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Anëtarë të Kishës

Bashkësi [të Kishës]

Misione

Bashkësia e parë u organizua në Darmshtad.

U krijuan tri kunje.

14
Kunje (një me  
qendër në Lajpcig)

2Tempuj

Tempull i Frajbergut u përkushtua aty ku  
në atë kohë ishte Gjermania Lindore;  
u ripërkushtua në vitin 2016.

Tempulli i Frankfurtit u ripërkushtua në tetor.

3

39 917
152

1843

1961

1985

2019

Në Lajpcig në vitin 1519, Martin Luteri u përfshi në një 
diskutim që e përforcoi Reformën Protestante, duke 
ndihmuar që bota të përgatitej për Rivendosjen.

Këtu janë disa fakte mbi Kishën e Jezu Krishtit të 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Gjermani sot:
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Duke Parë Drejt së Ardhmes,  
 Ngritur nga e Shkuara

Për pjesën më të madhe të botës, viti i ri është një kohë 
për të menduar për të ardhmen. Por është gjithashtu 

një kohë për të mësuar nga e shkuara. Në këtë kryqëzim të 
asaj se ku kemi qenë dhe asaj se ku po shkojmë, ne gjejmë 
mundësi për t’u rritur.

Me këtë frymë, ky botim jo vetëm që paraqet disa ndry-
shime te reja emocionuese për të ardhmen, por gjithashtu 
e eksploron të shkuarën tonë në mënyrë që të kuptojmë 
pjesën tonë tek e ardhmja.

Këtë vit përkujtojmë 200- vjetorin e Vegimit të Parë. Presidenca e Parë dhe të tjerë kanë përgati-
tur një seri artikujsh që shqyrtojnë të shkuarën dhe na ndihmojnë t’i japim formë së ardhmes sonë. 
Këtë muaj Presidenti M. Rasëll Ballard, Presidenti Veprues i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, 
na ndihmon ta kuptojmë vendin tonë në Rivendosjen që vazhdon të mbretërisë së Perëndisë dhe 
përpjekjet e Tij për të na përgatitur për Ardhjen e Dytë (shihni faqen 12).

Duke parë drejt së ardhmes, ky botim siguron gjithashtu burime për përpjekjen e re të Kishës 
për t’i përkrahur fëmijët dhe të rinjtë e të rejat (shihni faqet 20 dhe 26) dhe njofton fillimin e kursit 
të studimi të Librit të Mormonit për individët dhe familjet (shihni faqet 34 dhe 38). Përmbajtja jonë 
për rininë paraqet temën e re të rinisë (shihni faqet 56 dhe 60).

Ne shpresojmë që Liahona të vazhdojë të jetë një burim i vlefshëm për t’ju përkrahur në 
studimin e ungjillit të përqendruar te shtëpia ndërsa shkojmë përpara së bashku të shtyrë nga 
përparimi në të shkuarën.

Adam C. Olson
Redaktor Përgjegjës

Mbledhja e Izraelit nëpërmjet 
Dhënies së Shërbesës

8

T’i Japim Shtysë 
Brezit të Ri
Uendi Ulrih

26

Si e Përgatiti Zoti Botën  
për Rivendosjen
Presidenti M. Rasëll Ballard

12

Fëmijët dhe Rinia: Ta 
Fillojmë Fuqishëm

20
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5 Ide nga Libri i Mormonit
 Kush është Jezu Krishti?

6 Portrete Besimi
 Rejçëll Lajt’holl – Kaliforni, SHBA

Besimi e ndihmoi atë ta dallonte dorën e Perëndisë në mes të një zjarri 
rrënues.

8 Parimet e Dhënies së Shërbesës
 Mbledhja e Izraelit nëpërmjet Dhënies së Shërbesës

Shihni se si dhënia e shërbesës përputhet me këshillën e profetit për ta 
mbledhur Izraelin.

12 Si e Përgatiti Zoti Botën për Rivendosjen
Nga Presidenti M. Rasëll Ballard
Shumë risi gjatë historisë [njerëzore] qenë një pjesë e planit të Zotit.

20 Fëmijët dhe Rinia: Ta Fillojmë Fuqishëm
Udhëheqësit e Kishës u përgjigjen pyetjeve tuaja.

26 T’i Japim Shtysë Brezit të Ri
Nga Uendi Ulrih
Merrini parasysh këto katër udhëzime kur t’i ndihmoni fëmijët tuaj për t’i 
vënë dhe për t’i arritur synimet e tyre.

30 Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme
Një bijë gjen rezervuarin e saj të dëshmisë; pagëzimet në tempull bashkojnë 
një familje; këshilla e dhënë i kthehet atij që e dha për t’i sjellë paqe; një 
tragjedi kthehet në mundësi të re.

34 Të Dish Është Gjë e Mirë, por Nuk Mjafton
Nga Stiven C. Harpëri
Njihuni me ata që takuan dëshmitarët e Librit të Mormonit.

38 Eja, Më Ndiq: Libri i Mormonit
Ju mund t’i përdorni këta artikuj javorë për ta përmirësuar studimin tuaj për 
Librin e Mormonit këtë vit.

Të Rinjtë në Moshë 
Madhore

42 
Gabimet janë pjesë e jetës, por ato 
nuk duhet të na karakterizojnë. 
Shpëtimtari na do dhe do të na 
ndihmojë të ndryshojmë. Lexojini 
historitë e të 
rinjve në mo-
shë madhore 
rreth faktit se 
si pendimi 
është një 
bekim.

Rinia

50 
Mëso se si [nisma] Fëmijët 
dhe Rinia është për ty; 
Presidencat e Të Rejave dhe 
Të Rinjve tregojnë rreth temës 
së rinisë për këtë vit; një mi-
sionar zbulon fuqinë e 
Librit të Mormonit.

Fëmijët

Miku 
Kremtoje Librin e çmuar të 
Mormonit. Lexo rreth anëtarë-
ve të Kishës në Mongoli. Mëso 
se si mund të rritesh ashtu 
siç u rrit Jezusi.

Në Kapak
Fotografi nga  

Christina Smith

Lexime të Shpejta

Pjesët

Përmbajt ja
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ARTIKUJT E JANARIT VETËM NË FORMATIN ELEKTRONIK

VIHUNI NË KONTAKT ME NE
Dërgojini me postë elektronike pyetjet dhe përshtypjet 
tuaja te liahona@ ChurchofJesusChrist .org.

Dorëzojini historitë tuaja besimnxitëse te  
liahona .ChurchofJesusChrist .org ose postojini te:
Liahona, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Liahona në Formatin 
Elektronik

GJENI MË SHUMË
Në programin kompjuterik Gospel Library [Biblioteka 
e Ungjillit] dhe te liahona .ChurchofJesusChrist .org, 
ju mund:

• Të gjeni botimin e tanishëm.
• Të zbuloni përmbajtje që janë vetëm në formatin 

elektronik.
• Të kërkoni botime të mëparshme.
• Të dorëzoni historitë dhe përshtypjet tuaja.
• Të abonoheni ose të bëni abonim për dhuratë.
• Të përmirësoni studimin me anë të mjeteve 

elektronike.
• Të shpërndani artikuj dhe materiale filmike të 

parapëlqyera.
• Të shkarkoni ose shtypni artikuj.
• Të dëgjoni artikujt tuaj të parapëlqyer.

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona Programi kompjuterik 
Gospel Library  
[Biblioteka e Ungjillit]

Kthimi Sërish në Shteg pas  
Shtatzënisë Sime të Paplanifikuar
Nga Xhori Raidi
Një e re në moshë madhore nga 
Delaueri në SHBA tregon udhëtimin 
e saj të kthimit te Krishti.

E Udhërrëfyer nga Shpirti, madje 
përpara se ta Dija këtë
Nga Raisa Shraiteri
Një e re në moshë madhore në Brazil 
e kupton se e kishte ndier Shpirtin 
ta udhërrëfente që të bashkohej me 
Kishën.

Të Zgjedhësh Përjetësinë
Nga Evita Alabodi
Një e re në moshë madhore nga Belgjika 
tregon historinë e saj të pendimit dhe 
faljes së vetes.

Mënyra se si Libri i Mormonit i 
Hapi Qiejt për Mua
Nga Xhesika Paterson Tërnëri
Një e re në moshë madhore tregon se 
si Libri i Mormonit: Një Dëshmi Tjetër e 
Jezu Krishtit, e ka ndryshuar për mirë.
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JEZUSI KRISHTI ËSHTË . . .

MESIA
SHËLBUESI

SHPËTIMTARI
KRIJUESI

BIRI I PERËNDISË

I SHENJTI I IZRAELIT

Biri i Vetëmlindur

QENGJI I PERËNDISË

BARIU I MIRË

“BARIU I MIRË ju thërret; po, dhe në 
emrin e tij ai ju thërret, që është emri i Krishtit” 
(Alma 5:38).

“Në qoftë se është që ju besoni në Krisht 
dhe jeni pagëzuar, së pari me ujë dhe pastaj me 
zjarr dhe me Frymën e Shenjtë, duke ndjekur 
shembullin e SHPËTIMTARIT tonë, . . . do të 
jetë mirë për ju, ditën e gjykimit” (Mormoni 7:10).

“Kushdo që pendohet dhe nuk e ngurtëson 
zemrën e tij, ai do të këtë të drejtë për mëshirë 
nëpërmjet BIRIT TIM TË VETËMLINDUR në 
një heqje të mëkateve të tij” (Alma 12:34).

“[Lehi] dëshmoi se gjërat që pa dhe dëgjoi 
dhe gjithashtu gjërat që lexoi në libër, tregonin 
qartë ardhjen e një MESIE” (1 Nefi 1:19).“Sepse ai jeton në mish, ai do të quhet BIRI I 

PERËNDISË” (Mosia 15:2).

“Ai do të quhet Jezu Krisht, Biri i Perëndisë, 
Ati i qiellit dhe i tokës, KRIJUESI i të gjitha 
gjërave nga fillimi” (Mosia 3:8).

“QENGJI I PERËNDISË është Biri i Atit të 
Amshuar dhe Shpëtimtari i botës; dhe . . . të 
gjithë njerëzit duhet të vijnë tek ai ose ata nuk 
mund të shpëtohen” (1 Nefi 13:40).

“Unë e di që ti je shëlbuar, për shkak të 
drejtësisë së SHËLBUESIT tënd; pasi ti ke 

parë se në plotësinë e kohës, ai vjen të sjellë 
shpëtim te njerëzit” (2 Nefi 2:3).

“Vini re, udha për njeriun është e  
ngushtë, por ajo shtrihet në një drejtim të  
drejtë para tij dhe ruajtësi i portës është I 
SHENJTI I IZRAELIT; dhe ai nuk punëson 
shërbëtorë aty” (2 Nefi 9:41).
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Rejçëll Lajt’holl
Kaliforni, SHBA

ZBULONI MË SHUMË
Shihni më shumë për udhëtimin 
në besim të Rejçëllit, përfshirë 
fotografi të tjera, në variantin 
e këtij artikulli në internet ose 
në Gospel Library [Biblioteka e 
Ungjillit] te ChurchofJesusChrist.
org/go/1206.
Presidenti Rasëll M. Nelson tregon 
përvojën e tij kur takoi viktimat 
e zjarrit në qytetin Perëdajs të 
Kalifornisë dhe tregon se çfarë 
ka më shumë rëndësi në jetë te 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 1207.

Ecni përreth hirit dhe mbetjeve në vendin ku 
jetonte Rejçëlli dhe sigurisht do ta vini re se 
g jithçka është rrënuar. Por edhe pas zjarrit që 
e shkatërroi qytetin Perëdajs në Kaliforni, ju 
do ta vini re besimin e Rejçëllit teksa flet për 
mënyrën se si e ka parë dorën e Perëndisë në 
jetën e saj.
RIÇARD M. ROMNI, FOTOGRAF

P O R T R E T E  B E S I M I

Çdokush që beson te Perëndia, e ka parë 
dorën e Tij në këtë zjarr. Mbase nuk mund 
t’ia provosh dikujt që ka një Perëndi për 
shkak të një mrekullie të stërmadhe, por 
Perëndia ka shkaktuar një milion mrekulli të 
vogla këtu në qytetin Perëdajs. Nëse beson 
te Perëndia, mund ta shohësh kudo dorën 
e Tij. Edhe pse ka qenë sfiduese, ka qenë 
gjithashtu e mrekullueshme. Perëndia na 
ka ndihmuar të mësojmë saktësisht atë që 
na nevojitet të mësojmë.

Perëndia ka punuar me mua prej vi-
tesh që të më përgatiste për këtë gjendje. 
Kam pasur “fatkeqësi të tjera natyrore” në 
jetën time që më kanë ndihmuar ta di se 
Perëndia po e udhërrëfen bukur jetën time.

Nuk ka asnjë vështirësi përmes së cilës 
kaloj, që nuk e ka një qëllim dhe kuptim të 
përsosur dhe të bukur. Kam vënë re se, kur 
e kam lejuar Perëndinë të më japë mësim, 
gjithmonë kam mësuar nga sfidat e mia. 
Perëndia na lejon të kalojmë përmes këtyre 
sfidave që të mund të arrijmë të kemi 
mirëbesim tek Ai dhe ta duam Atë. E di se 
kur gjërat vështirësohen, Ai është gjithmo-
në aty.
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Dhënia e shërbesës është një mundësi që ta ndjekim këshillën e profetit për ta mbledhur Izraelin.

Presidenti Rasëll M. Nelson na ka ftuar të ndihmojmë 
për ta mbledhur Izraelin – “gjëja më e rëndësishme që 
po ndodh në tokë sot” 1.

Për ata që dëshirojnë të jenë pjesë e kësaj pune të mbledh‑
jes së Izraelit, dhënia e shërbesës mund të jetë një mundësi e 
mrekullueshme. Për shkak se puna e Zotit për shpëtim është 
e gjitha e njëjta punë, dhënia e shërbesës është një mënyrë e 
frymëzuar për t’ua ndryshuar jetën njerëzve. Qoftë nëse po u 
japim shërbesë anëtarëve më pak aktivë apo po i ftojmë ata të 
na ndihmojnë teksa u shërbejmë njerëzve jo të besimit tonë, 
dhënia e shërbesës jep mundësi për ta mbledhur Izraelin.

Parimet e Dhënies së Shërbesës

MBLEDHJA E IZRAELIT NËPËR‑
MJET DHËNIES SË SHËRBESËS
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Mbajtja e Barrëve të Njëri‑Tjetrit
“Delet tona mund të jenë të lënduara, të kenë humbur ose madje të 
kenë shkuar me dashje në udhë të gabuar; si bariu i tyre, ne mund të 
jemi nga të parët që e shohin nevojën e tyre. Ne mund të dëg jojmë e 
të duam pa g jykuar dhe të ofrojmë shpresë e ndihmë me udhërrëfi-
min shques të Frymës së Shenjtë.” – Boni H. Kordën2

“E vështrova në heshtje gruan që ishte ulur pranë meje në 
fluturimin tim të orës 7:00 për në shtëpi. Ajo kishte porositur 
një pije alkoolike përpara se aeroplani të ngrihej dhe kur 
më pyeti nëse isha i martuar, gjykimet e mia negative për të 
filluan të mblidheshin.

‘Po, kam katër fëmijë dhe katër nipër e mbesa’, iu përgji‑
gja me njëfarë krenarie.

Ajo më tha pastaj diçka që e ndryshoi gjithçka. Bashkë‑
shorti i saj kishte ndërruar jetë një ditë më parë pasi kishte 
qenë në komë për pesë ditë. Ndonëse ishte mjeke urgjence, 
ajo nuk kishte qenë në gjendje ta shpëtonte atë pas humbjes 
së ndjenjave kur ishin me pushime.

U turpërova që gjykimi im i shpejtë ishte kaq i gabuar. 
Çfarë mund t’i thoshja asaj? Teksa mblodha veten, e ndjeva 
që Ati Qiellor e derdhi Shpirtin e Tij kështu që munda t’i 
jepja shërbesë kësaj gruaje dhe t’i tregoja disa nga të vërtetat 
e çmuara të ungjillit.

Mësova se edhe pse ajo nuk frekuentonte ndonjë kishë, 
ajo besonte te Jezu Krishti dhe e lexonte Biblën. Kur e pyeta 
nëse kishte njohuri për Kishën e Jezu Krishtit të Shenjto‑
rëve të Ditëve të Mëvonshme, u përgjigj se dinte shumë 
pak. I tregova një mesazh të konferencës së përgjithshme 
nga Plaku Riçard G. Skot (1928–2015) me titull ‘Bekimet e 
Përjetshme të Martesës’ dhe pastaj i dëshmova për familjet 
e përjetshme dhe mënyrën se si Ati Qiellor e njeh dhe e do 
secilin prej nesh veçmas. Mësova se ajo po shkonte në Havai 
në SHBA ku ishte rritur dhe e nxita të vizitonte Tempullin e 
Lajes në Havai.

U ndamë në aeroportin e Solt‑Lejk‑Sitit në Jutë. Jam 
shumë mirënjohës që Zoti qe në gjendje të më përdorte, me 
gjithë mangësitë e mia, që ta ndihmoja një motër në nevojë 
për dashuri dhe ngushëllim.”
Xhon Tipets, Jutë, SHBA

PARIME PËR T’U MARRË PARASYSH

“Gjykimet negative”
Të qenit i shpejtë në gjykim mund të na 
pengojë të shohim potencialin hyjnor 
(shih Mateu 7:1).

“Derdhi Shpirtin e Tij”
Mirëbesojini premtimit të Perëndisë se 
do të na japë se çfarë të themi në çastin 
e duhur (shih Doktrina e Besëlidhje 
100:5–6).

“Mësova”
Pyetni se çfarë besojnë të tjerët, dëgjoni 
me dhembshuri dhe trajtojini bindjet e 
tyre fetare me dinjitet.

“Dëshmova”
Kërkoni mundësi që të jepni dëshmi 
mbi mënyrën se si Zoti ka vepruar në 
jetën tuaj (shih Mosia 24:14).

“Nxita”
Ftojini ata të veprojnë sipas të vërtetës 
kështu që Fryma e Shenjtë të mund  
t’u dëshmojë atyre (shih Gjoni 7:17; 
Moroni 10:5).



10 L i a h o n a

Shpëtimi i Anëtarëve të Kthyer në 
Aktivitet
“Me dashurinë si shtysë, do të ndodhin mrekulli dhe ne do të g jejmë 
mënyra për t’i sjellë motrat dhe vëllezërit e ‘humbur’ në përqafimin 
g jithëpërfshirës të ung jillit të Jezu Krishtit.” – Xhin B. Bingham3

“Kisha qenë jo aktive për të paktën gjashtë vjet kur bash‑
këshorti im dhe unë u shpërngulëm në një qytet të ri. Presi‑
dentja ime e re e Shoqatës së Ndihmës më vizitoi, duke më 
pyetur a mund të dërgonte një motër që të më vizitonte. Me 
pak ngurrim, rashë dakord. Kjo motër më vizitoi çdo muaj, 
pavarësisht nga alergjia e saj prej qenve – dhe unë kam një 
qen shumë miqësor! Dhënia e shërbesës prej saj vazhdoi për 
dy vjet dhe pati një ndikim të pamasë tek unë.

Edhe pse vizitat e saj zakonisht ishin thjesht shoqërore, 
herë pas here ajo më bënte pyetje që na çuan në bashkëbise‑
dime shpirtërore. Këto më bënë të ndihesha paksa jo rehat, 
por ato më nxitën të vendosja a doja të shkoja përpara në 
ungjill apo të qëndroja ku isha. Pata vështirësi për ta marrë 
këtë vendim, por zgjodha të takohesha me motrat misionare.

Ditën kur shkova të merrja pjesë në mbledhjen e sakra‑
mentit për herë të parë pas gjashtë vjetësh, kisha frikë të 
hyja brenda. Kur hyra në kishë, motra ime shërbestare po 
më priste dhe ajo eci bashkë me mua për te salla kishtare. 
Më pas, ajo më shoqëroi deri te makina ime duke më pyetur 
se çfarë mund të bënte që të më ndihmonte më së miri teksa 
i afrohesha Shpëtimtarit.

Koha dhe dashuria e motrës sime shërbestare më ndih‑
muan të më kthenin në aktivitet dhe i quaj përpjekjet e saj si 
një nga dhuratat më të mëdha që më kanë dhënë ndonjëhe‑
rë. Jam shumë mirënjohëse që ajo ishte atje pranë meje në 
udhëtimin tim të kthimit te Kisha e Shpëtimtarit.”
Emri nuk jepet, Kolumbia Britanike, Kanada

PARIME PËR T’U MARRË PARASYSH

“Më vizitoi çdo muaj, pavarësisht 
nga alergjia e saj prej qenve”
Si mund ta tregoni që ju kujdeseni për 
ata të cilëve u jepni shërbesë, më shu-
më sesa për gjëra të tjera? (Shih Doktrina 
e Besëlidhje 121:44.)

“Pyetje”
Bërja e pyetjeve të duhura mund të 
ndihmojë që të na shtyjë për vlerësim të 
vetvetes. Kujtoni se dhënia e shërbesës 
prej nesh ka një qëllim që shkon përtej 
të qenit të shoqërueshëm.4

“Më priste”
Çdokush duhet të ndihet i mirëpritur 
(shih 3 Nefi 18:32).

“Atje pranë meje në udhëtimin 
tim të kthimit”
Përkrahja jonë mund të sjellë një ndry-
shim kuptimplotë tek ata që pengohen 
në rrugën e kthimit te Shpëtimtari dhe 
të shërimit (shih Hebrenjve 12:12–13).
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SHËNIME
 1. Rasëll M. Nelson, “Shpresa e Izraelit” (takim shpirtëror mbarëbotëror për 

rininë, 3 qershor 2018), HopeofIsrael .ChurchofJesusChrist .org.
 2. Boni H. Kordën, “Të Bëhesh Bari”, Liahona, nëntor 2018, f. 76.
 3. Xhin B. Bingham, “Dhënia e Shërbesës Ashtu siç e Jep Shpëtimtari”, 

 Liahona, maj 2018, f. 106.
 4. Shih “Parimet e Dhënies së Shërbesës: Qëllimi që do ta Ndryshojë Dhënien 

e Shërbesës Sonë”, Liahona, janar 2019, f. 8–11.
 5. Diter F. Uhtdorf, “Puna Misionare: Shprehja e Asaj që Keni në Zemër”, 

Liahona, maj 2019, f. 17.

•  Ndihmoni. Përveç që t’u jepni shërbesë atyre tek të 
cilët jeni caktuar, ju gjithashtu mund të ndihmoni të 
tjerë kur shihni një nevojë. Ofrojuni që t’i transportoni 
me makinë për në mbledhjet e Kishës. Ftojini fëmijët e 
tyre te veprimtaritë e rinisë ose të Fillores. Në çfarë më‑
nyrash të tjera mund të jepni shërbesë dhe t’i mblidhni 
[ata]?

•  Përdorini burimet që sigurohen nga Kisha. Kisha ofron 
shumë burime për anëtarët që t’i ndihmojë ata për 
përhapjen e ungjillit. Mund të shfletoni pjesën “Misi‑
onari” te programi Gospel Library [Biblioteka e Un‑
gjillit], të shihni materialet filmike “Ejani dhe Shikoni” 
(te ChurchofJesusChrist .org/ go/ 12011) dhe të vizitoni 
ComeUntoChrist .org për ide mbi mënyrën se si ta 
mbledhim Izraelin në komunitetet tona. ◼

Dhënia e Shërbesës dhe Mbledhja
“Në ç farëdo mënyre që duket e natyrshme dhe normale për ju, trego-
juni njerëzve përse Jezu Krishti dhe Kisha e Tij janë të rëndësishme 
për ju. . . .

. . . Roli juaj është që të tregoni atë që është në zemrën tuaj dhe të 
jetoni në përputhje me bindjet tuaja.” – Plaku Diter F. Uhtdorf  5

Dhënia e shërbesës dhe përhapja e ungjillit shkojnë krah 
për krah. Këtu janë disa mënyra se si mund t’i mbledhim 
miqtë dhe fqinjët tanë ndërkohë që japim shërbesë – ose të 
japim shërbesë ndërkohë që i mbledhim miqtë dhe fqinjët 
tanë:

•  Shërbeni së bashku. Kërkoni mundësi që ta ftoni një 
mik ose fqinj për të ardhur bashkë me ju për të dhë‑
në shërbesë për dikë në nevojë. Kërkojuni atyre t’ju 
ndihmojnë të përgatitni një vakt ushqimi për një nënë 
të re, të punoni te kopshti i një fqinji të moshuar ose të 
pastroni shtëpinë e dikujt që është sëmurë.

