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Uniteti i Punës së
Shpëtimit, f. 14
Çfarë Mësova nga Depresioni, f. 26
3 Bekime të Thjeshtësisë, f. 36
5 Mënyra se si Rinia po e Bën
Historinë Familjare, f. 58

“Kush do të gjejë një
grua të fortë dhe të
virtytshme? Vlera e
saj është shumë më
e madhe nga ajo e
margaritarëve.”
Fjalët e Urta 31:10

Liahona, Tetor 2014
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Mesazhi i Presidencës
së Parë: Lutja me Besim

Nga Presidenti Henri B. Ajring,

Mesazhi i Vizitave Mësimore:
Misioni Hyjnor i Jezu Krishtit:
Buka e Jetës

ARTIKUJT KRYESORË

14 Puna Misionare, e Historisë
Familjare dhe në Tempull
Nga Plaku Dejvid A. Bednar

Predikimi i ungjillit dhe kërkimi
i të vdekurve tanë kalojnë dorë
më dorë.

20 Shtëpia: Vatra e të Nxënit
Mësimet e nxëna në shtëpi
qëndrojnë me ne për një
jetë e për përjetësinë.

26 Sipër Mbi Ujëra
Nga Xhon Uorner

Megjithëse u ndjeva i varrosur
nga dallgët e depresionit e të
ankthit, Perëndia më mbajti lart
e në lëvizje drejt tokës sime të
premtuar.

28 Pionierë në Çdo Vend: Kthimi

në Besim dhe Ndryshimi në Kili
Nga Nestor Kurbelo

Sot, thuajse 1 në çdo 30 kilianë
është anëtar i Kishës.

36 Kurajë për të Zgjedhur
Thjeshtësinë

Nga Karol F. Mek-Konki

Cilat janë doktrinat dhe bekimet
e thjeshtësisë?

RUBRIKAT

8
9

Shërbimi në Kishë:
Faleminderit, Vëllai Xhej
Nga Kristina Parsell

Profetët e Dhiatës së Vjetër:
Jeremia

10 Ne Flasim për Krishtin:
Lakra prej Nefriti

Nga Elen C. Xhensen

12 Shtëpitë Tona, Familjet Tona:
Zemra e Lizoçkës

Nga Marina Petrova

40 Zëra të Shenjtorëve

të Ditëve të Mëvonshme

80 Kur Prapë të Takohemi:
Mashtrimet

Nga Plaku M. Rasëll Ballard

Satani përdor karrema artificialë
– shumë të ngjashëm me karremat
e peshkatarit – për të na kapur.

NË KOPERTINË
Përpara: Fotografi nga Leslie Nilsson. Brenda
kapakut të përparmë: Ilustrimi me Foto nga
Matthew Reier.
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50 Liri e Lirë e Zgjedhjes apo
Liri Morale e Zgjedhjes?

78

Nga Majkëll R. Morris

Miku im e kishte skualifikuar veten
nga shërbimi misionar. A do të isha
i lirë të zgjidhja një mision?

52 Pyetje e Përgjigje

Po përpiqem t’i kontrolloj mendimet e mia, por ka kaq shumë
tundime. Si mund të kem mendime më të pastra?

54 Si të Bëni Pyetje që Kanë

44

Rëndësi

Nga Dejvid A. Eduards

44 Në Mbrojtje të Asaj
që Ne Besojmë

Të rinj në moshë madhore tregojnë
se si i mbrojtën trimërisht bindjet
e tyre.

48 Ungjilli në Jetën Time:

Dëshmia Ime e Gërshetuar
Nga Ajvi Noshe

Të mos pasurit e një dëshmie
për Librin e Mormonit, më bëri
që ta vija në dyshim bindjen time
në Kishë.

Mësoni si të bëni llojet e pyetjeve
që do t’i ndihmojnë të tjerët ta
mësojnë më mirë ungjillin.

57 Si të Gjeni Forcë dhe Sukses
Nga Plaku Xhefri R. Holland

Ne mund të përjetojmë siguri, sukses dhe lumturi duke ndjekur Jezu
Krishtin.

58 Historia Famijare – Unë po e Bëj
Këta të rinj zbuluan disa bekime
të papritura nga bërja e historisë
familjare.

61 Afishe: Zbulojini Ata,
Zbuloni Veten Tuaj

62 Kundërshtimi ndaj Misionit tim
Nga Alsenir de Soza

Gjëra të çuditshme filluan të
ndodhnin teksa përgatitesha që të
largohesha për në misionin tim.

Shihni nëse
mund ta gjeni
Liahonën e
fshehur në këtë
botim. E dhënë:
Kur është një
kohë e mirë
për shërbim?

64 Të Mësuarit më Shumë
rreth Asaj që na Pret

Nga Katrina Apelseth-Anensen

Jeta si misionar kohëplotë është
e ndryshme. Të rinjtë në Oslo të
Norvegjisë kaluan një ditë duke u
përgatitur për
ndryshimin.

66 Të Shërbyerit Tani që të
Shërbejmë më Vonë
Nga Mishe Barbosa

Përse Mórmoni vendosi të ndihmonte për të pastruar kishën në
vend që të luante futebol me
miqtë e tij?

68 Matilda Bëhet Gati
për tek Të Rejat
Nga Xhen Uilks

Mësoni se si do të jetë klasa
e Të Rejave!

70 Muzikë: Koha t’Shkëlqejm’
Nga Jan Pinborough
dhe Janice Kapp Perry

71 Dëshmitar i Veçantë: Si mund
të ndihmoj në punën për
historinë familjare?
Nga Plaku Kuentin L. Kuk

72 Sjellja e Fillores në Shtëpi:
“Familja: Një Proklamatë
drejtuar Botës” Erdhi nga
Perëndia për të Ndihmuar
Familjen Time

Nga Erin Sanderson dhe Xhin Bingam

74 Miq nëpër Botë:

Unë Jam Barbara nga Kili
Nga Emi Xhejn Leviti

76 Faqja Jonë
77 Shikoni Lart

Nga Plaku Adrián Oçoa,

Ne humbëm në shi dhe kuajt
tanë ia mbathën.

78 Për Fëmijët e Vegjël:
Një Ekip Familjar
Nga Sherali Hardi
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Ide për Mbrëmje Familjare
Ky numër përmban artikuj dhe veprimtari që mund të përdoren për mbrëmje familjare.
Sa vijon janë dy ide.

“Historia Familjare – Unë Po e Bëj”,
faqe 58: Bëni një veprimtari për mbajtjen
e ditarit! Nxitini pjesëtarët e familjes që të
shënojnë çfarëdo gjëje rreth jetës së tyre –
një kujtim nga vite më parë ose diçka që u
ndodhi atyre atë ditë. Ndihmojeni familjen
tuaj të kuptojë se ka shumë mënyra për
të mbajtur ditar. Ata mund ta shkruajnë,
ta shtypin në kompjuter ose ta vizatojnë
përmbajtjen e tyre të ditarit ose mund ta
regjistrojnë vetveten duke treguar një histori me një regjistrues zëri. Nxiteni familjen
tuaj që të vazhdojë të shënojë në ditarin e
tyre shpesh.

“Të Mësuarit më Shumë rreth Asaj që
na Pret”, faqe 64: Merrni parasysh që të
bëni një veprimtari përgatitëse për mision
sikurse bëri lagjja në Norvegji. Mund të
jepni mësim të njëjtat gjëra që dhanë ata
– të tilla si mënyra si të filloni biseda për
ungjillin ose si të hekurosni një këmishë
të bardhë – ose mund të përqendroheni
në aftësi të tjera prej të cilave mendoni se
pjesëtarët e familjes suaj do të përfitojnë
në terrenin e misionit.

NË GJUHËN TUAJ
Liahona dhe materiale të tjera të Kishës gjenden në shumë gjuhë te languages.lds.org.

