezusit,  
përmendet 34 herë në Kuran, në 
krahasim me 19 herët e Dhiatës së Re. 
(Ajo është, në fakt, e vetmja grua e 
përmendur me emër në Kuran.)

Një refren i vazhdueshëm në Kuran 
është doktrina e tevhidit, një fjalë që 
mund të përkthehet si “monoteizëm” 
[“njëperëndishmëri”] ose, më fjalë për 
fjalë, si “të bësh një”. Ajo paraqet një 
nga parimet qendrore të islamit: që ka 
vetëm një qenie tërësisht të pashoqe 
dhe hyjnore. “Ai as nuk lind, as nuk 
lindet”, shpall Kurani, “dhe nuk ka 

asnjë si ai.” 6 Çfarë pason nga kjo, është 
sigurisht dallimi më i rëndësishëm mi-
dis islamit dhe krishterimit: myslimanët 
nuk besojnë në hyjnueshmërinë e 
Jezu Krishtit apo në Frymën e Shenjtë. 
Ajo gjithashtu vë në dukje se, teksa të 
gjithë njerëzit janë krijesa të barabarta 
të Perëndisë, sipas doktrinës islamike 
ne nuk jemi fëmijët e Tij.

Prapëseprapë myslimanët besojnë 
për Jezusin të ketë qenë një profet 
i pamëkatë i Perëndisë, i lindur nga 
një virgjëreshë dhe i paracaktuar që 
të luajë një rol qendror në ngjarjet e 
ditëve të fundit. Ai përmendet shpesh 
dhe me nderim në Kuran.

Mësimet dhe Praktikat  
Myslimane Bazë

Të ashtuquajturat “Pesë Shtyllat e 
Islamit” – të përmbledhura më shkurt 

Rreth dy milionë myslimanë e ndërma-
rrin çdo vit pelegrinazhin drejt Mekës.
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jo në Kuran, por në një thënie që tra-
dicionalisht i atribuohet Muhamedit 
– parashtrojnë disa doktrina islamike 
bazë:

1. Dëshmia
Nëse feja islamike ka një kre-

do universale, ajo është shehadeti, 
“shpallja e besimit” ose “dëshmia”. 
Termi i referohet një formule arabike 
që, e përkthyer, do të thotë sa vijon: 
“Unë dëshmoj se nuk ka zot tjetër 
përveç Perëndisë [Allahut] dhe se 
Muhamedi është i Dërguari i Perën-
disë”. Shehadeti është pragu i hyrjes 
në islam. Ta recitosh atë me besim 
të sinqertë do të thotë të bëhesh 
mysliman.

Fjala arabike e barasvlershme 
për fjalën Perëndi është Allah. Një 
bashkim i fjalëve al-  (“trajta e shquar 
e emrit në arabisht”) dhe ilah (“pe-
rëndi”), kjo fjalë nuk është një emër 
i përveçëm, por një titull dhe lidhet 
ngushtësisht me fjalën hebraike 
Elohim.

Ngaqë nuk ka priftëri islamike, 
nuk ka as ordinanca të priftërisë. 
As nuk ka një “kishë” të vetme isla-
mike. Prandaj, thënia e shehadetit 

është, në njëfarë kuptimi, veprimi i 
barasvlefshëm islamik i pagëzimit. 
Mungesa e tanishme e një strukture 
zyrtare, të bashkërenduar e mba-
rëbotërore ka pasoja të tjera. Për 
shembull, nuk ka asnjë udhëheqës 
të përgjithshëm të myslimanëve të 
botës, asnjë që flet për tërë komu-
nitetin. (Muhamedi shihet pothuajse 
në mënyrë universale si profeti për-
fundimtar.) Kjo gjithashtu do të thotë 
se nuk ka ndonjë kishë nga e cila 
terroristët apo “heretikët” të mund 
të shkishërohen.

2. Lutja
Shumë njerëz jomyslimanë dinë 

për lutjen rituale të myslimanëve, të 
quajtur namaz, e cila përfshin një 

numër të veçantë të gjunjëzimeve 
fizike, pesë herë në ditë. Recitimi i 
vargjeve të paracaktuara nga Kurani 
dhe prekja e tokës me ballë tregojnë 
nënshtrimin e përulur ndaj Perëndi-
së. Lutja më rastësore, e quajtur dua, 
mund të bëhet në çfarëdo kohe dhe 
nuk kërkon rënie përmbys.

Për lutjet e mesditës të premten, 
burrave myslimanë iu kërkohet që 
të luten në xhami dhe gratë mys-
limane nxiten që ta bëjnë atë (nga 
arabishtja masxhidi ose “vend i 
rënies përmbys”). Atje, në grupe të 
ndara sipas gjinisë, ata formojnë ra-
dhë duke u lutur siç udhëhiqen nga  
imami i xhamisë (nga arabishtja 
amama që do të thotë “përpa-
ra”) dhe dëgjojnë një predikim të 
shkurtër. Gjithsesi të premtet nuk 
janë tërësisht të barasvlershme 
me Shabatin; edhe pse “fundjava” 
në shumicën e vendeve myslima-
ne përqendrohet tek el xhumaja 
(“dita e mbledhjes”) ose e premtja, 

Myslimanët gjunjëzohen 
në lutje pesë herë në ditë.

Më shumë se 85 përqind e myslimanëve 
të botës janë suni (shih Pew Research 
Center). Shiitët janë një pakicë prakti-
kisht kudo me përjashtim të Azerbajxha-
nit, Bahrejnit, Iranit dhe Irakut.

Suni

Shia
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të punosh në atë ditë nuk konside-
rohet mëkat.

3. Dhënia e Lëmoshave
Zekati (që do të thotë “ajo që pas-

tron”) paraqet bërjet e dhurimeve të 
bamirësisë për t’i përkrahur të varfrit, 
si edhe xhaminë dhe ndërmarrje të 
tjera islamike. Në përgjithësi ai lloga-
ritet te 2,5 përqind e pasurisë totale 
të myslimanit mbi një sasi të caktuar 
minimale. Në disa vende myslimane 
mblidhet nga institucionet qeverita-
re. Në vende të tjera është dhurim 
vullnetar.

4. Agjërimi
Çdo vit, myslimanët e përkushtuar 

qëndrojnë pa ushqim, pije dhe ma-
rrëdhënie seksuale nga lindja e diellit 
deri në perëndim të tij gjatë gjithë mu-
ajit hënor të ramazanit. Ata gjithashtu 
zakonisht i përkushtohen bamirësisë 
së veçantë ndaj të varfërve dhe leximit 
të Kuranit gjatë atij muaji.7

5. Pelegrinazhi
Myslimanët që zotërojnë shëndetin 

dhe burimet materiale për ta bërë 
këtë gjë, duhet ta ndërmarrin një 
pelegrinazh drejt Mekës të paktën 
një herë në jetën e tyre. (Një vizitë në 
Medina, qyteti i dytë më i shenjtë në 
islam, zakonisht përfshihet por nuk 
kërkohet.) Për myslimanët besimtarë, 
bërja e kësaj gjëje është një ngjarje 
thellësisht shpirtërore dhe nxitëse, 
diçka si ndjekja e një konference të 
përgjithshme në sallën e konferen-
cave ose si futja në tempull për herë 
të parë.

Disa Çështje Aktuale
Tri çështje qendrore që i shqetësoj-

në jomyslimanët bashkëkohorë rreth 

islamit, janë dhuna fetare; ligji islamik 
ose ligji i sheriatit ; dhe trajtimi i grave 
nga islami.

Disa ekstremistë e kanë përdorur 
termin xhihad për t’iu drejtuar vetëm 
“luftës së shenjtë”, por fjala fakti-
kisht do të thotë “punë praktike”, në 
kundërshtim me “thjesht” lutjen dhe 
studimin e shkrimit të shenjtë.

Juristët dhe mendimtarët myslima-
në kanë ide të ndryshme lidhur me 
kuptimin e tyre për xhihadin. Buri-
met standarde ligjore argumentojnë, 
për shembull, se xhihadi i pranu-
eshëm ushtarak duhet të jetë për 
mbrojtje dhe që kundërshtarët duhet 

Një grup grash myslimane mblidhen së 
bashku për iftarin, vaktin e ushqimit në 
mbrëmje kur myslimanët e përfundojnë 
agjërimin e tyre ditor gjatë Ramazanit në 
perëndim të diellit.

të paralajmërohen e t’iu lejohet mun-
dësi për t’i ndërprerë veprimet pro-
vokuese. Disa juristë dhe mendimtarë 
të tjerë myslimanë sot argumentojnë 
se xhihadi mund të përcaktojë çfa-
rëdo veprimi praktik që ka si qëllim 
përfitimin e komunitetit islamik ose 
përmirësimin e botës më në përgji-
thësi. Muhamedi thuhet se kishte 
bërë dallim midis “xhihadit më të 
madh” dhe “xhihadit më të vogël”. 
Kjo e dyta, tha ai, është luftë. Kurse 
xhihadi më i madh është të luftohet 
padrejtësia, por edhe kundërshtimi 
vetjak i njeriut ndaj të jetuarit me 
drejtësi.

Terrorizmi i sotëm islamik preten-
don rrënjë fetare, por vërtetohet se 
ai pasqyron ankesa shoqërore, politi-
ke dhe ekonomike, të cilat kanë pak 
ose aspak lidhje me fenë si të tilla.8 
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Për më tepër, është e rëndësishme 
të vihet në dukje se shumica dërrmu-
ese e myslimanëve të botës nuk janë 
bashkuar me terroristët në dhunën 
e tyre.9

Sheriati është një çështje tjetër 
shqetësimi për disa jomyslimanë. I 
nxjerrë nga Kurani dhe hadithet – 
raportime të shkurtra të asaj që thanë 
e bënë Muhamedi dhe bashkëpunë-
torët e tij më të ngushtë, të cilat japin 
modele të sjelljes myslimane si edhe 
i plotësojnë dhe i shpjegojnë frag-
mentet e Kuranit – ai është një kod 
i sjelljes myslimane.10 Rregulla që për-
caktojnë veshjen e burrave si edhe të 
grave (të tilla si hixhabi ose mbulesa) 
gjenden në sheriat; ndërkohë që janë 
bërë të detyrueshme prej disa vende-
ve myslimane, ato i lihen zgjedhjes 
individuale në vende të tjera. Sheriati 
gjithashtu trajton çështje të tilla si 
higjiena vetjake; koha dhe përmbajtja 
e lutjes; dhe rregullat që qeverisin 
martesën, divorcin dhe trashëgiminë. 
Si rrjedhojë, kur myslimanët përgji-
gjen në pyetësorët se dëshirojnë të 
qeverisen nga sheriati, ata mund të 
jenë duke bërë një shpallje politike 
ose jo. Ata thjesht mund të jenë duke 
thënë se dëshirojnë të jetojnë jetë të 
mirëfillta myslimane.

Shumë njerëz jomyslimanë, kur 
mendojnë për trajtimin e grave nga 
islami, menjëherë mendojnë për 
poligaminë dhe mbulesat. Por reali-
teti kulturor është shumë më i ndër-
likuar. Shumë fragmente në Kuran 
shpallin që gratë janë të barabarta 
me burrat, ndërkohë që fragmente të 
tjera duket se u caktojnë atyre role 
vartëse. Sigurisht që ka praktika në 

shumë vende islamike – shpesh me 
rrënjë në kulturën fisnore paraislami-
ke ose zakone të tjera paraekzistue-
se – që i bëjnë gratë të nënshtruara. 
Gjithsesi, mënyra se si myslimanët 
i shohin rolet e grave ndryshon në 
mënyrë të konsiderueshme nga njëri 
vend te tjetri dhe madje edhe brenda 
vendeve.

Pikëpamjet e Shenjtorëve të  
Ditëve të Mëvonshme për Islamin

Pavarësisht nga besimet tona të 
ndryshme, si mund t’i qasen shenjto-
rët e ditëve të mëvonshme ndërtimit 
të marrëdhënieve me myslimanët?

Para së gjithash, ne duhet të da-
llojmë të drejtën e myslimanëve që të 
“adhurojnë si, ku dhe çfarë të zgje-
dhin” (Nenet e Besimit 1:11). Në vitin 
1841, shenjtorët e ditëve të mëvon-
shme në këshillin e qytetit të Navusë 
miratuan një dekret mbi lirinë fetare 
që garantonte “tolerim të lirë dhe 
privilegje të barabarta” për “katolikët, 
presbiteranët, metodistët, baptistët, 
shenjtorët e ditëve të mëvonshme, 
kuejkërat, episkopelianët, univer-
salistët, unitarianët, muhamedanët 
[myslimanët] dhe të gjitha sektet 
dhe besimet e tjera fetare, cilatdo 
qofshin” 11.

Duhet të sjellim ndërmend gjith-
ashtu që udhëheqësit tanë të Kishës 
në përgjithësi kanë qenë tepër pozi-
tivë në vlerësimin e tyre për theme-
luesin e islamit. Në vitin 1855, për 
shembull, në një kohë kur shumë të 
krishterë e dënuan Muhamedin si 
një antikrisht, Pleqtë Xhorxh A. Smith 
(1817–1875) dhe Parli P. Prat (1807–
–1857), të Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apostujve, dhanë predikime të gjata 
duke shfaqur jo vetëm një kuptim 
të mirinformuar mbresëlënës dhe të 
drejtë për historinë e islamit, por edhe 
duke e lavdëruar vetë Muhamedin. 
Plaku Smith vërejti se Muhamedi 
“pa dyshim u ngrit nga Perëndia 
me qëllim” që të predikonte kundër 
idhujtarisë dhe ai shprehu simpati 
për myslimanët, të cilët, sikurse shenj-
torët e ditëve të mëvonshme, e gjejnë 
të vështirë që të “bëjnë [të shkruhet] 
një histori e ndershme” për ta. Duke 
folur menjëherë pas kësaj, Plaku 
Prat shprehu admirim për mësimet e 
Muhamedit, për moralin dhe instituci-
onet e shoqërisë myslimane.12

Një deklaratë zyrtare e kohëve 
më të fundit u dha në vitin 1978 nga 
Presidenca e Parë. Ajo e përmend 
posaçërisht Muhamedin mes “udhë-
heqësve të mëdhenj fetarë të botës”, 

Disa gra myslimane e mbulojnë kokën 
me hixhabin si shenjë e thjeshtësisë 
apo përkushtimit ndaj Allahut ose për 
ta shprehur dukshëm identitetin e tyre 
mysliman.
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duke thënë se si ata, ai “mori një pje-
së të dritës së Perëndisë. Të vërteta 
morale u ishin dhënë [këtyre udhëhe-
qësve] nga Perëndia”, shkruan Presi-
dentët Spenser W. Kimball, N. Eldon 
Taner dhe Marion G. Romni, “që të 
ndriçonin kombe të tëra dhe të sillnin 
një nivel më të lartë kuptueshmërie 
tek individët.” 13

Ndërtimi mbi Gjërat e Përbashkëta
Ndërkohë që shenjtorët e ditëve 

të mëvonshme dhe myslimanët ndry-
shojnë dukshëm lidhur me çështje 
të rëndësishme – qartësisht hyjnu-
eshmëria e Jezu Krishtit, roli i Tij si 
Shpëtimtari dhe thirrja e profetëve 
modernë – ne kemi shumë gjëra të 
përbashkëta. Ne, që të dy grupet 
besojmë, për shembull, se jemi mora-
lisht përgjegjës përpara Perëndisë, që 
ne duhet të kërkojmë si drejtësi vet-
jake ashtu edhe një shoqëri të mirë e 
të drejtë dhe që ne do të ringjallemi 
dhe do të sillemi përpara Perëndisë 
për gjykim.