•  Jepni mësim së bashku. Merreni parasysh ta ftoni një 
mik ose fqinj që nuk merr pjesë shpesh, që të presë mi‑
sionarët në shtëpinë e tij për t’i dhënë mësim dikujt që 
po takohet me ta, t’ju përkrahë ju kur të zhvillohet një 
mësim në shtëpinë tuaj, apo të vijë me ju për një mësim 
në shtëpinë e dikujt tjetër.
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Zoti e përgatiti botën për Rivendosjen e ungjillit të Jezu Krishtit shumë kohë 
përpara se Ati dhe Biri t’i shfaqeshin Jozef Smithit në vitin 1820. Në fakt, 
përgatitja e Zotit për të rivendosur plotësinë e ungjillit të Tij në ditët e fundit 
filloi përpara se të krijohej bota.

Në zbulesën e tetorit 1918 që njihet si seksioni 138 në librin Doktrina e Besëlidhje, të 
marrë nga Presidenti Jozef F. Smith (1838–1918), ne mësojmë se udhëheqësit e hershëm 
të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe shumë “shpirtra 
të [tjerë të] zg jedhur . . . u mbajtën që të vinin në plotësinë e kohëve për të marrë pjesë në 
ngritjen e themeleve të veprës së madhe të ditëve të mëvonshme” (Doktrina e Besëlidh‑
je 138:53; theksimi i shtuar).

Presidenti Smith pa “se ata ishin gjithashtu mes atyre fisnikëve dhe të mëdhenjve të 
cilët u zgjodhën nga fillimi” (Doktrina e Besëlidhje 138:55). Ai shtoi se “ata, me shumë 
të tjerë, i morën mësimet e para në botën e shpirtrave dhe u përgatitën për të ardhur 
në kohën e duhur të Zotit për të punuar në vreshtin e tij për shpëtimin e shpirtrave të 
njerëzve” (Doktrina e Besëlidhje 138:56; theksimi i shtuar).

Nga Presidenti 
M. Rasëll Ballard,
President Veprues 
i Kuorumit të 
Dymbëdhjetë 
Apostujve

Si e  
Përgatiti Zoti Botën  
për Rivendosjen

Në mënyra të panumërta Zoti e përgatiti botën për  
Rivendosjen e ungjillit të Tij për t’i bekuar individët, 

familjet, komunitetet, kombet dhe botën.
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Pas krijimit të tokës, “profetë[t e lashtë] . . . 
që nga fillimi i botës” folën, kënduan, ëndërruan 
dhe profetizuan rreth “ripërtëritjes të të gjitha 
gjërave” (Veprat e Apostujve 3:21; shih edhe 
Lluka 1:67–75).

Duke folur veçanërisht rreth profetit të parë të 
Rivendosjes së Kishës së Jezu Krishtit, Presidenti 
Brigam Jang (1801–1877) vërejti: “Zoti e kishte 
ruajtur [Jozef Smithin] dhe atin e tij, dhe atin e 
atit të tij, dhe paraardhësit e tyre të gjithë deri 
tek Abrahami, dhe nga Abrahami te përmbytja, 
nga përmbytja tek Enoku, dhe nga Enoku tek 
Adami. Ai e ka vëzhguar atë familje e atë gjak 
ndërsa ka qarkulluar që nga burimi i tij deri tek 
lindja e atij njeriu. [Jozef Smithi] qe parashugu‑
ruar në përjetësi për të kryesuar këtë periudhë të 
fundit ungjillore.” 1

Ndërkohë që kremtojmë 200‑vjetorin e Vegimit 
të Parë këtë vit, mund të jetë e përshtatshme që 
të kujtojmë burrat dhe gratë e shumta përgjatë 
udhës së viteve, të cilët u frymëzuan nga Zoti tek‑
sa Ai e përgatiti botën për Rivendosjen që filloi 
kur Ati dhe Biri iu shfaqën të riut Jozef Smith, i 

cili po kërkonte falje dhe drejtim në vitin 1820.
Teksa shohim pas në histori, ne do të zbu‑

lojmë se shumë zbulesa ndikuan në botë duke 
i përgatitur njerëzit për Kishën e Zotit që të 
rivendosej në ditët e fundit.2

Revolucioni i Dorëshkrimit
Një nga mënyrat më të rëndësishme se si Zoti 

e përgatiti botën për Rivendosjen e ungjillit të 
Tij, ishte një revolucion i dorëshkrimit i cili lindi 
nga shpikja dhe përdorimi i papiruseve dhe 
pergamenës.3

Pergamena, e bërë nga lëkura e kafshëve, u 
përdor në kohët e lashta dhe në periudhën e her‑
shme moderne si një sipërfaqe shkrimi.4 Kopjet 
më të hershme që njihen të Biblës Hebraike (Dhi‑
atës së Vjetër) dhe shumë kopje të rëndësishme, 
të mëvonshme të Biblës u ruajtën në pergamenë.5

Papirusi, i bërë nga palca e bimës së papirusit, 
është një material tjetër i përdorur në kohët e lashta 
si sipërfaqe shkrimi. Kopjet më të hershme të libra‑
ve të Dhiatës së Re janë të ruajtura në papiruse.

Këto materiale shkrimi, krahasuar me shkri‑
min mbi fletë guri apo argjile, e bënë të lehtë 
për shkruesit që t’i shënonin fjalët e Perëndisë të 
marra nëpërmjet profetëve dhe apostujve të fry‑
mëzuar. Duke përdorur këto materiale shkrimi, 
shkrues të shumtë, të panumërt dhe të panjohur i 
kopjuan, i përçuan dhe i ruajtën me zell shkrimet 
e shenjta në kopje të shumta me qëllim që flakët 
e besimit të mos shuheshin kurrë.

Për shembull, unë mësova kohët e fundit se 
“ka më shumë se njëqind dorëshkrime të Ungji‑
llit të Mateut të shkruara në greqisht”, me shumë 
dorëshkrime të tjera biblike të prodhuara në 
pergamenë gjatë Mesjetës.6

Revolucioni i Shtypshkrimit
Siç kam dhënë shpesh mësim, Zoti frymëzoi 

një hap tjetër të jashtëzakonshëm në përgatitjen 

Një nga mënyrat më të 
rëndësishme se si Zoti 
e përgatiti botën për 
Rivendosjen, ishte një 
revolucion i dorëshkri-
mit, i cili u përputh me 
shpikjen dhe përdorimin 
e papiruseve dhe per-
gamenës. Poshtë: Faqe 
papirusi e dorëshkrimit 
më të vjetër ekzistues të 
Dhiatës së Re.
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e botës për Rivendosjen e ungjillit të Tij shpëtues kur një argjendar gjer‑
man, Johanes Gutenberg, i përshtati teknologjitë e shtypshkrimit që ishin 
paraqitur për herë të parë në Kinë, për të prodhuar shtypshkronjën në vitin 
1439 ose 1440.7

Gutenbergu ishte një mjet në duart e Zotit për ta shtuar njohurinë, të 
kuptuarit dhe besimin fetar në botë.8 Shpikja e tij ndezi një revolucion 
shtypshkrimi që e ndryshoi botën përgjithmonë nëpërmjet lehtësimit 
të qarkullimit të gjerë të ideve dhe informacionit që u bënë “vepruesit e 
ndryshimit” 9.

Studiuesit vlerësojnë se në Europë ekzistonin rreth 30 000 libra në kohën 
që Gutenbergu e botoi Biblën në shtypshkronjën e tij. Brenda 50 vjetëve 
pas shpikjes së tij, më shumë se 12 milionë libra gjendeshin në Europë.

Reforma Protestante e përdori shpikjen e Gutenbergut për të përha‑
pur idetë e veta dhe për t’ua sjellë Biblën njerëzve të thjeshtë në mënyra 
që askush ndonjëherë në një brez të mëparshëm nuk mund ta kishte 
përfytyruar.

Revolucioni i Shkrimit e Këndimit dhe Përkthimi i Biblës
Revolucioni i shtypshkrimit nxiti dhe u nxit nga një rritje në njohurinë 

e shkrim‑këndimit dhe një etje në rritje mes njerëzve të thjeshtë të Euro‑
pës për t’i lexuar fjalët e shenjta të shkrimit të shenjtë në vetë gjuhët e 
tyre.

Bibla në latinisht, e përkthyer nga greqishtja dhe hebraishtja në vitin e 
pestë ps.K., kishte qenë Bibla zyrtare e kishës katolike të vendeve perën‑
dimore për 1 000 vjet.10 Për shekuj, shumë europianë mësuan rreth Biblës 
kryesisht nëpërmjet predikimeve të dhëna nga priftërinjtë.

Por në shekujt e 15‑te dhe 16‑të, reformuesit fetarë krijuan përkthime të 
reja të Biblës në gjuhët e zakonshme të Europës, të tilla si gjermanishtja, 
italishtja, anglishtja, spanjishtja dhe frëngjishtja. Këto përkthime u bazuan 
zakonisht te tekstet origjinale të hebraishtes dhe greqishtes – jo te Bibla 
në latinisht. Ato bënë të mundur që dhjetëra mijëra lexues t’i përjetonin 
historitë dhe mësimet e Biblës në gjuhën e vet.

Johanes Gutenbergu ishte 
një mjet në duart e Zotit 
për ta shtuar njohurinë, 
të kuptuarit dhe besimin 
fetar në botë. Larg në të 
djathtë: Faqe e gdhendur 
e Biblës së Gutenbergut.
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Martin Luteri, i lindur në vitin 1483, ishte një nga udhëheqësit në bo‑
timin e Biblës në gjuhën e kohës së tij. Përkthimi i tij në gjermanisht u 
botua në vitin 1534 – një vit vendimtar në historinë e krishterimit në vendet 
perëndimore.11 Besimi i Luterit te fuqia e shkrimeve të shenjta ndihmoi për 
ta nxitur Reformën. Reformues të tjerë i dhanë shtytje edukimit të përbot‑
shëm kështu që kushdo mund të kishte mundësinë t’i lexonte vetë shkrimet 
e shenjta.

Disa udhëheqës fetarë ishin të shqetësuar se leximi i përhapur gjerësisht 
i Biblës do të çonte drejt herezive, nënvlerësimit të autoritetit të kishës dhe 
madje drejt trazirës qytetare. Ata u përgjigjën duke i burgosur, torturuar 
dhe madje duke i vrarë shumë njerëz të cilët u zbuluan se po përkthenin 
Biblën në një gjuhë të zakonshme për kohën apo se zotëronin përkthime 
në një gjuhë të zakonshme të shkrimeve të shenjta.

Uilliam Tindejlli, i lindur rreth vitit 1494, hyri 
në skenë gjatë punës së guximshme të Martin 
Luterit për përkthimin e Biblës në gjermanisht.12 
Ndërkohë që ishte ende i ri, Tindejlli pati idenë 
e bërjes së një varianti të ri dhe më të mirë të 
Biblës në anglisht nisur nga gjuhët origjinale të 
hebraishtes dhe greqishtes.

Rreth vitit 1523, ai kërkoi ndihmë dhe in‑
kurajim nga peshkopi katolik i Londrës që ta 
bënte një variant të tillë, por u kundërshtua 
fuqimisht. Për shkak se ishte miratuar një ven‑
dim për ta ndaluar përkthimin e Biblës nga 
kuvendi kishtar i Oksfordit në vitin 1408, Tin‑
dejllit i nevojitej një leje zyrtare që të vazhdonte 
pa ndërhyrje.

I përkushtuar ndaj detyrës së përkthimit 
të Biblës në anglisht, Tindejlli e filloi punën e 
vet në fshehtësi dhe e përfundoi përkthimin e 
Dhiatës së Re në vitin 1525. I shtypur në Këln të 

Më së fundi, sikurse shumë burra e gra të tjera, të cilët 
donin që njerëzit e thjeshtë t’i përdornin shkrimet e 
shenjta në gjuhën e tyre, Uilliam Tindejllin e vranë për 
kauzën e Jezu Krishtit. Djathtas: Faqe nga Bibla origji-
nale e Mbretit Xhejms.
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Gjermanisë, përkthimi i Tindejllit u fut fshehura‑
zi në Angli, ku po shitej në fillim të 1526‑s.

Përfundimisht, sikurse shumë burra e gra që 
i vranë pasi donin që njerëzit e thjeshtë të kishin 
aftësi t’i përdornin shkrimet e shenjta në gjuhën 
e tyre, Tindejllin e mbytën teksa qëndronte i 
lidhur në një turrë drurësh në fillim të tetorit 
1536.13 Sidoqoftë, përkthimi i tij në anglisht jetoi 
ndërkohë që fjalët dhe frazat e tij, si dhe kapituj 
të tërë të përkthimit të tij, u përfshinë në Varian‑
tin e Mbretit Xhejms.14

Varianti i Mbretit Xhejms, i botuar në vitin 
1611, u miratua zyrtarisht nga Kisha e Anglisë 
dhe më vonë ndikoi në Rivendosjen e ungjillit 
të Jezu Krishtit në disa mënyra të rëndësishme.15 
Ajo ishte Bibla në anglisht e lexuar më gjerësisht 
në kohën e lindjes së Jozef Smithit në 1805‑ n. 
Deri në atë kohë shumica e familjeve, përfshirë 
atë të Jozef e Lusi Mek Smithit, zotëronin një 
Bibël dhe lexonin rregullisht prej saj. Në fakt, 
shumë njerëz mësuan të lexonin duke e dëgjuar 
Biblën të lexohej në shtëpi dhe duke e studiuar 
atë vetë.

Revolucionet Politike dhe të Komunikimit
Revolucionet e shtypshkrimit, përkthimit dhe 

shkrimit e këndimit përgatitën udhën për revo‑
lucionet politike dhe teknologjike që përfshinë 
Europën dhe kontinentin amerikan midis shekuj‑
ve të 17‑të dhe 19‑të. Klima politike që po ndry‑
shonte në Europë dhe Amerikë, u dha njerëzve 
liri më të madhe për të zgjedhur vetë shtegun e 

tyre fetar. Liria fetare ishte njëra nga rrjedhojat e shumta të revolucioneve 
politike që ndodhën gjatë kësaj periudhe.

Zoti gjithashtu filloi ta “përhap[ë] Frymën [e Tij] mbi çdo mish” (shih 
Joel 2:28; Joseph Smith – Historia 1:41), përfshirë ata që u përgatitën për të 
ëndërruar për teknologji të reja transporti dhe komunikimi që do ta çonin 
përpara Rivendosjen e Tij në mënyra befasuese.

Kur Zoti e ngriti Profetin e Tij, Ai frymëzoi burra e gra që të shpiknin 
teknologji të tilla si kanalet për lundrim, telegrafët, hekurudhat dhe moto‑
rët me avull, që ungjilli të mund të shkonte në të gjithë botën.

Në mënyra të tjera të panumërta Zoti e përgatiti botën për Rivendosjen 
e ungjillit të Tij për t’i bekuar individët, familjet, komunitetet, kombet dhe 
botën.

Udhërrëfimi i Familjes Smith
Teksa marrim parasysh se si Zoti e përgatiti botën për Rivendosjen, ne 

gjithashtu duhet të kujtojmë se shumë prej asaj që Ai përmbushi, ishte 
nëpërmjet jetës së individëve – burrave dhe grave të zakonshme që, në disa 
raste, përmbushën gjëra të jashtëzakonshme.

Shumë individë dhe familje në vendet anembanë botës u përgatitën për 
ta pranuar mesazhin e Rivendosjes. Këta përfshinë prindërit e Profetit, Jozef 
dhe Lusi Mek Smithin, dy individë thellësisht shpirtërorë të cilët u rritën në 
një kulturë që u mësoi ta donin Jezu Krishtin dhe ta studionin Biblën.

Për vite, Jozefi dhe Lusi kishin përjetuar probleme financiare, shën‑
detësore dhe të tjera në Nju‑Ingland, në cepin verilindor të Shteteve të 
Bashkuara. Deri në vitin 1816, kur i humbën të lashtat e tyre për shkak të 
ndryshimit të klimës në të gjithë botën, të shkaktuar nga shpërthimi i malit 
Tambora në Indonezi, Jozefi dhe Lusi nuk kishin zgjidhje tjetër veçse të 
hiqnin dorë nga Nju‑Inglandi dhe të merrnin vendimin e guximshëm që të 
largoheshin nga rrjeti i sigurisë së familjes, miqve dhe komunitetit.

Siç thotë vëllimi 1 i historisë së re të Kishës: “Jozef Plaku i donte së 
tepërmi bashkëshorten dhe fëmijët e tij, por nuk pati qenë në gjendje t’u 
siguronte shumë qëndrueshmëri në jetë. Fati i keq dhe investime pa sukses 

Kur Zoti e ngriti Profetin e 
Tij, Ai frymëzoi burra e gra 
që të shpiknin teknologji që 
ungjilli të mund të shkonte 
në të gjithë botën.
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e kishin lënë familjen të varfër dhe pa shtëpi 
të përhershme. Ndoshta Nju‑ Jorku do të ishte 
ndryshe.” 16

Në shumë mënyra, dështimet e familjes Smith 
në Nju‑Ingland i shtynë ata drejt Nju‑Jorkut 

perëndimor, ku gjallërimi fetar u shtua dhe e 
frymëzoi Jozef Smith të Riun të kërkonte Zotin 
në përpjekjen e tij për falje dhe udhëzim. Ai ishte 
vendi ku ndodheshin të fshehura fletët e arta, 
duke e pritur atë që t’i gjente, përkthente dhe 
botonte.

Dallimi i Dorës së Zotit në Jetën Tonë
Sikurse Zoti bëri me dështimet e familjes 

Smith, Ai është në gjendje të na bëjë të fortë, të 
na japë mësime të reja dhe të na përgatitë nëpër‑
mjet dështimeve dhe problemeve për një të ardh‑
me shumë të ndryshme nga ajo që përfytyrojmë.

Teksa marrim parasysh se si dora e Zotit u 
shfaq në jetën e familjes Smith, na nevojitet të 
kuptojmë se dora e Tij gjithashtu shfaqet në 
jetën e secilit prej nesh. Kërkimi i dorës së Zotit 
në jetën tonë kërkon ndjeshmëri shpirtërore 
dhe, në shumë raste, kohë e largpamësi. Për 
fat të mirë, bekimet patriarkale, ditarët vetjakë 
dhe historitë vetjake të jetës mund të japin një 

mundësi për ta kuptuar se si shfaqet dora e 
Zotit në jetën tonë.

Në një zbulesë të dhënë në vitin 1831, Zoti e 
paralajmëroi botën: “Dhe në asgjë nuk e fyen 
njeriu Perëndinë apo kundër askujt nuk ndizet 

zemërimi i tij, përveç atyre që nuk e pohojnë 
dorën e tij në gjithçka dhe nuk u binden urdhëri‑
meve të tij” (Doktrina e Besëlidhje 59:21).

Gatishmëria jonë për t’iu bindur urdhërimeve 
të Zotit Jezu Krisht, veçanërisht dy urdhërimeve 
të mëdha që të duam Perëndinë dhe të afërmit 
tanë porsi vetveten, do të rritet kur ta kërkojmë 
dhe ta dallojmë dorën e Zotit në jetën tonë dhe 
dorën e Tij në përgatitjen e botës për Riven‑
dosjen e Kishës së Jezu Krishtit. Ajo është “një 
vepër [e] mrekullueshme dhe një çudi” (2 Nefi 
25:17).

Zoti po e përgatit tani botën për Ardhjen 
e Tij të Dytë, sikurse Ai e përgatiti botën për 
Rivendosjen e ungjillit të Tij të përjetshëm. 
Sërish dora e Tij është e dukshme jo vetëm në 
ngjarjet e ndryshimit historik, por edhe në jetën 
e individëve.

Kur Jozef Smithi shkoi në korijen që ne tani e 
quajmë të shenjtë, ai po kërkonte falje dhe drej‑
tim për jetën e tij.17 Në njëfarë kuptimi, Ai po i 

Zoti është në gjendje 
të na bëjë të fortë, të 
na japë mësime të reja 
dhe të na përgatitë 
nëpërmjet dështimeve 
dhe problemeve për 
një të ardhme shumë 
të ndryshme nga ajo që 
përfytyrojmë.
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Zoti po e përgatit tani 
botën për Ardhjen e 
Tij të Dytë, sikurse Ai 
e përgatiti botën për 
Rivendosjen e ungjillit 
të Tij të përjetshëm. 
Majtas: Faqja e titullit 
të një Libri të Mormonit 
të vitit 1830.
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përgjigjej ftesës së frymëzuar nga Zoti, të shënu‑
ar tek Ungjilli sipas Mateut:

“Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe 
të rënduar, dhe unë do t’ju jap çlodhje.

Merrni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni 
nga unë, sepse unë jam zemërbutë dhe i përulur 
nga zemra; dhe ju do të gjeni prehje për shpir‑
trat tuaj.

Sepse zgjedha ime është e ëmbël dhe barra 
ime është e lehtë!” (Mateu 11:28–30)

Unë dëshmoj se që nga fillimi, dora e Zotit 
e përgatiti botën për Rivendosjen e “ungjilli[t 
të] vërtetë, [të] kulluar dhe [të] thjeshtë” të Jezu 
Krishtit, të “doktrina[ve] shpëtuese të Krishtit” 
që janë në dispozicion për të gjithë fëmijët e 
Perëndisë.18 Gjithashtu dëshmoj se dora e Zotit 
është në jetën tonë individuale duke na ftuar që 
ta ndjekim Atë, t’u shërbejmë të tjerëve dhe ta 
duam Atë ndërkohë që Ai e përgatit botën për 
Ardhjen e Tij të Dytë dhe të lavdishme. ◼
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Qoftë nëse jeni i emocionuar apo paksa në ankth për përpjekjen e re 
të Kishës – Fëmijët dhe Rinia – ju ndoshta keni disa pyetje: “Si do 
t’i ndihmojë ajo fëmijët e mi?” “Si e bëjmë ne këtë?” “Cili është roli 

im në të?”
Udhëheqësit e Kishës japin disa përgjigje.

Përse po e bën Kisha këtë ndryshim?
Motra Boni H. Kordën: Siç ka dhënë mësim Presidenti Rasëll M. 

Nelson, të gjithë ne kemi nevojë ta rritim aftësinë tonë për të marrë zbule‑
së.1 [Nisma] Fëmijët dhe Rinia është hartuar që t’i ftojë individët dhe famil‑
jet për të kërkuar frymëzim nga Shpirti mbi mënyrën se si të përparojmë 
dhe të gjejmë gëzim në shtegun e besëlidhjes. Është një paralele e mreku‑
llueshme me atë që profeti ka si vizion për secilin prej nesh.

Vëllai Stiven W. Ouen: Presidenti Nelson gjithashtu po na mëson se ne 
jemi një Kishë e përqendruar te shtëpia, pavarësisht se çfarë pamje kanë 
shtëpitë tona.2 Ne nuk jemi një Kishë e përqendruar te programet. Udhëhe‑
qësit dhe mësuesit e Kishës mund t’i ndihmojnë fëmijët tanë që ta mësojnë 
dhe jetojnë doktrinën, por ajo përgjegjësi fillon në shtëpi dhe është një 
përgjegjësi e përditshme.

Ashtu siç ka dhënë mësim profeti, na nevojitet të kërkojmë zbulesë e ta 
ndjekim Shpirtin dhe [nisma] Fëmijët dhe Rinia do të na ndihmojë ta bëj‑
më atë – pjesërisht sepse është një thjeshtim. Në të kaluarën ka pasur qind‑
ra kërkesa që prindërit t’i ndiqnin dhe t’i kuptonin te Përparimi Personal, 
Detyrë ndaj Perëndisë, Besim në Perëndi dhe programe të tjera nga Kisha 

FËMIJËT DHE RINIA:  

Ta Fillojmë Fuqishëm
Boni H. Kordën
Presidente e  
Përgjith shme e Të 
Rejave

Stiven W. Ouen
President i  
Përgjithshëm i Të 
Rinjve

Xhoi D. Xhons
Presidente e  
Përgjithshme e 
Fillores

Udhëheqësit e Kishës tregojnë se si prindërit 
dhe lagjet mund t’i ndihmojnë fëmijët të bëhen 
si Shpëtimtari.
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teksa fëmijët e tyre përparonin gjatë viteve të 
tyre të adoleshencës. Kjo qasje e re i fton rininë 
dhe fëmijët që të kërkojnë frymëzim teksa vënë 
synime sipas nevojave dhe interesave të tyre.