TEMAT NË KËTË BOTIM
Numrat përfaqësojnë faqen e parë të artikullit.
Agjërimi, 4
Besimi, 4, 26
Dashuria, 8, 41
Depresioni, 26, 42
Dëshmia, 48
Dobësia, 10
Familja, 12, 20, 61, 72, 78
Hiri, 10
Historia e Kishës, 28
Historia familjare, 14,
58, 71

Jeremia, 9
Jezu Krishti, 7, 57
Kili, 28, 74
Libri i Mormonit, 48
Liria e zgjedhjes, 50
Lutja, 4, 40
Mësimdhënia, 20, 36, 54
Mposhtja e tundimit, 43,
44, 52, 80
Puna misionare, 14, 28,
62, 64

Puna në tempull, 14, 58
Puna për shpëtim, 14, 20,
54, 58, 62, 64
Sprova, 12, 26, 62
Shërbimi, 8, 66
Shlyerja, 10, 80
Të Rejat, 68
Thirrjet, 8
Thjeshtësia, 36
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MESA ZHI I PRESIDENCËS SË PARË

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

LUTJA
ME BESIM
L

utja është më shumë se fjalë që ne ia themi Perëndisë. Ajo është një komunikim i ndërsjellë midis Perëndisë dhe fëmijëve të Tij.
Kur lutja funksionon siç duhet, ne i shprehim ndjenjat
e zemrave tona me fjalë të thjeshta. Ati Qiellor zakonisht
përgjigjet duke vënë mendime në mendjen tonë të shoqëruara me ndjenja. Ai e dëgjon gjithnjë lutjen e sinqertë
që bëjmë kur lutemi me zotim për t’iu bindur Atij, cilado
qoftë përgjigjja e Tij dhe kurdo që ajo të vijë.
Zoti u bën këtë premtim të gjithë atyre që e lexojnë dhe
luten për Librin e Mormonit:
“Dhe kur ju t’i merrni këto gjëra, unë do t’ju këshilloja që të pyesni Perëndinë, Atin e Amshuar, në emrin e
Krishtit, në qoftë se këto gjëra nuk janë të vërteta; dhe
në qoftë se ju do të kërkoni me një zemër të sinqertë,
me qëllim të vërtetë duke pasur besim në Krisht, ai do
t’ju tregojë të vërtetën, nëpërmjet fuqisë së Frymës së
Shenjtë.
Dhe nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë, ju mund të
dini të vërtetën e të gjitha gjërave” (Moroni 10:4–5).
Ai premtim është i sigurt. Miliona njerëz e kanë provuar dhe vërtetuar atë premtim të mrekullueshëm rreth lutjes
duke marrë një bekim që ua ka mbushur jetën me gëzim
dhe lumturi që zgjat. Ai premtim zbatohet për të gjitha
4
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lutjet tona për të ditur mendjen dhe vullnetin e Perëndisë
për ne. Ne mund ta zbatojmë atë sa herë që marrim këshillë nga një shërbëtor i Perëndisë, i cili është i autorizuar
të na japë drejtim. Për shembull, ne mund të mbështetemi
tek ai kur kemi dëgjuar një predikim në konferencën e
përgjithshme. Mund ta zbatojmë atë kur marrim mësim
nga misionarë të përulur të thirrur nga Perëndia nëpërmjet profetit të gjallë. Ai zbatohet edhe për këshillën që
marrim nga peshkopi ose presidenti ynë i degës.
Në mënyrë që lutja të funksionojë në jetën tonë, rregullat janë të thjeshta. Ne duhet të pyesim për të ditur se
çfarë është e vërtetë duke iu lutur Atit, në emrin e Jezu
Krishtit. Duhet të pyesim me një zemër të sinqertë, që do
të thotë se duhet të kemi një qëllim të ndershëm për të
bërë çfarëdo që të kërkojë prej nesh përgjigjja e Perëndisë.
Dhe qëllimi ynë i vërtetë duhet të lulëzojë nga besimi ynë
te Jezu Krishti.
Kërkuesi që e lexon Librin e Mormonit përpara se të
pagëzohet e të konfirmohet, duhet të marrë edhe një siguri
që libri është i vërtetë edhe një dëshmi se Jozef Smithi
e përktheu atë nëpërmjet fuqisë së Perëndisë. Pasi jemi
konfirmuar një anëtar i Kishës, ne mund ta kemi Frymën
e Shenjtë si shoqëruesin tonë për të na pohuar të vërteta
të tjera. Pastaj, sa herë që lutemi me besim, ne mund të

Të dielën e agjërimit ne ndërthurim
lutjen dhe agjërimin. Për bekimin e të
varfërve, ne i japim një ofertë agjërimi
bujare peshkopit ose presidentit të
degës që është e barabartë me vlerën
e dy vakteve që nuk hamë. Mendimet
dhe lutjet tona drejtohen te Shpëtimtari dhe tek ata të cilëve Ai do të donte
që t’u shërbenim nëpërmjet trajtimit
të nevojave të tyre shpirtërore dhe
materiale.
Kështu lutjet dhe dëshirat tona i
afrohen më shumë ngjasimit me lutjet
dhe dëshirat e Shpëtimtarit teksa
agjërojmë për t’u bërë më të butë, më
të mësueshëm e më të dashur. Dhe
ashtu sikurse bëri Ai, ne lutemi për të
ditur vullnetin e Atit për ne dhe për ta
bërë atë. ◼

MËSIMDHËNIA
NGA KY MESAZH

P

residenti Ajring jep mësim
se lutja dhe agjërimi mund

të na ndihmojnë për të ditur “të
vërtetën e përjetshme”. Merrni
parasysh se ku mund të kenë
nevojë të forcohen dëshmitë e
atyre që vizitoni, dhe përgatitni
një mësim mbi atë temë. Për

presim që Fryma e Shenjtë të na dëshmojë se Jezusi është Krishti, se Perëndia, Ati, jeton dhe se Ata na duan ne
e të gjithë fëmijët e Atit Qiellor.
Ajo është një arsye përse ka një
premtim në Librin e Mormonit që ne
do të kemi dashuri hyjnore në zemrat
tona teksa Fryma e Shenjtë na jep
dëshmi se Jezusi është Krishti: “Nëse
qoftë se një njeri është i bindur dhe
i përulur në zemër dhe pohon me
anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë

se Jezusi është Krishti, ai duhet të ketë
dashuri hyjnore” (Moroni 7:44).
Ka një mundësi të madhërishme
për t’u rritur shpirtërisht çdo të diel
agjërimi. E diela e agjërimit mund të
na ndihmojë t’u përqasemi përvojave
të Almës dhe bijve të Mosias, të cilët
u lutën dhe agjëruan për të ditur të
vërtetën e përjetshme në mënyrë që
të mund t’u jepnin mësim lamanitëve
me fuqi, autoritet dhe dashuri (shih
Alma 17:3, 9).

shembull, nëse një njeri që e
vizitoni humbi një mik të afërt
apo një pjesëtar të familjes,
merrni parasysh të diskutoni
për familjet e përjetshme dhe
për jetën pas vdekjes. Mund të
ofroheni për të agjëruar me ata
të cilët i vizitoni, në mënyrë që
t’i ndihmoni ata të fitojnë një
dëshmi për atë parim.
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RINIA
Përgatituni përpara
se të Luteni

P

residenti Ajring na kujton se lutja
“është një komunikim i ndërsjellë
midis Perëndisë dhe fëmijëve të Tij”.
Gjetja e kohës për t’u përgatitur për
lutjet tona mund ta bëjë të mundur
atë komunikim të ndërsjellë. Ju mund
ta përdorni ditarin tuaj për të kaluar
disa minuta duke u përgatitur për t’u
lutur çdo ditë. Ju mund të bëni një
listë bekimesh për të cilat dëshironi ta
falënderoni Atin Qiellor, njerëzish që
kanë nevojë për lutjet tuaja, dhe pyetjesh për të cilat keni nevojë të merrni
përgjigje. Pastaj ftojeni Shpirtin duke

kënduar një himn ose duke lexuar
pak vargje nga shkrimet e shenjta.
Ndërsa luteni, kushtojini vëmendje
mënyrës se si ju udhëzon Fryma e
Shenjtë për atë që duhet të thoni
dhe kushtojuni vëmendje ndjenjave e mendimeve tuaja (shih DeB
8:2–3). Merrni parasysh shënimin e
përvojave tuaja në ditarin tuaj dhe
rishikimin e përgjigjeve që merrni.
Mund të përdorni dhe veprimtaritë
në faqet 95 –97 të manualit Predikoni Ungjillin Tim: Një Udhëzues
për Shërbimin Misionar që t’ju
ndihmojë ta ngrini nivelin e lutjeve
tuaja dhe të mësoni si ta dalloni
Frymën e Shenjtë.