Si myslimanët ashtu edhe shenjto-
rët e ditëve të mëvonshme besojnë 
në rëndësinë jetike të familjeve të 
forta, në urdhrin hyjnor për t’i ndih-
muar të varfrit e nevojtarët dhe që ne 
e shfaqim besimin tonë nëpërmjet 
veprimeve të dishepullimit. Duket se 
nuk ka asnjë arsye përse shenjtorët e 
ditëve të mëvonshme dhe myslimanët 
të mos veprojnë përkrah njëri- tjetrit 
dhe madje, kur paraqiten mundësi, 
të bashkëveprojnë në komunitete ku, 
përherë e më shumë, ne gjendemi 
si fqinjë në një botë laike gjithnjë në 
rritje. Së bashku, ne mund të tregoj-
më se besimi fetar mund të jetë një 
forcë e fuqishme për mirë dhe jo 
thjesht burim grindjeje dhe madje 
dhune, siç argumentojnë disa kritikë.

Kurani vetë sugjeron një mënyrë të 
jetesës së bashku në paqe pavarësisht 
nga ndryshimet tona: “Nëse Perëndia 
do ta kishte dëshiruar, ai mund t’ju 
kishte bërë një komunitet të vetëm. 
Por ai dëshiroi që t’ju vinte në provë 
në gjërat që ju ka dhënë. Prandaj, 

konkurroni me njëri- tjetrin në vepra 
të mira. Ju të gjithë do të ktheheni 
te Perëndia dhe ai do t’ju informojë 
lidhur me gjërat ku e kishit zakon të 
mos binit dakord.” 14 ◼
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Z Ë R A  T Ë  S H E N J T O R Ë V E  T Ë  D I T Ë V E  T Ë  M Ë V O N S H M E

KY ËSHTË VENDI

Babai im, një i krishterë i përkushtu-
ar, më dha mësim që të kem besim 

në Jezu Krishtin. Ai besim më ndihmoi 
t’i mbijetoja luftës civile trevjeçare në 
Nigeri nga fundi i viteve 1960, kur 
isha në ushtri. Megjithatë, më vonë u 
ndjeva i pështjelluar dhe nuk shkova 
më në kishë.

Kur erdha për të marrë arsimim 
në Shtetet e Bashkuara në vitin 1981, 
ndjeva se kisha nevojë për Perëndinë 
në jetën time. Për dy vjet shkova në 
kisha të ndryshme në Boston të  
Masaçusetsit, por asnjëra nuk më  
tërhoqi. Nuk e ndieja Shpirtin, kështu 
që e ndërpreva kërkimin.

Jo shumë kohë pasi bashkëshortja 
ime, Mabela, erdhi tek unë nga  
Nigeria në vitin 1984, fillova të kem 
dëshirë të zjarrtë që t’i afrohesha sërish 
Perëndisë dhe t’i përkitja një kishe. 
Një mik nga Nigeria që më erdhi për 
vizitë, nuk e dinte se po kërkoja një 
kishë, por më tregoi rreth një kishe për 
të cilën kishte dëgjuar dhe që kishte 
një libër të quajtur Libri i Mormonit.

Pas kësaj, vazhdova të kërkoja 
kisha. Gjeta një kishë të quajtur Kisha 
e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të  
Ditëve të Mëvonshme. Fjala shenjtor 
ma tërhoqi vëmendjen. Nuk e dija se 
kishte një kishë me anëtarë që quhe-
shin shenjtorë. Atë të diel, vendosa ta 
kontrolloja.

Në mbledhjen e sakramentit ku 
mora pjesë, bashkësia i këndoi himnet 
në një mënyrë nderuese, priftërinjtë i 
bekuan bukën dhe ujin dhe shërbesa 
u zhvillua me rregull dhe përulësi. Më 
pas, teksa ecja drejt hollit dhe mendo-
ja për shërbesën, dëgjova emrin tim.

“Simeon”, tha zëri i Shpirtit, “ky 
është vendi.”

Në atë çast, dy misionarë u afru-
an. Ata u paraqitën dhe më treguan 
Librin e Mormonit. I vështrova dhe 
thashë: “Nuk di asnjë gjë për Lib-
rin e Mormonit, por e njoh Biblën. 
Jam gati.”

Ata filluan të më mësonin planin 
e shpëtimit. Më pak se një muaj më 
vonë, u pagëzova. Bashkëshortja 
ime u bashkua me Kishën pak kohë 
më pas. Disa vite pas kësaj, ne u 
vulosëm në Tempullin e Uashington 
D.K.-së dhe pesë fëmijët tanë u vulo-
sën me ne.

Në tempull, shumë gjëra më janë 
zbuluar, por fjalët që i dëgjova ditën 
time të parë në kishë, më janë vërte-
tuar shumë herë me anë të zbulesës 
në tempull: “Ky është vendi”. Ndikimi 
i atij pohimi nga Fryma e Shenjtë e 
ka ndryshuar përgjithmonë jetën time 
dhe jetën e bashkëshortes e të fëmijë-
ve të mi. ◼
Simeon Nah, Aba, Nigeri

Në tempull, fjalët 
që i dëgjova 

ditën time të parë 
në kishë, më janë 
vërtetuar shumë herë.
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SI MUND TA PËRTËRIJA STUDIMIN 
TIM TË SHKRIMEVE TË SHENJTA?
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Pas secilit shfajësim, leximi im 
i shkrimeve të shenjta pakësohej 

derisa thuajse nuk po lexoja 
fare.

Isha kthyer në shtëpi nga misioni im 
prej vetëm tre muajsh, kur fillova të 

has vështirësi për leximin e shkrimeve 
të shenjta.

I kisha lexuar çdo ditë shkrimet e 
shenjta në mision dhe kisha premtuar 
të vazhdoja kur të kthehesha në shtëpi. 
Por, teksa koha kalonte, dukej thjesht se 
kishte gjëra që më dilnin pengesë. Ose 
kisha shumë detyra shtëpie, isha shumë 
e zënë me punën, ose thjesht isha tepër 
e lodhur. Pas secilit shfajësim, leximi im 
i shkrimeve të shenjta pakësohej derisa 
thuajse nuk po lexoja fare.

E hapa Librin e Mormonit një natë 
dhe planifikova të lexoja vetëm një 
varg. Vargu që lexova, më kujtoi se 
shkrimet e shenjta përmbajnë “fjalën 
e këndshme të Perëndisë, po, fjalën 
që shëron shpirtin e plagosur” ( Jakobi 
[LiM] 2:8).

E përsiata këtë varg dhe e kuptova 
pasojën negative që po më sillte lënia 

pas dore e studimit të shkrimeve të 
shenjta. Po ndihesha më e tensionuar 
në shkollë, më moskokëçarëse në 
kishë dhe më larg prej Perëndisë. 
Shpirti im kishte nevojë për fjalën 
shëruese të Perëndisë që gjendet në 
shkrimet e shenjta. E dija se kisha ne-
vojë t’i riorganizoja përparësitë e mia.

Iu drejtova miqve të mi, familjes 
sime dhe udhëheqësve të Kishës për 
sugjerime mbi mënyrën se si ta për-
tërija studimin tim të shkrimeve të 
shenjta. Zbulova tri gjëra që ishin të 
dobishme.

Së pari, e kuptova se studimi natën 
i shkrimeve të shenjta nuk ishte dobi-
prurës për mua. Studimi në mëngjes 
më lejonte t’i përsiatja gjatë gjithë ditës 
doktrinën dhe parimet që i kisha lexu-
ar atë mëngjes.

Së dyti, na mësohet t’i lexojmë 
shkrimet e shenjta me familjet tona, 
por, meqë isha në kolegj dhe larg 

prej familjes sime, fillova t’i lexoja 
shkrimet e shenjta me shoqet e dho-
mës dhe mikesha të tjera. Kjo më 
ndihmoi të qëndroja e përgjegjshme 
dhe ndezi diskutime të shkëlqyera 
për ungjillin.

Së treti, fillova t’i shkruaja nxitjet 
dhe mendimet që i mora gjatë studi-
mit të shkrimeve të shenjta. Kjo më 
ndihmoi të përqendrohesha tek ajo që 
po lexoja, dhe më ndihmoi ta dalloja 
më mirë zërin e Shpirtit.

Pasi studimi i shkrimeve të shenjta 
u bë sërish përparësi në jetën time, 
zbulova se kisha më shumë kohë dhe 
energji për ta përmbushur gjithçka që 
më nevojitej të bëja. Më e rëndësish-
mja, ndjeva sërish afërsi me Perëndinë 
teksa i lexoja shkrimet e shenjta dhe 
përsiatja për to. Tani, kur kaloj kohë 
me shkrimet e shenjta, ndiej paqe dhe 
gjej shërim për shpirtin tim. ◼
Sara Kinan, Juta, SHBA
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“HIDHU NË LUMË!”
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E gjeta teton time dhe foshnjën e 
saj pesëmuajshe në një shtrat të 

varur, të lidhur te dy pemë të vogla 
mangoje.

Një ditë, gjyshja më kërkoi t’i çoja 
tetos sime disa ushqime që ajo 

kishte përgatitur. Ishte një pasdite e 
nxehtë të shtune dhe kishte shumë 
gjëra të tjera që doja t’i bëja në vend 
që të bëja një punë për gjyshen time. 
I thashë asaj t’i kërkonte njërit prej 
kushërinjve të mi që të shkonte në 
vendin tim, por ajo këmbënguli se 
duhej të shkoja unë.

Kaloi një orë dhe fillova ta ndieja se 
duhej ta bëja atë që më kishte kërkuar 
gjyshja. I mora ushqimet dhe u nisa 
drejt shtëpisë së tetos sime. Ishte larg 
dhe, kur arrita, nuk mendoja të qënd-
roja gjatë.

E gjeta teton time dhe foshnjën 
e saj pesëmuajshe në një shtrat të 
varur, të lidhur te dy pemë të vogla 
mangoje. Pemët ishin pranë një lumi 

që rridhte pas shtëpisë. Eca drejt tyre 
që t’u jepja ushqimet. Befas, litarët 
e shtratit të varur u këputën. Tetoja 
ime dhe foshnja e saj u rrokullisën në 
lumë. Më mbërtheu frika. Nuk dija të 
notoja dhe nuk kishte njeri aty rrotull 
që të ndihmonte. Nuk dija se çfarë 
të bëja.

Menjëherë, dëgjova zërin e Shpirtit: 
“Hidhu!”

Pa e menduar dy herë, u hodha. 
Për fat të mirë, e gjeta foshnjën bren-
da pak sekondave dhe tetoja ime 
mundi të dilte nga uji. Teksa po dilja 
nga uji me foshnjën, nuk mund ta 
besoja atë që sapo kishte ndodhur. U 
hodha në lumë kur nuk dija të notoja 
por, për shkak se e dëgjova Shpirtin, 
kushërira ime foshnjë dhe unë shpë-
tuam nga mbytja.

E kuptova se sa e rëndësishme 
është që t’i dallojmë dhe t’i dëgjojmë 
drejtimin dhe frymëzimin që Perëndia 
na e jep nëpërmjet Frymës së Shenjtë.  
Jam mirënjohës që më në fund bëra 
atë që më kërkoi gjyshja ime, dhe 
i çova ushqimet te shtëpia e tetos 
sime. E di se duhet të bëjmë përpjek-
je që të jemi të ndjeshëm ndaj nxit-
jeve shpirtërore që të mund të jemi 
duart e Perëndisë për t’i ndihmuar 
fëmijët e Tij. ◼
Elvin Herom Laseda, Pampanga, Filipine
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TË NDIERIT SËRISH SI NË SHTËPI

Nuk isha e përgatitur për telefona-
tën e vëllait tim. “Mamaja sapo 

ndërroi jetë”, tha ai. “Ajo u rrëzua dhe 
goditi kokën.”

U trondita. Mamaja ime nuk ishte 
më dhe unë sapo kisha folur me të 
një natë më parë. Vazhdova t’i bëja 
pyetjen vetes se përse kishte ndodhur 
kjo. Nuk mund ta kuptoja se përse ajo 
duhej të më linte. Isha plot zemërim!  
E mbajta zemërimin tim për disa javë.

Së fundi, vendosa se kush e kishte 
fajin. Ishte faji i Perëndisë. Ai e mori 
atë prej meje shumë herët. Mamaja 
ime nuk mori pjesë në shumë ngjar-
je të rëndësishme në jetën time dhe 
mendova se ishte për shkak të Tij. 
Nuk isha anëtare e Kishës në atë 
kohë, por isha e krishterë e devot-
shme. Në vend që të mbështetesha te 

Perëndia për fuqi, unë u largova prej 
Tij dhe e lashë Atë jashtë jetës sime.

Më merrte kaq shumë malli për ma-
manë. Kur isha duke u rritur, shtëpia 
ime me prindërit e mi ishte një vend i 
sigurt. Pavarësisht se ku isha ose çfarë 
po bëja, sa herë që flisja me mamin 
ose kaloja kohë me të, unë ndihesha 
si në shtëpi. Tani, ajo ndjenjë “si në 
shtëpi” që e doja shumë, ishte larguar.

Kaluan vite dhe unë e humba 
thuajse tërësisht besimin tim. U për-
poqa ta kuptoja se përse mamaja ime 
duhej të vdiste, por asgjë nuk më 
sillte paqe. Pastaj, për gati një javë, 
mendimi vijues më erdhi vazhdi-
misht në mendje: Më duhej të shihja 
drejt qiellit për të kuptuar. Ia tregova 
këtë shoqes sime të dashur që ishte 
anëtare e Kishës. Ajo më pyeti nëse 

dëshiroja të mësoja më shumë rreth 
besimit të saj.