Motra Xhoi D. Xhons: Kjo është një mundësi 
emocionuese për fëmijët dhe rininë tonë, brezin 
e ri, që ta thellojnë besimin e tyre te Jezu Krishti. 
Teksa ata mësojnë ta kërkojnë dhe të reagojnë 
ndaj udhërrëfimit të Frymës së Shenjtë, ata do t’i 
kuptojnë më mirë identitetin dhe qëllimin e tyre 
të përjetshëm dhe mënyrën se si mund të për‑
parojnë dhe ta ndiejnë dashurinë e Atit Qiellor 
për ta. Përqendrimi i [nismës] Fëmijët dhe Rinia 
mund t’i bekojë dhe forcojë të rinjtë e të rejat 
tona e familjet e tyre duke krijuar dhe ushqyer 
marrëdhënie në shtëpitë e tyre, në kishë dhe me 
Atin e tyre Qiellor.

Cilët janë hapat e parë që mund të ndër‑
marrin familjet që të fillojnë ta zbatojnë 
[nismën] Fëmijët dhe Rinia?

Motra Xhons: Të luten së bashku për udhë‑
rrëfimin e Shpirtit. Prindërit mund të fillojnë 
duke folur me pjesëtarët e familjes mbi tri fushat 
e zbatimit në [nismën] Fëmijët dhe Rinia: të më‑
suarit e ungjillit, shërbimi dhe aktivitetet si dhe 
zhvillimi vetjak. Çfarë po bëjnë ata aktualisht? Si 
mund të rriten si individë dhe si familje në këto 
tri fusha? Në ç’mënyrë përqendrimi te vargu Llu‑
ka 2:52 ndihmon tʼi udhërrëfejë ata për planet 
dhe vendosjen e synimeve të tyre që ta kujtojnë 
dhe ta ndjekin Shpëtimtarin? Çfarë mundësie e 
mrekullueshme për t’i forcuar rininë, shtëpinë 
dhe familjen në mënyra shumë të thjeshta, të 
qëndrueshme dhe kuptimplota!

Motra Kordën: E fillojmë pak nga pak. Ecja 
në shtegun e besëlidhjes vërtet që është thjesht të 
ecësh hap pas hapi. Vini një synim. Fillojeni thjesht. 
Librat udhëzues për rininë dhe fëmijët do të na 
japin një model të mrekullueshëm që ta ndjekim.

Vëllai Ouen: Nuk duhet ta ndërlikojmë 
shumë këtë. Kjo është shumë e thjeshtë. Lexojeni 
vargun Lluka 2:52. Fillojeni atje. Një prind mund 
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të ulet atëherë me fëmijën apo të riun/renë e vet në shtëpi dhe të flasë për 
të. “Si do të të ndihmojmë të rritesh në dituri, në shtat dhe në hir përpara 
Perëndisë dhe njerëzve?” “Çfarë mund të mësojmë ose të bëjmë së bash‑
ku?” “Çfarë synimesh mund të vendosësh?” Vetëm veproni thjesht.

Nëse ka një gjë që ju dëshironi që ta dinë fëmijët dhe të rinjtë e 
të rejat teksa kjo vihet në zbatim, çfarë do të ishte ajo?

Motra Kordën: Kjo është një mundësi e shkëlqyer për t’u rritur ash‑
tu si u rrit Shpëtimtari! Nëse vrasim mendjen: “Ku të përqendrohem?” 
mund të sjellim ndërmend se tashmë po i bëjmë shumë gjëra që të bëhemi 
si Ai. Të mësuarit e ungjillit po ndodh në shumë shtëpi dhe në Kishë. Ne 
po shërbejmë dhe po marrim pjesë në aktivitete. Kjo përpjekje e re është 
thjesht një mënyrë që të kemi qëllim dhe përgjegjshmëri për të vepruar 
sipas asaj që po mësojmë – dhe të përqendrohemi te rritja në katër fushat 
ku u rrit Shpëtimtari: shpirtërore, shoqërore, fizike dhe intelektuale (shih 
Lluka 2:52). Kjo do të na sjellë të gjithëve ne gëzim, paqe dhe lumturi të 
qëndrueshme teksa e ndjekim Shpëtimtarin!

Motra Xhons: Zhvillimi përqendrohet te Shpëtimtari, qendërzohet te 
familja dhe përkrahet nga Kisha. Ky është thjeshtim dhe individualizim 
teksa shkëputemi nga programet e kaluara. Rritja do të vijë në mënyrë 
individuale. Shpresoj që fëmijët, rinia, udhëheqësit dhe familjet e tyre do 
ta kuptojnë se kjo është një mënyrë e arritshme, që përshtatet lehtë, për të 
gjithë fëmijët e Atit Qiellor përqark globit që të përparojnë së bashku dhe 
të përjetojnë gëzim të përhershëm në shtegun e besëlidhjes. Ky nuk do 
të jetë një ndryshim i madh apo një kthesë e vështirë për të mësuar. Është 
të bëjmë më shumë nga sa po bëjmë tashmë, teksa udhërrëfehemi nga 
Shpirti, kështu që përpjekjet tona të sinqerta të mund ta zgjerojnë aftësi‑
në tonë për ta ndjekur Shpëtimtarin me dashuri dhe efikasitet.

Përse është e rëndësishme që rinia e fëmijët të zhvillohen si 
Shpëtimtari?

Motra Xhons: E para dhe kryesorja, ata kanë bërë besëlidhje që 
gjithmonë ta ndjekin Atë. Ata kanë bërë besëlidhje që të “qëndro[ jnë] si 
dëshmitarë të Perëndisë në të gjitha kohërat dhe në të gjitha gjërat dhe 
në të gjitha vendet” (Mosia 18:9). Kështu që ata kanë nevojë të zhvillohen 
ashtu si bëri Ai: nga ana shpirtërore, shoqërore, fizike, intelektuale. Besë‑
lidhjet e tyre jo vetëm që janë arsyeja pse ata duhet ta bëjnë këtë, por ato 
gjithashtu japin aftësinë fuqizuese që t’i ndihmojë t’i arrijnë synimet e tyre.

Vëllai Ouen: I gjithë qëllimi ynë në jetë është t’i ndjekim Atin tonë 
Qiellor dhe Birin e Tij, Jezu Krishtin, dhe të bëhemi si Ata. Ne duam të 
jemi si Ata. Ne fillojmë ta praktikojmë këtë që në moshë të vogël, që të 
kemi një model për pjesën tjetër të jetës sonë. Dhe ne vërtet po e ndjekim 
Shpëtimtarin kur i bëjmë gjërat që bëri Ai.

Motra Kordën: Shpëtimtari është shembulli 
ynë në të gjitha gjërat. Ne i studiojmë jetën, misi‑
onin dhe mësimet e Tij sepse Ai është gjithçka që 
dëshirojmë të bëhemi. Por meqë secili prej nesh 
është i pashoq, ne kemi secili tipare dhe aftësi që 
na nevojitet t’i zhvillojmë për tʼu bërë si Ai. Kjo 
qasje e re u jep fëmijëve dhe rinisë një mundësi të 
përshtatur për ta që të rriten në këto mënyra të 
pashoqe, të zhvillojnë dhuntitë e tyre individuale 
dhe të përcaktojnë ato gjëra që ndihen të nxitur 
t’i bëjnë që të bëhen më shumë si Shpëtimtari. 
Kjo është ajo që e bën këtë kaq vetjake. Nuk 
është një listë kontrolli e hartuar. Synimet që vë 
secili prej nesh për të ecur përpara në shtegun e 
besëlidhjes, do të jenë të ndryshme, por së bash‑
ku ne do të jemi duke mësuar dhe duke u rritur, 
dhe duke shkuar më pranë Shpëtimtarit tonë.

Çfarë shpresoni ju se do të ndiejnë fëmijët 
dhe rinia kur të marrin pjesë?

Motra Kordën: Unë shpresoj që ata të marrin 
një kuptueshmëri më të thellë të identitetit të tyre 
të përjetshëm dhe ta ndiejnë se kujt i përkasin. 
Kur e dimë se cilët jemi dhe Kujt i përkasim, ne 
veprojmë ndryshe. Ata do të mësojnë ta dallojnë 
se ajo që thonë disa mjete të komunikimit shoqë‑
ror, nuk është e vërtetë, sepse ata e kanë përjetu‑
ar [tashmë] se si u flet Shpirti. Ata do të fitojnë 
besim në vetvete dhe në potencialin e tyre hyjnor 
si bija dhe bij të Perëndisë.

Motra Xhons: Ne dëshirojmë që ata të ndiej‑
në besim dhe shpresë te Jezu Krishti, ta ndiejnë 
paqen që vjen nga mbajtja e urdhërimeve, të 
përjetojnë marrëdhënie të shëndetshme, të më‑
sojnë aftësinë për të qenë të fortë shpirtërisht, ta 
ndiejnë gëzimin e shërbimit ndaj të tjerëve dhe ta 
ndiejnë lumturinë dhe përmbushjen nga pjesë‑
marrja në punën e shpëtimit.

Vëllai Ouen: Shpresoj se fëmijët do ta kuptoj‑
në ungjillin në një mënyrë aq sa ta çojnë atë nga 
mendja në zemër. Kjo nuk është thjesht një plotë‑
sim detyrash. Është një proces i të mësuarit dhe i 
të bërit si Shpëtimtari. Do të shpresoja vërtet që 
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fëmijët tanë dhe ata të cilëve u japim shërbesë, do të ndiejnë mjaftueshëm 
vetëbesim në kuptueshmërinë e tyre të ungjillit sa t’ua japin mësim atë të 
tjerëve. Për shembull, do të shpresoja që ne të mund t’u bëjmë fëmijëve 
tanë një pyetje për ungjillin dhe të dëgjojmë një përgjigje shumë të thellë 
ngaqë e kanë mësuar atë gjë dhe është pjesë e tyre.

Si do ta dinë prindërit nëse [nisma] Fëmijët dhe Rinia ka sukses 
në shtëpinë e tyre?

Vëllai Ouen: Unë do të kërkoja frytet e Shpirtit të përmendura te 
Galatasve 5, të tilla si më shumë paqe në shtëpi. Mendoj se fëmijët e tyre 
do të jenë më të sjellshëm, më të dashur. Fëmijët e tyre do të dëshirojnë të 
rrinë me familjen. Do të ketë më shumë gjasa që ata të luten dhe të kërkoj‑
në përgjigje. Ata do të shohin përmirësim jo vetëm shpirtërisht por edhe 
shoqërisht, fizikisht dhe intelektualisht.

Motra Xhons: Ata do ta dinë se ka sukses teksa marrëdhëniet forco‑
hen, teksa pjesëtarët e familjes përjetojnë përmirësim realist dhe vazhdoj‑
në të përpiqen edhe kur kanë vështirësi, teksa shfaqin përkrahje reciproke 
dhe kujdes për njëri‑tjetrin, si dhe teksa e kërkojnë aktivisht ndikimin e 
Frymës së Shenjtë dhe ai është i pranishëm në shtëpinë e tyre. Pjesëtarët 
e familjes mund të shohin një lidhje më të qartë mes asaj që po bëjnë çdo 
ditë, dhe jetës së Krishtit. Ndoshta do të ketë vlerësim më të madh për liri‑
në e zgjedhjes dhe pendimin, sjellje të përmirësuara, rritje të vetëbesimit, 
përpjekje për t’u drejtuar ndaj të tjerëve në vend të kthimit drejt vetvetes, 
si dhe një vlerësim më të madh për Shpëtimtarin, jetën e Tij, mësimet e 
Tij, shembullin e Tij dhe Shlyerjen e Ringjalljen e Tij.

Çfarë këshille do t’u jepnit prindërve të cilët mund të ndihen 
paksa në ankth që po lënë pas programet e mëparshme të 
Kishës?

Motra Kordën: Sigurisht që na pëlqejnë shumë programet e mëpar‑
shme, sepse secili prej nesh u zhvillua dhe pati mundësi t’i shihte të tjerët 
të zhvilloheshin në ato programe. Ato ishin të frymëzuara për kohën e 
tyre. Por a nuk jemi mirënjohës për zbulesën e vazhdueshme? Zoti ka ne‑
vojë që ne të vazhdojmë të përparojmë e të ndryshojmë dhe Ai ka nevojë 
që programet tona të përparojnë dhe të ndryshojnë me qëllim që të plotë‑
sojnë nevojat e anëtarëve në mbarë botën. Ne gjithmonë përpiqemi fort të 
përmirësohemi dhe të bëhemi ajo Kishë dhe ai popull që Ati ynë Qiellor e 
njeh dhe ka nevojë që të bëhemi.

Motra Xhons: Ne jemi bekuar shumë nga programet e së shkuarës 
dhe mund të jemi mirënjohës për gjithçka që kemi mësuar dhe përjetuar. 
Kjo është një periudhë e re e mrekullueshme dhe është një mundësi që ta 
kërkojmë udhërrëfimin e Zotit për të mësuar dhe për t’u rritur në mënyra 
të reja dhe të frymëzuara.

Si munden udhëheqësit që t’i ndihmojnë 
fëmijët dhe rininë që të rriten në zhvillimin 
vetjak?

Vëllai Ouen: Para së gjithash, mendoj se 
udhëheqësit në moshë madhore kanë nevojë ta 
shohin atë fëmijë, ose atë të ri, ose atë të re, ashtu 
si Perëndia e sheh, domethënë ashtu si ai person 
mund të bëhet, jo thjesht si është tani. Filloni me 
qëllimin përfundimtar në mendje. Shiheni në një 
këndvështrim afatgjatë. Do të duhet kohë për 
këtë. Shihni se çfarë mund të bëhen fëmijët dhe 
të rinjtë e të rejat. Krijoni një lloj marrëdhënieje 
saqë kur të keni nevojë t’u flisni të rinjve dhe të 
rejave, ata t’ju respektojnë aq sa t’ju dëgjojnë.

Gjithashtu, njihuni me prindërit e tyre. Mëso‑
jeni prej tyre se si mund të ndihmoni. Respekto‑
jeni rolin e tyre si prindër.

Motra Xhons: Fillorja nuk e ka strukturën 
e kuorumeve dhe të presidencave të klasave që 
i kanë të rinjtë dhe të rejat. Udhëheqësit dhe 
mësuesit e Fillores, ashtu si edhe vëllezërit dhe 
motrat shërbestare, sigurojnë ndihmë për fëmijët 
që nuk kanë përkrahje për ungjillin në shtëpitë 
e tyre. Megjithatë, është e rëndësishme që ne 
gjithmonë ta nderojmë marrëdhënien mes fëmi‑
jëve, të rinjve e të rejave dhe prindërve të tyre, 
pavarësisht se cila mund të jetë gjendja në shtëpi. 
[Nisma] Fëmijët dhe Rinia mund të sigurojë një 
mënyrë për ta ftuar të gjithë familjen që të vijë 
e të shohë dhe që të vijë e të ndihmojë. Mund të 
jetë një mjet për ta forcuar të gjithë familjen, qof‑
të nëse ata janë ose jo anëtarë të Kishës së Jezu 
Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.

Motra Kordën: Kemi shumë fëmijë dhe të rinj 
e të reja që nuk i kanë prindërit në kishë të die‑
lën, por që sidoqoftë kanë prindër të dashur. Do 
t’i nxitja udhëheqësit që të njihen me prindërit 
dhe ta mësojnë se çfarë ëndrrash dhe aspiratash 
kanë për fëmijët e tyre. Ne mund të ndihmojmë. 
Teksa punojmë bashkë me prindërit, ne do t’i 
forcojmë individët dhe shtëpitë e tyre si dhe do t’i 
nxitim gjithashtu fëmijët dhe të rinjtë e të rejat 
që t’i forcojnë shtëpitë e njëri‑tjetrit.
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Çfarë do t’u thoshit prindërve të mbingarkuar që druhen se nuk 
do të jenë në gjendje t’i ndihmojnë fëmijët e tyre të kenë sukses 
në [nismën] Fëmijët dhe Rinia?

Motra Kordën: Gjëja e shkëlqyer është që ne tashmë po e bëjmë 
pjesën më të madhe. Familjet po e mësojnë tashmë ungjillin së bashku. 
Ne po bëjmë tashmë shërbim dhe aktivitete. Ne gjithmonë kemi pasur një 
përpjekje për zhvillimin vetjak; tani thjesht po përqendrohemi te mënyrat 
se si u rrit Krishti.

Teksa ulemi me fëmijët tanë, mendoj se vërtet do të gjejmë kënaqësi 
në të. Ju thjesht mund t’i dëgjoni dëshirat e fëmijëve tuaj në një mënyrë 
normale, të natyrshme. Ati ynë Qiellor dëshiron që fëmija juaj të rritet, 
të gjejë gëzim dhe të kthehet e të jetojë me Të. Ju do ta ndieni Frymën e 
Shenjtë t’ju udhërrëfejë teksa së bashku përpiqeni fort t’i bëni ungjillin dhe 
Shpëtimtarin tonë Jezu Krishtin pjesë të çdo aspekti të jetës suaj.

Motra Xhons: Fillojeni në atë mënyrë që funksionon për familjen tuaj. 
Kini mirëbesim se do të keni ndihmë nga qielli. Kërkojeni udhërrëfimin 
nga Shpirti. [Nisma] Fëmijët dhe Rinia do të jetë një mjet i çmuar për 
prindërim. Ka shumë kërkesa për prindërit sot teksa ata i udhërrëfejnë 
dhe i ushqejnë shpirtërisht familjet e tyre. Është e lehtë që të ndihesh 
nganjëherë i mbingarkuar. [Nisma] Fëmijët dhe Rinia do t’i ndihmojë 
prindërit ta ndajnë atë që është thelbësore nga ajo që është e rëndësishme. 
Ndihma ndaj familjeve tona që të mësojnë se si ta ndjekin Shpëtimtarin 
nëpërmjet frymëzimit të Frymës së Shenjtë, është jetike për të gjithë ne 
dhe do t’i sjellë dashurinë dhe bekimet e Zotit.

Vëllai Ouen: Mendoj se vërtet do të jeni në gjendje t’i ndihmoni 
fëmijët dhe të rinjtë e të rejat tuaja. Nuk ju duhet të bëni ndonjë gjë të 
jashtëzakonshme. Në thelb është të jeni besnikë e plot lutje dhe të krijoni 
disa zakone të shenjta e rutina të drejta në familjen tuaj. Fillojeni me disa 
zakone bazë, të thjeshta, të drejta dhe do ta shihni se në jetën e fëmijëve 
tuaj do të ndodhin mrekulli. ◼
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Këtu janë katër mënyra se si t’i ndihmoni fëmijët tuaj që të vendosin dhe  
të arrijnë synime kuptimplota që të rriten ashtu si u rrit Shpëtimtari.

T’i Japim Shtysë  
Brezit të Ri
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Nga Uendi Ulrih, Doktore Shkencash

Si prindër dhe udhëheqës, ne dëshirojmë t’i ndihmojmë 
fëmijët dhe rininë që të bëhen dishepuj të Jezu Krishtit 
gjatë gjithë jetës, të cilët kanë një shtysë të brendshme për 

t’i shërbyer Zotit dhe për të përmbushur misionet e tyre vetjake.
[Nisma] Fëmijët dhe Rinia është një grup i thjeshtë por i 

fuqishëm burimesh që t’i ndihmojë fëmijët dhe të rinjtë e të 
rejat të rriten nga ana shpirtërore, shoqërore, fizike dhe inte‑
lektuale, ashtu si bëri Shpëtimtari (shih Lluka 2:52). Kjo mund 
të ndodhë teksa ata e mësojnë dhe e jetojnë 
ungjillin e Jezu Krishtit, marrin pjesë në 
shërbime e veprimtari kuptimplota dhe emo‑
cionuese dhe vendosin e arrijnë vetë synimet e 
tyre. Megjithatë, ashtu si prindërit në historinë 
më poshtë, ne mund të ndihemi tashmë të 
mbingarkuar pa ia shtuar listës sonë synimet e 
dikujt tjetër. Ose mund të shqetësohemi se fë‑
mijët tanë nuk do të rriten po të mos i shtyjmë.

Bashkëbisedim për Vendosje Synimesh, 
Shembulli 1:

Alana, 15 vjeçe, u ul bashkë me nënën e saj, 
Rejçëllin, duke këqyrur një listë që kishin bërë, me 
synime të mundshme për të cilat mund të punonte 
Alana. Babi i Alanës, Xhefi, kaloi pranë. “Cilën 
nga këto duhet të bëj, babi?”, pyeti Alana.

Xhefi pa orën, u ngërdhesh pak dhe i hodhi një sy listës. “Hëm, 
kjo duket e lehtë. Si mendon për ‘Të mësosh përmendsh një himn’? 
Këtë mund ta përfundosh goxha shpejt. Cila nga të tjerat duket e 
lehtë?”

Rejçëlli ndërhyri, duke u kujtuar se sa shumë ngurrim kishte 
pasur Alana që të konkurronte për ekipin e atletikës së shkollës. “Në 
fakt, ndoshta të nevojitet të provosh diçka të vështirë! Po sikur të 
provosh diçka që kërkon ushtrim fizik?”, sug jeroi ajo.

“Ëh”, foli mbyturazi Alana, duke u zg jatur drejt telefonit të saj. 
“Mendoj se mbarova.”

Si Mund të Ndihmojnë Prindërit dhe Udhëheqësit?
Prindërit dhe udhëheqësit mund të bëjnë shumë që t’i 

ndihmojnë fëmijët dhe të rinjtë e të rejat të jenë të nxitur 
së brendshmi për të përvetësuar vlera të mira, për të bërë 
zgjedhje të mira dhe për t’i shijuar si përparimin e tyre, ashtu 
edhe arritjet e tyre.
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Mendoni për një rast kur ishit shumë të nxitur që të puno‑
nit për një synim. Çfarë ju dha shtysë? Ka gjasa që ju patë një 
mundësi apo aftësi që vërtet e dëshironit, ose një problem që 
ju nevojitej ta zgjidhnit. Shembulli dhe përkrahja e të tjerëve 
ju frymëzoi të përpiqeshit.

Po ashtu, fëmijët dhe të rinjtë e të rejat do të kenë më tepër 
shtysë së brendshmi kur 1) vendosin plot lutje se çfarë duan 
ata ( jo thjesht çfarë duan të tjerët për ta), 2) hartojnë një plan 

për ta arritur atë, 3) nuk ndikohen tepër nga 
shpërblimet ose dënimet dhe 4) e ndiejnë se 
prindërit dhe udhëheqësit janë në anën e tyre.
1. Ndihmojini të rinjtë e të rejat ta  
kuptojnë se çfarë duan më shumë

Gjithkush dëshiron diçka: të jetë në një 
ekip sportiv, të flejë më shumë, të ndihet më 
pak i/e vetmuar, të jetë më pranë Perëndisë. 
Zoti dhe lajmëtarët e Tij shpesh i pyetën 
njerëzit: “Çfarë dëshiron ti?” (Shih Marku 
11:24; 1 Nefi 11:1–2; Alma 18:15; 3 Nefi 
27:1–2; Ethëri 2:23–25.) Por që të dimë se 
çfarë duam më shumë, jo thjesht çfarë duam 
pikërisht tani, kërkohet përvojë dhe shqyrtim 
i vetvetes.

Teksa mendoni për një fëmijë apo të ri ose 
të re që dëshironi ta ndihmoni, pyetni me vete:

•  Si mund t’i paraqit atij/asaj përvoja, vlera dhe ide të reja 
në një kontekst marrëdhëniesh pozitive dhe zbavitjeje?

•  A ia lejoj t’i përjetojë pasojat e zgjedhjeve të dobëta që 
të dëshirojë të bëjë zgjedhje më të mira?

•  Kur mund ta pyes për atë që beson dhe e vlerëson? 
(Shih listën shoqëruese: “Pyetje të Dobishme për 
Hulumtim”.)

•  Si mund t’i vë në dukje pikat e tij/saj të forta? (Përpi‑
quni: “E shoh që je vërtet i/e aftë për _______________. Si 
mund ta përdorësh atë për t’i shërbyer Zotit?”)