FËMIJËT

N

ga e dini se çfarë të thoni kur
luteni? Mund t’i filloni lutjet
tuaja duke thënë “Atë i Dashur
Qiellor” dhe t’i mbyllni duke thënë
“Në emrin e Jezu Krishtit, amen”.
Ajo që thoni në mes, është zgjedhja
juaj, njësoj si të zgjedhurit se çfarë
do të vendosni në një sanduiç.
Zgjidhni pjesët që do të dëshironit në sanduiçin tuaj. Shkruajini në
krah të tyre gjërat për të cilat do të
dëshironit të luteshit. Mund të thoni
“faleminderit” për bekimet, të flisni
për shqetësimet tuaja, të kërkoni
bekime ose të luteni rreth pyetjeve.
Mund ta prisni këtë sanduiç ose
të bëni një tjetër. Vareni në shtëpinë tuaj që t’ju ndihmojë t’i mbani
mend gjërat që mund të thoni në
lutjet tuaja.
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Atë i Dashur Qiellor

Në emrin e Jezu Krishtit,
amen.

FIGURAT NGA TAICHI_K/ISTOCK/THINKSTOCK

Sanduiçi i Lutjes

MESA ZH I I V IZ I TAVE MËSIMO RE

Studiojeni këtë material me lutje dhe kërkoni të dini se çfarë të tregoni. Në ç’mënyrë të kuptuarit
e jetës dhe misionit të Shpëtimtarit do ta rritë besimin tuaj tek Ai dhe do t’i bekojë ato për të cilat
kujdeseni nëpërmjet vizitës mësimore? Për më tepër informacion, shkoni te reliefsociety.lds.org.

Besim, Familje,
Ndihmë

Misioni Hyjnor
i Jezu Krishtit:
Buka e Jetës

Nga Shkrimet e Shenjta
Jezu Krishti po i jepte mësim
një turme prej më shumë se 4.000
njerëzish. Pas tre ditësh, Ai u tha
dishepujve të Tij: “‘Kam mëshirë
për këtë turmë, sepse . . . nuk ka
ç’të hajë.

Kjo është pjesë e një serie të Mesazheve të Vizitave Mësimore që përmban aspekte të misionit të
Shpëtimtarit.

Dhe po t’i nis të pa ngrënë
në shtëpitë e tyre, do të mbeten

J

DETAJ NGA NË PËRKUJTIMIN TIM, NGA WALTER RANE

ezusi tha: “Unë jam buka e gjallë
që zbriti nga qielli; nëse një ha nga
kjo bukë do të jetojë përjetë” (Gjoni
6:51). “Jezusi na mëson ne, dishepujt
e Tij, që duhet t’i drejtohemi Perëndisë çdo ditë për bukën – ndihmën
dhe mjetet e jetesës – që kërkojmë në
atë ditë të veçantë”, tha Plaku D. Tod
Kristoferson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve. “Ftesa e Zotit . . . flet
për një Perëndi të përzemërt, të vetëdijshëm madje për nevojat e vogla e
të përditshme të fëmijëve të Tij dhe të
etur t’i ndihmojë ata, një e nga një. Ai
po thotë se ne mund t’i kërkojmë me
besim asaj Qenieje ‘që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, dhe atij do
t’i jepet’ ( Jakobit [Bibël] 1:5).” 1 Teksa
e kuptojmë se Jezu Krishti do të na i
sigurojë nevojat tona, ne do të drejtohemi tek Ai për mirëmbajtjen tonë
shpirtërore.
Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit
të Dymbëdhjetë Apostujve, na fton që

udhës; disa prej tyre kanë ardhur
që nga larg.’ . . .
Dhe dishepujt e tij iu përgjigjën: ‘Si do të mund t’i ngopte
me bukë këta dikush, këtu në
shkretëtirë?’

“t’i bashkohemi aventurës së dishepujve të hershëm të Krishtit të cilët
gjithashtu kishin dëshirë të zjarrtë për
bukën e jetës – ata që nuk u kthyen
prapa, por që erdhën tek Ai, qëndruan me Të dhe që e dalluan se për
siguri dhe shpëtim nuk kishte asnjë
tjetër tek i cili të mund të shkonin” 2.

Shkrime të Shenjta Shtesë

Gjoni 6:32–35; Alma 5:34; 3 Nefi
20:3–8
SHËNIME

1. D. Todd Christofferson, “Recognizing God’s
Hand in Our Daily Blessings”, Liahona, janar
2012, f. 25.
2. Jeffrey R. Holland, “He Hath Filled the Hungry with Good Things”, Liahona, janar 1998,
f. 76.

Dhe [Jezusi] i pyeti: ‘Sa bukë
keni?’ Ata i thanë: ‘Shtatë’.”
Pastaj Krishti i “mori të shtatë
bukët, falënderoi, i theu dhe
ua dha dishepujve të vet që t’ia
shpërndajnë turmës; . . .
Kishin edhe disa peshq të
vegjël; mbasi i bekoi, urdhëroi që
edhe ata t’i shpërndahen turmës.
Kështu ata hëngrën dhe u
ngopën; dhe dishepujt çuan shtatë kosha me copat që tepruan.”
(Shih Marku 8:1–9.)

Merreni Parasysh Këtë
Kur vijmë te Krishti, si na ushqen
Ai ne?

Te t o r 2 0 1 4
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SHËRBIMI NË KISHË

Nga Kristina Parsell

Sa mirënjohëse jam për shpirtin, zotimin, përgatitjen dhe dashurinë
e shërbëtorëve të zellshëm e të panumërt në mbarë Kishën.

N

“

esër është e diel”, i thashë bijës
sime pesëvjeçare teksa strukej
në prehrin tim. Fytyra iu çel nga një
buzëqeshje.
“O, sa mirë”, tha ajo. “Atëherë do
të mund të takoj Vëllanë Xhej.”
Mirënjohja e mbushi zemrën time.
Sa mirënjohëse u ndjeva për një mësues të dashur, përkujdesës të Fillores
i cili na e kishte lehtësuar kalimin tonë
te një lagje e re pas një shpërnguljeje.
Largimi nga shtëpia jonë në Miduest të
SHBA-së dhe rivendosja 2.173 km larg
kishte qenë tronditëse për të gjithë
familjen, por veçanërisht për parashkolloren tonë, Sizënin. E ndrojtur nga
natyra, ajo u druhej situatave të reja
dhe ishte e shqetësuar për pjesëmarrjen në kishë javën tonë të parë në një
lagje të re.
Vëllai Xhej, një burrë i dhembshur
e i përkushtuar, ndërthuri pikërisht
masën e duhur të humorit dhe ngrohtësisë për të fituar mirëbesimin e Sizënit. Në atë të diel të parë, ai u përkul,
e kapi për dore, e pa në sy dhe i tha:
“Eja, e dashur. Do të zbavitesh në
klasën tonë”.
Teksa javët kalonin, Sizëni e priste të dielën me më shumë padurim se çdo ditë tjetër të javës. Sapo
8
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mbërrinim në kishë, ajo hetonte bashkësinë për të gjetur mësuesin e saj. Ai
i buzëqeshte duke e përshëndetur.
Gjatë gjithë viteve Vëllai Xhej e kujtonte çdo nxënës me dhurata të vogla
për festa e ditëlindje. Kur po afrohej
ditëlindja e Sizënit, i ftuari më i rëndësishëm që dëshironte të ftonte ajo në
festën e saj, ishte Vëllai Xhej.
A mund të kishte ai ndonjë ide se
sa ndikues ishte bërë në jetën e vogëlushes sonë? A do t’i shkonte ndonjëherë mendja atij se sa shumë fjalët
dhe veprimet e veta do të futeshin në
brendësi të grupit të tij të nxënësve
pesëvjeçarë të Fillores? A mund ta dinte ai se sa domethënie kishte për mua
si nënë, që ta kisha atë si pjesë të jetës
së bijës sime?
Më vonë, Sizëni kaloi në klasën e
Vëllait Eduard dhe përvoja e saj e mrekullueshme në Fillore vazhdoi. Sa mirënjohëse jam për të gjithë burrat dhe
gratë e ndërgjegjshme, të mirëpërgatitura e të përulura që patën një ndikim
shpirtëror pozitiv në jetën e Sizënit.
E gjithë familja jonë është bekuar
nga individë të përkushtuar që na
kanë shërbyer në shtegun tonë të
përparimit shpirtëror. Më kujtohet një
mjeshtër skautistësh, një këshillues i

duruar i kuorumit të priftërinjve, një
mësues i duruar i seminarit, një presidencë e jashtëzakonshme e Të Rejave
dhe një peshkop përkujdesës.
Megjithëse familja jonë ka qenë aq
e bekuar, e di se nuk jemi të vetmit.
“Vëlla Xhej” mund të jenë shumë njerëz, sepse ka shumë vëllezër e motra
të përkushtuara, shërbimi i të cilëve ka
prekur jetën e familjeve si e jona. Sa
mirënjohëse jam për shpirtin, zotimin,
përgatitjen dhe dashurinë e tyre.
Faleminderit shërbëtorëve të panumërt e të zellshëm në mbarë Kishën,
që i kanë ardhur në ndihmë familjes
sonë. ◼
Autorja jeton në Nevada, SHBA.