Nuk e kuptova menjëherë, por 
Shpirti e zgjoi qenien time nga një 
gjumë i thellë. Sa më shumë mësoja 
rreth ungjillit, aq më shumë e ndje-
va se kisha gjetur sërish një vend të 
sigurt. Ndjenja e të qenit “si në shtëpi” 
u rikthye.

Unë u pagëzova në maj 2013. Jam 
mirënjohëse që besimi im u kthye. 
Nuk ia kthej më shpinën Perëndisë. 
Përkundrazi, unë e përfshij Atë. Jam 
ende e trishtuar nga ndërrimi i pa-
pritur i jetës së nënës sime, por, për 
shkak të besimit tim te Perëndia, e di 
se një ditë unë do të jem “në shtëpi” 
me mamanë time dhe me familjen 
time përgjithmonë. ◼
Xhudi Rashër, Kolorado, SHBA
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P O R T R E T E  B E S I M I

Rakotomalala Alfons
Sarodroa, Madagaskar

Dëshiroja të shkoja në kishë, por 
nuk kisha para për autobusin. Fola 
me miken time, Razafindravaona-
solon, dhe ajo më tha se mund të 
ngitnim biçikletën time. Ne udhëto-
nim çdo të diel për dy orë në secilin 
drejtim nga Sarodroa për në Antsi-
rabe. Kur unë lodhesha nga pedali-
mi, ulesha pas dhe ajo do të fillonte 
të pedalonte. Pastaj, kur lodhej ajo, 
i ndërronim vendet sërish.

Përfundimisht, familja e Razafind-
ravaonasolos dhe unë u bashkuam 
me Kishën. Ne e frekuentuam Ki-
shën në Antsirabe derisa u hap një 
degë në Sarodroa. Ishim shumë të 
lumtur kur mundëm ta frekuento-
nim Kishën në vetë fshatin tonë!

Kur Rakotomalala u interesua për ungji-
llin, kisha më e afërt ishte në Antsirabe, një 
qytet 50 km larg fshatit të tij në Sarodroa. 
Rakotomalala dhe një mike gjetën një më-
nyrë për ta bërë udhëtimin çdo të diel.

Sot, Sarodroa ka një shtëpi mbledhjesh 
të vogël ku mbi 100 anëtarë marrin pjesë 
çdo të diel. Rakotomalala e ka parë fshatin 
e tij ta përqafojë ungjillin. Nga Sarodroa 
kanë shërbyer katër misionarë dhe Kisha 
vazhdon të rritet.
CODY BELL, FOTOGRAF

Shihni më shumë fotografi të Rakotomalalas dhe 
Razafindravaonasolos te lds .org/ go/ 41845.
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Më shumë se çdo gjë tjetër, 
Ati Qiellor dëshiron lum-
turinë tonë të vërtetë e të 

përhershme.
“Lumturia jonë është synimi i të 

gjitha bekimeve që Ai na jep –  
mësimet e ungjillit, urdhërimet, or-
dinancat e priftërisë, marrëdhëniet 
familjare, profetët, tempujt, bukuritë 
e krijimit dhe madje mundësia për të 
përjetuar kundërshtimin. . . . Ai e dër-
goi Birin e Tij të Dashur për ta vënë 
në jetë Shlyerjen që të mund të jemi 
të lumtur në këtë jetë dhe të marrim 
një plotësi të gëzimit në përjetësi.” 1

Njerëzit kudo po kërkojnë diçka. 
Në mënyrën e tyre, ajo që ata po e 
kërkojnë vërtet, është lumturia. Me-
gjithatë, ashtu si me vetë të vërtetën, 
shumë njerëz mbahen larg lumturisë 
“ngaqë nuk dinë se ku ta gjejnë atë” 
(DeB 123:12).

Ngaqë nuk dinë se ku ta gjejnë 
lumturinë e vërtetë dhe të përher-
shme, ata e kërkojnë atë në gjëra që 
aktualisht sjellin vetëm kënaqësi të 
përkohshme – duke blerë gjëra, duke 

kërkuar nder dhe lëvdata nga bota 
nëpërmjet sjelljes së papërshtatshme 
apo duke u përqendruar te bukuria 
dhe tërheqja fizike.

Kënaqësia shpesh ngatërrohet me 
lumturinë. Duket sikur sa më shumë 
njerëzit e kërkojnë kënaqësinë fizike, 
aq më pak të lumtur bëhen. Zako-
nisht, kënaqësia zgjat vetëm për një 
kohë të shkurtër.

Ashtu siç tha Presidenti Dejvid O. 
Mek- Kei (1873–1970): “Ju mund ta 
merrni atë kënaqësi kalimtare, po, por 
nuk mund të gjeni gëzim, nuk mund të 
gjeni lumturi. Lumturia gjendet vetëm 
përgjatë atij monopati të rrahur mirë, i 
ngushtë siç është, edhe pse i ngushtu-
ar, i cili çon drejt jetës së përjetshme.” 2

Fatkeqësisht për shumë njerëz, 
lumturia është e pakapshme. Shkencë-
tarët dinë që, “më shumë sesa thjesht 
një gjendje shpirtërore pozitive, lum-
turia është një gjendje e të qenit mirë, 
që përfshin të jetuarit e një jete të mirë 
– që do të thotë, me një ndjesi dome-
thënieje dhe kënaqësie të thellë” 3.

Kërkimet tregojnë se lumturia nuk 

është rrjedhojë e kapërcimit nga një 
përvojë në tjetrën. Në vend të kësaj, 
marrja e lumturisë zakonisht përfshin 
një përpjekje të vazhdueshme për një 
kohë të gjatë për diçka më të rëndë-
sishme në jetë. Lumturia përcaktohet 
nga modelet e zakoneve, sjelljeve 
dhe të të menduarit, të cilat ne mund 
t’i kontrollojmë menjëherë me një 
veprim të qëllimshëm. Shumë nga 
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Zgjedhtë secili 
prej nesh që 
ta dojë Zotin 
dhe t’i ndjekë 
shtigjet e Tij 

drejt lumturisë.

Shtigje drejt Lumturisë 
së Vërtetë

Nga Plaku Ulises 
Soaresh,
i Presidencës së Të 
Shtatëdhjetëve
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lumturia jonë aktualisht është “nën 
kontrollin tonë vetjak” 4.

Le të marrim në shqyrtim rëndësinë 
e disa prej shtigjeve të lumturisë që 
gjenden në shkrimet e shenjta dhe 
që jepen mësim nga profetë e apos-
tuj bashkëkohorë. Hedhja e hapave 
tanë me besnikëri dhe vendosmëri në 

ato shtigje do të na lejojë që të kemi 
lumturi në udhëtimin që shtrihet për-
para [nesh].

Virtyti
Shtegu i parë nga këto është virtyti, 

i cili është një model i mendimit dhe 
i sjelljes i bazuar në standarde të larta 

morale. Ai përfshin dëlirësinë dhe 
pastërtinë morale, të cilat ju kualifikoj-
në për të hyrë në tempujt e shenjtë të 
Zotit. Njerëzit e virtytshëm zotërojnë 
një dinjitet të qetë dhe forcë të brend-
shme. Ata kanë vetëbesim ngaqë janë 
të denjë për ta marrë e për t’u udhë-
hequr nga Fryma e Shenjtë. Virtyti 
fillon në zemër e në mendje dhe 
është grumbullimi i mijëra vendimeve 
e veprimeve të vogla çdo ditë.

“Virtyti duhet t’i stolisë mendimet e 
tua pa pushim; atëherë do të forcohet 
vetbesimi yt në prani të Perëndisë; dhe 
doktrina e priftërisë do të pikojë mbi 
shpirtin tënd sikurse vesat nga qiejt.

Fryma e Shenjtë do të jetë shoqë-
ruesi yt i vazhdueshëm dhe skeptri 
yt një skeptër i pandryshueshëm i 
drejtësisë dhe së vërtetës; dhe sundimi 
yt do të jetë një sundim i përjetshëm 
dhe, pa mënyra detyruese, ai do të 
rrjedhë tek ty përherë e përgjithmonë” 
(DeB 121:45–46).

Presidenti Tomas S. Monson 
(1927–2018) ka dhënë mësim se 
“nuk ka shoqëri më të çmuar sesa 
ndërgjegjja juaj e pastër, pastërtia juaj 
morale – dhe sa ndjenjë e lavdishme 
është të dish se qëndron i pastër në 
vendin tënd të caktuar dhe me bind-
jen se je i denjë të veprosh kështu” 5.

Drejtësia
Një shteg i dytë i lumturisë ësh-

të drejtësia. Plaku Riçard G. Skot 
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(1928–2015), i Kuorumit të Dymbë-
dhjetë Apostujve, dha mësim:

“Kuptojeni se lumturia që zgjat vjen 
nga ajo që jeni, jo nga ajo që keni.

Gëzimi i vërtetë vjen nga një 
karakter i drejtë dhe kjo ndërtohet 
nga një model vendimesh të vazhdu-
eshme të drejta. . . . Vendimet tuaja 
të drejta përcaktojnë se kush jeni 
dhe çfarë është e rëndësishme për 
ju. Këto e bëjnë më të lehtë bërjen e 
gjërave të drejta. Për lumturi tani dhe 
gjatë gjithë jetës tuaj, bindjuni pa lë-
kundje Zotit.” 6

Ndërsa i studiojmë shkrimet e 
shenjta, ne mësojmë se premtimet 
që na ka bërë Zoti, nxitin të jetuarin 
e drejtë. Ato premtime e ushqejnë 
shpirtin tonë, duke na sjellë shpresë 
përmes nxitjes që të mos heqim dorë, 
madje edhe përballë sfidave tona të 
përditshme të të jetuarit në një botë, 
vlerat etike dhe morale të së cilës po 
veniten. Si rrjedhojë, na nevojitet të 
sigurohemi se mendimet, fjalët dhe 
veprimet tona po na çojnë përgjatë 
shtegut të kthimit tek Ati ynë Qiellor.

Besnikëria
Një shteg i tretë drejt lumturisë 

është besnikëria. Është thelbësore që 
ta kuptojmë se Perëndia na bekon 
sipas besimit tonë, i cili është burimi 
i të jetuarit me një qëllim hyjnor dhe 
një këndvështrim të përjetshëm.  
Besimi është një parim praktik që  

frymëzon zell. Ai shfaqet në qëndri-
min tonë pozitiv dhe dëshirën tonë 
për të bërë me gatishmëri çdo gjë 
që na kërkon Ati Qiellor dhe Jezu 
Krishti. Kjo na bën të ulemi në gjunjë 
për t’iu përgjëruar Zotit për udhë-
rrëfim, dhe na nxit të ngrihemi e të 
veprojmë me vetëbesim, për të arritur 
gjëra që janë në përputhje me vullne-
tin e Tij.

Ndërsa shkoni përpara në udhë-
timin tuaj, ju do të provoheni për të 
parë nëse do t’i bëni të gjitha gjërat 
që Zoti, Perëndia juaj ju urdhëron 
(shih Abraham 3:25). Kjo është pjesë 
e përvojës në vdekshmëri. Kjo do të 
kërkojë që ju të shkoni përpara me 
besim të patundur te Krishti, duke 
u udhëhequr nga Shpirti dhe duke 
mirëbesuar se Perëndia do të sigurojë 
për nevojat tuaja.

Mbani mend se ju nuk duhet të 
lëkundeni në besimin tuaj – madje 
edhe në kohë vështirësie të mëdha. 
Nëse jeni të patundur, Zoti do ta rritë 
aftësinë tuaj për t’u ngritur mbi sfi-
dat e jetës. Ju do të aftësoheni për t’i 
nënshtruar impulset negative dhe do 
të zhvilloni aftësinë për t’i mposhtur 
madje edhe ato që duken si pengesa 
të pakalueshme.

Shenjtëria
Shenjtëria, një tjetër shteg drejt 

lumturisë, lidhet me përsosurinë shpir-
tërore dhe morale. Shenjtëria tregon 

dëlirësi në zemër e në qëllim. Si mund 
të punojmë çdo ditë për t’u ushqyer 
shpirtërisht, që të mund të zhvillojmë 
një karakter kaq të perëndishëm?

Presidenti Harold B. Li (1899–1973) 
u përgjigj: “Ne e zhvillojmë veten tonë 
shpirtërore me anë të praktikës. . . . Ne 
duhet ta ushtrojmë shpirtin tonë çdo 
ditë me anë të lutjes, duke bërë vepra 
të mira të përditshme, duke ndarë me 
të tjerët. Ne duhet ta ushqejmë shpirtin 
tonë çdo ditë duke i studiuar shkrimet 
e shenjta çdo ditë, duke [bërë mbrëmje 
familjare], duke marrë pjesë në mbledh-
je, duke e marrë sakramentin. . . .

Njeriu i drejtë përpiqet fort për t’u 
përmirësuar, duke e ditur se ka nevojë 
të përditshme për pendim.” 7

Një element tjetër i rëndësishëm 
i shenjtërisë lidhet me bërjen dhe 
mbajtjen e besëlidhjeve në tempull. 
Nëse jemi besnikë, këto besëlidhje 
mund të na ngrenë përtej kufijve të 
vetë fuqisë dhe këndvështrimit tonë. 
Të gjitha bekimet e premtuara të 
ungjillit të Jezu Krishtit mund të jenë 
tonat nëpërmjet besnikërisë sonë ndaj 
ordinancave dhe besëlidhjeve që i 
bëjmë përpara Atit Qiellor dhe Jezu 
Krishtit në tempull. Pjesë e modelit të 
të jetuarit “sipas mënyrës së lumturisë” 
përfshin ndërtimin e një tempulli në të 
cilin adhurojmë dhe bëjmë besëlidhje 
me Zotin (shih 2 Nefi 5:16, 27).

Pika kyç e këtij shtegu është që ne 
duhet të jemi shumë të kujdesshëm 
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për të zhvilluar shpirtshmërinë dhe 
për të qenë moralisht të pastër.

Bindja
Zbatimi i të gjitha urdhërimeve të 

Perëndisë lidhet me shtigjet e tjera 
drejt lumturisë. Pasi nefitët qenë 
ndarë nga lamanitët, ata përparuan 
jashtëzakonisht ndërsa i mbanin 
gjykimet, statutet dhe urdhërimet “e 
Zotit në të gjitha gjërat, sipas ligjit 
të Moisiut” (2 Nefi 5:10). Ky model 
është një element tjetër i rëndësi-
shëm i të jetuarit “sipas mënyrës së 
lumturisë”.