2. Ndihmojini të rinjtë e të rejat të krijojnë një plan
Pasi të vendosin një synim, të rinjtë e të rejat shpesh janë 

shumë të aftë të mendojnë një plan. Fëmijëve më të vegjël 
mund t’u nevojiten më shumë ide. Shtojini sugjerimet tuaja 
vetëm kur ata/ato të ngecin. Por jini të ngazëllyer, jo ngulmu‑
es, nëse atyre iu pëlqejnë idetë e veta më shumë se tuajat!
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Për t’i ndihmuar të tjerët të krijojnë një plan, ju mund t’i 
pyetni:

•  Cili është synimi yt? (Është e vështirë të vendosen 
synime abstrakte si: “Të jem më i sjellshëm”, po të mos 
përfshihen veprime të veçanta si: “Ta përgëzoj dikë çdo 
ditë” ose “Të kërkoj ndjesë kur inatosem”.)

•  Përse ky synim është i rëndësishëm për ty? (Si do t’i 
ndihmojë ai t’i jetojnë vlerat e tyre ose të bëhen më 
shumë si Shpëtimtari?)

•  A është ky një çast i mirë për të punuar 
për këtë synim? (Përse po ose përse jo?)

•  Cili është një hap i vogël e i lehtë që 
mund ta ndërmerrje për të filluar? 
(Kujtojuni atyre se veprimet krijojnë 
shtysë. Ndihmojini ata të fillojnë, ose të 
fillojnë sërish, me diçka të vogël dhe të 
thjeshtë.)

•  Si mund të organizosh gjëra që ta për‑
krahësh planin tënd? (Merreni parasysh 
të krijoni kujtues, të publikoni fjalë 
nxitëse, të bëni një tabelë ose kalendar 
për ta gjurmuar përparimin, të hiqni 
gjërat që ju tundojnë, të merrni mjetet e 
duhura, ose të kërkoni ndihmë.)

•  Çfarë pengesash mund të të dalin për‑
para? Si mund t’i trajtosh ato? (Ndihmojini ta kujtojnë 
planin e tyre, të bëhen kureshtarë për atë që shkoi keq, 
të ushtrohen më shumë me pjesët e vështira, të provojnë 
një strategji të re, apo ta rregullojnë synimin.)

Për t’i ndihmuar të tjerët kur kanë ngecur, mund t’u 
tregoni përvoja nga jeta juaj ose e familjarëve për njerëz që 
u përballën me sprova dhe qenë të aftë ta rimerrnin veten. 
Gjithashtu përpiquni të pyetni:

•  Çfarë ke provuar? Çfarë mund të provoje tjetër?
•  Kush mund të të ndihmojë? Si mund të të ndihmoj unë?
•  Çfarë idesh të vijnë në mendje teksa lutesh për këtë?

3. Kini kujdes me shpërblimet ose dënimet
Shpërblime të vogla mund t’i ndihmojnë njerëzit të provoj‑

në diçka të re, ta bëjnë më zbavitëse një detyrë të vështirë, apo 
të kremtojnë për suksesin. Megjithatë, kur jepen me tepri, 

shpërblimet në të vërtetë mund ta dobësojnë shtysën. Nje‑
rëzit që tashmë kënaqen duke e kryer një detyrë, shpesh do 
ta bëjnë atë më pak, jo më shumë, nëse marrin pagesë për ta 
bërë atë, duke arritur në përfundimin se nuk ia vlen ta kryesh 
vetëm për shpërblimin. Dhe ndërsa fëmijëve iu nevojitet t’i 
përjetojnë pasojat e zgjedhjeve të dobëta, ata mësojnë t’i kenë 
frikë dhe t’i shmangin njerëzit të cilët i dënojnë, në vend që të 
mësojnë t’i përvetësojnë vlerat e mira.

Sigurisht, njerëzit presin të paguhen për 
punën, aty ku një shtesë shpërblyese ose 
vlerësimi gjithashtu mund të japin përshtypje 
të dobishme. Por kur është fjala për ta jetuar 
ungjillin dhe arritjen e synimeve vetjake, 
shpërblimet e brendshme janë ato më nxitëset 
në këndvështrimin afatgjatë. Shpërblimet e 
brendshme përfshijnë:

•   Ta ndiejnë Shpirtin.
•    Të ndihen të lidhur me prindërit, udhë‑

heqësit dhe miqtë.
•   T’i jetojnë vlerat e tyre.
•    Të mësojnë, të provojnë gjëra të reja dhe 

të zgjidhin probleme.
•   Të zbaviten.
•   Të sjellin një ndryshim për mirë.

Ndihmojini të rinjtë e të rejat t’i dallojnë e t’i vlerësojnë këto 
shpërblime të brendshme. Dhe herë pas here siguroni një shpër‑
blim të vogël të duhur për të kremtuar për një punë të bërë mirë.
4. Ndihmojini të rinjtë e të rejat ta ndiejnë dashurinë 
tuaj

Marrëdhëniet e dashura janë një nga mënyrat më të rën‑
dësishme për të ndikuar te vlerat, synimet dhe shtysat e të 
tjerëve. Në ç’mënyrë njerëzit jua kanë treguar se vërtet ju 
duan dhe ju kanë për zemër? Si e vendosni se me cilin nuk ka 
problem të jeni i sinqertë lidhur me gabimet ose mundimet 
tuaja? Nëse nuk e keni ndier vërtet se ju donin në shtëpi, çfarë 
mendoni se ju nevojitej dhe që nuk e patët?

Përgjigjet tuaja mund t’ju ndihmojnë të dini se si t’ua tho‑
ni të rinjve e të rejave se ju i doni dhe se janë të sigurt me ju.

Duke u ushtruar dhe me ndihmën e qiellit, ne mund të 
ndihmojmë për t’i dhënë shtysë brezit të ri dhe për të pasur 
ndikim tek ai.
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Bashkëbisedim për Vendosje Synimesh, Shembulli 2:
Alana, 15 vjeçe, u ul bashkë me nënën e saj, Rejçëllin, duke 

këqyrur një listë synimesh për të cilat mund të punonte Alana, kur 
babi i Alanës, Xhefi, kaloi pranë. “Cilën nga këto duhet të bëj, babi?”, 
pyeti Alana.

Xhefi pa orën, u ngërdhesh pak dhe i hodhi një sy listës. “Hëm, kjo 
duket e lehtë. Si mendon për ‘Të mësosh përmendsh një himn’? Këtë 
mund ta përfundosh shpejt. Cila nga të tjerat duket 
e lehtë?”

Xhefi ndaloi. Diçka nuk dukej në rregull, kështu 
që ai ndaloi të mendonte se ç farë ishte.

Jam vonë, mendoi ai. Thjesht dua ta mbaroj 
këtë. Nuk jam shumë i mirë me këto gjërat 
e prindërimit. Hëm. Ai pa të bijën dhe pastaj 
e kuptoi se po ndiente edhe disa g jëra të tjera. 
Shpresë. Kënaqësi. Kjo nuk ishte thjesht një plo-
tësim detyrash. Kjo ishte për rritjen e saj. Dhe kjo 
ishte një mundësi për të krijuar lidhje me të. Një 
buzëqeshje iu përhap në fytyrë.

“Le të ndalojmë dhe të mendojmë për këtë”, tha 
ai. “Po sikur secili nga ne të shkruajë atë për të cilën 
mori nxitje për të punuar kohët e fundit?”

“Ëëë dakord”, tha Alana. Rejçëlli g jeti lapsa dhe 
letër dhe ata kaluan disa minuta duke u menduar 
e duke shkruar.

Kë admiron? Përse?
Si do të pëlqente të të trajtonin? Si dëshiron t’i trajtosh të tjerët?
Çfarë premtimesh në shkrimet e shenjta, mësimet e profetëve, 

ose në bekimin tënd patriarkal duken të rëndësishme për 
të ardhmen tënde?

Çfarë do të pëlqeje pak a shumë në jetën tënde?
Kur je i/e lumtur dhe i/e përfshirë me gjëra në jetë? Çfarë 

gjërash të bëjnë të ndihesh ashtu?

Çfarë do të bëje në jetë po të mos kishe frikë nga dështimi?
Çfarë problemi po të bezdis këto ditë?
Si mendon, çfarë dëshiron Zoti për ty dhe prej teje?
Çfarë do të pëlqente të provoje ose mësoje këtë vit? Përse?
Cilat janë synimet e tua për këtë javë? Përse mund të kenë 

rëndësi ato për Zotin?
Teksa bisedojmë, të dëgjoj që thua se dëshiron ______________. 

A është e saktë? Çfarë tjetër?

“Dakord”, tha Rejçëlli. “Po tani?”
Alana u kujtua: “Mendoj se supozohet që ne të lutemi për të dhe 

pastaj të zg jedhim një synim e të bëjmë një plan. Por babi, a mendon 
vërtet se ka rëndësi për Atin Qiellor se ç farë synimi zg jedh unë?”

Xhefi u mendua thellë. “Ti ke plot ide të mira, kështu që 
ndoshta Ati Qiellor thjesht dëshiron që ti të zg jedhësh një për t’ia 
filluar. Por jam plotësisht i sigurt për një g jë. Ati Qiellor kujdeset 

për ty.”
“Unë e di se ti dëshiron t’i përdorësh dhuntitë 

e tua për të sjellë një ndryshim”, shtoi Rejçëlli, 
“kështu që nëse një nga këto është më e rëndësish-

me, jam e sigurt që Ati Qiellor do të të ndih-
mojë ta ndiesh.”

Alana buzëqeshi, pastaj u kujtua: “Presi-
denti Nelson u kërkoi të rinjve e të rejave që 
të bëjnë një vlerësim të plotë të jetës së vet. A 

mund të shkoj të marr atë që shkrova?”
“Sigurisht!”, tha Xhefi duke buzëqeshur. Ai 

pa sërish orën e dorës. “Oh, më duhet të vrapoj. 
Gjeje se ç farë shkrove dhe le të bisedojmë në 
darkë, dakord? Kam disa pyetje që mund të të 
ndihmojnë.”

“Shkëlqyeshëm!”, tha Alana duke buzëqeshur. 
“Dhe babi, mami, faleminderit.” ◼
Autorja jeton në Jutë, SHBA.

PYETJE TË DOBISHME PËR HULUMTIM
Për t’i ndihmuar fëmijët dhe të rinjtë e të rejat që ta gjejnë se çfarë duan më shumë, diskutoni me ta disa prej këtyre pyetjeve:



30 L i a h o n a

Gjatë vitit tim të parë në shkollë të mesme, prindërit e mi u shkurorëzuan. 
Për vite me radhë e kisha parë babin që nuk e merrte sakramentin. E 

dija se ai po mundohej që t’i mbante urdhërimet, por nuk e kuptova vërtet 
masën apo kohëzgjatjen e këtij mundimi. Vetëm kur prindërit e mi më tregu‑
an për shkishërimin e tij, motra ime dhe unë më në fund i mësuam hollësitë.

“Të urrej!”, i bërtita pa pushim, duke dënesur. Isha e xhindosur. Si mund 
t’ia bënte ai këtë familjes sonë?, mendova. Si mund të na gënjente për një 

kohë kaq të g jatë?
Tronditja dhe zemërimi i fillimit nuk zgjatën shumë. 
Brenda nja dy javësh, zemërimi im ia la vendin mpirjes. 

Në fillim, mpirja ishte një lehtësim nga zemërimi dhe 
dhembja që ndieja, por përfundimisht lehtësimi im u 

shndërrua në dëshpërim. Ndjeva se jeta po më shka‑
tërrohej rreth e rrotull. Më shumë se kurrë më parë, 
kisha nevojë të ndihesha e lidhur me qiellin. Kisha 
nevojë t’i ndieja dashurinë, udhërrëfimin, paqen 
dhe shërimin e Perëndisë.

Shumë shpejt erdhi konferenca e përgjithshme. 
Gjatë një sesioni, mbajta vesh dhe prita të ndieja 
ngushëllimin prej Perëndisë. Por ai nuk erdhi. Atje 

në godinën e errët kishtare, mendova, nuk mundem 
ta ndiej Frymën e Shenjtë, por jam e sigurt që Ai është këtu. 

Ai duhet të jetë këtu. Teksa mendova këtë, fillova të kujtoj 
dëshmitë e vogla e të shumta që kisha marrë, që shkrimet 

e shenjta janë të vërteta, që Jozef Smithi ishte profet, që Ati 
Qiellor e kishte bekuar familjen time dhe se mbajtja e urdhëri‑

meve solli paqe. Ishte sikur pata një rezervuar dëshmie.
Sa më shumë reflektova për dëshmitë e mia të kaluara shpirtërore, 

aq më shumë e kuptova se edhe pse e dëshiroja skajshëm ta ndieja Shpirtin, 
nuk kishte vërtet rëndësi që nuk mundja ta ndieja ndikimin e Tij pikërisht 
në atë çast. E kisha tashmë një rezervë të heshtur, të vazhdueshme me dësh‑
mi që ungjilli ishte i vërtetë.

Ajo dijeni më mbështeti dhe më dha dëshirën që të vazhdoja t’i mbaja 
urdhërimet edhe kur dukej se nuk kishte përfitim të menjëhershëm. Pak 
nga pak, e ndjeva më shumë në jetën time dashurinë e Atit Qiellor dhe të 
Shpëtimtarit. Qëndrimi pranë Tyre, edhe kur nuk mundja gjithmonë t’i 
ndieja Ata pranë, më solli një paqe të pamohueshme dhe një dëshmi më të 
fortë për ungjillin e Shpëtimtarit. Kjo vazhdon të ketë ndikim tek unë tani 
kur përballem me pasiguri dhe dëshpërim. E di se mund t’u mirëbesoj Atit 
Qiellor dhe Shpëtimtarit dhe se Ata do të më shërojnë, lartësojnë e forcojnë 
mua si dhe secilin prej nesh. ◼
Emri nuk jepet, Jutë, SHBA
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Një Rezervuar Dëshmie

Nuk kishte me të vërtetë rëndësi 
që unë nuk mundja ta ndieja 

Shpirtin në atë çast. E kisha 
tashmë një rezervë të heshtur, të 
vazhdueshme me dëshmi.

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



Në vitin 2005, linda parakohe trinja‑
kë: Milenën, Mateon dhe Nelsonin. 

Milena u lind e shëndetshme, por dy 
djemtë e vegjël vuajtën nga ndërlikime. 
Mateoja vdiq për shkak të këtyre ndërli‑
kimeve tre muaj pasi u lind.

Një muaj pasi e humbëm Mateon, 
Nelsonit i përcaktuan si diagnozë para‑
lizë cerebrale dhe shurdhëri. U rrënuam 
[shpirtërisht]. Mjekët na thanë se ai 
nuk do të ecte kurrë. Në atë çast, ishim 
mirënjohës për njohurinë tonë për un‑
gjillin e Jezu Krishtit. Ai na ndihmoi ta 
kuptonim se përse përjetojmë fatkeqësi 
në këtë jetë.

Nëpërmjet besimit dhe punës së 
vështirë, Nelsoni mësoi të ecë dhe të ko‑
munikojë me anë të gjuhës së shenjave. 
Ai ka arritur rezultate shumë më të mira 
nga sa parashikuan ndonjëherë mjekët 
e tij. Ai është rritur i lumtur në familjen 
tonë dhe në ungjill.

Me gjithë kufizimet e tij, ne kemi 
pasur disa synime për Nelsonin: që ai 

A do ta Kuptonte Ai?
ta kuptonte domethënien e pagëzimit 
përpara se të pagëzohej, që ai ta merr‑
te Priftërinë Aarone në moshën 12 vjeç 
dhe që ai të shkonte në tempull për të 
bërë pagëzime për të vdekurit.

Në vitin 2017, Nelsoni mbushi 12 
vjeç. Ne e ndihmuam të përgatitej që të 
bënte pagëzime për të vdekurit. Qe një 
sfidë që ai ta kuptonte se ata që kanë 
vdekur pa pagëzim, kanë nevojë për 
ndihmën tonë. Shpejt pas ditëlindjes 
së Nelsonit, ai, Milena, vëllai e motra e 
tij më të mëdhenj, Franko dhe Brenda, 
si dhe të rinj e të reja të tjerë nga lagjja 
jonë, shkuan në Tempullin e Kordovës 
në Argjentinë. Presidenti i tempullit i 
përshëndeti ata dhe u foli për rëndë‑
sinë e pagëzimit me mëkëmbës. Unë 
u ula me Nelsonin dhe ia përktheva 

në gjuhën e shenjave. Pa kaluar 
shumë kohë, ishte radha e tij. 
Kur ai hyri në vaskën e pagëzi‑
mit, ne vramë mendjen, a do ta 
kuptonte vërtet?

Shërbimi në tempull është 
bërë një nga traditat tona 

familjare. Sa herë që shkojmë, 
e kujtojmë ditën e veçantë të 
Nelsonit.
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Teksa hyri në ujë, Nelsoni u emocio‑
nua. Në atë çast, Fryma e Shenjtë na e 
shfaqi se ai vërtet e kuptoi se po bënte 
diçka për paraardhësit e tij të vdekur 
që ata nuk mund ta bënin për veten. 
E dinim që ai e kuptoi se pjesëtarët e 
familjes në anën tjetër të velit ishin të 
lumtur që ai po i ndihmonte. Shpirti na 
e shfaqi gjithashtu që Mateoja ishte atje 
për t’i shoqëruar vëllanë dhe motrën 
e tij. Kur Nelsoni doli nga uji, ai ishte 
shumë i lumtur.

Që atëherë, Nelsoni është pagëzu‑
ar e konfirmuar për shumë pjesëtarë 
të familjes, përfshirë babanë tim që 
ndërroi jetë në vitin 2016. Ne e duam 
shumë tempullin. Shërbimi atje është 
bërë një nga traditat tona familjare. Sa 
herë që shkojmë, e kujtojmë atë ditë të 
veçantë. ◼
Miriam Rosana Galeano, Kordovë, 
Argjentinë
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Kur hyra në qendrën e trajnimit të 
misionarëve si misionar kohëplotë, 

zbulova se kishte shumë gjëra për të 
mësuar. Bëra më të mirën që mundesha 
që të studioja, ta forcoja dëshminë time 
dhe të ndërtoja mbi themelin që tashmë 
e kisha. Unë lutesha, i bëja një pyetje Atit 
Qiellor dhe pastaj bëja kërkime për për‑
gjigje. Kjo praktikë ma ndryshoi jetën.

Një ditë, teksa po shërbeja si misio‑
nar në Peru, një bashkëmisionar mori 
një letër që e njoftonte se shoku më i 
mirë i të atit kishte vdekur papritur. Ai 
shpërtheu në lot. “Përse do ta lejonte 
Ati Qiellor që të ndodhte kjo?”, thirri ai.

Ajo pyetje ma përshkroi zemrën. 
Atë natë, u gjunjëzova dhe i bëra Atit 
në Qiell të njëjtën pyetje. Pastaj, duke 
kërkuar te Libri i Mormonit, sytë më 
shkuan te 2 Nefi 2:24 që thotë: “Por, vini 

“Në Diturinë e Atij që i Di të Gjitha Gjërat”
re, të gjitha gjërat janë bërë në diturinë 
e atij që i di të gjitha gjërat”.

Ai varg zuri vend në zemër dhe nuk 
m’u largua. I shkrova një kartolinë 
misionarit dhe e përfshiva atë shkrim të 
shenjtë si pjesë të dëshmisë sime. E sigu‑
rova se çdo gjë do të ishte në rregull 
sepse Ati Qiellor i bën gjërat në dituri. 
Ne mund t’i mirëbesojmë Atij sepse Ai 
na do dhe i di të gjitha gjërat.

Rreth një vit e gjysmë më vonë, unë 
po shërbeja në malet e Perusë, kur mora 
një telefonatë të papritur nga presidenti 
im i misionit. Ai më tha se babai im 
kishte pësuar një goditje në tru dhe 
ishte në gjendje të vështirë. Pas një 
kohe të shkurtër, babai im ndërroi jetë. 
U rrënova shpirtërisht dhe u ndjeva i 
pllakosur nga pyetje si kjo: “Si mund ta 
kaloj ndonjëherë këtë gjë?”

Iu luta Atit Qiellor për përgjigje. 
Më së shumti doja të dija se përse babai 
im duhej të largohej pa e pasur unë 
mundësinë që t’i thosha lamtumirë. U 
ktheva te Libri i Mormonit, e hapa dhe 
lexova të njëjtat fjalë që ia kisha shpre‑
hur atij misionari shumë muaj më parë: 
“Por, vini re, të gjitha gjërat janë bërë 
në diturinë e atij që i di të gjitha gjërat”. 
Ato fjalë më mbuluan me një ndjenjë 
paqeje dhe më dhanë hir kur u ndjeva i 
humbur.

Ati im tokësor nuk ishte më, por 
Ati im Qiellor do të ishte gjithmonë 
atje për mua. Ati Qiellor i bën të gjitha 
gjërat në urtësinë e Tij dhe teksa bëjmë 
kërkime dhe më të mirën që mundemi 
për t’u përgatitur, ne mund të gjejmë 
përgjigje të çmuara. ◼
Kristofer Divër, Kaliforni, SHBA
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Teksa po shërbeja në 
malet e Perusë, mora 

një telefonatë të papritur nga 
presidenti im i misionit.
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E mbylla një kapitull në jetën time 
kur u bëra e ve në tetor 2010. Në 

atë kohë, po punoja si mësuese kopshti 
në jugun e Francës. Një aksident në 
punë ma kufizoi aftësinë time për të 
lëvizur dhe u acarova që nuk munda 
ta rifitoja shpejt shëndetin dhe forcën 
time. Kisha shijuar një jetë shpërblyese 
në profesion për 11 vjet. E doja punën 
time. Kisha shumë shokë e shoqe. Por 
nuk mund t’i përmbushja më kërkesat 
e vendit tim të punës.

Duhet ta pranoj që, pas më shumë 
se 33 vjetësh që e ushtroja Fjalën e 
Urtësisë, vrava mendjen se përse nuk 
isha në gjendje të “vrapoj[a] e [mos] 
të lodhe[sha]” ose “të ec[ ja] e [mos] të 
këpute[sha]” (shih Doktrina e Besëlidh‑
je 89:20). Së fundi, m’u desh të dilja në 
pension më herët nga sa e prisja, duke 

Një Kapitull i Ri i Madhërishëm
mbyllur një tjetër kapitull në jetën time.

Po jetoja bashkë me bijën time, kur 
ajo mori njoftim se puna e saj po e 
transferonte në zonën e Parisit. Vendosa 
se duhej të shkoja me të dhe të hapja një 
kapitull të ri në jetën time, në një vend 
të ri.

Pak kohë pasi mbërritëm, që të dyja 
u thirrëm të punonim në Tempullin 
e Parisit në Francë. Thirrja ime për të 
shërbyer në tempull ma vërtetoi se isha 
në vendin e duhur në kohën e duhur 
sepse Zoti më kishte sjellë këtu. Kam 
gjetur shumë gëzim duke shërbyer 
rregullisht në shtëpinë e Zotit dhe është 
fantastike të kem çaste të përbashkë‑
ta në tempull me bijën time. Kjo ma 
mbush zemrën me gëzim!

Sot, e shoh bekimin e madh që në 
fillim ishte fshehur pas një pikëllimi. Të 

kisha aftësi më të zvogëluara në lëvizje, 
pamundësi që ta ushtroja profesionin 
tim dhe të isha e detyruar të dilja në 
pension më herët, ishte e vështirë. Por e 
di se Zoti ynë Jezu Krishti më ka mbar‑
tur. Ai më ka ndihmuar ta ngadalësoj 
ritmin dhe të gjej pushim, shpresë e 
paqe që janë tani një pjesë kaq e madhe 
e jetës sime.

Çdo herë që eci përmes dyerve të 
tempullit, e ndiej Frymën e Shenjtë. Në 
kohë të vështira, me kaq shumë trysni 
nga bota mbi ne, është e mrekullue‑
shme ta dish që Zoti na ka dhënë vende 
të shenjta ku çdo gjë është e rregullt 
dhe e bukur. Ndiej mirënjohje të pama‑
së për këtë kapitull të ri të jetës sime të 
shërbimit në tempull. Është e madhë‑
rishme! ◼
Silvi Kornet, Il‑dë‑Frans, Francë
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Thirrja ime e re për të shërbyer 
vërtetoi se Zoti më kishte sjellë në 

vendin e duhur në kohën e duhur.
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Hajrëm PeixhiHajrëm Smithi

Uilliam Mek-Lelini

Samuel Smithi Lusi Mek Smithi

Selli ParkeriRoda Grini  
(motra e Brigam Jangut)

Rebeka Uilliamsi

Jozef Smithi

Tre Dëshmitarët
Oliver KaudëriMartin Harrisi Dejvid Uitmeri
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Nga Stiven C. Harpër,
Profesor i Historisë dhe Doktrinës së Kishës, Universiteti “Brigam Jang”

Dëgjimi i dëshmisë së një dëshmitari të Librit të Mormonit mund të jetë gjëja më 
e mirë pas shikimit të fletëve të arta apo një engjëlli. Shumë anëtarë të hershëm 
të Kishës e patën atë mundësi.