PËRPIQUNI TË
NDRYSHONI
JETËN
“Le të përqendrohemi te mënyrat e thjeshta
që të mund të
shërbejmë në mbretërinë e Perëndisë, gjithmonë duke u përpjekur
të ndryshojmë jetët, përfshirë edhe
tonën.”
Plaku M. Russell Ballard, i Kuorumit të
Dymbëdhjetë Apostujve, “O, Jini të Urtë”,
Liahona, nëntor 2006, f. 20; Konferenca e
Përgjithshme, tetor 2006, f. 25.

FOTOGRAFI NGA NIKOLAI SOROKIN/HEMERA/THINKSTOCK

FALEMINDERIT, VËLLAI XHEJ
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PROFE TË T E DHI ATËS SË VJE TËR

JEREMIA

“Jeremia jetoi në një kohë dhe vend të vështirë, por Zoti e lejoi atë të
parashikonte “një kohë shprese gjatë mbledhjes së ditëve të mëvonshme
të Izraelit” 1 – Linda K. Barton, presidente e përgjithshme e Shoqatës
së Ndihmës.

FOTOGRAFI RROTULLE NGA DIMDIMICH/ISTOCK/THINKSTOCK; JEREMIA, NGA WALTER RANE © IRI

U

në jam biri i Hilkiahut, një prift në
Ananoth, pranë Jerusalemit. Gjatë
rinisë sime, “fjala e Zotit m’u drejtua,
duke më thënë:
‘Para se unë të të formoja në barkun e nënës sate, të kam njohur; para
se ti të dilje nga barku i saj, të kam
shenjtëruar dhe të kam caktuar profet
të kombeve’.”
U ndjeva i papërgatitur për këtë
thirrje dhe u përgjigja: “Mjerisht, o Zot,
Zot, unë nuk di të flas, sepse jam një
djalosh”.
Zoti u përgjigj: “Mos thuaj:
‘Jam një djalosh’, sepse
ti do të shkosh te të
gjithë ata te të cilët do të
të dërgoj unë dhe do t’u thuash
tërë ato që do të urdhëroj.
Mos ki frikë para tyre, sepse
unë jam me ty për të të çliruar.”
Zoti pastaj “preku gojën time”
dhe vuri fjalë në të.2
Unë profetizova në Jerusalem për
40 vite, nga viti 626 deri në vitin 586
pr. K., gjatë mbretërimeve të Josias,
Jehojakimit dhe Zedekias.3 Isha një
bashkëkohës i profetit Lehi në Librin e Mormonit. Ne të dy e dënuam
ligësinë e njerëzve në Jerusalem dhe

parashikuam shkatërrimin e atij qyteti
të madh.4
Zoti më urdhëroi t’i shënoja profecitë e mia në “një rrotull shkrimi” 5. Kur
Mbreti Jehojakim i dëgjoi profecitë,
ai e dogji rrotullën. Zoti më urdhëroi
t’i shkruaja profecitë përsëri dhe të
shtoja akoma më tepër prej tyre.6
Hasa kundërshtim të vazhdueshëm teksa predikoja fjalën e Zotit.
Pashhuri, djali i kryeintendentit, më
rrahu dhe më futi në burg. Turma
dëshironte të më dënonte me vdekje

prej predikimit tim. Isha një profet jo
i pëlqyer, shpesh i hedhur në biruca
dhe burgje. Jetova në një kohë ligësie
vërtet të madhe.7
Por pavarësisht nga të jetuarit
mes trazirës, Zoti më lejoi të parashikoja se izraelitët do të mblidheshin
në ditën e fundit, se Zoti do ta shkruante ligjin e Tij “në zemrat e tyre” dhe
se Ai do të merrte “një në çdo qytet
dhe dy nga çdo familje” për ta kthyer
në Sion.8
Ndërsa vazhdoja të predikoja fjalën
e Zotit – madje edhe kur ishte
e vështirë – mësova se
një zotim i brendshëm ndaj ungjillit të
sjell paqe. Teksa zhvillojmë shoqërim vetjak me Zotin, ne mundemi
të gjithë të përjetojmë shpresë në
mes të sprovave e trazirës. ◼
SHËNIME

1. L inda K. Barton, “A Është Besimi në Shlyerjen e Jezu Krishtit i Shkruar në Zemrat
Tona?” Liahona, nëntor 2012, f. 111.
2. Shih Jeremia 1:1–9.
3. S hih Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta,
“Jeremia”, scriptures.lds.org.
4. Shih Jeremia 6; 1 Nefi 1:13, 18–20.
5. Jeremia 36:2.
6. Shih Jeremia 36:23–32.
7. Shih Jeremia 20:2; 26:8; 38:6.
8. Jeremia 31:33; 3:14.
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NE FLASIM PËR KRISHTIN

LAKRA PREJ NEFRITI
Nga Elen C. Xhensen

N

ë misionin tim në Tajvan, shoqja
ime dhe unë kaluam pak kohë
gjatë një dite përgatitore në Muzeun
e Pallatit Kombëtar në Taipei. Tërheqja më e madhe është për një vepër
arti të quajtur Lakra prej Nefriti. Kaq
shumë njerëz po e admironin atë, por
gjithçka që pashë unë ishte një lakër e
gdhendur në gur nefriti. Ishte e bukur,
pa dyshim, por duhet të kishte pasur
diçka që po më shpëtonte.
Kur mbaruam në muze, e pyeta
shoqen time: “Çfarë mendimi ke për
Lakrën prej Nefriti?”
“E adhuroj atë vepër arti!”
“Përse?” e pyeta unë. “Është thjesht
një lakër.”
“Po bën shaka? Lakra prej Nefriti
është një metaforë për jetën time!”,
thirri ajo.
“Lakra?”
“Po! Nuk e di historinë?”
“Me sa duket jo.”
Ajo ma tregoi historinë. Dhe ajo
kishte të drejtë. Ajo u bë metafora e
misionit tim dhe e jetës sime.
Në mënyrë që një gdhendje në gur
nefriti të ketë vlerë të madhe, nefriti duhet të ketë një ngjyrë të plotë.
Gdhendjet e bëra nga gurë nefriti të
përsosur shiten me çmime të larta
sepse është thuajse e pamundur që të
gjesh një gur nefriti të përsosur. Lakra

10 L i a h o n a

prej Nefriti është e gjelbër në njërin
skaj dhe e bardhë në tjetrin dhe ka
plasaritje e gunga. Asnjë gdhendës
i aftë nuk do ta çonte kohën dëm
me një copë nefriti të tillë, derisa u
shfaq dikush të cilin kinezët e quajnë
gdhendësi mjeshtër.
Nëse ky gur do të fliste, mund ta
përfytyroj bisedën që do të bënte
me gdhendësin e tij të ri. E përfytyroj
gdhendësin duke e marrë në dorë
këtë copë nefriti.
“Çfarë dëshiron?”, do të pyeste guri
i nefritit.
“Po kërkoj një gur nefriti për ta
gdhendur”, do të thoshte gdhendësi.
“Atëherë gjej një copë tjetër. Unë
nuk kam vlerë. Kam dy ngjyra të
ndryshme kaq të ndërthurura sa që

nuk do t’i ndash dot kurrë. Kam plasaritje dhe gunga brenda vetes. Nuk
do të kem kurrë asnjë vlerë. Mos e
ço dëm kohën tënde.”
“O, ti gur nefriti i vogël, i marrë. Mirëbeso tek unë. Unë jam një gdhendës
mjeshtër. Do të të bëj një kryevepër
arti.”
Ajo që e bën Lakrën prej Nefriti
kaq të mahnitshme, është fakti që ky
gdhendës mjeshtër i paemër përdori
dobësitë e nefritit – dy ngjyrat, plasaritjet dhe gungat – për ta bërë lakrën
të gjithën si më të gjallë. Ana jo e
tejdukshme e bardhë u bë kërcelli i
lakrës dhe plasaritjet e gungat i bëjnë
gjethet të duken të gjalla. Po të mos
ishin “dobësitë” e këtij guri nefriti, ai
nuk do të dukej kaq i vërtetë.