Presidenti Monson (1927–2018) ka 
dhënë mësim: “Kur i zbatojmë urdhë-
rimet, jeta jonë do të jetë më e lum-
tur, më përmbushëse dhe më pak e 
koklavitur. Sfidat dhe problemet tona 
do të jenë më të lehta për t’u duruar 
dhe ne do të marrim bekimet e prem-
tuara prej [Perëndisë].” 8 Ai gjithashtu 
tha: “Dituria që kërkojmë, përgjigjet 

[që kaq shumë duam,] dhe forca 
që dëshirojmë sot për të përballuar 
sfidat e një bote të ndërlikuar dhe në 
ndryshim, mund të jenë tonat kur u 
bindemi me gatishmëri urdhërimeve 
të Zotit.” 9

Shpëtimtari na përgjërohet:
“Nëse më doni, zbatoni urdhërimet 

e mia. . . .
Kush ka urdhërimet e mia dhe i 

zbaton, është ai që më do; dhe kush 
më do mua, Ati im do ta dojë; dhe 
unë do ta dua dhe do t’i dëftehem 
atij” (Gjoni 14:15, 21).

Vetëmohimi dhe Dashuria
Udha e artë drejt lumturisë është 

një udhë vetëmohimi dhe dashurie – 
dashuri që ka shqetësim, interes dhe 
një masë dashurie hyjnore për çdo 
shpirt të gjallë. Dashuria është rruga 
e drejtpërdrejtë për te lumturia, e cila 
do ta pasurojë e bekojë jetën tonë 
dhe jetën e të tjerëve. Kjo do të thotë, 

ashtu siç tha Shpëtimtari, që ju u tre-
goni dashuri madje edhe armiqve tuaj 
(shih Mateu 5:44).

Duke e bërë këtë, ju do të jeni 
duke përmbushur urdhërimin më të 
madh për ta dashur Perëndinë. Ju 
do të ngriheni mbi erërat e ashpra 
që fryjnë – mbi të pandershmen, 
vetëshkatërruesen dhe të papëlqy-
eshmen. Lumturia e vërtetë dhe e 
përhershme vjen vetëm kur zgjedhim 
ta “dua[m] Zotin, Perëndinë t[onë] 
me gjithë zemrën t[onë], me gjithë 
shpirtin t[onë] dhe me gjithë mendjen 
t[onë]” (Mateu 22:37; shih edhe Ligji 
i Përtërirë 6:5; Marku 12:30; Lluka 
10:27).

Zgjedhtë secili prej nesh që ta dojë 
Zotin dhe t’i ndjekë shtigjet e Tij drejt 
lumturisë, që është “objekti dhe syni-
mi i ekzistencës sonë” 10. ◼
Nga një fjalim përurimi “Paths for Happiness” 
[“Shtigje për Lumturinë”], dhënë në Universitetin 
“Brigam Jang” – Havai, më 8 qershor 2017.
SHËNIME
 1. “Happiness”, Gospel Topics, topics .lds .org.
 2. David O. McKay, në Conference Report, tetor 

1919, f. 180.
 3. “Happiness”, Psychology Today,  

psychologytoday.com/basics/happiness.
 4. “Happiness”, Psychology Today.
 5. Tomas S. Monson, “Shembuj Drejtësie”, 

Liahona, maj 2008, f. 65.
 6. Richard G. Scott, “Making the Right Choices”, 

Ensign, maj 1991, f. 34.
 7. Teachings of Presidents of the Church:  

Harold B. Lee (2000), f. 176, 178.
 8. Tomas S. Monson, “Zbatojini Urdhërimet”, 

Liahona, nëntor 2015, f. 83.
 9. Tomas S. Monson, “Bindja Sjell Bekime”, 

Liahona, maj 2013, f. 92.
 10. Joseph Smith, në History of the Church, 

5:134.

Mësoni se çfarë është lumturia e vërtetë në  
lds .org/ go/ 41849.
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Nga Sandi Çibuki Obasi

Unë mora pjesë në mbledhjen 
për të rinj në moshë madhore 
beqarë në Kumasi të Ganës, jo 

sepse kisha nevojë për një të dashur 
– isha tashmë i fejuar – por sepse 
ndjeva që më duhej më shumë nxitje 
dhe se mbledhja do të ishte vendi i 
përshtatshëm për ta gjetur atë nxitje. 
Vërtet, lutjet e mia morën përgjigje 
në mbledhje pasi Motra Koll, një 
misionare në moshë që ishte caktuar 
për të punuar me të rinjtë në moshë 
madhore beqarë, foli për rëndësinë e 
martesës në tempull.

Nga fundi i diskutimit, mimika e 
saj befas ndryshoi dhe ajo tha: “Nuk 
ju duhen para për t’u martuar – e 
vetmja gjë që ju duhet, është besi-
mi”. Ndjeva sikur ajo po më fliste 
mua drejtpërdrejt, por nuk besoja se 
do të gjente vërtet zbatim për mua, 
ngaqë na duhej të blinim disa arti-
kuj që të përgatiteshim për dasmën. 
Thashë me vete: “Si mund të mos 
kem nevojë për para, por vetëm 
për besim?”

E mendova këtë pa pushim gjatë 
gjithë javës. Gjatë kësaj faze pyeta me 
vete: “A ka kufizime Perëndia në gjërat 
që mund të bëjë?” Në fillim mendova 
“jo”, por pasi e mendova sërish, thashë 
“po”. Por më pas më erdhi një pyet-
je vijuese: “Si mund të ketë kufizime 
Perëndia kur Ai është i gjithëfuqishëm?” 
Shpirti ma mësoi përgjigjen: bekimet e 
Perëndisë varen nga bindja jonë ndaj 
Tij. Ai nuk ka kufizime në aftësinë e Tij 
për të na bekuar, por ne duhet t’i ftojmë 
ato bekime duke ushtruar besim për të 
bërë atë që Ai do që ne të bëjmë.

Më pas, mora në telefon të fejuarën 
time, Prishilën, për të diskutuar pla-
net e propozuara për martesën tonë. 
Pavarësisht mungesës së parave, ne 
vendosëm të zgjidhnim një datë për 
dasmën tonë, por nuk mund të ven-
dosnim dot për një datë të caktuar. 
Ramë dakord që ajo duhej të pyeste 
peshkopin e saj se cilat data ishin 
të lira në kalendarët e lagjes dhe të 
kunjit. Nga dy datat që na ofroi ai, ne 
zgjodhëm datën 27 shtator 2014 – që 

do të thoshte se kishim vetëm shtatë 
javë deri në ditën e dasmës!

Prishila pyeti: “Obim [që do të thotë 
“zemra ime” në ibgolisht], a ke ndo-
pak para? Koha është e shkurtër.”

Iu përgjigja: “Jo, por kam ca besim”.
Ajo qeshi dhe tha: “S’ka gjë. Le të 

agjërojmë dhe të lutemi.” Duke parafra-
zuar 1 Nefin 3:7, ajo vazhdoi: “Zoti do 
të hapë një udhë për ne për shkak se 
Ai na ka urdhëruar që të martohemi”.

Unë dhe e fejuara 
ime kishim shumë 
pak kohë përpara 

dasmës sonë e mad-
je më pak para, por 
kishim diçka edhe 

më të rëndësishme: 
besimin.

Martesa, Paratë dhe Besimi
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Brenda asaj jave unë mora pagesën 
për një punë që e kisha bërë muaj më 
parë. Më pas Prishila më tha se donte 
të hapte një biznes për të fituar më 
shumë të ardhura. Me paratë që kisha 
fituar, ajo bleu çanta të përdorura 

grash dhe i rishiti ato. Pasi bleu disa 
nga artikujt që përmbante lista e saj 
e gjërave që i duheshin, ajo prapëse-
prapë kishte më shumë se dyfishin e 
parave që i dhashë unë.

Gjatë kësaj kohe, nuk më doli asnjë 

vend pune. Çdo vend pune që më 
premtohej, nuk realizohej. Na kishin 
mbetur edhe dy javë dhe kishte ende 
gjëra që kishim nevojë t’i blinim. E fe-
juara ime më sugjeroi që ta rishikonim 
datën. E vetmja gjë që thashë ishte: 
“Një mrekulli po na vjen”.

Vetëm dy ditë përpara ditës së 
dasmës sonë, mrekullia ndodhi: Mora 
pagesën për një punë që e kisha 
kryer më shumë se dy javë më parë. 
Po mësoja gjithashtu se me besim 
dhe me shumë punë, Zoti do të na 
bekonte për t’i përmbushur synimet 
tona të drejta.

Ne shkuam në bankë për ta kthyer 
çekun në kartëmonedha dhe që atje 
te dyqani për të blerë gjërat e tjera që 
duheshin, në mes të një shiu të madh, 
të cilin e pamë si miratim nga qielli 
për veprimin tonë të besimit.

Brenda 24 orëve, ne u martuam. 
Ndjenjën që pata kur na u kërkua që 
të shkëmbenim zotimet, nuk e kisha 
ndier kurrë më parë në jetën time. U 
ndjeva kaq i përmbushur aq sa be-
soja se mund t’i bëja të gjitha gjërat 
nëpërmjet besimit nga tani e tutje. 
Më vonë u vulosëm në Tempullin e 
Akrës në Ganë.

Ndonëse ju mund të keni nevojë 
për disa para për t’u përgatitur për 
martesë, gjëja më e rëndësishme për 
të cilën keni nevojë, është besimi. ◼
Autori jeton në rajonin Ashanti të Ganës.
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“Nëse ndiej se po 
e humbas besimin 
tim, çfarë mund të 
bëj për ta fituar  
sërish atë?”

P Y E T J E  &  P Ë R G J I G J E

“Një nga qëllimet 
e Kishës është 
të ushqejë dhe 
kultivojë farën 
e besimit – 
ndonjëherë edhe 
në tokën plot rërë 
të dyshimit dhe 
pasigurisë. . . .

. . . Ju lutem, së 
pari kini dyshim 
te dyshimet 
tuaja përpara se 
të keni dyshim 
te besimi juaj.”
Presidenti Diter F. Uhtdorf, 
Këshilltar i Dytë në Presidencën 
e Parë, “Ejani, Bashkohuni me 
Ne”, konferenca e përgjithshme 
e tetorit 2013.

Shkoni te Shkrimet 
e Shenjta
Nëse po has vështirësi 
të madhe për ta ndier 
Shpirtin, më ndihmon 

[fakti që] shkoj te shkrimet e shenjta 
dhe shoh besimin që ka çdo njeri. Kjo 
[gjë] më jep besim. Ndoshta lutjet tuaja 
kanë qenë me të vërtetë të shkurtra. 
Përpiquni t’i bëni më të sinqerta dhe 
Ati Qiellor do t’ju ndihmojë ta fitoni 
sërish besimin tuaj.
Kris B., 14 vjeç, Oregon, SHBA

Ushqejeni Farën 
e Besimit
E di se mund t’i lutem 
Atit dhe t’i kërkoj Atij që 
të më ndihmojë të kujde-

sem për bimën e besimit që po e rrit. 
Më duhet të bëj gjërat e nevojshme 
për ta ushqyer atë, si të lexoj shkrimet 
e shenjta, të kërkoj përvoja shpirtë-
rore, të numëroj bekimet e mia dhe 
të kërkoj ndihmë nga familja ime. Në 
këtë mënyrë, besimi im mund të fillojë 
të rritet përsëri. Nuk do të ndodhë nga 
një ditë në tjetrën – është një proces 
që kërkon kohë. Më duhet të kem 
durim dhe mirëbesim te Zoti.
Elias B., 18 vjeç, Mendoza, Argjentinë
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Jepini Zgjidhje së 
Bashku
Kur e ndiej se po e hum-
bas besimin tim, unë 
flas me mamin e babin 

tim dhe ne u japim zgjidhje së bashku 
gjërave. Nganjëherë këndojmë këngë 
që na lartësojnë shpirtërisht më pas, 
me qëllim që ta ndiejmë Shpirtin.
Emalia C., 15 vjeçe, Kolorado, SHBA

Pyetini Prindërit Tuaj
Përveç lutjes drejtpërsëdrejti ndaj Atit 
Qiellor, ne mund të pyetim prindërit 
tanë se si mund të kthehemi tek Ai 
dhe ta rifitojmë besimin tonë.
Elias B., 12 vjeç, Paisandu, Uruguai

Lutuni, Afrohuni të Tjerëve 
dhe Lexoni
Si dikush të cilit iu lëkund besimi, ka 
tri gjëra që i zbulova për ta rifituar 
besimin. Së pari, u luta. Të luturit për 
forcë dhe për të ditur se çfarë duhej 
të bëja, funksionoi mirë. Së dyti, u 
tregova shokëve të ngushtë dhe ata 
më ndihmuan jashtëzakonisht kur isha 
në nevojë. Së treti, lexova shkrimet 
e shenjta. Shumë prej tyre lidhen me 
besimin dhe mund të na ndihmojnë 
ta rifitojmë atë.
Xhek J., 14 vjeç, Floridë, SHBA

Përse e lejon Perëndia luftën?
Lufta ka qenë pjesë e historisë së njerëzimit në këtë tokë pothuajse që 
nga fillimi. Por Zoti, Princi i Paqes, nuk dëshiron që ne të zhvillojmë luftë 
me njëri-tjetrin. Ai vajton kur njerëzit zgjedhin të mos e duan njëri- tjetrin 
dhe “janë pa dhembshuri dhe e urrejnë vetë gjakun e tyre” (Moisiu 7:33), 
duke e korruptuar tokën nëpërmjet dhunës (shih Zanafilla 6:11–13). Ata, 
ligësia e të cilëve sjell luftë në tokë, do të gjykohen për veprimet e tyre.

Zoti e ka urdhëruar popullin e Tij që të “[heqë] dorë nga lufta e [të 
shpallë] paqe” (DeB 98:16). Gjithsesi, kur kombet i marrin armët kundër 
njëri- tjetrit, Zoti ka thënë gjithashtu se nganjëherë ne shfajësohemi 
për mbrojtjen e familjeve, kombeve dhe lirive tona prej shkatërrimit, 
tiranisë dhe shtypjes (shih Alma 43:47; Alma 46:12–13; DeB 134:11). 
Dhe shenjtorët e ditëve të mëvonshme, të cilët shërbejnë në ushtritë e 
kombeve të tyre, po zbatojnë parimin e “nënshtrimi[t] ndaj mbretërve, 
presidentëve, sundimtarëve dhe gjykatësve” (Nenet e Besimit 1:12).

Për më shumë, shih Gordon B. Hinckley, “War and Peace” [“Lufta dhe Paqja”], 
konferenca e përgjithshme e prillit 2003; “War”, Gospel Topics [Temat e Ungjillit], 
topics .lds .org.

Pyetja e Ardhshme Dërgojeni përgjigjen tuaj dhe, nëse dëshironi, një 
fotografi me rezolucion të lartë deri më 15 maj 
2018 në liahona .lds .org (klikoni te “Submit an 
Article or Feedback” [“Dorëzo një Artikull ose 
Përshtypje”]).