Ato që vijojnë janë rrëfimet e disa anëtarëve të cilët folën me dëshmitarët e Librit të 
Mormonit. Do të shohim, megjithatë, siç dha mësim Presidenti Rasëll M. Nelson, se 
marrja e një dëshmie për Librin e Mormonit është një “gjë e mirë, por nuk mjafton!” 1

Rebeka Uilliams: “Fjala e Tyre Besohet”
Rebeka Suejn Uilliamsi i dëgjoi disa dëshmitarë të Librit të Mormonit në Ohajo në 

fillim të vitit 1830. Ajo ia tha dëshminë e vet babait dhe vëllezërve të saj: “E kam dëgju‑
ar të njëjtën histori nga disa prej familjes [Smith] dhe nga tre dëshmitarët vetë. I dë‑
gjova të shpallin në një mbledhje publike se panë një Engjëll të Shenjtë të zbriste nga 
qielli dhe të sillte fletët e t’i vendoste përpara syve të tyre.”

Kur pjesëtarët e familjes nuk e pranuan dëshminë e saj, Rebeka nuk u druajt. Vazh‑
doi t’i donte, të lutej për ta dhe ta vlerësonte këshillën e mirë të atit të saj. Ajo gjith‑
ashtu vazhdoi t’i dëshmonte atij se dëshmitarët e Librit të Mormonit thanë të vërtetën: 
“Ata janë burra me karakter të mirë dhe fjala e tyre besohet. . . . Ata e kanë parë një 
engjëll të Perëndisë dhe kanë folur me të.” 2

Në fund të viteve 1830, gjatë një periudhe mosmarrëveshjesh të përhapura gjerë‑
sisht në Kishë, Rebeka qëndroi besnike, duke zgjedhur t’u bindej porosive të Librit të 
Mormonit.3

Uilliam Mek‑Lelini: “I Detyruar . . . ta Pranonte të Vërtetën”
Një mëngjes në vitin 1831 një mësues shkolle, në moshë të re, i quajtur Uilliam 

Mek‑Lelin dëgjoi se disa burra në udhën për në Misuri do të predikonin rreth një libri 
të ri që u përshkrua si “një Zbulesë nga Perëndia”. Shkoi me nxitim që t’i dëgjonte. Ai e 
dëgjoi Dejvid Uitmerin të dëshmonte se kishte “parë një Engjëll të Shenjtë i cili i kishte 

Të Dish Është  
Gjë e Mirë, por  
Nuk Mjafton
Këtu janë disa rrëfime nga anëtarët e hershëm të Kishës, të cilët 
dëgjuan dëshmi nga dëshmitarët e Librit të Mormonit.
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bërë të njohur vërtetësinë e këtij anali”. Donte thellësisht të dinte a ishin të 
vërteta dëshmitë e tyre. I ndoqi ata për 644 km deri në Indipendëns të  
Misurit, ku takoi dhe intervistoi dëshmitarë të tjerë, përfshirë Martin  

Harrisin dhe Hajrëm Smithin.4
Uilliami i bëri pyetje Hajrëmit për disa orë. 

“Bëra pyetje për veçantitë e daljes në dritë 
të analit”, shënoi Uilliami. Të nesërmen në 

mëngjes, pasi u lut që të drejtohej për tek 
e vërteta, ai e kuptoi se ishte “i detyruar 
si një burrë i ndershëm që ta pranonte 
të vërtetën dhe vlefshmërinë e Librit të 
Mormonit” 5.

Në vitet pasues, besimi i Uilliamit u vu në 
provë dhe u forcua nga zgjedhjet e tij dhe 
nga përndjekja që vuajtën shenjtorët e ditë‑
ve të mëvonshme. Kur shenjtorët në konte‑

në Xhekson në Misuri u sulmuan, mikun e Uilliamit, Hajrëm Peixhin, 
njërin nga Tetë Dëshmitarët, e qëlluan me shkopinj dhe kamxhikë disa 
burra që thoshin se do ta linin të ikte po ta mohonte Librin e Mormonit. 
“Si mund të mohoj atë gjë që e di se është e vërtetë?” tha Hajrëmi dhe 
ata e goditën sërish.

Uilliami u forcua nga dëshmia e Hajrëmit – dhe vetëkuptohet që u 
tremb shumë se mos e goditnin. Kur Uilliami dëgjoi se njerëz në zonë po 
ofronin shpërblim për kapjen e tij dhe të Oliver Kaudërit, ata u larguan 
nga qyteti për t’u fshehur në pyll me Dejvid Uitmerin. Atje Uilliami inter‑
vistoi dy prej Tre Dëshmitarëve. “Nuk kam parë kurrë një vegim të shfaqur 
në jetën time”, tha ai, “por ju burra thoni se keni parë dhe si rrjedhim ju e 
dini me siguri. Tani ju e dini se jeta jonë është në rrezik nga ora në orë, 
po qe se turma mund të na kapë. Më thoni, me frikën e Perëndisë, a 
është i vërtetë Libri i Mormonit?”

“Vëlla Uilliam”, tha Oliveri, “Perëndia e dërgoi engjëllin e Tij të 
shenjtë që të na shpallte të vërtetën e përkthimit të tij dhe si rrje‑
dhim ne e dimë. Dhe, edhe nëse turma na vret, përsëri ne duhet të 
vdesim duke shpallur vërtetësinë e tij.”

Dejvidi shtoi: “Oliveri ju ka thënë të vërtetën solemne, sepse ne 
nuk mund të mashtroheshim. Në mënyrën më të vërtetë unë të 
shpall të vërtetën e tij!” 6

Dejvidi, Martini, Hajrëmi, Oliveri dhe Uilliami më vete 
arritën ta dinin se Jozef Smithi e përktheu Librin e Mormonit 
nëpërmjet fuqisë së Perëndisë. Ata e dinin se ungjilli i shkruar 
në fletët e arta ishte i vërtetë. Më vonë ata i lejuan hatërmbetjet 
me Jozefin të acaroheshin derisa nuk jetuan më sipas mësimeve të 
Librit të Mormonit.

Pasi i dëshmoi zgjedhjet e tyre, Profeti Jozef 
dëshmoi se jo vetëm që Libri i Mormonit ishte 
i vërtetë – “më i sakti nga ndonjë libër mbi 
tokë dhe gurthemeli i besimit tonë” – por që 
ne “do t’i afrohe[mi] më shumë Perëndisë duke 
iu bindur porosive të tij, se nga ndonjë libër 
tjetër” 7.

Selli Parkeri: “E Fortë në Besim”
Selli Parkeri ishte një fqinjë e Lusi Mek 

Smithit në Kirtland të Ohajos. “Ajo më tregoi të 
gjithë historinë”, shkroi Selli. Kur e pyeti Lusin 
nëse i kishte parë fletët, “[Lusi] tha se jo, nuk i 
takonte asaj që t’i shihte, por ajo e kishte ndier 
peshën e tyre dhe i kishte mbajtur në duar, dhe 
unë e besova gjithçka që thoshte ajo, sepse jetova 
pranë saj për tetë muaj dhe ajo ishte një nga 
gratë më të mira”.

Në 1838‑ën, Selli dëgjoi edhe Hajrëm Smithin 
të jepte dëshminë e tij: “Ai tha se i kishte parë 
fletët me sytë e tij dhe i kishte mbajtur ato në 
duart e veta” 8.

Në fund të viteve 1830, ndërkohë që shumë nje‑
rëz po largoheshin nga Kisha, Selli 

Parkeri vajtoi 
për humbjen 
e miqësisë 
së tyre dhe e 

ripërtëriu ven‑
dosmërinë e saj që 

t’u bindej porosive të Librit 
të Mormonit. “Kam ndërmend 

të mbahem tek ai besim që 
është si kokrra e farës së sina‑
pit”, tha Selli. “E ndiej fuqinë 

e tij në zemrën time tani. Jam 
po aq e fortë në besim sa 

ç’isha kur u pagëzuam 
dhe mendja ime është 

e njëjtë. Kam ndër‑
mend të mbahem 

tek ungjilli deri 
në vdekje.” 9
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Roda Grini: “Ai Kishte Shpirtin e Perëndisë”
Lusi Mek Smithi foli në konferencën e për‑

gjithshme të 1845‑ës, pasi të gjithë dëshmitarët e 
Librit të Mormonit në familjen e saj kishin vde‑
kur nga sëmundja ose ishin vrarë. Ajo tregoi një 
histori nga misioni i parë i birit të saj, Samuelit.

Samueli, njëri nga Tetë Dëshmitarët, vizitoi 
shtëpinë e Roda Grinit, burri i së cilës ishte në 
mision për një kishë tjetër. Samueli e pyeti Ro‑
dën a do ta donte një libër. “Është një Libër i 
Mormonit që vëllai im, Jozefi, e përktheu nga 
fletët e fshehura në tokë”, shpjegoi ai.

Roda e pranoi një kopje të librit për ta lexuar 
dhe për t’ia treguar bashkëshortit të saj. Kur Sa‑
mueli u kthye më vonë, Roda i tha atij se burri i 
saj nuk kishte interes dhe ajo nuk mund ta blinte 
librin. I trishtuar, Samueli e mori librin dhe filloi 
të largohej. Roda më vonë i tha Lusit se Samueli 
pastaj u ndal dhe e vështroi. “Ajo nuk kishte parë 
kurrë një burrë që dukej si ai”, tha Lusi në bise‑
dën e saj të konferencës. “Ajo e dinte se ai kishte 
Shpirtin e Perëndisë.”

“Shpirti nuk më lejon që ta marr këtë libër”, 
i tha Samueli Rodës, e cila ra në gjunjë dhe i 
kërkoi Samuelit të lutej me të. Ajo e mbajti librin, 
e lexoi dhe mori një dëshmi për të. Po ashtu, më 
së fundi, mori dëshmi edhe bashkëshorti i saj. 
Ata vendosën t’u bindeshin porosive të tij gjatë 
gjithë jetës.

“Dhe kështu puna filloi”, dëshmoi Lusi, “dhe u 
shpërnda si një farë sinapi.” 10

Roda Grini është paraardhësja ime. Unë 
jam lartësuar nga dëshmia e saj për Librin e 
Mormonit dhe nga dëshmitë e shënuara të dësh‑
mitarëve dhe atyre që i dëgjuan ata. Jam forcuar 
nga zgjedhjet e tyre për t’iu bindur gjërave që na 
mëson Libri i Mormonit.

Secili prej nesh mund të jetë dëshmitar bash‑
këkohor i Librit të Mormonit, kur Fryma e 
Shenjtë na pohon të vërtetën e librit. Pak kohë 
përpara se të nisesha për në mision, unë e mba‑
rova leximin e Librit të Mormonit, më pas rashë 
në gjunjë dhe u luta thjesht, por me qëllim të 

vërtetë, një zemër të sinqertë dhe besim në Jezu Krishtin (shih Moroni 
10:3–4). Ndjeva një mbresë të fuqishme që më përçoi mendimin: “Ti tash‑
më e di se është i vërtetë”. Erdhi me një paqe të cilës nuk kam dëshiruar 
kurrë të mos i bindem. E kam ditur që atëherë se Libri i Mormonit është i 
vërtetë.

Por kjo nuk mjafton. Presidenti Rasëll M. Nelson dha mësim: “Sa herë 
që dëgjoj dikë, përfshirë dhe veten, të thotë: ‘E di se Libri i Mormonit është 
i vërtetë’, dua ta them me zë të lartë: ‘Gjë e mirë, por nuk mjafton!’ Neve 
na nevojitet të ndiejmë, në ‘pjes[ën] më [të] thellë’ të zemrës sonë, se Libri 
i Mormonit është pa dyshim fjala e Perëndisë. Ne duhet ta ndiejmë atë kaq 
thellësisht sa kurrë nuk do të duam të jetojmë qoftë edhe një ditë pa të.” 11 
Mësimet e Presidentit Nelson janë të vërteta. Përpjekja ime e vazhdueshme 
për të jetuar sipas mësimeve të Librit të Mormonit më ka sjellë më pranë 
Perëndisë se sa çdo gjë tjetër. ◼
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L ibri i Mormonit u 
shkrua nga shumë 

profetë të lashtë, të cilët 
i shënuan fjalët e tyre në 
komplete të ndryshme të 
fletëve prej metali. Këto 
anale më vonë u përmblo‑
dhën për të krijuar fletët e 
Mormonit, ose fletët e arta 
që përktheu Jozef Smithi.

Diskutim
Në krahasim me gjith‑

çka që mund të ishte 
shënuar në fletët e arta, 
Mormoni dhe të tjerët u 
frymëzuan të zgjidhnin 
vetëm një pjesë të vogël 
për Librin e Mormonit 
(shih Fjalët e Mormonit 1:5 
dhe 3 Nefi 26:6). Si mund 
ta ndikojë kjo dijeni kënd‑
vështrimin tuaj për kapitujt 
që kemi sot? ◼

30 DHJETOR – 5 JANAR  

Faqet e parathënies

Nga Cilat Fletë Erdhi  
Libri i Mormonit?

Disa prej burimeve për 
fletët e Mormonit

Fletët e Mormonit që iu dhanë 
Profetit Jozef Smith

Libri i Lehit  
(pjesë e përmbledhjes 

së Mormonit; 116 fletët 
e humbura nga Martin 

Harrisi)Fletët e Vogla të Nefit 
(600 pr.K. – 130 ps.K.*): 
1 Nefi, 2 Nefi, Jakobi,  
Enosi, Jaromi, Omni

Fletët e  
Mëdha të Nefit  

(600 pr.K. – 385 ps.K.): 
Lehi, Mosia, Alma,  
Helamani, 3 Nefi, 

4 Nefi, Mormoni 1–7

Fletët e Ethërit  
(gati 2300 pr.K. – ca 
kohë para 130 pr.K.)

Fletët prej Tunxhi 
(4000 pr.K. – 600 ps.K.): 
Shumë citime nga këto 
fletë shfaqen në Librin 

e Mormonit.

* Datat përfaqësojnë periu-
dhën e përafërt kohore të 
pasqyruar nga secili grup 
fletësh.

1 Nefi deri tek Omni  
(pjesë e papërmbledhur;  
e përfshirë prej fletëve të 

vogla të Nefit)

Mosia deri te Mormoni 7 
(përmbledhje nga Mormoni  
e fletëve të mëdha të Nefit)

Ethëri (fletët e Ethërit të  
përmbledhura nga Moroni)

Pjesa e  
vulosur

Shkrimet e 
Moronit, duke 

përfshirë faqen 
e titullit
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L I B R I  I  M O R M O N I T

JAVA  
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Mormoni 8–9

Moroni

Fjalët e Mormonit

 Përfundimi nga 
Moroni i librit të 

atit të tij

 Shpjegimi i 
Mormonit për 

përfshirjen 
e fletëve të 

vogla të Nefit
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6–12 JANAR 

1 Nefi 1–7

K ryeqyteti i mbretërisë 
së Judës, i mbushur me 

intriga politike dhe ligësi. 
Dekadat e shkuara kanë 
qenë veçanërisht shkatë‑
rruese. Mbretërit e Judës u 
vranë ose u kapën robër; ju‑
denjtë u çuan në Babiloni; 
profetët, të tillë si Jeremia, 
u kërcënuan dhe u futën 
në burg. Nuk është çudi që 
Zoti i tha Lehit të arratisej 
(shih 1 Nefi 2:1–2).

•  FEJA: e korruptuar, 
idhulltare; profetë 
të rremë që shpallin 
paqe; një bri cjapi i 
përdorur si bori shpall 
lutjen e përditshme

•  STRUKTURA SHOQË-
RORE: patriarkale, 
duke përfshirë pleqtë 
e qytetit, kryetarët 
e familjeve dhe të 
shkëlqyerit ose “burrat 
të një prejardhjeje  
të mirë”

•  FAMILJET: vatrat fa-
miljare përbëhen nga 
shtëpi të shumta që 
vendosen përreth 
një oborri, të udhë-
hequra nga babai. 
Përfshijnë familjet e 
bijve, bijat dhe tetot e 
pamartuara, si dhe të 
afërmit e moshuar.

•  USHTRIA: nuk ka 
ushtri për kohën e 
tanishme. Ushtarët 
që gjenden janë babi-
lonas, të cilëve Juda u 
paguan haraç. ◼

Si Ishte Jerusalemi në  
Kohën e Lehit?

JAVA  

2

•  POPULLSIA: 

25 000  
(e madhe për standardet e 
lashta)

•  TERRENI: shkretëtira, lugina 
pjellore, kodra të pjerrëta

•  MONEDHA: paraja sipas 
peshës (argjend, bakër, ar; 
jo monedha)

•  GJUHA: Hebraisht

•  FUQIA PUNËTORE: zejtarë, 
tregtarë, skllevër (të konsi-
deruar pjesëtarë të famil-
jes); shumica gjithashtu 
fshatarë

•  USHQIMET: fruta, bukë, 
ullinj, fiq, gjellë me mish dhe 
perime

•  VESHJET: prej leshi të  
papërpunuar, sandale;  
rroba të bardha për 
priftërinjtë
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Çfarë Simbolizon Fruta në 
Vegimin e Lehit?

13–19 JANAR 

1 Nefi 8–10

•  Cilat fjalë nga shkrimet e shenjta ose 
nga profetët modernë ju kanë udhëhe‑
qur drejt Jezu Krishtit?

Të Qëndrojmë me Frutën
Disa njerëz në vegimin e Lehit e brak‑

tisën frutën për shkak të përqeshjes dhe 
talljes prej të tjerëve. Të qëndrojmë 

me frutën është të qëndrojmë të 
vërtetë ndaj besëlidhjeve tona dhe 
t’i frekuentojmë shpesh ato vende 
ku bëhen besëlidhjet.

Tregoni për Frutën
Pasi Lehi e hëngri frutën, ai dëshiroi 

t’i tregonte për të familjes së tij, që ata të 
mund të ndienin “gëzim[in] jashtëzako‑
nisht të madh” që ndjeu ai (1 Nefi 8:12).

•  Si mund të tregoni rreth dashurisë 
suaj për Jezu Krishtin dhe t’i ndihmo‑
ni të tjerët që të marrin pjesë në ordi‑
nanca? ◼
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Në vegimin e Lehit, çfarë simbolizon fruta, që është 
“më e dëshirueshmja mbi të gjitha gjërat”? (1 Nefi 

11:22).
“Fruta në pemë është një simbol për bekimet e 

Shlyerjes së [Jezu Krishtit]. Marrja e frutës së pemës 
përfaqëson marrjen e ordinancave dhe besëlidhjeve 
nëpërmjet të cilave Shlyerja mund të jetë plotësisht e 
efektshme në jetën tonë” (Dejvid A. Bednar, “Ëndrra e 

Lehit: Duke u Mbajtur me Vendosmëri te Shufra”, Liahona, tetor 2011, f. 34).
Këto ordinanca përfshijnë pagëzimin, konfirmimin, sakramentin, shugu‑

rimin në priftëri për burrat dhe ordinancat e tempullit.

Gjejeni Frutën
Shufra e hekurt, ose fjala e Perëndisë, na udhëheq drejt Jezu Krishtit, 

sepse shkrimet e shenjta dhe profetët e kësaj periudhe ungjillore na ftojnë 
të marrim pjesë në ordinancat e besëlidhjet dhe na ndihmojnë të kuptojmë 

mësimet, misionin dhe flijimin e Jezu Krishtit.

JAVA  

3
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20–26 JANAR 

1 Nefi 11–15

Çfarë të Vërtetash të Qarta dhe të 
Çmueshme u Rivendosën nëpërmjet  

Librit të Mormonit?

Në një vegim, Nefi pa se 
shumë prej mësimeve 

në Bibël do të ndryshohe‑
shin me kalimin e kohës, 
por edhe që Perëndia do të 
përgatiste një udhë që këto 
të vërteta të rivendoseshin 
(shih 1 Nefi 13:26–40).

Pagëzimi nuk 
nevojitet për 
foshnjat ngaqë 
ato nuk janë 
ende të për-
gjegjshme (shih 
Moroni 8:10). ◼

Rënia e Adamit 
dhe e Evës ishte 
një pjesë thelbë-
sore e planit të 
Atit Qiellor (shih 
2 Nefi 2:22–25).

Ne ekzistonim si 
shpirtra përpara 
kësaj jete, duke 
mësuar dhe duke 
u përgatitur për 
vdekshmërinë 
(shih Alma 13:3).

JAVA  

4

Krishti i vizitoi nje-
rëzit në kontinentin 
e lashtë amerikan 
dhe krijoi atje 
Kishën e Tij (shih 
3 Nefi 11–26).

2
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Në Këtë Pjesë

44 Rëndësi Ka Ku po Shkoj, 
Jo Ku Kam Qenë
Nga Riçard Monsoni

Vetëm në Format  
Elektronik

Të Zgjedhësh Përjetësinë
Nga Evita Alabodi

Nuk Mund ta Marrësh  
Pendimin me Ngut
Nga Lea Bartoni

Kthimi Sërish në Shteg 
pas Shtatzënisë Sime të 
Paplanifikuar
Nga Xhori Reidi

Tregojeni Historinë Tuaj
A keni ndonjë histori mbresëlënëse për 
të treguar? Ose, a dëshironi të shihni 
artikuj mbi tema të caktuara? Nëse po, 
dëshirojmë të dëgjojmë nga ju! Mund t’i 
dorëzoni artikujt tuaj ose përshtypjet tuaja 
te liahona .ChurchofJesusChrist .org.

Gjejini këta artikuj dhe më shumë:
•  Te liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  Tek E Përjavshmja për TRMM‑të (në 

pjesën “Të Rinjtë në Moshë Madhore” 
te programi kompjuterik Gospel Library 
[Biblioteka e Ungjillit])

•  Në facebook .com/ liahona

Mendoj se ndonjëherë është e lehtë për të rinjtë në moshë madhore 
që të besojnë se pendimi është një gjë frikësuese. Është e vërtetë që 
mund të jetë frikësuese ta pranojmë atë që kemi bërë, nëse druajmë se 

kjo nënkupton humbjen e dashurisë nga njerëzit që kemi përzemër ose nga 
Ati ynë Qiellor. Me këtë pikëpamje për pendimin, ne mund të tundohemi të 
rrëfejmë “vetëm aq sa duhet” për ta kaluar atë që e mendojmë si një provë 
që të vazhdojmë te niveli tjetër. Megjithatë, kam mësuar nëpërmjet përvojave 
të mia se pendimi i vërtetë nuk është kështu. Pendimi nuk është përherë i 
rehatshëm, por nëse e kuptojmë se sa shumë na do Zoti dhe sa dëshiron të 
na ndihmojë, frika shkrihet ndërsa e ushtrojmë besimin tonë tek aftësia e Tij 
për të na bërë të pastër. Kam mësuar se ndërsa e ushtroj besimin tim te Krishti 
nëpërmjet pendimit, gabimet e mia të së shkuarës nuk kanë përse ta për‑
caktojnë të tashmen ose të ardhmen time (lexoni më shumë tek artikulli im 
në faqen 44).

Tek artikujt që janë vetëm në format elektronik, Evita vë në dukje se pendimi 
i vërtetë na sjell mirënjohje për Shpëtimtarin dhe Shlyerjen e Tij dhe na jep 
forcë për t’i bërë ballë tundimit në të ardhmen. Lea shton se nuk kemi as përse 
të presim sakramentin të dielën – kthimi te Zoti nëpërmjet pendimit çdo ditë 
na jep fuqi për t’i hequr edhe zakonet e vogla që na largojnë prej Tij. Dhe nëse 
vërtet bëjmë gabime të rënda, Xhori tregon se procesi i pendimit mund të na 
mësojë për dashurinë e Shpëtimtarit për secilin prej nesh.

Pendimi është një dhuratë për të cilën jam mirënjohës që e kam në jetën 
time. Perëndia e di se jemi njerëzorë dhe se ndonjëherë bëjmë zgjedhje të 
pamenda. Sado të papërsosur të jemi, për ne ka shpresë. Nëse e vëmë mirë-
besimin tonë te Shpëtimtari, Ai do të ecë me ne në rrugën për t’u kthyer tek Ati 
ynë në Qiell – sado kohë të na duhet.