ZOTI SHIKON ZEMRËN
“Në botën tonë, karakteri moral shpesh duket se vjen
pas bukurisë apo hijeshisë. Por, nga shumë kohë më
parë, jehon këshilla e Zotit drejtuar Samuel profetit:
‘Zoti nuk shikon si shikon njeriu, njeriu shikon pamjen,
kurse Zoti shikon zemrën’ (1 Samuelit 16:7).”
President Tomas S. Monson, “Kanarina me Ngjyrë Gri në Krahët e Tyre”,
Mesazhi i Presidencës së Parë, qershor 2010, f. 4.

SI MUND TA SHOH
VETEN ASHTU SIÇ MË
SHEH MJESHTRI?

Nga bukuria e kësaj vepre arti, ajo
u bë dhuratë për një nga pjesëtarët
e familjes mbretërore në Kinë dhe
zbukuroi sallonet e pallateve të bukur
aziatikë derisa përfundoi në muzeun
e Tajvanit.
Kjo më kujton Ethërin 12:27: “Dhe
në qoftë se njerëzit vijnë tek unë, unë
do t’u tregoj atyre dobësinë e tyre. . . .
Dhe hiri im është i mjaftueshëm për të
gjithë njerëzit që përulen para meje;
pasi në qoftë se ata përulen para meje
dhe kanë besim tek unë, atëherë unë
do të bëj që gjërat e dobëta, të bëhen
të forta në ta.”
Pasi e pashë Lakrën prej Nefriti,
fillova ta shihja këtë shkrim nën një
dritë të re. Ne të gjithë jemi si copa e

nefritit, përveç faktit që jemi të gjithë në gdhendje e sipër. Ne duhet të
mirëbesojmë te gdhendësi mjeshtër,
Jezu Krishti, i cili do t’i marrë dobësitë tona e do t’i bëjë ato [pika] të
forta. Ne, në këndvështrimin tonë të
papërsosur, ndonjëherë përqendrohemi te papërsosmëritë tona dhe më
pas dëshpërohemi sepse mendojmë
se nuk do të jemi kurrë në lartësinë
e duhur. Por, Shpëtimtari ynë, Jezu
Krishti, na sheh ashtu si mund të
bëhemi. Teksa e lejojmë Shlyerjen e
Tij që të veprojë në jetën tonë, Ai do
të na japë formë për të na bërë kryevepra të cilat një ditë do të jetojnë me
Mbretin e mbretërve. ◼

Ta shohim vetveten ashtu si na
sheh Zoti është një sfidë. Ai na
sheh si fëmijë të Perëndisë me
potencial të madh e me vlerë të
madhe. Por ndonjëherë ne përqendrohemi tek të metat tona.
Ati ynë në Qiell nuk na ka krijuar
që të qëndrojmë te cenet tona,
por përkundrazi, që të bëhemi
kryevepra të bukura. Nëpërmjet
ungjillit të Jezu Krishtit dhe Shlyerjes së Tij, ne mund t’i mposhtim
të metat tona.
Merrni parasysh leximin e
shkrimeve të shenjta vijuese që të
mësoni se si i përdor Zoti njerëzit
e papërsosur për të përmbushur
punën e Tij: Eksodi 4:10–12;
Jeremia 1:4–10; 1 Nefi 4:1–6;
Alma 26:12; Doktrina e Besëlidhje
35:17–18.

Autorja jeton në Juta, SHBA.
Te t o r 2 0 1 4

11

SHTËPITË TONA, FAMILJET TONA

ZEMRA E LIZOÇKËS
Nga Marina Petrova

B

ashkëshorti im dhe unë u bashkuam me Kishën në Rusi në vitin
1995 dhe u vulosëm vitin vijues në
Tempullin e Stokholmit në Suedi. Dy
bijat tona të vogla gjithashtu u vulosën
me ne. Dy vjet më vonë, ne u bekuam
të kishim një tjetër bijë, Lizoçkën, që
na u lind. Jeta jonë shkonte mirë. Ne
ishim të gjithë të lumtur. Por dy ditë
pas lindjes së saj, e vogla jonë filloi të
kishte vështirësi në frymëmarrje. Për
një muaj ajo shtoi vetëm 300 gram.
Punonjësit në qendrën mjekësore
të fëmijëve na thanë ta ushqenim më
shpesh. E shihja që ajo donte të hante,
por nuk mundej. Më së fundi, burri
im e çoi atë te spitali i qytetit. Doktori
menjëherë na e dha diagnozën – e
lindur me një defekt në zemër. Një
valvul e zemrës nuk punonte dhe
rrjedhja e paktë e gjakut drejt mushkërive të saj e bënte të vështirë për të që
të merrte frymë ose të hante.
Asaj i nevojitej një operacion, por
në Rusi fëmijët më të vegjël që e
bënin këtë operacion, ishin dy vjeç.
Bija jonë ishte vetëm njëmuajshe.
Doktori na dha një recetë për mjekimin e saj dhe tha se më vonë, kur ajo
të ishte më e madhe, ata do ta kryenin
operacionin.
Një muaj më vonë, shëndeti i
Lizoçkës u keqësua jashtëzakonisht
dhe ne shkuam me të shpejtë në spital. E mbajta në duar ndërsa shkuam
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me makinë. Ajo më shihte sikur të
më përgjërohej për ndihmë. Po të
mos kisha qenë anëtare e Kishës,
nuk e di se çfarë do të kisha bërë.
Por unë dhe bashkëshorti im i mirëbesonim Zotit dhe besonim në mënyrë të palëkundshme se gjithçka do
të ishte mirë. U përpoqa ta qetësoj,
duke thënë: “Mos ki frikë për asgjë,
e vogla ime. Perëndia na do. Ai do
të na ndihmojë dhe gjithçka do të
jetë në rregull.”
Më së fundi arritëm. Duke e mbajtur pranë vetes, vrapova drejt repartit
të pranimit. Sytë e Lizoçkës filluan të
mbylleshin. Ajo mezi po merrte frymë.
Pothuajse pa mundur që të flisja, i tregova një mjeku rreth fëmijës sime dhe
trupi mjekësor e çuan atë drejt repartit
të reanimacionit. Mjeku tha se mushkëritë e saj kishin filluar të fryheshin
dhe se ata e vendosën te një makinë
për frymëmarrje artificiale.
Të nesërmen folëm me drejtorin e
repartit të operacioneve të zemrës. Ai
tha: “Unë kam bërë operacione të tilla,
por vetëm në fëmijë më të rritur. Sa
është ajo tani?”
“Dymuajshe”, i thamë atij.
“Ajo që tani ka shumë dhembje.
Është kaq e vogël dhe enjtja e mushkërive të saj po i ndërlikon gjërat, por
ne nuk duhet ta shtyjmë këtë më gjatë. Unë kurrë nuk kam bërë një operacion të tillë te një fëmijë i vogël. Do të

përpiqem të bëj gjithçka që mundem.
Ju do të duhet të blini një valvul të
dyfishtë artificiale, por është shumë e
shtrenjtë – rreth 2.100 dollarë. Operacioni do të jetë pas katër ditësh.”
Çfarë duhej të bënim ne? As ne dhe
as dikush që njihnim, nuk kishte aq
shumë para. Megjithatë, gjendja jonë
u mësua prej të tjerëve dhe, nëpërmjet bujarisë së tyre dhe mëshirës së
Zotit, ne ishim në gjendje t’i siguronim fondet. Burri im e bleu valvulën
që na nevojitej për ta shpëtuar jetën
e fëmijës sonë.
Jo vetëm që të gjithë vëllezërit
dhe motrat e degës sonë u lutën dhe
agjëruan për bijën tonë të vogël, por
kështu bënë edhe misionarët dhe shumë shenjtorë të ditëve të mëvonshme
anembanë qytetit. Ne e ndiem mbështetjen e tyre. Të ulur në korridor në
ditën e operacionit, ne e ndiem praninë e Frymës së Shenjtë dhe i ndiem
lutjet e vëllezërve dhe motrave tona.
E dinim se ata ishin pranë nesh! Dhe
Perëndia ishte me ne, duke i udhëhequr kirurgët. Ai nuk do të largohej prej
nesh dhe gjithçka do të shkonte në
rregull.
Kur kirurgu erdhi pas operacionit,
ai, disi i mahnitur, na tha: “Çdo gjë
shkoi në rregull. E vendosëm valvulën. Nuk e di se si, por doli me sukses.” Por ne e dinim se si doli me
sukses. Ati Qiellor e bekoi atë.