Përgjigjet mund të redaktohen lidhur me gjatësi-
në apo qartësinë.

Përgjigjet synojnë të japin ndihmë dhe kënd-
vështrim, nuk jepen si deklarime zyrtare të 
doktrinës së Kishës.FO
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“Si mund të më ndihmojë bekimi im patriarkal që të 
marr vendime?”
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Ndiqni shembullin e Jozef Smithit dhe modelin e Rivendosjes. 
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Nga Plaku 
Robert D. Hejls 
(1932–2017),
i Kuorumit të 
Dymbëdhjetë 
Apostujve

ÇELËSI PËR DËSHMINË DHE RIVENDOSJEN

Si udhëheqës të Kishës, shpesh na 
pyetin: “Si ta marr një dëshmi të un-
gjillit të rivendosur të Jezu Krishtit?”

Fitimi i një dëshmie dhe kthimi në besim 
fillojnë me studim dhe lutje, pastaj me të 
jetuarin e ungjillit me durim e këmbëngulje 
dhe të ftuarit e Shpirtit dhe pritjen për të. 
Jeta e Jozef Smithit dhe modeli i Riven-
dosjes janë shembuj të shkëlqyer të këtij 
procesi. Teksa [jua tregoj] . . . ngjarjet e 
Rivendosjes, kërkoni hapat që çojnë drejt 
dëshmisë. . . .
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Drejtojuni 
shkrimeve 
të shenjta. 

Gjunjëzohuni 
në lutje. Kërkoni 

me besim. 
Dëgjojeni 
Frymën e 
Shenjtë.
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Ngatërresë e Madhe
Jozef Smithi u lind më 23 dhjetor 

1805, në Sheron të Vermontit, në 
SHBA. Ai erdhi në një familje që lutej 
dhe e studionte Biblën. Në rininë e 
tij, atij iu ngjall interesi për fenë dhe 
zbuloi një “ngatërres[ë] të madhe” 
mbi doktrinat e Krishtit, ku “prifti . . . 
grind[ej] kundër priftit dhe besimtari 
kundër besimtarit” ( Joseph Smith – 
Historia 1:6).

Kjo ngatërresë . . . filloi shekuj 
më parë në atë që është quajtur  
Braktisja e Madhe. Dita e Krish-
tit “nuk do të vijë”, tha Apostulli 
Pal, “pa ardhur më parë rënia”  
(2 Thesalonikasve 2:3).

Disa dekada pas Ringjalljes së 
Krishtit, Apostujt e Tij u vranë, mësi-
met e Tij u korruptuan dhe priftëria 
u mor nga toka. Por Pali, duke e parë 
kohën tonë, profetizoi “që, kur të 
plotësoheshin kohërat [Perëndia do] t’i 
sillte në një krye të vetëm, në Krishtin, 
të gjitha gjërat” (Efesianëve 1:10). Ai 
do ta rivendoste Kishën e vërtetë të 
Krishtit në tokë edhe një herë. . . .

Jozefi Gjen një Përgjigje
Jozefi . . . , në moshën 14- vjeçare, 

e pa veten në një “ngatërres[ë] opi-
nionesh [fetare]”. Shpesh ai e pyeste 
veten: “Në qoftë se ndonjëri prej tyre 
kishte të drejtë, cili është ai dhe si 
do ta njoh unë atë?” ( Joseph Smith – 
Historia 1:10).

Jozefi iu drejtua Biblës për përgji-
gje. “Por në qoftë se ndonjërit nga ju 
i mungon urtia”, lexoi ai në Letrën e 

Moroni dhe Fletët e Arta
Gjatë tri viteve pas Vegimit të tij 

të Parë, Jozefi [tha se shpesh ndihej 
i shkurajuar për shkak të dobësisë 
dhe papërsosurive të tij]. Por ai nuk 
e humbi besimin dhe as nuk e harroi 
fuqinë e lutjes.

Më 21 shtator 1823, në moshën 
17- vjeçare, [ Jozefi] u gjunjëzua për të 
kërkuar “falje të të gjitha mëkateve [të 
tij]” . . . dhe [për të ditur] “qëndrimin [e 
tij] përpara [Perëndisë]” (shih Joseph 
Smith – Historia 1:29). Teksa u lut, një 
dritë . . . u shfaq, duke u shtuar “deri-
sa dhoma ishte më e shndritshme se 
në mesditë” (vargu 30). Në atë dritë 
qëndronte një person i veshur me një 
rrobë me “bardhësi . . . të jashtëzakon-
shme” (vargu 31). Ai e thirri Jozefin 
me emër dhe u paraqit si Moroni. 
Ai tha “se Perëndia kishte një punë 
për [ Jozefin] për ta bërë” dhe i tregoi 
për një anal të lashtë “i shkruar mbi 
fletë të arta”, i cili, kur u përkthye, u 
bë Libri i Mormonit. Libri përmbante 
një anal të plotësisë së ungjillit. (Shih 
vargjet 33–34.) . . . Jozefi u drejtua 
për tek . . . ai anal, i groposur . . . [në] 
kodrën . . . Kumorah aty pranë.

Të nesërmen Jozefi i gjeti fletët, por 
nuk kishte ardhur koha që t’i nxirrte 
ato në dritë. Moroni e udhëzoi Jozefin  
që ta takonte atje, në po atë datë, 
çdo vit për katër vitet pasuese (shih 
vargjet 52–53). Jozefi u bind. Çdo vit 
ai shkonte në kodrën ku Moroni i 
dha “udhëzime” (vargu 54) lidhur me 
Rivendosjen e Kishës së Krishtit. . . .

Jozefi i mori fletët më 22 shtator 
1827, në moshën 21- vjeçare. Ai mori 

Apostullit Jakob, “le të kërkojë nga  
Perëndia, që u jep të gjithëve pa kur-
sim, pa qortuar, dhe atij do t’i jepet” 
( Jakob [Bibël] 1:5).

Në vijim të udhëzimit të Jakobit, 
Jozefi shkoi në një korije pemësh 
pranë shtëpisë së tij dhe u lut. Ndërsa 
i lutej Perëndisë, “një shtyllë drite . . . 
zbriti”, më e shkëlqyeshme se dielli 
i mesditës dhe u shfaqën “dy Perso-
nazhe”. “Një prej tyre . . . foli, duke 
[e] thirrur [ Jozefin] në emër dhe tha, 
duke treguar tjetrin: Ky është Biri 
Im i Dashur. Dëgjoje Atë!” ( Joseph 
Smith – Historia 1:16–17).

Perëndia, Ati, dhe Biri i Tij, Jezu 
Krishti, biseduan me Jozefin. Ata iu 
përgjigjën pyetjes së tij. Ata i mësuan 
se Kisha e vërtetë e Krishtit kishte 
humbur nga toka. Jozefi mësoi se 
këta anëtarë të Kreut- Perëndi ishin 
qenie të veçanta dhe më vete, Ata e 
njihnin atë me emër dhe Ata ishin të 
gatshëm që t’u përgjigjeshin lutjeve 
të tij. Qiejt u hapën, nata e braktisjes 
kishte mbaruar dhe drita e ungjillit 
filloi të shndrinte.

Ashtu si Jozefi, shumë prej nesh 
e gjejnë veten duke kërkuar dritën 
e së vërtetës. . . . Ashtu si Jozefi, ne 
duhet t’i kërkojmë shkrimet e shenjta, 
të lutemi, . . . [të jemi] të përulur dhe 
[të mësojmë] të ushtrojmë besim.

A mund ta shohim modelin? 
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gjithashtu një mjet të lashtë për t’i 
përkthyer ato, të quajtur Urimi dhe 
Thumimi. Duke e përdorur këtë 
interpretues të shenjtë, së bashku me 
Frymën e Shenjtë, Jozefi filloi punën e 
përkthimit. . . .

Shpaloset Rivendosja
Në moshën 23- vjeçare, Jozefi po 

përkthente fletët kur ai dhe [shkruesi 
i tij], Oliver Kaudëri, hasën një frag-
ment rreth pagëzimit për heqjen e 
mëkateve. . . . Ata donin të dinin më 
shumë. Jozefi e dinte se çfarë duhej 
të bënte.

Më 15 maj 1829, [ Jozefi dhe  
Oliveri] shkuan në pyll për ta pye-
tur Zotin. Ndërkohë që po luteshin, 
u shfaq Gjon Pagëzori “mbi një re 
drite” ( Joseph Smith – Historia 1:68). 
Ai . . . e kishte pagëzuar Shpëtim-
tarin në jetë [dhe] mbante çelësat e 
priftërisë të nevojshëm për ta kryer 
atë ordinancë me anë të autoritetit 
të Perëndisë.

. . . Gjoni . . . i vendosi duart e tij 
mbi [kokën e Jozefit dhe më 
pas të Oliverit] dhe ia dha Prif-
tërinë Aarone [secilit] prej tyre 
(shih DeB 13; Joseph Smith – 
Historia 1:68–69). . . . Në 
fund të majit ose në fillim të 
qershorit 1829, Priftëria Melki-
zedeke ose më e larta, iu dha 
Jozefit dhe Oliverit nga Apos-
tujt Pjetër, Jakob dhe Gjon.

Përkthimi i Librit të Mormo-
nit u përfundua gjithashtu po 
atë qershor dhe libri u botua 

më 26 mars 1830. . . . Disa ditë më 
vonë, më 6 prill, Kisha u organizua 
zyrtarisht. . . . Siç u profetizua nga 
Pali, Kisha e lashtë e Krishtit u theme-
lua edhe një herë në tokë.

Por puna e Rivendosjes nuk kish-
te përfunduar. . . . [Tempulli i Kirt-
landit, tempulli i parë i ndërtuar në 
këtë periudhë ungjillore,] u përkush-
tua . . . më 27 mars 1836. Një javë 
më vonë, më 3 prill, atje u mbajt një 
mbledhje. Pas një lutjeje solemne dhe 
në heshtje, . . . Zoti Jezu Krisht [iu 
shfaq Jozefit dhe Oliverit.] . . . Moisiu, 
Eliasi dhe Elija u shfaqën gjithashtu 
[në Tempullin e Kirtlandit] dhe [ia 
dhanë çelësat e priftërisë] Jozefit 
(shih DeB 110).

Një Model që ta Ndjekim
Vëllezër e motra, a mund ta sho-

him modelin? Çdo ngjarje madhore e 
Rivendosjes – Vegimi i Parë, shfaqja 
e Moronit dhe dalja në dritë e Librit 
të Mormonit, rivendosja e priftëri-
së dhe shfaqja e Jezu Krishtit [në] 

tempullin e Tij të shenjtë – u parapri 
nga lutja. . . .

[Shumë herë] e kam ndier dësh-
minë e pamohueshme të Shpirtit të 
Perëndisë, si një zjarr përvëlues në 
zemrën time, se ungjilli i rivendosur 
është i vërtetë. . . . [Nëse nuk i dini 
vetë këto gjëra,] më lejoni t’ju su-
gjeroj që ta pranoni ftesën e dhënë 
nga Moroni në Librin e Mormonit: 
“Dhe kur ju t’i merrni këto gjëra, 
unë do t’ju këshilloja që të pyesni 
Perëndinë, Atin e Amshuar, në emrin 
e Krishtit, në qoftë se këto gjëra nuk 
janë të vërteta; dhe në qoftë se ju do 
të kërkoni me një zemër të sinqer-
të, me qëllim të vërtetë duke pasur 
besim në Krisht, ai do t’ju tregojë të 
vërtetën, nëpërmjet fuqisë së Frymës 
së Shenjtë. Dhe nëpërmjet fuqisë së 
Frymës së Shenjtë, ju mund të dini të 
vërtetën e të gjitha gjërave” (Moroni 
10:4–5). . . .

. . . Ndiqni shembullin e Jozef 
Smithit dhe modelin e Rivendosjes. 
Drejtojuni shkrimeve të shenjta. 
Gjunjëzohuni në lutje. Kërkoni me 

besim. Dëgjojeni Frymën e 
Shenjtë. . . . Dhe në emër të 
Jezu Krishtit, unë premtoj: 
“Në qoftë se ju . . . do . . . 
t’[i] . . . kërkoni [Atit Qiellor] 
në besim, duke besuar se 
ju do të merrni, me zell në 
mbajtjen e urdhërimeve të 
[Zotit], me siguri këto gjë-
ra do t’ju bëhen të ditura” 
(1 Nefi 15:11). ◼

Nga një fjalim në konferencën e përgjith-
shme të tetorit 2003.

A mund ta shohim modelin? Çdo ngjarje madhore e Rivendosjes u parapri nga lutja.
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Nga Feith Sathërlin Blekhërst
Revistat e Kishës

Le të themi se jeni në një udhëtim 
njëjavor në plazh me familjen e 
shokut apo shoqes suaj. Keni pasur 

shumë argëtim, por po fillon t’ju marrë 
malli për familjen tuaj. Pastaj babai ju dër-
gon një mesazh me celular që të shohë se 
si po shkojnë gjërat – ishte pikërisht çfarë 
ju nevojitej që ta ndienit se ju duan e ju 
kujtojnë.

Jeta në tokë është disi e tillë. Perëndia 
nuk na dërgon mesazhe me celular, por 
ne jemi larg prej shtëpisë sonë qiellore, 
prandaj një mënyrë se si Ati Qiellor na e 
komunikon dashurinë e Tij për ne, është 
duke dërguar profetë.
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ÇFARË, PËRSE dhe SI:  

NJË ANALIZË E RIVENDOSJES
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Profetët udhëheqin ato që quhen 
periudha ungjillore, periudha koho-
re kur: 1) Perëndia ka të paktën një 
udhëheqës të autorizuar të priftërisë 
në tokë dhe 2) ky udhëheqës, një 
profet, mëson rreth planit të shpëtimit 
drejtpërsëdrejti nga Perëndia. Profeti 
më pas ua mëson, ose jep, ungjillin 
njerëzve.

Falë shkrimeve të shenjta, ne kemi 
njohuri për shumë prej periudhave 
ungjillore. Disa periudha të rëndë-
sishme ungjillore ishin ato të Adamit, 
Enokut, Noeut, Abrahamit, Moisiut, 
Jezu Krishtit dhe Jozef Smithit. Zoti 
filloi një periudhë ungjillore nëpërmjet 
secilit prej këtyre profetëve.

PERIUDHA UNGJILLORE
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jeni në gjendje të shpjegoni se çfarë janë braktisja, 

periudhat ungjillore dhe Rivendosja. Kjo  

tabelë mund të ndihmojë.
ÇFARË, PËRSE dhe SI:  

Perëndia thërret një profet,  

i cili jep mësim ungjillin e 

 vërtetë të Jezu Krishtit.