Ju përshëndes,
Riçard Monsoni

Të Rinjtë në Moshë Madhore

Pendimi Është një Dhuratë
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Rëndësi Ka Ku po 
Shkoj, Jo Ku Kam 
Qenë

Nga Riçard Monsoni

Jeta ime nuk mori atë drej-
tim që mendoja.

Në moshën 18–vjeçare, 
prisja të shërbeja në një 
mision kohëplotë, të mar-
tohesha relativisht shpejt 

pas kësaj dhe të krijoja një familje 
në moshën 25–vjeçare. Tani jam 
32 vjeç. Nuk shërbeva në një 
mision dhe isha joaktiv në Kishë 
pjesën më të madhe të jetës që 
kur arrita moshën madhore. U 
martova – u shkurorëzova – u 
martova sërish.

Për shkak se mora një shteg 
që më devijoi nga shtegu i ngush-
të dhe i ngushtuar shumë herë, 
nuk jam ndier përherë sikur 
përshtatesha në Kishë. Megjith-
atë, kam arritur të kuptoj se ka 
një vend për mua. Përvojat më 
kanë mësuar se fuqia e Shpë-
timtarit dhe Shlyerja e Tij janë të 
vërteta dhe se ajo që ka më tepër 
rëndësi nuk është vendi se ku 

Mora një 
shteg që 
më devijoi 
nga shtegu i 
ngushtë dhe 
i ngushtuar 
shumë herë, 
por nga e 
gjitha kjo, 
kam mësuar 
se fuqia e 
Shpëtimtarit 
dhe Shlyerja 
e Tij janë të 
vërteta.

kam qenë, por në cilin drejtim po 
shkoj tani.

Mendoj se fillimisht e vura 
në dyshim atë që besoja sepse 
nuk isha i sigurt se dëshmia ime 
ishte aq e fortë sa të shkoja në 
një mision. Me kujtohet se gjatë 
kohës që u diplomova në shkollë 
të mesme, mendoja diçka të tillë: 
“Po sikur dëshmia ime të mos jetë 
plotësisht e imja? Po sikur të jem 
mbështetur së tepërmi te dëshmitë 
e njerëzve të tjerë?”

Kjo gjë më shqetësoi. Doja 
të shkoja në mision, por pyesja 
veten a ishin të mjaftueshme 
përvojat shpirtërore që kisha 
pasur deri në atë çast që të më 
bënin mua atë që mendoja se 
supozohej të ishte një misionar 
i suksesshëm – dikush që kishte 
forcë të mjaftueshme shpirtëro-
re dhe dinte mjaftueshëm për 
ungjillin sa t’ua mësonte njerëzve 
të tjerë.
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Kur mendoj për këtë tani, 
duhej t’i kisha kërkuar Perëndisë 
që të më ndihmonte ta kuptoja 
këshillën që jepet te Doktrina e 
Besëlidhje 124:97: “Ai duhet të 
jetë i përulur përpara meje . . . 
dhe do të marrë nga Shpirti im, 
madje Ngushëlluesi, i cili do t’i 
manifestojë atij të vërtetën e të 
gjitha gjërave dhe do t’i japë atij, 
në çastin e duhur, se çfarë do të 
thotë”.

Por në vend që t’i kërkoja 
Perëndisë, u përhumba duke e 
krahasuar njohurinë time shpir-
tërore me atë të të tjerëve dhe 
kisha frikë se papërshtatshmëritë 
e mia do t’i pengonin njerëzit që 
ta pranonin ungjillin.

Duke qenë larg prindërve të 
mi kur isha i ri në moshë madho-
re, vazhdova të përpiqesha për 
të zbuluar se çfarë besoja. Nuk e 
kuptoja dëmin e atyre që i shihja 
si vendime të ndara nga njëri- 
tjetri, që nuk e ripërcaktuan [kup-
timin] se kush isha unë si person. 
Fillova të largohesha nga ata që 
i doja sepse e dija se do të zhgë-
njeheshin nga zgjedhjet që po 
bëja. Në vend të kësaj, u rrethova 
nga njerëz që nuk iu interesonte 
në të vërtetë se çfarë po bëja.

Një ditë provova një pije alkoolike nga kuresht-
ja. Pija u bë pjesë e jetës sime dhe përfundimisht 
u kthye nga thjesht argëtim në diçka ku mbësh-
tetesha për t’u përballur me përvojat e vështira. 
Ndryshimet negative në jetën time gjatë asaj kohe 
nuk ishin të lidhura domosdoshmërisht me secilën 
zgjedhje; ato ishin graduale. M’u deshën dy vite për 
ta kuptuar se zgjedhjet e vogla që bëra me kalimin 
e kohës më kishin çuar në një situatë ku nuk doja 
të isha.

Tani, nuk po them se, me qëllim që të mësoni 
vërtetësinë e ungjillit, ju duhet të përjetoni të kun-
dërtën. Veprimet e mia më shkaktuan dhembje jo 
vetëm mua, por edhe njerëzve që i doja – shumë 
nga ajo dhembje qe e panevojshme. Jam mirënjo-
hës që isha në gjendje ta përulja veten aq sa ta 
kuptoja se 1) isha i mjerë dhe se 2) kisha qenë më i 
lumtur kur i jetoja urdhërimet e Perëndisë. Kjo ishte 
diçka që e dija vetë, diçka për të cilën nuk kisha 
dyshime dhe që duhej t’ua tregoja të tjerëve.

Shkova te peshkopi për t’i rregulluar gjërat dhe 
u takuam rregullisht që të më përgatiste për të 
shërbyer në një mision. Dokumentet e mia thu-
ajse kishin mbaruar kur u nxita për t’u siguruar a 
i kuptonte ai disa nga zgjedhjet që kisha bërë. Ai 
bashkëbisedim nuk ishte i lehtë, por më shumë 
sesa dëshiroja të shkoja në një mision, dëshiroja të 
isha i drejtë përpara Perëndisë. Isha i gatshëm të 
mbaja përgjegjësi për atë që kisha bërë gabim dhe 
t’ia thoja gjithçka Atij që të mund të isha i pastër.

Pak pas kësaj, dola përpara këshillit disiplinor. 
Në një farë mënyre ishte frikësuese që ta pranoja 
atë që kisha bërë përpara njerëzve që kishin qenë 

U përhumba 
duke e kra‑
hasuar njo-

hurinë time 
shpirtërore 
me atë të të 

tjerëve.
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udhëheqësit dhe këshilltarët e mi për vite, por 
ndërsa pashë rreth e qark dhomës, ndjeva paqe. 
Munda ta kuptoja se ata ishin atje për të më kuptu-
ar dhe ndihmuar. Ndërsa u largova, ndjeva Shpirtin 
të më siguronte se pavarësisht se cili do të ishte 
vendimi, unë po bëja pjesën time dhe do të isha 
mirë. Perëndia dhe udhëheqësit që më donin, do 
të punonin me mua që të më çonin atje ku kisha 
nevojë të isha. U largova duke e ndier dashurinë e 
Shpëtimtarit dhe me njohurinë se nuk kisha shkuar 
përtej shëlbimit të Tij.

Një Vend për Papërsosurinë
Pavarësisht se kisha ndier paqe, ishte e vështirë 

t’u përgjigjesha pyetjeve nga njerëzit rreth arsyes 
përse nuk isha në një mision. Ndërsa vazhdova 
të punoja në procesin e pendimit me ndihmën e 
peshkopit, u bë gjithnjë e më pak e mundur që të 
shërbeja në një mision në të ardhmen time. Më 
duhej të zbuloja se si ta vazhdoja jetën. Në moshën 
21–vjeçare, ngaqë nuk i përkisja as grupeve të të 
rinjve në moshë madhore që po përgatiteshin për 
mision, që qenë kthyer nga misioni ose që ishin 
martuar, e kisha të vështirë të ndieja se kishte ndo-
një vend të cilit i përkisja.

Dalja në takime ishte e vështirë. Ndonjëherë 
vajzat më trajtonin ndryshe pasi u thoja se nuk 
kisha shërbyer në një mision dhe se isha joaktiv 
për një periudhë kohe. Për një arsye apo një tjetër, 
shumica e ndërveprimeve nuk shkonin më tej se 
takimi i parë.

Isha i lumtur që më në fund arrita të martohesha 
në tempull, por ndonjëherë prapë ndieja se nuk 
përshtatesha. Kisha një dëshmi, por nuk munda 
të zbuloja dot se si ta jepja atë dhe klasat e kishës 
më dukeshin si provime ku bashkëmoshatarët e mi 
do të vërenin që nuk do t’i kaloja. Mendova se për 
shkak se pjesa më e madhe e tyre kishin jetën që 
dëshiroja, ata nuk kishin ngecur aq shumë sa unë.

Një ditë peshkopi më thirri 
dhe më dha thirrjen për të dhënë 
mësim në kuorumin e pleqve. 
Isha i befasuar duke qenë se 
kisha qenë në kuorumin e pleq-
ve vetëm dy herë vitin e kaluar. 
Pavarësisht nga fakti që u ndje-
va jashtëzakonisht në ankth, e 
pranova thirrjen. Të dielën e parë 
që dhashë mësim, u gjenda duke 
bërë hyrjen më të çuditshme 
që ndoshta ata kishin dëgjuar 
ndonjëherë:

“Përshëndetje vëllezër, unë 
jam Riçard Monsoni. Nuk shërbe-
va kurrë në një mision dhe kam 
qenë joaktiv pjesën më të madhe 
të jetës që kur arrita moshën 
madhore. Nuk kam marrë pjesë 
edhe aq shumë në kuorumin e 
pleqve sepse nuk mendoj se i 
përkas atij ose përshtatem aty. 
Nuk do të jem në gjendje t’u 
përgjigjem të gjitha pyetjeve tuaja 
por po shpresoj se do të merrni 
pjesë që të mund të mësojmë së 
bashku. Nëse nuk e keni prob-
lem situatën time, atëherë do të 
fillojmë.”

Atë ditë e kuptova se mund 
ta pranoja para të tjerëve – dhe 
para vetes – se, ndonëse nuk e 
konsideroja veten “një shigjetë të 
drejtë” (dikush që kishte shërbyer 
në një mision, që ishte aktiv gjatë 
gjithë jetës dhe nuk kishte bërë 
gabime të rënda), kisha marrë 
po atë drejtim që kishin marrë 
ata, dhe kjo ishte ajo që kishte 

E kuptova se 
edhe pse nuk 
e konsideroja 
veten “një shi‑
gjetë të drejtë”, 
kisha marrë 
po atë drej-
tim që kishin 
marrë ata, dhe 
kjo ishte ajo që 
kishte rëndësi.
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rëndësi. Për çudinë time, zbulova se më shumë se 
një prej atyre burrave, për të cilët mendoja se kishin 
bërë jetë të përsosur, kishin bërë gabime gjithash-
tu. Mendoj se ajo e përforcoi idenë për të gjithë ne 
se përsosuria nuk është një kërkesë për t’i sjellë 
vlera klasës ose Kishës në tërësi.

Kohë të Vështira dhe një Vendim
Fatkeqësisht, aktivizimi im në Kishë nuk zgjati. 

Martesa ishte e vështirë dhe iu ktheva veseve të 
vjetra për të shpëtuar nga dhembja. Veprimtaritë 
e kohës së lirë filluan të zëvendësonin praninë në 
kishë.

Kaluan tre vjet dhe e preka sërish fundin. Duhej 
të bëja një zgjedhje. A mund ta jetoja ungjillin për 
veten time pavarësisht se çfarë po më ndodhte në 
jetë? Apo vallë do t’i jepesha errësirës? E dija se 
zotimi në rrugën e ngushtë dhe të ngushtuar do të 
thoshte t’i zhdukja ndikimet negative në jetën time. 
Gjithashtu, dëshira ime për t’u kthyer sërish në 
kishë tregoi se unë dhe bashkëshortja ime ishim në 
shtigje të ndryshme. Me gjendjen e martesës sonë 
në atë pikë, e kishim marrë tashmë rrugën drejt 
shkurorëzimit.

Isha i frikësuar. Nuk kisha asnjë garanci se 
përpjekjet e mia do të më jepnin gjërat e mira që 
dëshiroja në këtë jetë. Por vendimi im iu kthye asaj 
që kisha mësuar vite më parë – se isha më i lumtur 
duke e jetuar ungjillin. Vendosa të zotohesha plo-
tësisht dhe ta lija veten në duart e Perëndisë, le të 
ndodhte çfarë të ndodhte. Nga tani e tutje, isha unë 
dhe Ai.

Edhe një herë fillova të shkoja sërish në kishë 
dhe ta vija jetën në vijë. Një nga ditët më të lumtura 
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të jetës sime ishte kur mora sërish një rekoman-
dim tempulli. Në tempull gjeta ngushëllim, ndërsa 
martesa ime vazhdoi të thyhej dhe përfundimisht i 
erdhi fundi.

Gjetja e Burimit Tim për Vetëvlerësim
Sado që i druhesha atij vendimi, nëpërmjet asaj 

përvoje mësova që ta vlerësoj dorën e Perëndisë 
në rrugën time. Edhe pse kisha ngecur, nuk e kisha 
humbur garën. Nuk po konkurroja me askënd 
tjetër. Kur u mbështeta te Shpëtimtari për vetë-
vlerësim, munda ta ndaloja harxhimin e të gjitha 
orvatjeve të mia në përpjekje për të ndryshuar 
këndvështrimin e të tjerëve për mua.

Zbulova se nuk e kisha problem që të ulesha në 
Kishë vetëm ose në mes të anëtarëve që ishin në 
faza të ndryshme të jetës. Bëra një përpjekje që 
të mos fshihesha dhe isha i gatshëm për t’u folur 
njerëzve në lagjen time. Isha në gjendje ta shijoja 
praninë në mbledhjet e mia për qëllimet e tyre 
përkatëse.

Pasja e asaj paqeje më ndihmoi gjithashtu ndër-
sa iu riktheva daljes në takime. Prapëseprapë nuk 
është se më ofroheshin shumë takime të dyta, por 
tani e dija se nuk kisha përse të bëja lëshime te 
standardet e mia thjesht sepse kisha shkelur në dë-
rrasë të kalbur në të shkuarën. Po e jetoja ungjillin 
sa më mirë që mundesha, dhe isha mjaftueshëm i 
mirë për të dalë në takime me ato që gjithashtu po 
e jetonin ungjillin sa më mirë që mundeshin.

Përfundimisht gjeta një bijë të denjë të Perën-
disë me të cilën u martova në tempull. Rruga e 
saj ishte shumë e ndryshme nga e imja, por kur 
bëhej fjalë për dashurinë për Shpëtimtarin dhe 

kuptueshmërinë për Shlyerjen e 
Tij, ishim në të njëjtën linjë.

Me kalimin e viteve, kam më-
suar që të mos e lë të shkuarën 
ose miratimin e njerëzve të tjerë 
që të përcaktojnë vetëvlerësimin 
tim aktual. E kam lënë pas idenë 
se jeta ime është e suksesshme 
vetëm nëse është e përsosur. Jo 
kushdo e ka vlerësuar faktin se 
ku jam tani për shkak të mënyrës 
se si kam arritur këtu dhe nuk ka 
problem. Nuk është synimi im që 
t’i bind ata. Synimi im është që 
të vazhdoj të pendohem dhe t’i 
afrohem më shumë Shpëtimta-
rit. Është për shkak të Atij që, si 
Alma i Riu pas pendimit të tij, unë 
nuk mund të “ngacm[ohem më] 
nga kujtimi i mëkateve të mia” 
(Alma 36:19). Mund të kem paqe 
nga dijenia se ajo që ka rëndësi 
është ku po shkoj – drejt Shpë-
timtarit. ◼

Edhe pse kisha 
ngecur, nuk e 
kisha humbur 
garën. Nuk po 
konkurroja 
me askënd 
tjetër.

Riçard Monsoni jeton 
në Jutë, SHBA dhe punon 
si përgjegjës projektesh 

për zhvillimin e programeve kompju-
terike. Atij dhe bashkëshortes së tij iu 
pëlqen të bëjnë xhiro me motor, të 
udhëtojnë dhe të gatuajnë së bashku  
në kohën e tyre në lirë.
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52 Fëmijët dhe Rinia: Një 
Përqendrim për Jetën  
e Përditshme
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56 Shkoni dhe Bëni
Nga Presidencat e 
Përgjithshme të Të Rejave 
dhe të Të Rinjve

59 Zbulimi i Fuqisë së Librit 
të Mormonit
Nga Simëni En Parku

60 Kënga për Temën 
e Aktiviteteve të 
Përbashkëta për Rininë 
për Vitin 2020: Unë do të 
Shkoj dhe do të Bëj
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64 Përgjigje nga 
Udhëheqësit e Kishës: 
Shkoni dhe Bëni me 
Mirëbesim te Perëndia
Nga Presidenti Henri B. 
Ajring

Më pëlqen vërtet 
të marr pjesë në 
nismën Fëmijët 
dhe Rinia sepse arrij t’i vendos 
vetë synimet që dua të përmbush.

Për njërin nga synimet e mia, zgjodha që të 
gjeja emra familjarësh dhe të bëja për ta pagë-
zimet për të vdekurit. U desh shumë punë që 
të mësoja se si ta bëja historinë familjare, por 
ndihesha shumë i lumtur sa herë që gjeja një 
emër të ri për ta çuar në tempull.

Sapo mësova se si ta bëja atë, thjesht vazh-
dova gjithnjë e më tepër sepse ishte shumë 
zbavitëse. Shpejt kisha shumë emra për t’i bërë 
vetë. Ndaj një grup i tërë kushërinjsh dhe unë 
shkuam që të gjithë në tempull me emrat që 
gjeta dhe së bashku bëmë pagëzime dhe konfir-
mime për 172 njerëz.

Prindërit e mi po punojnë që të përfundojnë 
pjesën tjetër të ordinancave të tempullit për 
ata njerëz, gjë që është e mrekullueshme sepse 
ndiej sikur e gjithë familja ime është në një ekip! 
Synimi ynë është të ndihmojmë sa më shumë 
nga paraardhësit tanë që të mundemi.

Bërja e historisë familjare më ka ndihmuar të 
afrohem më shumë si me familjen time të gjallë 
ashtu edhe me paraardhësit e mi. Jam i lumtur 
që e arrita synimin tim dhe tani shpresoj që të 
vendos një synim edhe më sfidues që të mund 
të vazhdoj të arrij edhe më shumë.

Eldon M., 13 vjeç, Ohajo, SHBA

RINIA
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Nga Hethër Bergesoni dhe Amanda Duni
Revistat e Kishës

Mund të jesh befasuar që [nisma] Fëmijët dhe Rinia nuk përfshin një listë 
të plotë e të hollësishme të çdo synimi që duhet të kesh. Ti tashmë je 
duke bërë kaq shumë gjëra të hatashme! Ndaj, kjo qasje e individualizu-

ar u krijua që të të ndihmojë t’i afrohesh më shumë Shpëtimtarit në mënyra që 
frymëzohen nga nevojat dhe interesat e tua individuale.

Qëllimi kryesor i nismës Fëmijët dhe Rinia është që të të ndihmojë ta forcosh 
besimin tënd te Jezu Krishti. Lluka 2:52 na mëson se në rininë e Tij, Jezu Krishti 
“rritej në dituri, në shtat dhe në hir përpara Perëndisë dhe njerëzve”. Ai jetoi një 
jetë të baraspeshuar dhe ashtu mundesh edhe ti. Duke u përqendruar tek as-
pektet shpirtërore, shoqërore, fizike dhe intelektuale të jetës tënde, ti mund të 
bëhesh më shumë si Shpëtimtari.
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Një Përqendrim për Jetën e Përditshme

SI FUNKSIONON KJO
[Nisma] Fëmijët dhe 

Rinia të nxit që të rritesh 
nga ana shpirtërore, 
shoqërore, fizike dhe inte-
lektuale duke të përfshirë 
në të mësuarit e ungjillit, 
shërbimin dhe aktivitetet 
si dhe zhvillimin vetjak.

FËMIJËT  
dhe RINIA:
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Ashtu si Shpëtimtari “rritej 
në dituri” (Lluka 2:52), ti mund 
ta shtosh njohurinë dhe kuptu-
eshmërinë tënde për ungjillin. 
Çdo parim i ungjillit që mëson, 
do të të ndihmojë të dish se si 
Shpëtimtari mund të të forcojë 
dhe bekojë në të gjitha fushat e 
jetës tënde.

Ne kemi shumë burime 
që mund t’i përdorim për të 
mësuar më shumë rreth pari-
meve të ungjillit dhe të bërit si 
Shpëtimtari. Për shembull, lutja, 
studimi i shkrimeve të shenjta 
dhe Shpirti përbëjnë themelin. 
Familja dhe udhëheqësit e tu të 
Kishës mund të të ndihmojnë të 
mësosh më shumë rreth Shpë-
timtarit. Programi mësimor Eja, 
Më Ndiq dhe seminari mund të 
të ndihmojnë për të të udhëzuar 
në studimin tënd. Ndërsa i për-
dor burimet e tua për të mësuar 
rreth Jezu Krishtit dhe ungjillit të 
Tij, marrëdhënia jote me Të do 
të përmirësohet.

Shërbimi ndaj të tjerëve është 
një nga gjërat kryesore që bëri 
Shpëtimtari ndërsa ishte në tokë. 
Duke gjetur mënyra të thjeshta 
dhe të natyrshme për t’i ndih-
muar njerëzit në familjen dhe 
komunitetin tënd, ti po ndjek 
shembullin e Tij dhe po zotohesh 
për t’u bërë më shumë si Ai.

Aktivitetet domethënëse në 
grup mund të të ndihmojnë 
ty dhe të rinjtë e të rejat e tje-
ra që të gjeni mënyra për t’u 
shërbyer të tjerëve si dhe të 
rriteni shpirtërisht së bashku. 
Aktivitetet argëtuese, lartësuese 
janë të shëndetshme. Dhe kur 
mblidhesh së bashku si një grup 
të rinjsh, shenjtorë besnikë të 
ditëve të mëvonshme, ti shpesh 
mund të mësosh dhe të arrish 
më shumë sesa mund të arrish 
i/e vetëm/me.

Ati Qiellor dhe Jezu Krishti të 
kanë thellësisht përzemër ty dhe 
njeriun që po bëhesh. Ndërsa vë 
synime që të arrish të jesh njeriu 
që Ati Qiellor dëshiron që ti të 
bëhesh, ti mund t’i afrohesh më 
shumë Atij dhe Birit të Tij.

Gjithkush është unik, ndaj sy-
nimet e tua për t’u përmirësuar 
personalisht duhet të përshta-
ten me nevojat e tua. Për shem-
bull, nëse dëshiron të mësosh 
që të luash himne në piano, ti 
mund të vësh një synim për t’u 
ushtruar përditë. Nëse dëshiron 
që të përmirësohesh në stu-
dimin e shkrimeve të shenjta, 
ti mund të gjesh një kohë të 
caktuar çdo ditë për të lexuar. 
Kërkoje udhërrëfimin e Shpirtit 
që të vish me një plan që do të 
funksionojë më mirë për ty.

NISMA FËMIJËT DHE RINIA ËSHTË PËR TY
Personi që përfiton më shumë je ti! Ndërsa vendos synimet e tua vetjake për ta 

studiuar dhe jetuar ungjillin, merr pjesë në shërbime dhe aktivitete dhe zhvillohesh 
personalisht, ti do të mësosh më shumë për veten dhe se kush je në të vërtetë. Puna 
për t’u bërë një dishepull/e i/e Jezu Krishtit mund të jetë sfiduese, por është synimi më 
shpërblyes që mund të vendosim për veten.
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MOTRAT BINJAKE E VËNË NË ZBATIM NISMËN FËMIJËT DHE RINIA
Të rinjtë dhe të rejat si ty tashmë kanë filluar t’i shohin bekimet e përpjekjes së fortë 

për t’u bërë më shumë si Jezu Krishti në jetën e tyre të përditshme. Danika dhe Nata-
sha R., 15 vjeçe, nga Ohajo, SHBA–ja, janë motra binjake që vendosën ta bënin pikë-
risht këtë. Babai i tyre është nga Tajlanda dhe ngaqë ndonjëherë e vizitojnë familjen 
atje, Danika dhe Natasha vendosën se donin të mësonin më shumë për ushqimin dhe 
gjuhën tajlandeze.