ILUSTRIMI NGA ANNIE HENRIE

KUR LUTJET DUKET SE
KALOJNË PA MARRË
PËRGJIGJE

Lizoçka qëndroi në spital tri ditë më
shumë, ndërkohë që u ul enjtja e zemrës dhe e mushkërive të saj. Ajo kishte
një prerje të hapur dhe të vulosur në
mbyllje vetëm nga një membranë e hollë dhe, pak ditë më pas, ata e operuan
përsëri që t’i mbyllnin kraharorin dhe
organet e saj. Pothuajse asnjë prej mjekëve nuk e priste që ajo të mbijetonte.
Por ne besonim tek Ati Qiellor dhe te
fuqia e Tij, dhe ne besonim se, në qoftë
se ishte vullneti i Tij, ajo do të shërohej.

Vetëm Perëndia mund të na e kishte
dhënë përsëri Lizoçkën tonë. Me çdo
ditë që kalonte, ajo bëhej më mirë. Ajo
qëndroi në spital edhe për një muaj
dhe tani është në shtëpi me ne.
Perëndia është një Perëndi mrekullish. Ai i dëgjon lutjet tona dhe, gjatë
kohëve tona të vështira, Ai na mbart
vetë. Sprovat na e forcojnë besimin
tonë dhe na mësojnë të besojmë, të
shpresojmë dhe të duam. ◼

“Është kaq e vështirë kur lutja e sinqertë rreth diçkaje që
dëshironi vërtet shumë, nuk
merr përgjigje në mënyrën
që dëshironi. Është e vështirë
të kuptoni përse ushtrimi
juaj i besimit të thellë dhe
të sinqertë prej një jete plot
bindje nuk e jep përfundimin
e dëshiruar. Shpëtimtari na
mësoi: ‘Çfarëdo që i kërkoni
Atit në emrin tim, do t’ju
jepet, ajo që është e domosdoshme për ju’. [DeB 88:64;
theksimi i shtuar.] Nganjëherë është e vështirë të kuptoni
çfarë është më e mira ose e
domosdoshme për ju ndër
kohëra. Jeta juaj do të jetë
më e lehtë kur e pranoni se
ajo që bën Perëndia në jetën
tuaj, është për të mirën tuaj
të përjetshme.”
Plaku Riçard G. Skot, i Kuorumit të
Dymbëdhjetë Apostujve, “Përdorimi i
Dhuratës Hyjnore të Lutjes”, Liahona,
maj 2007, f. 9; Konferenca e Përgjithshme, prill 2007, f. 7.

Autorja jeton tani në Belgjikë.
Te t o r 2 0 1 4

13

Nga Plaku
Dejvid A. Bednar,
i Kuorumit të
Dymbëdhjetë
Apostujve

Puna
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Misionare, e
Historisë Familjare
dhe në Tempull

N

ë një asamble solemne
të mbajtur në Tempullin e Kirtlandit më
6 prill 1837, Profeti Jozef Smith
tha: “Pas gjithçkaje që është
thënë, detyra më e madhe dhe
më e rëndësishme është të
predikojmë Ungjillin” 1.
Pothuajse pikërisht shtatë vjet më vonë, më 7 prill
1844, ai shpalli: “Përgjegjësia
më e madhe në këtë botë që
Perëndia ka vendosur mbi
ne, është që të kërkojmë të
vdekurit tanë. Apostulli thotë:
‘Ata të mos arrinin në përsosje
pa ne’ [shih Hebrenjve 11:40];
sepse është e nevojshme që
fuqia vulosëse duhet të jetë
në duart tona për të vulosur
fëmijët tanë dhe të vdekurit
tanë për plotësinë e periudhës
së kohërave – një periudhë
ungjillore kjo për të plotësuar
premtimet e bëra nga Jezu
Krishti përpara krijimit të botës për shpëtimin e njeriut.” 2
Disa njerëz mund të vrasin
mendjen se si që të dyja, predikimi i ungjillit dhe të kërkuarit e të vdekurve tanë, mund
të jenë në të njëjtën kohë
detyrat dhe përgjegjësitë më
të mëdha që Perëndia ka vendosur mbi fëmijët e Tij. Qëllimi im është të sugjeroj se këto

Predikimi i ungjillit dhe
kërkimi i të vdekurve
tanë janë dy përgjegjësi
plotësuese të një pune të
madhërishme – një vepre të
dashurisë që ka për qëllim
të ndryshojë, kthejë dhe
dëlirë zemrat e kërkuesve
të ndershëm të së vërtetës.

mësime vënë në dukje të qenit të bashkuar
dhe unitetin e punës së ditëve të mëvonshme
për shpëtimin. Puna misionare, puna e historisë familjare dhe puna në tempull janë
aspekte të ndërthurura dhe që e plotësojnë
njëra-tjetrën, të një pune të madhërishme,
“që, kur të plotësoheshin kohërat, t’i sillte në
një krye të vetëm, në Krishtin, të gjitha gjërat,
ato që janë në qiejt dhe ato që janë mbi dhe”
(Efesianëve 1:10).
Unë lutem që fuqia e Frymës së Shenjtë
do t’ju ndihmojë ju dhe mua, ndërkohë që
marrim parasysh punën e mrekullueshme
të ditëve të mëvonshme për shpëtimin.
Zemrat dhe Ordinancat e Priftërisë

Predikimi i ungjillit dhe kërkimi i të vdekurve tanë janë dy përgjegjësi të caktuara në

mënyrë hyjnore, të cilat lidhen si me zemrat
edhe me ordinancat e priftërisë. Thelbi i
punës së Zotit është ndryshimi, kthimi dhe
dëlirja e zemrave nëpërmjet besëlidhjeve dhe
ordinancave të kryera nga autoriteti i duhur
i priftërisë.
Fjala zemër përdoret mbi 1.000 herë në
veprat standarde dhe simbolizon ndjenjat e
brendshme të një individi. Pra, zemrat tona –
shuma e përgjithshme e dëshirave, ndjenjave,
qëllimeve, synimeve dhe sjelljeve tona – përkufizojnë se kush jemi dhe përcaktojnë atë
që vërtet do të bëhemi.
Qëllimi i Zotit për punën misionare është që t’i ftojë të gjithë të vijnë te Krishti, të
marrin bekimet e ungjillit të rivendosur dhe
të durojnë deri në fund me anë të besimit te
Krishti.3 Ne nuk e ndajmë ungjillin thjesht për
Te t o r 2 0 1 4
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Thjesht kryerja dhe
përfundimi me besnikëri i të gjitha gjërave në listën tonë të
gjatë të gjërave “për
t’u bërë” në ungjill,
nuk na aftëson domosdoshmërisht për
të marrë shëmbëlltyrën e Tij në pamjen
tonë ose për të sjellë
ndryshimin e madh
të zemrës.
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të rritur madhësinë numerike dhe forcën e
Kishës së ditëve të mëvonshme. Përkundrazi,
ne kërkojmë të plotësojmë përgjegjësinë e
caktuar në mënyrë hyjnore për ta shpallur
realitetin e planit të Atit për lumturinë, natyrën hyjnore të Birit të Tij të Vetëmlindur, Jezu
Krishtit, dhe efektshmërinë e flijimit shlyes të
Shpëtimtarit. Të ftuarit e të gjithëve “të vi[jnë]
te Krishti” (shih Moroni 10:30–33), të përjetuarit e “ndryshimi[t të] madh” të zemrës (shih
Alma 5:12–14) dhe të ofruarit e ordinancave
të shpëtimit individëve në vdekshmëri, që
nuk janë ende në besëlidhje, janë synimet
thelbësore të predikimit të ungjillit.
Bërja e mundur e ekzaltimit të të gjallëve dhe të vdekurve është qëllimi i Zotit për
ndërtimin e tempujve dhe për kryerjen e
ordinancave mëkëmbëse. Ne nuk adhurojmë
në tempuj të shenjtë vetëm që të kemi një
përvojë mbresëlënëse vetjake apo familjare.
Përkundrazi, ne kërkojmë të përmbushim
përgjegjësinë e caktuar në mënyrë hyjnore
për t’u ofruar ordinancat e shpëtimit dhe të
ekzaltimit mbarë familjes njerëzore. Mbjellja
në zemrat e fëmijëve e premtimeve të bëra
etërve, madje Abrahamit, Isakut dhe Jakobit;
kthimi i zemrave të fëmijëve tek etërit e tyre;
dhe kryerja e kërkimit të historisë familjare
dhe e ordinancave mëkëmbëse në tempull
janë vepra që i bekojnë individët në botën e shpirtrave, të cilët nuk janë ende nën
besëlidhje.
Ordinancat e priftërisë janë shtegu drejt
fuqisë së perëndishmërisë:
“Dhe kjo priftëri më e madhe administron ungjillin dhe mban çelësin e mistereve
të mbretërisë, madje çelësin e diturisë së
Perëndisë.
Si rrjedhim, në ordinancat e saj, fuqia
e perëndishmërisë manifestohet.
Dhe pa ordinancat e saj dhe pa autoritetin e priftërisë, fuqia e perëndishmërisë