MËNYRA SE SI  
NDODH BRAKTISJA

Njerëzit që i ndjekin mësimet  
e profetit, bekohen.

Disa prej njerëzve bëhen krenarë 

dhe nuk e pranojnë profetin.
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Kur është ko
ha e

 duhur, 

Perëndia t
hërre

t një profet të
 

ri p
ër ta

 riv
endosur të
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tën, 

prift
ërinë dhe Kish

ën.

Braktisja=ligësi. Kur një individ ose grup largohet 
prej të vërtetave të ungjillit të Jezu Krishtit, i mohon 
profetët dhe bie në mëkat, ai është në braktisje.

Një rivendosje është veprimi i kthi-
mit të diçkaje në gjendjen e saj fillestare 
[restaurim]. Nuk është një reformim, i cili 
ndryshon diçka ekzistuese për të krijuar 
diçka të re. Për shembull, nëse dëshironit 
ta restauronit një shtëpi të vjetër, ju do ta 
ndërtonit atë sërish me të njëjtën plani-
metri që kishte ajo fillimisht. Ju mund të 
donit të shtonit një vatër të re zjarri, por 
atëherë do ta ndryshonit shtëpinë, nuk do 
ta restauronit.

Ungjilli i Jezu Krishtit nevojitej të riven-
dosej ngaqë kishte humbur gjatë Braktisjes 
së Madhe. Njerëzit kishin jetuar për shekuj 
pa Kishën e vërtetë. Prandaj Zoti i riven-
dosi Kishën dhe ungjillin e Tij nëpërmjet 
Jozef Smithit, pikërisht siç kishin profe-
tizuar profetët e lashtë (shih Isaia 2:1–3; 
29:13–14; Veprat e Apostujve 3:19–21; 
Zbulesa 14:6–7; 2 Nefi 3:3–15).

Ungjilli i vërtetë i Jezu Krishtit është 
këtu për të qëndruar – prandaj a do të 
qëndroni me të? Edhe pse bota bëhet 
gjithnjë e më e ligë, Kisha e Jezu Krishtit 
do të mbetet deri në fund.

Juve ju duhet të bëni një zgjedhje – të 
njëjtën zgjedhje që ka qëndruar përballë 
njerëzve [gjatë jetës] në vdekshmëri që 
nga fillimi i kohës: a do ta ndiqni profetin? 
Nëse e ndiqni, ju do të bekoheni dhe do 
ta keni Shpirtin për t’ju udhërrëfyer.

BRAKTISJA

RIVENDOSJA
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ADAMI
ENOKU

ABRAHAMI

NOEU MOISIU

KRERËT E  
PERIUDHAVE 
UNGJILLORE

Këta profetë u thirrën nga Perëndia, 
“për shkak të besimit të tyre të 

jashtëzakonshëm dhe të veprave të mira” 
(Alma 13:3; shih edhe Abraham 3:22–23). 

Çelësat e priftërisë që i mbanin ata, 
iu rivendosën Profetit Jozef Smith.

Ja disa gjëra interesante rreth 
këtyre profetëve. Shihni se çfarë 

tjetër mund të mësoni për ta ndërsa 
studioni shkrimet e shenjta.

Adami ishte një pio-
nier i vërtetë: ishte 
njeriu i parë në tokë 
dhe profeti i parë! 
Ai ia mësoi ungjillin 
familjes së tij, por 
madje që nga fillimi, 
shumë i “kërkua[n] 
këshillat e tyre në 
errësirë” dhe nuk e 
pranuan të vërtetën 
(Moisiu 6:28).

A keni dëgjuar ndonjëhe-
rë për një qytet të tërë 
që u mor në qiell? Epo, 
qyteti i Sionit – i themelu-
ar nga Enoku – ishte kaq i 
drejtë sa njerëzit shkuan 
të banonin me Perëndinë 
(shih Moisiu 7:23).

Ju dini për arkën e 
Noeut. Vetëm tetë nje-
rëz – familja e Noeut – 
i mbijetuan Përmbytjes 
ngaqë ata i dëgjuan 
paralajmërimet e No-
eut (shih Zanafilla 7; 
Moisiu 8). Por a e dinit 
që ai e mori priftërinë 
kur ishte 10 vjeç (shih 
DeB 107:52) dhe se 
“gjigandë[t] . . . kërkuan 
t’ia merrnin jetën  
Noeut”? (Moisiu 8:18).

Abrahami gati sa nuk u 
sakrifikua prej priftërinjve 
të ligj, por e shpëtoi një 
engjëll (shih Abraham 1). 
Ai pati disa zbulesa të 
mahnitshme, përfshirë 
një vegim për jetën para 
lindjes. Anëtarët e Kishës 
janë pasardhësit e tij dhe 
besëlidhja abrahamike 
mban emrin e tij. (Shih 
Abraham 2–5.)

Moisiu i udhëhoqi 
izraelitët për t’u larguar 
nga Egjipti dhe i ndih-
moi të fitonin lirinë. 
Ai “kërkoi me zell ta 
shenjtëronte popullin 
e tij, që ata të mund 
të shihnin fytyrën e 
Perëndisë; por ata i 
ngurtësuan zemrat dhe 
nuk mund ta duronin 
praninë e tij” (DeB 
84:23–24). Në fakt, 
për shkak të braktisjes 
së tyre, ata u endën në 
shkretëtirë për 40 vjet!
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JEZU 
KRISHTI
Jo vetëm që Jezu  
Krishti e dha mësim 
ungjillin dhe kreu 
shumë mrekulli, por Ai 
themeloi edhe Kishën 
e Tij në tokë. Ai shleu 
për mëkatet tona, u 
kryqëzua dhe u ringjall 
që të bënte të mundur 
për ne që ta mposhtim 
vdekjen shpirtërore dhe 
fizike. Ai është kreu i 
Kishës së Tij sot dhe Ai 
e Ati Qiellor janë burimi 
i autoritetit të priftërisë.

BRAKTISJA E MADHE
Pas Ringjalljes së Shpëtimtarit, Apostujt e Tij dhe 
udhëheqës të tjerë të Kishës u përpoqën ta përhap-
nin ungjillin, por njerëzit nuk i pranuan mësimet e tyre 
dhe madje i vranë shumicën e Apostujve. Për shkak të 
ligësisë së njerëzve, plotësia e ungjillit humbi në tokë. 
Bota ra në errësirë shpirtërore (shih Isaia 60:2).
•  Për më shumë se 1 000 vjet, njerëzit nuk kishin 

mundësi për ordinancat e shpëtimit, bekimet 
e tempullit ose udhërrëfimin prej një profeti.

•  Të vërteta të çmueshme humbën në Bibël.
•  Ide të rreme u dhanë mësim rreth 

natyrës së vërtetë të Perëndisë.
•  Disa ordinanca të shpëtimit u ndryshuan 

ose u dhanë mësim në mënyrë të 
gabuar (shih Isaia 24:5).

•  Më së fundi kjo braktisje çoi drejt 
formimit të shumë kishave.

REFORMIMI
Gjatë Braktisjes së Madhe, disa njerëz në Europë, 
të përqendruar te feja, e kuptuan se ungjilli i Jezu 
Krishtit nuk po jepej mësim saktësisht. Këta refor-
matorë nuk ishin profetë, por bënë gjithçka mundën 
që ta jepnin mësim të vërtetën siç e kuptonin. Ata 
ndihmuan që ta vinin Biblën në dispozicion të më 
shumë njerëzve. Shumë njerëz luftuan për lirinë 
fetare dhe hapën udhën për Rivendosjen e ungjillit.

JOZEF SMITHI
Pra a humbi përgjithmonë plotësia e ungjillit? Jo! 
Perëndia përsëri i zbuloi Jozef Smithit të vërteta 
të rëndësishme. Lajmëtarë qiellorë ia rivendosën 
atij gjithë çelësat e nevojshëm të priftërisë (shih 
DeB 27:8–13; 110; 128:18–21), duke e bërë këtë 
“periudhën e plotësisë së kohëve” (DeB 138:48). 
Ajo njihet edhe si ditët e mëvonshme ngaqë është 
periudha e fundit ungjillore përpara Ardhjes së 
Dytë të Jezu Krishtit.

RIVENDOSJA
A e gjeni dot? JU i keni bekimet e  
Rivendosjes. Po, ju!
•  Kisha e Jezu Krishtit u rivendos me një 

profet dhe apostuj që ta udhëheqin atë.
•  Libri i Mormonit, Doktrina e Besëlidhje, 

Perla me Vlerë të Madhe dhe zbulesa të 
tjera moderne rivendosën të vërteta të 
çmuara që ishin humbur (shih 2 Nefi 27).

•  Jozef Smithi e mori Priftërinë Aarone 
nga Gjon Pagëzori (shih DeB 13) dhe 
Priftërinë Melkizedeke nga Apostujt Pjetër, 
Jakob e Gjon (shih DeB 128:20).

•  Mbajtës të autorizuar të priftërisë kryejnë 
ordinancat e shpëtimit siç duhet.

•  Dhe ne e dimë që e vërteta nuk do 
të humbasë më kurrë nëpërmjet një 
braktisjeje (shih Daniel 2:44). ◼

Ju Jeni Këtu



Nga Sara Hanson

Përfytyroni të lexoni çdo gjë rreth  
Shpëtimtarit në shkrimet e shenjta – në 
Biblën e Shenjtë, Librin e Mormonit, 

Doktrinën e Besëlidhjet dhe Perlën me Vlerë të 
Madhe. Do të duhej shumë kohë dhe punë! Por në 

janar 2017, Presidenti Rasëll M. Nelson dha një sfidë 
për të bërë pikërisht këtë – për të studiuar në veprat 

standarde çdo gjë që tha dhe bëri Jezusi. Presidenti 
Nelson tha se përfundimi i projektit e bëri atë “një njeri 

tjetër”. Ai jo vetëm që mësoi më shumë rreth Jezu Krishtit, 
por gjithashtu ndjeu një përkushtim të përtërirë ndaj Tij.1

Edhe ju mund të afroheni më shumë me Krishtin ndërsa 
mësoni për Të. Studimi i jetës dhe qëllimit të Tij e fton paqen 

e Tij në jetën tuaj dhe ju ndihmon që të arrini ta njihni Atë dhe 
Atin Qiellor. Shikoni se si iu përgjigjën këta të rinj dy pyetjeve: 

1) Cila është historia juaj e parapëlqyer nga shkrimi i shenjtë rreth 
Shpëtimtarit dhe përse? 2) Dhe si ju kanë sjellë paqe studimet mbi 
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Ndërsa mësoni për 
Jezu Krishtin, ju e ftoni  

paqen dhe praninë e Tij  
në jetën tuaj.
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Më pëlqen historia e 10 lebrosëve ngaqë Krishti tregoi kaq shumë dashuri ndaj lebrosit 
që e falënderoi Atë. Ai tha: “Besimi yt të shëroi” (Lluka 17:19; shih vargjet 11–19). Më 
pëlqen shumë dashamirësia e çiltër që Ai i tregon çdokujt.

Për shkak të disa tragjedive të kohëve të fundit në shkollën time, çdo njeri ka nevojë 
për shumë paqe dhe ngushëllim. Unë kam gjetur forcë dhe paqe përmes studimeve 
të mia në seminar. Mësuesit e seminarit i bëjnë shkrimet e shenjta dhe ungjillin shu-
më të individualizuar për gjithsecilin [prej nesh]. Është me të vërtetë e hatashme 
të shikosh dallimin midis klasës së seminarit dhe një klase normale. Ka vërtet një 
ndjenjë tjetër atje që sjell paqe.
Gabriel S., 16 vjeç, Kolorado, SHBA

Historia e Almës rreth besimit dhe fjalës së Perëndisë (shih Alma 
32:18–43) më ka mësuar se, kur mbjellim dashuri, ne marrim dashuri. 
Ashtu siç Alma u shpjegon zoramitëve, besimi është si një farë. Do të 
thotë të besosh se diçka është e vërtetë pa qenë vërtet atje për ta 
parë atë. Besimi rritet kur një njeri ka dëshirën për ta besuar dhe 
dëgjuar fjalën e Perëndisë. E gjithë kjo më ka ndihmuar që të 
jem e qetë, ta forcoj zemrën time dhe të marr një dëshmi se  
Ati Qiellor më sheh me sytë e dashurisë dhe të mëshirës.

Teksa i studioj shkrimet e shenjta çdo ditë, e kuptoj më 
mirë dashurinë që Shpëtimtari ynë ka për secilin prej nesh. 
Kjo njohuri më ndihmon t’jua shpjegoj miqve të mi në 
shkollë se ata nuk janë vetëm kur kanë probleme ngaqë 
ka një Perëndi që na do.
Maria D., 17 vjeçe, Guadalahara, Spanjë

Tek 3 Nefi 17 më pëlqen kur Shpëtimtari i  
viziton kontinentet amerikane dhe i fton  
fëmijët të vijnë tek Ai. Ai ulet me ta dhe  
kalon kohë me ta një e nga një. Kjo është 
një histori e mahnitshme për mua që 
tregon se kush është Jezu Krishti dhe 
se sa shumë dashuri ka Ai për secilin 
prej nesh. Besoj gjithashtu se Ai do 
të ulet me secilin prej nesh kur të 
na nevojitet ndihma e Tij.

Këtë vit i vura si sfidë vetes 
që të lexoja një faqe nga 

TË ARRIJMË 
TA  NJOHIM 

SHPËTIMTARIN
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Më pëlqen shumë kur Krishti vjen në kontinen-
tet amerikane, pyet nëse ka ndonjë të sëmurë 

dhe të munduar mes tyre dhe më pas i shëron 
ata. Pastaj Ai i bekon fëmijët e vegjël. (Shih 3 Nefi 

17.) Mendoj se është një histori e hatashme dhe e 
fuqishme. Më pëlqejnë fëmijët e vegjël dhe më pëlqen 

shumë kur njerëzit u japin atyre më tepër dashuri, ngaqë 
fëmijët janë kaq të pastër. Historia më tregon thellësinë e 

dashurisë së Shpëtimtarit për ne. Meqenëse Ai i deshi njerë-
zit në atë kohë mjaftueshëm sa të bënte çdo gjë që Ai bëri, Ai 

mund të na dojë edhe ne sot.
Isaia 53:3 thotë se Shpëtimtari është një “njeri i dhembjeve, 

njohës i vuajtjes”. Kur mendoj për Shlyerjen e Krishtit, atë që Ai 
kaloi për ne, dhe mënyrën se si mund të marr falje kur pendohem 
për mëkatet e mia, unë ndihem me të vërtetë në paqe. Shumë  
njerëz në Librin e Mormonit – bijtë e Mosias, Amoni dhe Alma 
i Riu – patën të kaluara plot gabime, por qenë në gjendje që të 
merrnin falje. Ata u kthyen te Krishti, u penduan dhe u bënë shem-
buj madhështorë, prej të cilëve ne mund të mësojmë sot. Më ngu-
shëllon ta di se edhe unë mund të marr falje.
Alina T., 18 vjeçe, Oregon, SHBA

Historia ime e parapëlqyer nga shkrimi i shenjtë rreth Jezusit ësh-
të kur Ai e ktheu ujin në verë gjatë një dasme, me nxitjen e nënës 
së Tij (shih Gjoni 2:1–11). Ky është shkrimi im i parapëlqyer ngaqë 
historia tregon respektin e Jezusit për gratë dhe nënën e Tij në 
veçanti. Kjo histori i nxit fëmijët që t’iu binden prindërve të tyre, 
jo nga frika por nga dashuria e pafund. Shembulli i Jezu Krishtit 
është ai për të cilin duhet të përpiqet fort cilido. Dashuria e Tij 
për nënën e Tij nuk pushoi kurrë dhe as nuk duhet të pushojë 
dashuria jonë për prindërit tanë. Ky është gjithashtu fragmenti im 
i parapëlqyer ngaqë mrekullia e Tij është një vepër shërbimi dhe 
ne gjithashtu mund të krijojmë mrekulli duke i ndihmuar të tjerët.