Danika vuri një synim që të mësonte të gatuante disa receta supe tajlandeze. Ajo 
bleu përbërësit dhe i ushtroi teknikat e reja të gatimit me babanë e vet. Natasha 
dëshironte të mësonte që të komunikonte me familjen e saj në Tajlandë, ndaj vendosi 
një synim që të mësonte një fjalë të re në tajlandisht çdo ditë. Ajo përdori një faqe 
interneti që ta ndihmonte me studimin e gjuhës dhe u ushtrua për shqiptimin e fjalëve 
me babanë e vet.

Ndërsa Danika dhe Natasha punuan 
me synimet e tyre, ato dëshironin t’ua 
tregonin ato që mësuan të rejave të tjera 
në lagjen e tyre. Udhëheqëset e tyre i 
ndihmuan të organizonin një aktivitet 
për të mësuar më shumë për Tajlandën. 
Në aktivitet, Danika gatoi supë për këdo 
ndërsa Natasha u mësoi atyre disa fjalë 
tajlandisht.

Motrat përfshinë edhe shoqen e tyre, 
Grejsin, në aktivitet. Grejsi kishte një 
synim vetjak që të përmirësohej në fjali-
met publike, ndaj bëri një paraqitje mbi 
mënyrën se si t’i përdornin shkopinjtë që 
të mund të hanin supën e tyre!

Nga vënia në praktikë e synimeve të 
veta dhe nga puna me udhëheqëset e 
tyre dhe të reja të tjera, Danika dhe Na-
tasha ishin në gjendje të planifikonin një 
mbrëmje argëtuese që të kënaqeshin me 
shoqet e tyre.
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Këshilla për Pjesëmarrjen te 
Nisma Fëmijët dhe Rinia

Mënyra më e mirë për t’iu qasur 
rritjes sate është t’i individualizosh 

me lutje synimet e tua kështu që ato të 
funksionojnë për ty, familjen tënde dhe 
rrethanat e tua. Ja tek janë disa këshilla:

1. Kërko Zbulesë Vetjake
Ati Qiellor do të të udhëzojë ndërsa 
kërkon frymëzim dhe vepron sipas tij.

2. Qëllimi nuk është Vetëm në Kishë
Ti do të përfitosh sa më shumë nga 
[nisma] Fëmijët dhe Rinia nëse bën 
plane për t’u përmirësuar në të gjitha 
fushat e jetës, jo vetëm në mbledhjet 
dhe aktivitetet e Kishës.

3. Përfshije Familjen Tënde
Pjesëtarët e familjes mund të të ndih-
mojnë t’i zhvillosh synimet e tua dhe 
ta gjurmojnë përparimin tënd.

4. Përdore dhe Tregoje Atë që Mëson
Kur ia tregon atë që po mëson famil-
jes, shokëve, shoqeve dhe të tjerëve, 
ti po ndihmon që të përmbushet 
urdhërimi i Zotit për ta shpërndarë 
ungjillin dhe për ta mbledhur Izraelin 
e shpërndarë.

BEKIMET E PJESËMARRJES TE NISMA 
FËMIJËT DHE RINIA

Danika dhe Natasha tregojnë se kanë 
marrë shumë bekime nga përpjekja 
e fortë për të mësuar më shumë për 
trashëgiminë e tyre dhe për ta kremtuar 
atë me familjen e tyre dhe të reja të tjera. 
Përvojat e tyre nuk ishin pa sfida. Natasha 
shpjegon: “Unë isha në shkollë ndërsa po 
mësoja tajlandisht, ndaj ndonjëherë ishte 
e vështirë të gjeja kohë për ta bërë atë”. 
Danika shton: “Në aktivitet, pata pak prob-
leme për ta bërë vetë supën duke qenë 
se babai im nuk ishte atje”. Por të dyja 
motrat janë dakord që në fund ia vlejti.

Danika thotë: “Më pëlqen që arrita të 
kaloja kohë me babanë dhe kjo më ndih-
moi të ndihem më afër familjes sime”. Ajo 
gjithashtu shpjegon: “Vënia dhe mbajtja e 
synimeve të mia vetjake më ndihmuan të 
vija më afër Jezu Krishtit duke më dhënë 
një vështrim të qartë për të ndihmuar 
veten dhe të tjerët. Në vend që të sillesha 
rrotull pa e vrarë mendjen për net të tëra, 
unë duhej të vija synime që t’i ndiqja dhe 
t’i zbatoja, dhe kjo më dha më shumë 
kohë për të menduar për Krishtin.”

Natasha thotë se vënia dhe zbatimi i 
synimit të saj “vërtet më bëri të mendoja 
thellësisht për atë që kisha nevojë dhe 
dëshiroja të bëja për t’u afruar më shumë 
me Krishtin”. Ajo gjithashtu vëren se edhe 

pse e kishte zhvendosur vëmendjen te 
një synim i ri, ishte e frymëzuar që të 
vazhdonte të mësonte tajlandisht: “Syni-
mi im fillestar ishte të mësoja tajlandisht 
që të mund të flas me familjen time në 
Tajlandë, ndaj dëshiroj të vazhdoj të më-
soj tajlandisht që të mund të flas me ta”.

Qasja e baraspeshuar e Danikës dhe 
Natashës për zhvillimin e tyre vetjak, i 
ndihmoi ato të mësonin më shumë për 
kulturën e babit të tyre, të argëtoheshin 
me shoqet dhe të afroheshin më tepër 
me familjen dhe Shpëtimtarin e tyre 
– dhe ky është i gjithë qëllimi i nismës 
Fëmijët dhe Rinia.

Pjesëmarrja juaj në nismën Fëmijët 
dhe Rinia mund t’ju ndihmojë edhe të 
ndërtoni marrëdhënie me familjen tuaj, 
të rinj e të reja dhe anëtarë të tjerë të 
lagjes dhe veçanërisht me Shpëtimtarin 
ndërsa përqendroheni te mënyra se si të 
bëheni më të mirë. ◼
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shkoni dhe bëni
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Tema jonë këtë vit përqendrohet te fjalët “shko dhe . . . bëj”, një 
deklaratë e fuqishme e dhënë nga profeti besnik në Librin e 

Mormonit, Nefi, te 1 Nefi 3:7. Por ndoshta pjesa më ngushëlluese e 
këtij vargu vjen kur Nefi na mëson se Zoti përherë do të “përgatit[ë] 
një udhë” që puna e Tij të përmbushet.

Bindja se Perëndia do të përgatitë udhën për ju kërkon besim të 
thellë. Nefi e dinte se nëse Perëndia i kërkonte atij të bënte diçka, 
Perëndia gjithashtu do ta ndihmonte që ta përmbushte detyrën. 
Dhe ne e dimë se për shkak të besimit dhe mirëbesimit të Nefit në 
Zot, ai ishte në gjendje t’i merrte me sukses fletët prej tunxhi.

Ashtu si Nefi, ne mund të kemi besimin për të “shk[uar] dhe . . . 
bë[rë]”. Ju mund të mos e kuptoni gjithnjë “arsyen” pas udhëzimeve 
nga udhëheqësit e Kishës ose prindërit apo qoftë nxitjet nga Fryma 
e Shenjtë. Ato nuk do të ketë përherë kuptim ose edhe mund të 
duken të pamundura për t’u përmbushur. Por “me Perëndinë asgjë 
s’është e pamundshme” (Lluka 1:37). Ndërsa bëni përpara me be-
sim, ju do të zbuloni se Perëndia ka përherë një arsye dhe një plan.

Perëndia nuk do t’ju kërkojë asnjëherë që të bëni diçka që Ai e 
di se nuk mund ta bëni. Ai asnjëherë nuk do t’ju japë një detyrë që 
nuk mund ta bëni. Por Ai mund t’ju kërkojë të bëni diçka që kërkon 
besim dhe mbështetje të fortë te Shpirti për udhërrëfim.

Çelësi për të kërkuar besim për të “shk[uar] dhe . . . bë[rë]” është 
zhvillimi i mirëbesimit. Kur keni mirëbesim te Zoti, ju besoni se Ai 
do t’ju ndihmojë që ta përmbushni çdo detyrë. Mendoni për këtë – 
ju u dërguat në tokë në këtë kohë sepse jeni gati dhe të aftë për ta 
bërë punën e Zotit këtu dhe tani. Ju jeni zgjedhur për të jetuar në 
këtë kohë sepse Zoti ju mirëbeson.

Bekimet që merrni ngaqë veproni me besim dhe mirëbesim janë 
të pabesueshme. Ju do të arrini të njihni identitetin dhe qëllimin 
tuaj nga një këndvështrim më i madh dhe më i përqendruar; do ta 
rritni mirëbesimin tuaj te Jezu Krishti dhe Shlyerja e Tij; dhe do ta 
dini se, me ndihmën e Zotit, keni arritur mjaftueshëm. ◼

Veproni me Besim
Nga Presidenca e Përgjithshme e Të Rejave
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Jini si Nefi
Nga Presidenca e Përgjithshme e Të Rinjve

Kur Nefi i tha babait të tij: “Unë do të shkoj dhe do të bëj gjë-
rat që Zoti ka urdhëruar” (1 Nefi 3:7), ai na dha një shembull 

frymëzues besimi dhe bindjeje të zellshme. Zotimi i Nefit për të 
shkuar dhe bërë i kishte rrënjët te dy cilësi të rëndësishme që 
të gjithë ne mund të zhvillojmë: dëshmia e tij vetjake për Zotin  
e profetët e Tij dhe forca e tij shpirtërore.

Zhvillimi i një Dëshmie
Nefi ishte i bindur sepse e kishte kërkuar dhe marrë nga 

babai i vet dëshminë e tij për urdhërimet e Zotit (shih 1 Nefi 
2:16–20). Ai e dinte se detyra për të marrë fletët prej tunxhi do 
të ishte e vështirë. Por ndryshe nga vëllezërit e tij, ai e dinte se 
Zoti do të ishte me të dhe do të përgatiste një mënyrë që ata ta 
përmbushnin atë.

Ky besim te Perëndia dhe profeti i Tij e bekoi dhe e mbështeti 
Nefin gjatë gjithë jetës së vet dhe e ndihmoi atë të përmbushte 
gjëra të mrekullueshme. Ashtu si Nefi, ne mund të bëjmë gjëra të 
mrekullueshme në jetë kur përpiqemi fort t’i bindemi këshillës që 
marrim nga profetët e gjallë, pëshpëritjet e Frymës së Shenjtë dhe 
shkrimet e shenjta. Për shembull, profeti i Zotit sot, Presidenti 
Rasëll M. Nelson, na ka kërkuar që të ndihmojmë për ta mbledhur 
Izraelin dhe të përgatitemi për kthimin e Shpëtimtarit.1

Ndërsa e studiojmë fjalën e Perëndisë dhe i bindemi asaj, 

besimi ynë do të rritet dhe do të ndiejmë në zemrat tona një 
vendosmëri që të vazhdojmë të jemi të bindur, madje edhe kur 
e dimë se gjërat janë të vështira.

Zhvillimi i Forcës Shpirtërore
Shembulli i Nefit gjithashtu na mëson për cilësinë e forcës si 

të Krishtit – të vazhdojmë përmes sfidave në vend që të kërkoj-
më rrugën më të lehtë për të dalë nga situata. Ka raste në të 
gjithë jetën tonë kur na kërkohet të bëjmë gjëra të vështira dhe 
të mundimshme. Në këto situata, nëse mbështetemi te besimi 
ynë në Krisht dhe zgjedhim “të drejtën më të vështirë në vend të 
së gabuarës më të lehtë” 2, ne do të bekohemi.

Kur gjendeni duke u përballur me një vendim ose detyrë të 
vështirë, pasja e qëndrimit “shko dhe . . . bëj” do t’ju ndihmojë 
të këmbëngulni. Përgjigjja me besnikëri ndaj udhërrëfimit që 
merrni i tregon Zotit se Ai është në gjendje të mbështetet te ju 
dhe ta rritë besimin tuaj te Jezu Krishti.

Ndërsa punoni me besim për ta zhvilluar dëshminë tuaj, forcën 
shpirtërore, dhe qëndrimin “shko dhe . . . bëj”, Zoti do t’ju bekojë, 
forcojë dhe mbështetë këtë vit dhe gjatë gjithë jetës suaj. ◼
SHËNIME
 1. Shih Rasëll M. Nelson, “Shpresa e Izraelit” (takim shpirtëror  

mbarëbotëror, 3 qershor 2018), HopeOfIsrael .ChurchofJesusChrist .org.
 2. Tomas S. Monson, “Zgjedhjet”, konferenca e përgjithshme e prillit 2016.
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Nga Simëni En Parku

Ndërsa isha në misionin tim në Fili-
pine, unë dhe shoqja ime e misio-
nit dhamë një mësim veçanërisht 

të fuqishëm për rëndësinë e studimit 
të përditshëm të Librit të Mormonit. Në 
fund të mësimit, shoqja ime dha një nga 
dëshmitë më të fuqishme për studimin 
e shkrimeve të shenjta që kisha dëgju-
ar ndonjëherë. Ajo dëshmoi se leximi i 
Librit të Mormonit i shtoi një fuqi të re 
jetës së saj që ishte e pamundur për t’u 
shpjeguar.

Ishte e dukshme që përvoja e saj me 
Librin e Mormonit ia kishte ndryshuar je-
tën dhe unë e doja atë gjë për veten time.

Atë natë vendosa se do ta lexoja së-
rish Librin e Mormonit. Që nga fillimi.

Kalova shumë kohë në gjunjë duke i 
shpjeguar Perëndisë se doja të përjetoja 
kthimin në besim dhe fuqinë që vjen nga 
Fryma e Shenjtë.

Përgjigjja që mora ishte: Lexo. Thjesht 
lexo.

Prandaj kjo ishte ajo që bëra. Fillova 
të lexoja me një vendosmëri të madhe. I 
kushtova vëmendje të madhe çdo vargu, 
kapitulli dhe faqeje. Ndërsa lexoja, gjeta 
vargje që iu përgjigjën pyetjeve të mia, 
i lehtësuan shqetësimet e mia dhe më 
ndihmuan t’i ngrija barrët e atyre të cilëve 
po iu jepja mësim.

Pas gati një muaji, e kuptova se diçka 
brenda meje po ndryshonte. Aftësia ime 
për t’i dashur të tjerët u rrit; kisha më 
shumë shpresë tek e ardhmja; isha në 
gjendje të punoja më shumë dhe më 
gjatë çdo ditë; isha më e përqendruar 
te puna dhe fillova të ndieja më shumë 
gëzim.

Një ditë, gjatë studimeve të mia hasa 
një citim nga Presidenti Ezra Taft Benson 
(1899–1994), president i mëparshëm i 
Kishës: “Brenda [Librit të Mormonit] gjen-
det një fuqi që do të fillojë të rrjedhë në 
jetën tuaj në çastin kur filloni një studim 
serioz të librit. . . . Kur filloni të keni uri 
dhe etje për ato fjalë, ju do të keni në jetë 
begati gjithnjë e më të madhe.” 1

Ndërsa vazhdova të studioja, fillova ta 
kuptoja vërtet se çfarë donte të thoshte 
ai. Po gjeja begati më të madhe në jetë.

Ndërsa e kthej kokën pas, jam e bin-
dur se një nga arsyet që u caktova me atë 
shoqe misioni ishte që të mund të isha 
atje atë natë për të dëgjuar dëshminë e 
saj. Ndjeva sikur të gjitha pjesët e bukura 
të jetës – dashuria, shpresa, mirëbesimi, 
puna e zellshme, vendosmëria dhe gëzi-
mi – ishin zmadhuar.

Kishte një dritë të re në jetën time dhe 
e dija se ishte e vërtetë. ◼
Autorja jeton në Arizonë, SHBA.

Si Mund ta Zbuloni  
Fuqinë e Librit të  
Mormonit në Jetën Tuaj?
 1. Lexoni çdo ditë.

 2. Studioni sipas temave.

 3. Përdoreni manualin e studimit.

 4. Diskutoni me të tjerët.

“Unë ju premtoj se, kur e studioni me 
lutje Librin e Mormonit çdo ditë, ju do të 
merrni vendime më të mira – çdo ditë.” 2

Zbulimi i Fuqisë së  
LIBRIT të MORMONIT

FO
TO

G
RA

FI
A 

N
G

A 
G

ET
TY

 IM
AG

ES

SHËNIME
 1. Ezra Taft Benson, “The Book of 

Mormon – Keystone of Our Religion”, 
Ensign, nëntor 1986, f. 7.

 2. Rasëll M. Nelson: “Libri i Mormonit: Si 
do të Ishte Jeta Juaj pa Të?” Liahona, 
nëntor 2017, f. 62.
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64 L i a h o n a

Djaloshi Nefi në Librin e Mormonit frymëzon 
te ne një dëshirë për të zhvilluar mirëbesim 
te Zoti për t’iu bindur urdhërimeve të Tij. 

Nefi u përball me rrezik dhe vdekje të mundshme 
kur tha këto fjalë mirëbesimi, që ne mund dhe 
duhet t’i ndiejmë vazhdueshëm në zemrën tonë: 
“Unë do të shkoj dhe do të bëj gjërat që Zoti ka 
urdhëruar, pasi e di se Zoti nuk u jep urdhërime 
fëmijëve të njerëzve pa përgatitur një udhë për ta, 
që ata të mund të plotësojnë gjënë, që ai i urdhë-
ron” (1 Nefi 3:7).

Ai mirëbesim vjen nga njohja e Perëndisë. Më 
shumë se çdo popull tjetër në tokë ne, nëpërmjet 
ngjarjeve të lavdishme të Rivendosjes së ungjillit, 
kemi ndier mirënjohje për atë që Perëndia ka zbulu-
ar për Veten, që ne të mund t’i mirëbesojmë Atij.

Për mua ajo filloi në 1820- ën, me një djalosh në 
një korije pemësh, në një fermë, në shtetin e Nju- 
Jorkut. Djaloshi, Jozef Smith i Riu, shkoi mes pemëve 
deri te një vend i veçuar dhe u gjunjëzua që të lutej 
me mirëbesim të plotë se Perëndia do t’i përgjigjej. 
Çdo herë që e lexoj rrëfimin e tij, mirëbesimi im te 
Perëndia dhe shërbëtorët e Tij, rritet:

“Unë pashë një shtyllë drite tamam mbi kokën 
time, më e shkëlqyeshme se dielli, e cila zbriti 

gradualisht derisa ra mbi mua.
. . . Kur drita pushoi mbi mua, unë pashë dy 

Personazhe, shkëlqimi dhe lavdia e të cilëve i ka-
përcejnë të gjitha përshkrimet, duke qëndruar mbi 
mua në ajër. Një prej tyre më foli, duke më thirrur 
në emër dhe tha, duke treguar tjetrin: Ky është Biri 
Im i Dashur. Dëgjoje Atë!” (Joseph Smith – Historia 
1:16–17.)

Ati na e zbuloi neve se Ai jeton, se Jezu Krishti 
është Biri i Tij i Dashur dhe se Ai na deshi aq shumë 
sa ta dërgonte atë Bir për të na shpëtuar ne. Dhe 
sepse unë kam një dëshmi se Ai e thirri atë djalosh 
si një profet, unë u mirëbesoj apostujve dhe pro-
fetëve të Tij sot dhe atyre që ata thërrasin për t’i 
shërbyer Perëndisë.

Ju e tregoni mirëbesimin tuaj te Perëndia kur 
dëgjoni me qëllimin për të mësuar e për t’u pendu-
ar dhe, pastaj, shkoni e bëni çfarëdo që Ai kërkon. 
Nëse i mirëbesoni Perëndisë aq sa t’i dëgjoni mesa-
zhet e Tij zemërdhënëse, korrigjuese dhe drejtuese 
nga shërbëtorët e Tij, ju do ta gjeni atë. Dhe nëse 
shkoni e bëni atë çfarë Ai do që ju të bëni, fuqia juaj 
për t’i mirëbesuar Atij do të rritet dhe me kohë ju do 
të pushtoheni nga mirënjohja kur të zbuloni se Ai ka 
arritur t’ju mirëbesojë juve. ◼

Shkoni dhe Bëni me  
Mirëbesim te Perëndia

Nga Presidenti Henri B. Ajring,
Këshilltar i Dytë në Presidencën e Parë

P Ë R G J I G J E  N G A  U D H Ë H E Q Ë S I T  E  K I S H Ë S

Nga një fjalim në konferencën e përgjithshme të tetorit 2010.



“Dhe ndodhi që unë, Nefi, i thashë 
atit tim: Unë do të shkoj dhe do 
të bëj gjërat që Zoti ka urdhëruar, 
pasi e di se Zoti nuk u jep urdhë‑
rime fëmijëve të njerëzve pa për‑
gatitur një udhë për ta, që ata të 
mund të plotësojnë gjënë, që ai i 
urdhëron.”
1 NEFI 3:7

shkoni  
dhe 
bëni

ChurchofJesusChrist .org/ youth



TË RINJTË NË MOSHË MADHORE

GATI PËR NJË FILLIM TË RI?

Të rinj në moshë madhore tregojnë 
historitë e tyre të pendimit dhe 

kthimit drejt Shpëtimtarit.
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Libri i Çmuar i 
Mormonit

N G A  P R E S I D E N C A  E  P A R Ë
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Nga Presidenti 
Rasëll M. Nelson

Sa i çmuar është Libri i Mormonit për ty? Nëse do të të jepnin diamante apo 
rubinë ose Librin e Mormonit, cilin do të zgjidhje? Libri i Mormonit është me 

të vërtetë fjala e Perëndisë. Ai na mëson për Jezu Krishtin.
Unë të ftoj ta lexosh Librin e Mormonit çdo ditë. Lutu dhe mendo për atë që 

po mëson.
Ndërsa e bën këtë, unë premtoj se:

 Do të ndihesh më afër Shpëtimtarit.

 Do të marrësh vendime më të mira – çdo ditë.

 Ati Qiellor do të të ndihmojë dhe frymëzojë.

 Ti do të jesh në gjendje t’i kapërcesh tundimet.

 Ai do të të ngushëllojë, do të të bëjë të fortë dhe do të të 
mbushë me gëzim.

 Ndryshime dhe mrekulli do të fillojnë të ndodhin!

Përshtatur nga biseda 
“Pjesëmarrja e Motrave 
në Mbledhjen e Izraelit”, 
Liahona, nëntor 2018, f. 
68–70; dhe biseda “Libri i 
Mormonit: Si do të Ishte Jeta 
Juaj pa Të?” Liahona, nëntor 
2017, f. 60–63.
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S Kur mësova të lexoja, 
mamaja më dha një 

Libër Mormoni dhe më 
kërkoi ta lexoja si përgatit-
je për pagëzimin tim. Që 
nga ajo kohë, unë e lexoj 
atë çdo ditë. Historia ime e 
parapëlqyer është kur Lehi 
gjeti Liahonën.
Keila S., 7 vjeçe,  
Meksiko- Siti, Meksikë

Këtë vit po mbledhim histori, fotografi  
dhe vizatime për Librin e çmuar të  

Mormonit. Do t’i ekspozojmë ato dhe  
do t’i botojmë disa prej tyre në revistë!

I a dhashë Librin e 
Mormonit njërit prej 

shokëve të mi të klasës 
në shkollë.
Filip M., 9 vjeç,  
San–Paulo, Brazil

Në Ç'Mënyrë Është 
Libri i Mormonit 
i Çmuar për Ty?

Ari K., 9 vjeç, Nuevo–Leon, Meksikë

“Pema e Jetës”,  
Rasëll K., 8 vjeç,  

Karolina e Veriut, 
SHBA

NA DËRGO PUNIMIN ARTISTIK 
OSE PËRVOJËN TËNDE!1. Vizato një figurë, bëj një fotografi ose 

shkruaj për Librin e Mormonit.2. Na e dërgo! Shihe kapakun e pasmë për 
të zbuluar se si.3. Shihe revistën Miku çdo muaj për të parë se si fëmijët 

po e ndjekin ftesën e Presidentit Nelson për ta lexuar 

Librin e Mormonit.
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Ishte një ditë me erë 
në Mongoli. Batbajari 

nëntëvjeçar, po shkonte 
për në shtëpi pas shkolle 
nga stacioni i autobusit. E 
mbërtheu pallton fort nga 
era. Fatmirësisht, nuk ishte 
larg shtëpisë së gjyshërve 
nga ana e nënës, ku edhe 
jetonte.