nuk u manifestohet njerëzve në mish” (DeB
84:19–21).
Ju lutem merrni parasysh rëndësinë qartësuese të këtyre vargjeve. Një individ së pari
duhet të kalojë përmes portës së pagëzimit
dhe të marrë dhuratën e Frymës së Shenjtë – dhe më pas të shtyhet përpara përgjatë
shtegut të besëlidhjeve dhe ordinancave që
çojnë drejt Shpëtimtarit dhe besëlidhjeve
të Shlyerjes së Tij (2 Nefi 31). Ordinancat e
priftërisë janë thelbësore që të vijmë tërësisht “te Krishti dhe [të] përsos[emi] në të”
(shih Moroni 10:30–33). Pa ordinancat, një
individ nuk mund t’i marrë të gjitha bekimet e bëra të mundshme nëpërmjet flijimit
shlyes, të pafundëm dhe të përjetshëm të
Zotit (shih Alma 34:10–14) – madje fuqinë
e perëndishmërisë.
Puna e Zotit është një punë e mrekullueshme, e përqendruar te zemrat, besëlidhjet
dhe ordinancat e priftërisë.
Pasojat

Kjo doktrinë hyjnore sugjeron dy pasoja
të rëndësishme për punën tonë në Kishë.
Së pari, ne shpesh mund të mos u japim
theksimin e duhur kategorive të veçanta të
punës së shpëtimit dhe rregullave e procedurave të lidhura me to. Kam frikë se shumë
prej nesh mund të përqendrohen në mënyrë
të vetme dhe të tepruar në aspekte të veçanta
të punës së Zotit, sa nuk arrijmë të mbledhim fuqinë e plotë të kësaj pune tërësore
të shpëtimit.
Ndërsa Zoti kërkon t’i mbledhë të gjitha
gjërat së bashku në Krishtin, ne shpesh mund
të ndahemi dhe veçohemi në mënyra që e
kufizojnë kuptueshmërinë dhe vegimin tonë.
Kur çohet deri në ekstrem, përparësi i jepet
drejtimit të programeve dhe rritjes së statistikave përmbi të ftuarin e individëve që të
hyjnë në besëlidhje dhe t’i marrin besëlidhjet

PAMJA E KUTIVE ME PËRZGJEDHJE NGA PESHKOVA/ISTOCK/THINKSTOCK

me denjësi. Një drejtim i tillë i
“Vini re, unë do t’ju zbuloj
ndrydh dëlirjen, gëzimin, kthimin
Priftërinë, nga dora e Elijas proe vazhdueshëm në besim dhe
fetit, përpara ardhjes së ditës së
fuqinë e mbrojtjen shpirtërore që
madhe dhe të tmerrshme të Zotit.
vijnë prej “dhënies së zemrave
. . . Dhe ai do të mbjellë në zem[tona] Perëndisë” (Helamani 3:35).
rat e fëmijëve premtimet e bëra
Thjesht kryerja dhe përfundimi
etërve dhe zemrat e fëmijëve do të
me besnikëri i të gjitha gjërave
kthehen tek etërit e tyre. Në qoftë
në listën tonë të gjatë të gjërave
se nuk do të ishte kështu, e tërë
“për t’u bërë” në ungjill, nuk na
toka do të shkatërrohej plotësisht
aftëson domosdoshmërisht për
në ardhjen e tij” ( Joseph Smith –
të marrë shëmbëlltyrën e Tij në
Historia 1:38–39).
pamjen tonë ose për të sjellë
Udhëzimet e Moronit për
ndryshimin e madh të zemrës
profetin e ri në fund të fundit
(shih Alma 5:14).
përfshinin dy tema thelbësore:
Së dyti, shpirti i Elijas është
1) Librin e Mormonit dhe 2) fjalët
Ne nuk adhurojmë në tempuj
qendror dhe thelbësor në punën
e Malakias që parathoshin rolin e
të shenjtë vetëm që të kemi një
e shpalljes së ungjillit. Ndoshta
Elijas në Rivendosjen e “të gjitha
përvojë mbresëlënëse vetjake
Zoti po e theksonte këtë të vërgjërave, për të cilën Perëndia ka
apo familjare. Përkundrazi,
tetë në vetë rendin e ngjarjeve që
folur nëpërmjet gojës së gjithë
ne kërkojmë të përmbushim
ndodhën kur plotësia e ungjillit u
profetëve të tij të shenjtë, që nga
përgjegjësinë e caktuar në
rivendos në tokë në këto ditë të
fillimi i botës” (Veprat e Apostujve
mëvonshme.
3:21). Kështu, ngjarjet parathënëse
mënyrë hyjnore për t’u ofruar
Në Korijen e Shenjtë, Jozef
të Rivendosjes zbuluan një kupordinancat e shpëtimit dhe
tim të saktë për Kreun-Perëndi,
Smithi pa dhe foli me Atin e
të ekzaltimit mbarë familjes
themeluan realitetin e zbulesës së
Përjetshëm dhe Jezu Krishtin. Ky
njerëzore.
vazhdueshme, theksuan rëndësinë
vegim shënoi fillimin e “[periue Librit të Mormonit dhe parashidhës kur] plotësoheshin kohërat”
kuan punën e shpëtimit dhe të
(Efesianëve 1:10) dhe e aftësoi
Jozefin që të mësonte rreth natyrës së vërtetë të Kreut-
ekzaltimit si për të gjallët edhe për të vdekurit.
Perëndi dhe për zbulesën e vazhdueshme.
Ju lutem tani të merrni parasysh rolin e Librit të
Afërsisht tre vjet më vonë, në përgjigje të lutjes së sinMormonit në ndryshimin e zemrave – dhe shpirtin e Elijas
qertë në mbrëmjen e 21 shtatorit 1823, dhoma e fjetjes e
në kthimin e zemrave.
Jozefit u mbush me dritë derisa “ishte më e shndritshme se
Libri i Mormonit, i ndërthurur me Shpirtin e Zotit, është
në mesditë” ( Joseph Smith – Historia 1:30). Një personazh
“mjeti më i madhërishëm të cilën na e ka dhënë Perëndia
iu shfaq në anë të shtratit, e thirri djaloshin me emër dhe
për ta kthyer botën në besim” 4. Ky vëllim i shkrimit të
shenjtë për Rivendosjen është gurthemeli i fesë sonë dhe
tha se “ishte një lajmëtar i dërguar nga prania e Perëndisë
është thelbësor në sjelljen e shpirtrave te Shpëtimtari. Libri
. . . dhe se emri i tij ishte Moroni” ( Joseph Smith – Historia
i Mormonit është një tjetër dëshmi e Jezu Krishtit – një
1:33). Ai e udhëzoi Jozefin lidhur me ardhjen e Librit të
dëshmi jetike që pohon natyrën hyjnore të Shëlbuesit në
Mormonit. E më pas Moroni citoi nga libri i Malakias në
një botë që bëhet gjithnjë e më shumë laike dhe cinike.
Dhiatën e Vjetër, me pak ndryshim në gjuhën e përdorur
Zemrat ndryshohen kur individët e lexojnë dhe studiojnë
te Varianti i Mbretit Xhejms:
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Librin e Mormonit dhe luten me qëllim të
vërtetë rreth vërtetësisë së librit.
Shpirti i Elijas është “një shfaqje e Frymës
së Shenjtë që jep dëshmi për natyrën hyjnore
të familjes” 5. Ky ndikim karakteristik i Frymës
së Shenjtë jep dëshmi të fuqishme për planin
e Atit për lumturinë dhe i tërheq njerëzit që
të kërkojnë e t’i duan paraardhësit e tyre dhe
anëtarët e familjes së tyre – si të së shkuarës
dhe të tanishmes. Shpirti i Elijas i ndikon njerëzit, si brenda ashtu edhe jashtë Kishës, dhe
i bën zemrat të kthehen tek etërit.