Kjo histori dhe histori të tjera në shkrimet e shenjta më kanë 
sjellë paqe. Është tepër ngushëlluese ta di që, nëse përpiqem 
gjithmonë të mësoj për Krishtin dhe t’i ndjek mësimet e Tij, një ditë 
unë mund të kthehem tek Ati ynë i dashur Qiellor.
Ana R., 17 vjeçe, Viktoria, Australi

shkrimet e shenjta 
çdo ditë. Ndërsa e kam 

bërë këtë, kam filluar që 
ta pres me padurim atë 

çdo ditë. Kam mësuar kaq 
shumë nga fjalët dhe historitë 

në shkrimet e shenjta teksa 
jam përpjekur të shpenzoj kohë 

për t’i kuptuar ato dhe gjithashtu 
jam afruar më shumë me Atin tim 

Qiellor dhe Shpëtimtarin ndërsa kam 
mësuar për Ta. Kjo ka sjellë shumë 

paqe në jetën time.
Ana C., 17 vjeçe, Montana, SHBA HO
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PËRQENDROHUNI TEK AI
“Përqendrimi ynë duhet të ngulitet te Shpë-
timtari dhe ungjilli i Tij. Kërkon një përpjekje 
të madhe mendore që të shohësh tek Ai 
në çdo mendim. Por kur ne e bëjmë këtë, 
dyshimet tona dhe frika jonë largohen.”
Presidenti Rasëll M. Nelson, “Marrja e Fuqisë 
së Jezu Krishtit në Jetën Tonë”, konferenca 
e përgjithshme e prillit 2017, Liahona, 
maj 2017, f. 41.

Më pëlqen shumë historia e Krishtit dhe e të riut pasanik (shih 
Marku 10:17–22). Kjo më jep shumë njohuri dhe këndvështrim 
për t’i dhënë përparësi Perëndisë mbi çdo gjë. Të të kërkojnë të 
shesësh cilindo zotërim tokësor do të ishte një kërkesë shumë e 
vështirë për thuajse gjithkënd. Por mendoj se të qenit të gatshëm 
për ta vendosur Perëndinë mbi zotërimet është një nga gjërat që 
gjithsecili prej nesh duhet ta mësojë në jetë. Dashuria e paku-
fishme e Jezu Krishtit për ne është me të vërtetë e mahnitshme. 
Ajo është vërtet më e mirë se çdo sasi paraje apo send vetjak që 
fitojmë në këtë jetë.

Leximi i shkrimeve të shenjta më sjell paqe dhe ngushëllim, si 
dhe urtësi e kuptueshmëri më të madhe. Edhe pse mundet që jo 
gjithmonë ta ndiej menjëherë fuqinë e studimit të shkrimit të shenj-
të, unë e di se leximi i shkrimeve të shenjta ndikon pozitivisht në je-
tën time dhe më ndihmon ta ndiej Shpirtin dhe t’i dalloj nxitjet e Tij.
Juzhen C., 19 vjeçe, Taiçung, Tajvan

Ndërkohë që Krishti është udhës për të parë një vajzë të vogël 
e cila po vdes, një grua me fluks gjaku thjesht e prek rrobën e Tij 
dhe shërohet. Krishti kthehet dhe bisedon me të pasi e kupton 
se ajo e ka prekur Atë (shih Lluka 8:43–48). Pavarësisht se po 
shkonte për të ndihmuar dikë tjetër, Krishti gjeti kohë edhe për 
të. Krishti gjen kohë për të gjithë ne gjithashtu.

Unë kam me të vërtetë një jetë shumë të ngarkuar, duke rendur 
për në shkollë ose për në kursin e baletit apo duke kryer detyra të 
tjera. Gjatë kësaj kohe, nuk gjej kohë për veten apo të ndiej paqe. 
Kur i lexoj shkrimet e mia të shenjta apo them një lutje, unë ndiej 
paqe. Është mirë të ndihesh kështu dhe të kesh një shkëputje nga 
kjo çmenduri. Në ato çaste paqeje, unë afrohem më shumë me 
Shpëtimtarin dhe rritem në ungjill.
Zoe B., 17 vjeçe, Juta, SHBA

Autorja jeton në Juta, SHBA.

SHËNIM
 1. Shih Rasëll M. Nelson, “Profetët, Udhëheqja dhe Ligji Hyjnor” 

(takimi shpirtëror mbarëbotëror për të rinjtë në moshë ma-
dhore, 8 janar 2017), broadcasts .lds .org; “Marrja e Fuqisë 
së Jezu Krishtit në Jetën Tonë”, konferenca e përgjithshme 
e prillit 2017; “Studiojini Fjalët e Shpëtimtarit”, Liahona, 
janar 2018, f. 56–59.HO
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Kuptimi që Ka për Mua Rivendosja
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R ivendosja e Kishës filloi kur Ati Qiellor dhe Jezu Krishti e vizituan Jozef Smithin në vitin 1820. Pas kësaj ndodhën 
gjëra të tjera të rëndësishme për ta sjellë përsëri në tokë Kishën e Jezu Krishtit. Lexoji këto karta, priti ato, ngjiti 

në letër dhe luaj një lojë bashkërenditjeje.

Jozef Smithi i 
përktheu fletët 
e arta . . .

Ati Qiellor dhe 
Jezu Krishti iu 
shfaqën Jozef 
Smithit . . .

Gjon Pagëzori 
ua dha Priftërinë 
Aarone Jozef 
Smithit dhe  
Oliver 
Kaudërit . . .

Pjetri, Jakobi dhe 
Gjoni e rivendo-
sën Priftërinë 
Melkizedeke . . .

. . . kështu që unë 
e di se Ata kanë 
trupa si unë!

. . . kështu që 
unë mund ta 
lexoj Librin e 
Mormonit!

. . . kështu që unë 
mund të pagë-
zohem në Kishën 
e Jezu Krishtit 
të Shenjtorëve 
të Ditëve të 
Mëvonshme!

. . . kështu që unë 
mund ta kem 
dhuratën e  
Frymës së 
Shenjtë!
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Kisha u organi-
zua më 6 prill 
1830 . . .

Ema Smithi 
mblodhi këngë 
për librin e parë 
të himneve të 
Kishës . . .

Në tempullin e 
Kirtlandit, Elija i 
dha Jozef Smithit 
çelësat për të 
vulosur familjet . . .

Zoti i urdhëroi 
shenjtorët e her-
shëm të paguanin 
një të dhjetë prej 
10 përqindësh . . .

Aurelia Roxhers 
e nisi Shoqatën 
e Fillores për t’iu 
dhënë mësim fë-
mijëve në lagjen 
e saj të banimit . . .

. . . kështu që unë 
mund të shkoj në 
kishë!

. . . kështu që unë 
mund t’i këndoj 
himnet!

. . . kështu që 
unë mund të bëj 
historinë familjare 
dhe të shkoj në 
tempull!

. . . kështu që unë 
mund të dhuroj 
të dhjetën dhe 
oferta agjërimi!

. . . kështu që unë 
mund të shkoj në 
Fillore!
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“Si një nga shërbëtorët e Tij, unë shpall dëshminë time se Jezusi është 
Krishti, Shëlbuesi ynë dhe Shpëtimtari ynë. Unë e di se Ai jeton dhe se  
mëshirat e dhembshura të Tij janë në dispozicion për të gjithë ne.”

Nga Plaku Dejvid A. Bednar,
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve
Nga David A. Bednar, “The Tender Mercies of the Lord” [“Mëshirat e Dhembshura 
të Zotit”], Liahona, maj 2005, f. 99; Konferenca e Përgjithshme, prill 2005, f. 122.
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“Unë . . . do t’i hap pragjet e 
qiellit dhe . . . do të derdh mbi ju . . . shumë 
bekim” (Malakia 3:10).

K ur po rritesha në Guatemalë, familja ime zotëron-
te një fabrikë që prodhonte uniforma për ekipe 

sportive.
Babi im dëshironte që fëmijët në familjen tonë të 

mësonin se si të punonin shumë. Ne e ndihmonim atë 
në fabrikë. Unë hyra goxha në telashe kur isha i vogël. 
Gjithmonë dukej se i prishja gjërat! Por, kur u rrita, babi 
më lejoi të kujdesesha për makinat qepëse.

Babi na paguante për punën që bënim. Më pas do të 
pyeste: “Çfarë do të bëni me paratë tuaja?” Unë e dija se 
cila ishte përgjigjja e saktë: “Do të paguaj të dhjetën dhe 
do të kursej për misionin tim”.

Kur isha rreth 13 vjeç, sipërmarrja jonë humbi shumë 
para. Na u desh t’i hiqnim shumë prej makinave tona 
qepëse. Në vend që të kishim dyqind punonjës, nuk 
kishim as pesë. Ata punonin te garazhi i shtëpisë sonë.

E kisha paguar gjithmonë të dhjetën time, por kurrë 
nuk e kisha kuptuar vërtet se sa e rëndësishme ishte. 

Atëherë mora një mësim të mrekullue-
shëm. Një mëngjes të shtune dëgjova prin-

dërit që po flisnin me zë të ulët. Babi po i thoshte mamit 
se kishte aq para sa ose të paguante të dhjetën ose të 
blinte ushqim. Nuk kishte mjaft sa për të dyja. U shqetë-
sova. Çfarë do të bënte babi im?

Të dielën e pashë babin tim t’i dorëzonte një zarf pre-
sidentit të degës sonë. Ai zgjodhi ta paguante të dhjetën! 
Isha i kënaqur që e pagoi, por isha dhe i shqetësuar. 
Çfarë do të hanim?

Të nesërmen në mëngjes disa njerëz trokitën në 
derën tonë. Ata i thanë babit tim se iu nevojiteshin 
uniforma menjëherë. Zakonisht njerëzit na paguanin 
pasi porosia të përfundohej. Por këta njerëz e paguan 
babin tim po atë ditë, madje përpara se ne t’i bënim 
uniformat!

Brenda një fundjave, unë mësova një mësim të bukur 
që e kam ruajtur gjatë gjithë jetës. Ligji i së dhjetës na 
ndihmon ta ngremë besimin tonë dhe ta tregojmë mirë-
njohjen tonë për Atin Qiellor. Pagimi i së dhjetës është 
një bekim! ◼ILU
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Nga Plaku  
Valeri V. Kordon,

i Të 
Shtatëdhjetëve

Një Mësim i Mrekullueshëm
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Nga Rei Goldrup
Bazuar në një ngjarje të vërtetë

Veglat i kujtuan Migelit diçka tjetër që e donte shumë. 
Abueloja i jepte atij gjithmonë një sheqerkë kurdoherë 
që Migeli ndihmonte për pastrimin.

Por Migeli kishte uri tani! Ai e dinte se nuk duhej të 
merrte një ëmbëlsirë pa pyetur, por dukej sikur abueloja 
do të ishte i zënë për njëfarë kohe. “Ndoshta nuk më 
duhet të pres”, mendoi Migeli.

Migeli u zgjat poshtë banakut që të merrte kavano-
zin me sheqerka. Ishte plot me sheqerkën e tij të  
parapëlqyer – e ëmbël dhe pak djegëse nga pluhuri i 
specit djegës! Teksa e hapi, Migeli u ndje jo shumë re-
hat. Por sheqerka dukej kaq e shijshme. Ai nxitoi dhe 
e futi në gojë.

Shumë shpejt, klienti u largua. Abueloja mori një copë 
lëkure dhe e zhyti me shpejtësi në pak ujë. Kjo ndih-
monte që ta mbante lëkurën të butë dhe që të mund të 
punohej lehtë.

Punishtja e Këpucëve  
të Abuelos

“Nuk është gjithmonë e lehtë të thuash ‘më vjen keq’” 
(Children’s Songbook, f. 98).

M igeli hapi derën e punishtes së këpucëve të abu-
elos (gjyshit) të tij. Mbajti erën e lëkurës me të 

cilën punonte abueloja. Ishte një nga aromat e tij të 
parapëlqyera.

“Tjeta, abuelo!”
Abueloja ishte gjunjëzuar dhe po vizatonte formën e 

këmbës së një klienti në një copë letre. Ai nuk i ngriti 
sytë. Dëgjimi i abuelos nuk ishte shumë i mirë.

Migeli u ul te banka e punës. Vështroi grumbujt e  
lëkurës së prerë. Përfytyroi se çfarë do të bënte abu-
eloja me secilën prej tyre, duke përdorur çekiçin dhe 
pincat e tij.
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Migeli e gëlltiti pjesën e 
mbetur të sheqerkës sa më 
shpejt që mundi. Pastaj shkoi 
drejt abuelos.

“Përshëndetje!” tha abueloja 
me buzëqeshje. “Jam i kënaqur 
që erdhe të më shohësh.”

Migeli e përqafoi abuelon. Ai 
shpresonte që abueloja nuk do ta 
kuptonte se kishte ngrënë një sheqer-
kë. Migeli e largoi shqetësimin.

“Duket sikur je i zënë me punë sot”, tha 
Migeli, duke treguar me gisht grumbujt e lëkurës. “A ke 
nevojë për ndonjë ndihmë?”

“Sigurisht! A mund të ma japësh atë fije?”
Migeli u zgjat të merrte një fill të gjatë. Ai e tërhoqi me 

të dy duart. Ishte më rezistent se ç’dukej.
“Uau, qënka i fortë.”
Abueloja nënqeshi. “Duhet të jetë, që ta durojë kon-

sumimin nga përdorimi i ashpër.” Abueloja e shkoi 
fillin përmes lëkurës. Pastaj ai mori atë pamje në fytyrë 
që mamá- ja nganjëherë e quante pamja e “abuelos së 
mençur”.