“Ç’kemi!” tha Batbajari 
ndërsa hyri brenda.

“Mirë se erdhe në shtëpi”, tha gjyshja. “Bëra 
pak khuushuur për vaktin e zemrës.”

“Faleminderit!” Batbajari u zgjat të merrte një 
nga pitet e ngrohta dhe pikante me mish.

“Prit! Mos ha asnjë derisa të vijnë misionaret”, 
tha gjyshi. “Ato do të vijnë nga çasti në çast.”

Batbajarit i pëlqente shumë kur misionaret e 
kishës [ku shkonte] gjyshi dhe gjyshja vinin për 
t’i vizituar. Ai gjithmonë mësonte shumë prej 
tyre. Por kishte vetëm një problem.

“A do të më kërkojnë të lexoj sërish nga Libri 
i Mormonit?” pyeti Batbajari. “E kam të vështirë 
të lexoj.”

“Për këtë arsye ato po të sjellin një libër tjetër 
sot”, tha gjyshja.

“Çfarë libri?” tha Batbajari.
“Do ta shohësh”, tha gjyshi.
Pas pak erdhën misionaret. Ata i hëngrën së 

bashku pitet e shijshme me mish të gjyshes. 

Pastaj Batbajari tha: “Gjyshja thotë se më keni 
sjellë një libër”.

“Mendoj se ky libër do të të pëlqejë”, tha mot-
ra Haitc. “Ka shumë figura.”

Batbajari pa kapakun. Thuhej Tregime të 
Librit të Mormonit. Një figurë në kapak tregonte 
njerëz që po ndërtonin një anije.

“Më kujtohet kjo histori”, tha Batbajari. “Ky 
njeri nuk dinte se si të ndërtonte një anije. Ndaj 
u lut. Dhe Perëndia e ndihmoi.”

“Ashtu është”, tha motra Enktuja. “A do të 
përpiqesh ta lexosh këtë libër? Pastaj mund 
të lutesh që të dish a është e vërtetë ajo që 
mëson aty.”

“Do ta bëj”, premtoi Batbajari.
Atë natë ai lexoi një pjesë nga libri me figura. 

Lexoi tregimin me anijen. Pastaj u lut. Ai ra në 
gjumë duke menduar për njeriun që e ndërtoi 
anijen dhe se si Perëndia e ndihmoi atë.

Batbajari dhe Libri me Figura
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Nga Riçard M. Romni
Revistat e Kishës
(Bazuar në një ngjarje të vërtetë)
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Nga ajo kohë e tutje, çdo natë Batbajari le-
xonte një tregim. Pastaj lutej. Dhe çdo natë, 
binte në gjumë duke menduar për atë që 
lexonte.

Kur motrat misionare erdhën sërish, ato i 
mësuan Batbajarit më shumë për Jezu Krishtin. 
Batbajari mësoi për profetët. Mësoi për urdhë-
rimet e Perëndisë. Ai vazhdonte të shkonte në 
kishë me gjyshen dhe gjyshin. Dhe ai vazh-
donte të lexonte dhe të lutej.

Një ditë Batbajari kishte diçka të rën-
dësishme për t’u treguar gjyshërve. “Kur 
i lexoj tregimet në librin me figura, më 
ngrohet zemra”, tha ai. “Kur lutem, e ndiej 
se ato janë të vërteta. Mendoj se duhet të 
pagëzohem.”

Sot, Batbajari është anëtar i Kishës. Ai është 
përmirësuar shumë në lexim. Dhe ende e lexon 
Librin e Mormonit çdo natë! ●

Batbajari dhe Libri me Figura
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Si e ndihmuan 
misionaret Batbajarin? 
Kush të ndihmon ty?
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Ka rreth 3 milion njerëz në Mongoli dhe rreth 12 000  

anëtarë të Kishës. Çfarë vë re te kjo fotografi që është  

njësoj në familjen tënde? Çfarë është e ndryshme?

Mongolia është në Azi,  

midis Kinës dhe Rusisë.

 
Ne po 

udhëtojmë 
përreth botës 

për të mësuar për 
fëmijët e Perëndisë. 

Bashkohu me ne 
teksa vizitojmë 

Mongolinë!

Përshëndetje  
nga 

Mongolia!

Në Mongoli ka më 

shumë kuaj sesa njerëz! 

Festivalet mongole kanë 

gara me kuaj, gjuajtjen 

me hark, sportin e 

mundjes, vallëzimin dhe 

ushqim të shijshëm.

Ky është Mopmohpi Hom, 
Libri i Mormonit.

Ne  
jemi Margo 
dhe Paolo.
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Familje të tjera jetojnë në fshat. Ata jetojnë 

në tenda që quhen gers dhe mbledhin kope 

kafshësh si jakë [lopë e Tibetit], kuaj dhe 

deve.

A je nga Mongolia?  
Na shkruaj! Do të na  
pëlqente shumë të  
dëgjonim prej teje!

Shumë familje në 

Mongoli jetojnë 

në kryeqytet, 

Ulan–Bator.

Njihu me disa nga shokët e 
shoqet tona nga Mongolia!

Unë e di se Jezu Krishti është 
Biri i Perëndisë dhe se Ai më 
do mua dhe të gjithë fëmijët 
kudo. Më pëlqen shumë të 
shkoj në kishë dhe në Fillore, 
sepse kur shkoj atje mund të 
mësoj për Jezusin.
Bilegti, 7 vjeç

Unë e di se kemi një profet 
të gjallë, Presidentin Ra-
sëll M. Nelson. Ai na mëson 
gjëra që janë të vërteta.
Gerelkimega, 4 vjeçe

ILUSTRIMET NGA KATIE MCDEE

Jakët janë si 

gjedhët, vetëm 

se kanë më  

shumë qime.

Faleminderit 
që e eksplorove 

Mongolinë me ne. 
Shihemi herën  

tjetër!
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K ur isha fëmijë, luaja në violinë. Dëshiroja që të 
tingëllonte bukur. Dëshiroja të luaja për prindërit 

e mi që ata të më thoshin: “O, Xhoi, sa bukur!” Por nuk 
tingëllonte bukur. Të gërvishte veshët.

Ndonjëherë kur nuk ushtrohesha, mësuesja më pyes-
te: “Xhoi, a je ushtruar këtë javë?” Kjo më bëri të dëshi-
roja të ushtrohesha kështu që të mund të luaja më mirë 
javën e ardhshme.

Ndërsa e kthej kokën pas, të luaje në violine ishte një 
përvojë e bukur sepse ishte e vështirë. Edhe pse nuk më 
pëlqente që të ushtrohesha përherë, mësova kaq shu-
më nga vendosja e një synimi për t’u ushtruar pak më 
shumë çdo ditë.

Kjo është ajo që unë shpresoj se ti do të bësh. Të 
përpiqesh të bësh pak më mirë çdo ditë. Ati Qiellor nuk 
pret që ti të jesh në gjendje të bësh çdo gjë njëherësh. 
Jeta ka të bëjë me të mësuarit dhe rritjen pak e nga pak. 
Ai dëshiron që ti të vazhdosh të përpiqesh. Dhe Ai dë-
shiron që ti ta shijosh rritjen!

Ndonjëherë ne jemi të ashpër me veten. Mendojmë: 
“Dështova. Nuk e bëj dot”, dhe pastaj heqim dorë. Por 

Shpëtimtari po thotë: “Vazhdo. Jam pikërisht këtu 
për të të ndihmuar!” Për shkak të Jezu Krishtit, nuk 
kemi përse ta bëjmë këtë të vetëm. Ne mund të 

ngrihemi dhe të përpiqemi sërish me ndihmën e Tij. 
Ky është i gjithë qëllimi i kësaj jete.
Nëse ka ndonjë gjë që dëshiroj që ti të mund ta dish 

në zemrën tënde, ajo do të jetë se Ati Qiellor të do. Ti 
mund të përballesh me gjëra të vështira, por ti je përga-
titur për të ardhur në tokë në këtë kohë. Thjesht vazhdo 
të përpiqesh dhe vazhdo ta shpërndash dritën tënde. 
Ati Qiellor do të të bekojë dhe udhëzojë ndërsa e ndjek 
shtegun e besëlidhjes. ●

Pak më i/e Mirë 
Çdo DitëNga Motra 

Xhoi D. Xhons,
Presidente e 

Përgjithshme e 
Fillores
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Kisha ka një Libër 
Udhëzues për Fëmijët 

për moshat shtatë 
vjeç e lart. Ai mund 

të të ndihmojë të 
mësosh dhe  

të rritesh.
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Ti mund ta përdorësh materialin Zhvillimi Vetjak: Libër Udhëzues për Fëmijët, variantin e ri, që të të  
ndihmojë të rritesh në mënyrat që u rrit Jezusi kur ishte në moshën tënde. Është gjithashtu një mënyrë 

argëtuese për të provuar gjëra të reja.

Të Rritesh si Jezusi
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Shpirtërore
Jezusi u rrit në hir përpara Perëndisë.

Shoqërore
Jezusi u rrit në hir përpara njerëzve.

Fizike
Jezusi u rrit në shtat. Intelektuale

Jezusi u rrit në dituri.

“Jezusi rritej në dituri, në shtat dhe në hir përpara Perëndisë dhe njerëzve” (Lluka 2:52).
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Minkan K., 11 vjeç,  
Gyeonggi- do, Koreja e Jugut

N jë ditë në shkollë, disa nga sho-
kët dhe shoqet e klasës sime 

po e vinin në lojë një nxënës tjetër 
duke e thirrur me emra fyes. Dukej 

argëtuese ndaj u bashkova me ta. Për disa javë, e vura në 
lojë atë me shokët dhe shoqet e mia.

Disa javë më vonë, djali më tha se si po ndihej. Ai ish-
te lënduar nga fjalët tona edhe pse hiqej sikur nuk i inte-
resonte që po e vinim në lojë. Ai tha se qante çdo natë. 
Gati sa nuk qava kur ma tregoi këtë. Doja ta ndihmoja 
dhe vendosa t’i kërkoja falje për atë që i kisha thënë.

Kështu që të nesërmen, vajta tek ai dhe ia vendosa 
dorën në shpatull. I thashë: “Më vjen vërtet keq që të 
vura në lojë”. Ai tundi kokën nga fjalët e mia dhe sytë iu 
mbushën me lot. Por fëmijët e tjerë ende po e vinin atë 

në lojë. Pastaj m’u kujtua ajo që mësova në klasën time 
të Fillores: zgjidh të drejtën.

Iu thashë shokëve dhe shoqeve të klasës gjithë guxim: 
“Boll e vutë në lojë! A nuk e dini ju se sa e vështirë ka 
qenë kjo për të? Ju lutem, kërkojini falje për atë që keni 
bërë dhe bëjeni shok.”

Por ata nuk do të ndryshonin aq lehtë. Përkundrazi, 
ata u zemëruan me mua dhe thanë: “Çfarë ndodhi me ty 
kaq papritur? Edhe ti e vure në lojë atë!”

Ende ndihesha keq për atë që kisha bërë më parë. 
Ndaj iu thashë: “Tashmë i kërkova falje. Dua ta kuptoni 
se si ndihet ai si dhe të mos e vini më në lojë.”

Njëri prej tyre kërkoi falje dhe të tre ne u bëmë shokë 
të mirë. Disa njerëz ende e vënë atë në lojë por ai ndi-
het më mirë sepse na ka ne. Unë do të zgjedh të drejtën 
duke e ndihmuar një shok ose shoqe në nevojë. ●

M I R Ë S I A  K A  R Ë N D Ë S I

SFIDA E MIRËSISË
Nëse sheh dikë të ri  
në shkollë ose Fillore,  
buzëqeshi dhe 
përshëndete.

Falja
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1. Gjej një shok ose shoqe për të lexuar 
dhe lexoni së bashku.

2. Shenjoji vargjet për Jezu Krishtin.

3. Vizato skena që i parapëlqen. (Dhe na 
dërgo një fotografi! Shih faqen M3.)

4. Lexoje librin me ilustrime Tregime të 

Librit të Mormonit.

5. Përdore skicën për ngjyrosje 
te faqja M12.

6. Dëgjoji shkrimet e shenjta 
te programi kompjuterik 
Gospel Library [Biblioteka 
e Ungjillit].

7. Luaji me role tregimet 
e parapëlqyera.

8. Shih materiale filmike 
për Librin e Mormonit 
në internet.

8 Ide për ta Lexuar  
Librin e Mormonit
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Këtë vit ti mund t’i 
ndjekësh mësimet 

bashkë me materialin 
Eja, Më Ndiq duke 
lexuar vargjet për çdo 
javë në faqen M14. 
Pastaj ngjyrosi hapë-
sirat që përkojnë me 
këto faqe. Dëshmia jote 
për Jezu Krishtin do të 
rritet ndërsa e lexon 
Librin e Mormonit.

Unë Mund ta Lexoj Librin e Mormonit
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Unë Mund ta Lexoj Librin e Mormonit
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18. Mosia 8:16–18

19. Mosia 13:1–5

20. Mosia 18:1, 8–16

21. Mosia 27:23–26

22. Alma 2:27–31

23. Alma 5:14–16

24. Alma 8:14–22

25. Alma 14:26–28

26. Alma 19:16–17, 28–30

27. Alma 26:12–16

28. Alma 31:31–38

29. Alma 32:26–31

30. Alma 37:6–7, 33–37

31. Alma 40: 9, 23–25

32. Alma 46:12–15

33. Alma 56:44–48, 56

34. Helamani 5:12–14

35. Helamani 10:2–7

1.  Parathënia e Librit të Mormonit:   

 paragrafët 1, 8–9

2.  1 Nefi 3:7; 4:1, 4–8, 17, 38

3.  1 Nefi 8:10–12, 19–22

4.  1 Nefi 11:1–6, 24–27

5.  1 Nefi 16:18–20, 23–24, 28–31

6.  2 Nefi 2:25–28

7.  2 Nefi 9:49–52

8.  2 Nefi 25:23, 26, 29

9.  2 Nefi 27:23–26

10. 2 Nefi 31:4–12, 20

11. Jakobi [LiM] 4:6–8, 12–13

12. Jakobi [LiM] 5:71–75

13. Enosi 1:3–12

14. 2 Nefi 9:6–8, 11

15. Alma 7:11–13

16. Mosia 2:5–7, 17–19

17. Mosia 4:9–12

Tabelë për Leximin e  
Librit të Mormonit

Këto vargje nga shkrimi i shenjtë përkojnë  

me mësimet te materiali Eja, Më Ndiq të  

çdo jave për vitin 2020.

36. Helamani 13:2–3; 14:2–8

37. 3 Nefi 1:8–15

38. 3 Nefi 11:8–17

39. 3 Nefi 12:13–16

40. 3 Nefi 17:6–10, 20–24

41. 3 Nefi 19:25–28

42. 3 Nefi 20:3–9

43. 3 Nefi 27:3–10

44. Mormoni 1:2–5

45. Mormoni 9:21–25

46. Ethëri 3:4–14

47. Ethëri 6:3–9, 12

48. Ethëri 12:27–29

49. Moroni 4:1–3; 5:1–2

50. Moroni 7:45–48

51. Moroni 10:3–6, 32

52. 1 Nefi 11:16–23
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Libri i Mormonit për Krishtin Flet
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Priti këto figura për t’i luajtur me role historitë e familjes së Lehit dhe  
Sarias. Ti mund të vizatosh dhe të shtosh më shumë objekte dhe  

njerëz – si motrat dhe vëllezërit më të vegjël të Nefit.

Figura për t’u Prerë nga Libri i Mormonit
G J Ë R A  A R G Ë T U E S E

Nefi merr fletët prej  
tunxhi: 1 Nefi 4

Lehi merr Liahonën: 
 1 Nefi 16:9–11, 16

Nefi thyen harkun e tij:  
1 Nefi 16:17–24, 30–31

Nefi ndërton një anije:  
1 Nefi 17:7–11, 16–18, 52–55

Saria

Lamani
Lemueli

Lehi
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Ç F A R Ë  K E  N Ë  M E N D J E ?
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Më pëlqen të mësoj nga shkrimet e shenjta në kishë. 

Por si mund të studioj në shtëpi nëse familja ime nuk i 

lexon shkrimet e shenjta?  

– Kërkues/e nga Salcburgu

“Diçka e 
MREKULLUESHME 

ndodh kur një fëmijë i 
Perëndisë kërkon të  
dijë më shumë rreth  
Tij dhe Birit të Tij të  

Dashur. Askund tjetër  
nuk jepen mësim  
më qartë dhe më  
fuqishëm këto të  
vërteta sesa në  
LIBRIN E 

MORMONIT.”

SHKRIMET E MIA 
TË SHENJTA TË 

PARAPËLQYERA

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Presidenti Rasëll M. Nelson, 
 “Libri i Mormonit: Si do të Ishte 
Jeta Juaj pa Të?” Konferenca e 
përgjithshme e tetorit 2017.

I dashur Kërkues/e,
Edhe nëse familja jote nuk i 

studion shkrimet e shenjta, 

kujto se ti mundesh! Bëj më të 

mirën tënde për të lexuar vetë, 

edhe nëse lexon pak çdo ditë. 

Mund të fillosh me tabelën për 

lexim në faqet M12–M14. Lexo 

disa ide të tjera te faqja M11!

Qoftë nëse i lexon shkrimet 

e shenjta me të tjerët ose më 

vete, Fryma e Shenjtë është 

me ty.

Nuk je vetëm!

Miku
 

P.S. (poshtë shënim) Ja tek 

është një libërshenjues nga 

shkrimet e shenjta për ty! Prite 

dhe ngjite që të puthitet.
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E lit i pëlqenin shumë përqafimet. 
Përqafimet nga babi. Përqafimet nga 

gjyshja dhe gjyshi. Përqafimet nga mami. 
Përqafimet ia ngrohnin shpirtin. Dhe ndi-
hej e sigurt. Dhe e lumtur.

Kjo është arsyeja përse Eli e përqafonte 
mamin gjatë kishës. Asaj i pëlqente shu-
më të ulej në prehrin e mamit. Mami për-
herë e mbante afër.

Pastaj mbledhja e sakramentit për-
fundonte. Ishte koha për Filloren. Elit i 

Përqafimi 
më i Mirë  
në Botë!
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Nga Lori Futi
(Bazuar në një ngjarje të vërtetë)
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pëlqente shumë Fillorja. Tani ishte një vajzë 
e rritur. Tri vjeçe. Madje kishte edhe shkri-
met e veta të shenjta.

Por sot Eli thjesht donte ta përqafonte 
mamin gjatë gjithë kohës.

Mami e mbajti në krah Elin nëpër 
korridor. Në klasën e Fillores, 
mami e uli Elin në një karrige.

“A mund të vij me ty?” tha 
Eli.

“Jo”, tha mamaja. Zëri 
i saj ishte i butë. “Është 
e nevojshme të rrish në 
klasën tënde”, tha ajo. 
“Dhe unë kam nevojë të 
rri në klasën time.”

Mami e puthi Elin në 
faqe. Pastaj doli nga dera.

Eli ndjeu që i rrodhën 
lot në faqe.

Mendonte për mamin që 
e mbante në prehër. Mami e 
mbante përherë në prehër kur 
lexonin Librin e Mormonit. Zakonisht 
ata lexonin si familje. Por ndonjëherë Eli 
dhe mami lexonin më vete.

Eli merrte Librin e vet të Mormonit. 
Brenda ishte një fotografi e Jezusit.

Eli e mbyllte librin dhe e përqafonte. 
Ndihej sikur po përqafonte Jezusin. I ngro-
hej zemra. Dhe ndihej e sigurt. Dhe e lum-
tur. Ai ishte përqafimi më i mirë në botë! ●
Autorja jeton në Jutë, SHBA

IL
U

S
T

R
IM

E
T

 N
G

A
 E

L
IS

E
 B

L
A

C
K

Çfarë e ndihmoi Elin që të 
ndihej më mirë kur ishte e 
trishtuar?
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Nefi Merr Fletët prej Tunxhi
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

Familja e Lehit dhe Sarias po udhëtonte për në tokën e premtuar. 
Perëndia i tha Lehit t’i çonte djemtë e tij sërish në Jerusalem për 
të marrë shkrimet e shenjta. Ato qenë shkruar në fletë metalike.
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Lamani dhe Lemueli thanë se do të 
ishte tepër e vështirë. Por Nefi tha se 

do të shkonte dhe do të bënte atë  
që e kishte urdhëruar Perëndia.  
Sami ndoqi shembullin e Nefit.

Shpirti i tha Nefit se si t’i merrte 
fletët prej tunxhi nga një njeri i  
lig që quhej Laban.
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tyre. Lehi dhe Saria ishin shumë të lumtur. Ata i studiuan shkrimet  
e shenjta në fletë. Ata mësuan për urdhërimet e Perëndisë.
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Lexo për këtë histori te 1 Nefi 3–5.

Unë mund ta ndihmoj familjen time që t’i studiojë shkrimet e shenjta.  
Unë mund të jem i/e guximshëm/me si Nefi dhe “të shkoj dhe . . .  

të bëj” atë që urdhëron Perëndia! ●
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F A Q E  P Ë R  N G J Y R O S J E

Familja e Lehit i Studioi  
Shkrimet e Shenjta
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Cila është historia jote e parapëlqyer nga shkrimet e shenjta?



Të Dashur Prindër,

PËRMBA JTJA

M2 Nga Presidenca e Parë: Libri i Çmuar  
i Mormonit

M4 Batbajari dhe Libri me Figura

M6 Përshëndetje nga Mongolia!

M8 Pak më i/e Mirë Çdo Ditë

M9 Të Rritesh si Jezusi . . .

M10 Mirësia Ka Rëndësi: Falja

M11 8 Ide për ta Lexuar Librin e Mormonit

M12 Unë Mund ta Lexoj Librin e Mormonit

M15 Muzika: Libri i Mormonit për Krishtin Flet

M16 Gjëra argëtuese: Figura për t’u Prerë nga 
Libri i Mormonit

M17 Çfarë Ke në Mendje?

M18 Përqafimi më i Mirë në Botë!

M20 Histori nga Shkrimet e Shenjta: Nefi Merr 
Fletët prej Tunxhi

M23 Faqe për Ngjyrosje: Familja e Lehit i Studioi 
Shkrimet e Shenjta
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Gjejeni Liahonën e fshehur 
brenda revistës!

NË KAPAKUN E ARTIKULLIT MIKU
Ilustrimi nga Andrew Bosley

SI TA DËRGONI PUNIMIN 
ARTISTIK OSE PËRVOJËN E 
FËMIJËS SUAJ TE LIAHONA

Shkoni te liahona .ChurchofJesusChrist .org  
dhe klikoni te “Submit an Article or Feed-
back” [“Dërgoni një Artikull ose Lini një 
Përshtypje”]. Ose na i dërgoni atë me postë 
elektronike te liahona@ Churchof 
JesusChrist .org së bashku me emrin, mo-
shën, vendbanimin e fëmijës suaj dhe këtë 
deklaratë për leje: “Unë, [vendos emrin 
tënd], i jap leje Kishës së Jezu Krishtit të 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme ta për-
dorë materialin e dorëzuar nga fëmija im 
në revistat e Kishës, ose faqet e internetit të 
Kishës dhe platformat e mjeteve shoqërore 
të komunikimit dhe ndoshta te raportet, 
materialet për shtypje, materialet filmike, 
botimet dhe materialet për trajnim të 
Kishës”. Mezi presim të dëgjojmë prej jush!

Jemi të lumtur që e fillojmë vitin e ri me ju! Ne do të mësojmë për Librin 
e Mormonit së bashku. Cilat histori nga Libri i Mormonit pëlqen familja 
juaj? Ju lutemi, ndihmojini fëmijët tuaj të vizatojnë një figurë dhe të na 
i dërgojnë ne (shih faqen M3). Ne do t’i ekspozojmë disa prej këtyre 
vizatimeve në revistë këtë vit! Ja tek janë disa faqe të tjera rreth Librit të 
Mormonit nga ky botim:

•  Një mesazh nga profeti (faqe M2)
•  Një tabelë për lexim (faqet M12–F14)
•  Një veprimtari me histori nga shkrimet e shenjta (faqe M16)
•  Një histori për familjen e Lehit dhe Sarias (faqet M20–M23)
•  Një histori për një djalë i cili gjen një mënyrë të re për ta lexuar  

Librin e Mormonit (faqet M4–M5)

Gëzuar Vitin e Ri!
Miku