“A e di, na duhet të jemi më shumë si kjo këpucë”, 
tha abueloja duke tundur kokën.

Migeli ia nguli sytë lëkurës. “Ëëë. A duhet?”
“Po, vërtet. Ne duhet të qëndrojmë të fortë. Në atë 

mënyrë tundimet e Satanit nuk do të na thyejnë.”
Sheqerka e kuqe i shkrepëtiu Migelit në mendje. Ai e 

dinte se duhej t’i tregonte abuelos për të.
Abueloja mori një këpucë të vjetër nga rafti. “A e sheh 

këtë vrimë të madhe?”
Migeli ndoshta mund ta fuste dorën nëpër 

vrimë. “Po.”
“Kjo dikur ishte një vrimë e vogël që mund të ishte 

ndrequr lehtë. Por ata pritën dhe tani do të jetë shumë 
më e vështirë që ta rregullojmë. Zakonet e këqija dhe ILU
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NJË NDJENJË E MIRË
Një ditë, unë dhe mami shkuam të pagu-
anim faturën e ujit dhe burrit para nesh i 
ranë shumë para, por ai nuk e kuptoi. Unë 
nxitova dhe ia ktheva atij. Ai tha: “Falemin-
derit shumë” dhe tha se nuk mendonte që 
ndonjë fëmijë tjetër do ta bënte atë. Pata 

një ndjenjë aq të mirë pas kësaj. Do ta kujtoj gjithmonë atë 
ndjenjë të mirë.
Briana C., 9 vjeçe, Ajdaho, SHBA

zgjedhjet e këqija janë si 
ajo vrimë. Është më mirë t’i 
ndreqim herët.”

Abueloja e tundi sërish 
kokën dhe pamja e “abuelos së 

mençur” u shndërrua sërish në 
një buzëqeshje. Ata vazhduan të 

flisnin teksa abueloja punonte. Gjatë 
gjithë kohës, Migeli vazhdonte të men-

donte për kallamin e kuq prej sheqeri.
Kur abueloja mbaroi, Migeli e ndihmoi 

atë të pastronte. Pastaj abueloja u zgjat të merrte 
kavanozin e tij me sheqerka.

Më në fund, Migeli nuk mundi të duronte. “Unë mora 
një nga sheqerkat e tua!” tha ai befas.

Abueloja e uli kavanozin. “Çfarë the?”
Migeli i tregoi atij se e kishte marrë sheqerkën pa e 

pyetur. “Më vjen shumë keq, abuelo! Nuk do ta bëj më 
kurrë, të premtoj!”

Abueloja i dha Migelit një përqafim të fortë. Migeli u 
ndje shumë më mirë.

“Faleminderit që ishe i ndershëm. Kjo është më e rën-
dësishme për mua se thuajse çdo gjë tjetër.”

Rrugës për në shtëpi, Migeli u ndje tamam si një nga 
palët e reja të këpucëve të abuelos. I fortë sa mundej 
dhe gati për jetën! ◼
Autorja jeton në Jutë, SHBA.

“A e di, neve  
na duhet të jemi  
më shumë si kjo  

këpucë”, tha gjyshi.
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Tjeta!  

L E  T Ë  S H N D R I T Ë  D R I T A  J O T E

Unë Dal në Mbrojtje  
të të Tjerëve

Një djalë në klasën time në 
shkollë ka vështirësi për të 
mësuar. Unë e mbroj atë kur 
njerëzit e tallin dhe e ndih-
moj në klasë kur ka nevo-

jë. Mësuesi im tha se ky 
është i vetmi vit shko-

llor kur ai ndihet 
pjesë e klasës së vet.

Guxo të Jesh i  
MIRËSJELLSHËM!

Unë e lë të shndritë  
dritën time duke qenë e  

mirësjellshme me të tjerët.

Vëllai i  
Klaudias, 
Tajlëri

Unë jam Klaudia 
dhe jetoj në  

Australi.  
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Arushi Im i Vogël prej Pellushi
Kur daja i mësueses sime vdiq, ajo ishte shumë e 
trishtuar. Ajo nuk di gjë për Kishën, kështu që i thashë 
se Ati Qiellor e do atë. I bëra asaj një kartolinë dhe i 
thashë se ajo do ta shohë dajën e saj përsëri. Ia dha-
shë asaj arushin tim të vogël e të veçantë prej pellushi 
për ta ndihmuar përmes çasteve të trishtuara.

NA DËRGO NJË YLL!
Në ç’mënyrë e lë dritën tënde të 
shndritë ashtu siç na kërkoi Jezusi 

të bëjmë? Na dërgo me postë elek-
tronike një fotografi të yllit tënd me 

historinë tënde dhe fotografinë tënde, 
bashkë me lejen nga prindi yt, te  

liahona@ ldschurch .org.

Shoqe Fatlume
Fqinja ime, Olivia, ka vështi-
rësi për të ecur, për të folur 
dhe për të dëgjuar. Mami i 
saj thotë se Olivia është me 
fat që ka një shoqe si unë. 
Unë jam me fat gjithashtu!

Të Kënduarit 
dhe Fryma e 
Shenjtë
Më pëlqen të kën-
doj këngë nga 
Children’s Songbook 
[Libri i Këngëve të 
Fëmijëve]. Familja 
ime thotë se kjo i 
ndihmon ta ndiejnë 
Frymën e Shenjtë. 
Fryma e Shenjtë më 
jep një ndjenjë të 
ngrohtë përbrenda.

SI MUND TË SHNDRITËSH TI?
GUXO të bëhesh mik me dikë që nuk ka shumë miq.

GUXO ta ndihmosh fqinjin tënd.
GUXO ta ftosh një mik në kishë.

GUXO të këndosh!
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Nga Kael S., 8 vjeç, Virxhinia, SHBA

Unë e di se Ati Qiellor iu përgjigjet 
lutjeve. Kur familja ime jetonte 

në Gjermani, ne morëm pjesë në një 
Volksmarch [ecje] në fshatin tonë. 
Volksmarch- i është kur miqtë dhe fqi-
njët e kalojnë gëzueshëm kohën me 
njëri- tjetrin duke shkuar së bashku 
për një ecje në natyrë. Prindërit më 

thanë se mund të ecja përpara grupit me një nga shoqet 
e mia dhe ne u nisëm përgjatë shtegut të gjatë.

Pas disa minutash unë nuk mund të shihja asnjë nga fa-
milja ime. I thashë shoqes sime se do të qëndroja në shteg 
dhe do t’i prisja ata. Shumë shpejt nuk mund ta shihja më 
shoqen time apo familjen e saj dhe prindërit e mi ende 

I Humbur dhe  
i Gjetur
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nuk kishin ardhur. Isha fare vetëm në pyll dhe u ndjeva i 
frikësuar. Vendosa të them një lutje që dikush të më gjente.

Në një pjesë tjetër të pyllit, babi im ndjeu Frymën e 
Shenjtë që po i thoshte: “Shko, kërko birin tënd”. Ai e 
ndjeu se sa shumë nevojë kisha unë për të, kështu që u 
kthye menjëherë dhe i tha mamit tim se po shkonte të 
më kërkonte. Disa minuta më vonë, babi erdhi duke vra-
puar nëpër shtegun ku unë po prisja dhe më gjeti. Isha 
kaq i gëzuar që pashë babin tim! Kur më tha se kishte 
pasur një ndjenjë të fortë që kisha nevojë për ndihmë, 
e dija se Ati Qiellor i ishte përgjigjur lutjes sime.

Jam shumë i gëzuar ta di se, kudo që të jem, unë 
mund t’i flas Atit Qiellor. Ai do të më ndihmojë ta gjej 
udhën time. ◼
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Ne udhëtuam nga Kamboxhia për në Tempullin  
e Hong- Kongut në Kinë me qëllim që motra ime  
e vogël, Laura, të mund të vulosej me familjen  
tonë. E ndjeva Shpirtin në atë vend të veçantë.
Roza P., 9 vjeçe, Kamboxhia

FAQJA JONË

Kur mbusha tetë vjeçe, gjyshërit e mi dhe shumë 
miq erdhën në pagëzimin tim. Babai im më pagëzoi 
dhe më konfirmoi. Më vonë, unë ia dhurova 30 cm 
nga flokët e mi një fëmije me kancer. Ditëlindja ime 
më bëri shumë të lumtur!
Lavona R., 8 vjeçe, Indonezi

Nuk isha rehat në pagëzimin tim, por, kur hyra në ujë, u ndjeva plot me 
gëzim e lumturi.
Tomas B., 8 vjeç, Uruguaj

Një ditë në klasë, po lexoja në heshtje ndërsa 
gjithë të tjerët po luanin lojëra tavoline. Kur ra 
zilja, ata i rrasën lodrat sërish në raft dhe bënë 

rrëmujë. Unë fillova t’i rregulloja dhe shumë shpejt 
gjithë të tjerët filluan të ndihmonin. Unë e lashë të 
shndriste drita ime duke qenë një shembull i mirë.

Uini W., 10 vjeçe, Kanada
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H I S T O R I  N G A  S H K R I M E T  E  S H E N J T A

Nga Kim Ueb Rid

Jozefin e Shesin në Egjipt

Vëllezërit më të mëdhenj të Jozefit u zemëruan. Ata nuk donin që 
Jozefi të ishte udhëheqësi i tyre! Ata e shitën atë te njerëzit që po 
shkonin në Egjipt, dhe ai u bë skllav.

Jozefi kishte 11 vëllezër. 
Babai i dha atij një rrobë 
të gjatë e të bukur, 
plot ngjyra. Perëndia 
i tha Jozefit se ai do t’i 
udhëhiqte vëllezërit e tij.
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Edhe gjatë kohëve të vështira, Jozefi i mirëbesoi Perëndisë. Dhe Perëndia ishte 
me Jozefin. Jozefi u bë udhëheqës në Egjipt! Kur u rrit më shumë, ai ndihmoi 
për ta udhëhequr familjen e tij, pikërisht ashtu siç tha Perëndia se do të bënte.

Jozefi punoi shumë. Ai 
bëri zgjedhje të mira edhe 
kur njerëzit gënjyen rreth 

tij dhe e futën në burg.
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Unë mund t’i mirëbesoj Perëndisë ashtu siç bëri Jozefi. 
Unë mund ta zgjedh të drejtën. Perëndia do të jetë 

me mua, çfarëdo që të ndodhë. ◼
Nga Zanafilla 37–41.
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F A Q E  P Ë R  N G J Y R O S J E

Jezusi Thotë: “Eja, Më Ndiq!”
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Merrni parasysh për një çast rën-
dësinë e Ringjalljes për zgjidhjen 

një herë e mirë të identitetit të vërtetë 
të Jezusit të Nazaretit dhe për përplas-
jet filozofike dhe pyetjet e mëdha të 
jetës. Nëse Jezusi në fakt u ringjall me 
kuptimin e plotë të fjalës, kjo ndiqet 
patjetër nga fakti se Ai është një qenie 
hyjnore. Asnjë i vdekshëm i thjeshtë  
nuk e ka fuqinë brenda vetes që të 
vijë në jetë përsëri pasi vdes. Për 
shkak se u ringjall, Jezusi nuk mund 
të ketë qenë vetëm një marangoz, një 
mësues, një rabi apo një profet. Për 
shkak se u ringjall, Jezusi duhej të 
ishte një Perëndi, madje Biri i Vetëm-
lindur i Atit.

Prandaj, ajo që Ai dha mësim 
është e vërtetë; Perëndia nuk mund të 
gënjejë.

Prandaj, Ai ishte Krijuesi i tokës, 
sikurse Ai tha.

Prandaj, qielli dhe ferri janë të vër-
tetë, sikurse Ai dha mësim.

Prandaj, ka një botë shpirtrash që 
Ai e vizitoi pas vdekjes së Tij.

Prandaj, Ai do të vijë përsëri sikurse 
thanë engjëjt dhe “do të mbretërojë 
personalisht mbi tokë” [Nenet e  
Besimit 1:10].

Prandaj, ka një ringjallje dhe një 
gjykim përfundimtar për të gjithë.

Për shkak se Ringjallja e Krishtit 
është realitet, dyshimet rreth plotfuqi-
së, gjithëdijenisë dhe mirëdashjes së 
Perëndisë, Atit – i cili dha Birin e Tij të 
Vetëmlindur për shëlbimin e botës – 
janë të pabazuara. Dyshimet rreth 
domethënies dhe qëllimit të jetës janë 
të pathemelta. Jezu Krishti është në 
fakt i vetmi emër apo udhë nëpërmjet 
të cilës njerëzimit mund t’i vijë shpëti-
mi. Hiri i Krishtit është i vërtetë, duke 
i siguruar edhe falje, edhe pastrim 
mëkatarit të penduar. Besimi është në 

REALITETI I 
RINGJALLJES
Jezu Krishti është në fakt i vetmi emër apo 
udhë nëpërmjet të cilës njerëzimit mund  
t’i vijë shpëtimi.

K U R  P R A P Ë  T Ë  T A K O H E M I

të vërtetë më tepër sesa përfytyrim 
apo shpikje psikologjike. Ka të vërtetë 
themelore e universale dhe ka stan-
darde të paanshme e të pandryshu-
eshme morale sikurse u dhanë mësim 
prej Tij.

Prej faktit se Ringjallja e Krishtit 
është realitet, pendimi për çdo shkelje 
të ligjit dhe urdhërimeve të Tij, është 
sa i mundur aq edhe i ngutshëm. Mre-
kullitë e Shpëtimtarit ishin të vërteta, 
ashtu siç është premtimi i Tij ndaj 
dishepujve të Tij që ata të mund të 
bënin vepra të njëjta e madje edhe më 
të mëdha. Priftëria e Tij është patjetër 
një fuqi e vërtetë që “administron un-
gjillin dhe mban çelësin e mistereve të 
mbretërisë, madje çelësin e diturisë së 
Perëndisë. Si rrjedhim, në ordinancat 
e saj, fuqia e perëndishmërisë mani-
festohet” [DeB 84:19–20]. Prej faktit se 
Ringjallja e Krishtit është realitet, vdek-
ja nuk është fundi ynë dhe megjithëse 
“[trupat tanë shkatërrohen], në mishin 
[tonë ne do ta shohim] Perëndinë” 
[ Jobit 19:26]. ◼

Nga një bisedë e mbajtur në konferencën  
e përgjithshme të prillit 2014. ILU
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Nga Plaku D. Tod 
Kristoferson,
i Kuorumit të  
Dymbëdhjetë Apostujve
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