Predikimi i ungjillit
dhe kërkimi i të
vdekurve tanë janë
dy përgjegjësi të
caktuara në mënyrë
hyjnore, të cilat
lidhen si me zemrat
edhe me ordinancat
e priftërisë.

Gjashtë video janë pjesë e këtij artikulli.
Skanojeni këtë kod me reagim të shpejtë
(QR) [RSH] ose shkoni te lds.org/go/
bednar1014 për të parë një histori që
e tregon konkretisht këtë parim.

Koha ka ardhur për ne që të përfitojmë
në mënyrë më frytdhënëse nga ndërthurja e
fortë e ndryshimit të fuqishëm të zemrës, të
bërë të mundur kryesisht me anë të fuqisë
shpirtërore të Librit të Mormonit, dhe kthimit
të zemrave tek etërit, të arritur nëpërmjet
shpirtit të Elijas. Një dëshirë e madhe për
lidhjen me të shkuarën tonë mund ta përgatitë një individ që të marrë virtytin e fjalës së
Perëndisë dhe ta forcojë besimin e tij ose të
saj. Një zemër e kthyer tek etërit e ndihmon
në mënyrë të pashoqe një individ që t’i bëjë
ballë ndikimit të kundërshtarit dhe që ta forcojë kthimin në besim.
Shikoni videon e dytë për të parë një histori që e
tregon konkretisht këtë parim.

Parimet

Tani unë dëshiroj të përcaktoj katër parime
rreth fuqisë shpirtërore që rrjedh nga ndryshimi dhe kthimi i zemrave.
1. Zemrat dhe kthimi në besim. Kthimi
tek etërit e zgjon dhe përgatit një zemër
për ndryshimin e fuqishëm. Kështu,
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shpirti i Elijas ndihmon në kthimin në
besim.
Shikoni videon e tretë për të parë një histori që
e tregon konkretisht këtë parim.

2. Zemrat dhe mbajtja në besim. Kthimi
tek etërit i mbështet dhe i forcon zemrat
që e kanë përjetuar ndryshimin e fuqishëm. Kështu, shpirti i Elijas ndihmon
në mbajtjen në besim të të kthyerve
të rinj.
Shikoni videon e katërt për të parë një histori
që e tregon konkretisht këtë parim.

3. Zemrat dhe riaktivizimi. Kthimi tek
etërit e zbut një zemër që është ngurtësuar pasi e përjetoi ndryshimin e
fuqishëm. Kështu, shpirti i Elijas është
thelbësor në riaktivizimin.
Shikoni videon e pestë për të parë një histori
që e tregon konkretisht këtë parim.

4. Zemrat dhe misionarët e guximshëm. Një misionar që ka përjetuar si
ndryshimin e fuqishëm edhe kthimin
e zemrës, do të jetë një shërbëtor më i
kthyer në besim, më i përkushtuar dhe
më i guximshëm.
Shikoni videon e gjashtë për të parë një histori
që e tregon konkretisht këtë parim.

Me një forcë misionare që po rritet me
shpejtësi dhe të përgatitur më mirë, ne thjesht
nuk mund të mbështetemi vetëm në sukseset
e shpërndarjes së ungjillit të së kaluarës për
të përcaktuar drejtimin tonë dhe metodat
tona për të ardhmen. Zoti ka frymëzuar teknologji e mjete që na aftësojnë për të përfituar nga uniteti i punës misionare dhe punës
në tempull e të historisë familjare më shumë
sesa në ndonjë kohë të mëparshme në këtë
periudhë të kujdestarisë ungjillore. Dhe nuk
është rastësi që këto shpikje kanë ardhur
pikërisht në kohën që nevojiten kaq shumë,

Shpirti i Elijas është
“një shfaqje e Frymës
së Shenjtë që jep
dëshmi për natyrën
hyjnore të familjes”.

për ta çuar përpara punën misionare anembanë tokës.
Puna e Zotit është një punë e mrekullueshme, e përqendruar te zemrat që ndryshojnë dhe kthehen, në besëlidhjet
e shenjta dhe te fuqia e perëndishmërisë që shfaqet nëpërmjet ordinancave të priftërisë.
Përmbledhja dhe Dëshmia

Zoti shpalli: “Jam në gjendje të bëj punën time” (2 Nefi
27:21) dhe “Unë do ta përshpejtoj veprën time në këtë
kohë” (DeB 88:73). Ne jemi dëshmitarë të përshpejtimit
prej Tij të punës së Tij.
Ne jetojmë dhe shërbejmë në periudhën e kujdestarisë ungjillore të plotësisë së kohëve. Njohja e rëndësisë
së përjetshme të periudhës karakteristike të kujdestarisë
ungjillore në të cilën jetojmë, duhet ta ndikojë gjithçka që
bëjmë dhe përpiqemi të bëhemi. Puna e shpëtimit që do
të përmbushet në këto ditë të fundit, është madhështore,
e pafundme, thelbësore dhe urgjente. Sa mirënjohës duhet
të jetë secili prej nesh për bekimet dhe përgjegjësitë e të
jetuarit në këtë stinë të veçantë të periudhës përfundimtare
të kujdestarisë ungjillore. Sa të përulur duhet të jemi ngaqë
e dimë se “atij që shumë i është dhënë, shumë i kërkohet”
(DeB 82:3).
Predikimi i ungjillit dhe kërkimi i të vdekurve tanë janë
dy përgjegjësi plotësuese të një pune të madhërishme – një
vepre të dashurisë që ka për qëllim të ndryshojë, kthejë
dhe pastrojë zemrat e kërkuesve të ndershëm të së vërtetës.
Vija kufizuese, artificiale, që ne kaq shpesh e vendosim
midis punës misionare dhe punës në tempull e të historisë

familjare, po fshihet; kjo është e njëjta punë e madhërishme
e shpëtimit.6
A mund të fillojmë ta kuptojmë rolin e punës në tempull dhe të historisë familjare për ta ndihmuar një kërkues
ose një anëtar më pak aktiv që të fitojë kuptueshmëri më
të thellë për planin e shpëtimit? A e pranojmë se një nga
ndikimet më të mëdha të mbajtjes në besim të të kthyerve është shpirti i Elijas? A mund ta vlerësojmë në mënyrë
më të plotë rëndësinë e çasteve të kthimit të zemrave, të
bërë të mundur nëpërmjet tregimit të ngjarjeve familjare
si një mjet për të gjetur njerëz që të mësohen si nga anëtarët ashtu edhe misionarët? A mund t’i ndihmojmë ata,
të cilëve u shërbejmë, që t’i përdorin më shpesh fuqitë e
perëndishmërisë duke marrë pjesë me denjësi në ordinanca, të tilla si sakramenti dhe pagëzimet e konfirmimet për
të vdekurit?
Shikofshi qartësisht, dëgjofshi në mënyrë të pagabueshme dhe gjithmonë kujtofshi rëndësinë e shërbimit tuaj
në punën e Zotit për ndryshimin, kthimin dhe pastrimin
e zemrave. ◼
Nga një bisedë e dhënë në seminarin për presidentët e rinj të misioneve
më 25 qershor 2013.
SHËNIME

1. Mësimet e Presidentëve të Kishës: Jozef Smith (2007), f. 349.
2. Mësime: Jozef Smith, f. 508.
3. Shih Predikoni Ungjillin Tim: Një Udhëzues për Shërbimin Misionar
(2004), f. 1.
4. Ezra Taft Benson, “A Mighty Change of Heart”, Ensign, nëntor 1984,
f. 7.
5. Russell M. Nelson, “A New Harvest Time”, Liahona, maj 1998, f. 34.
6. Shih Spencer W. Kimball, “The Things of Eternity – Stand We in
Jeopardy?” Ensign, janar 1977, f. 3.
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SHTËPIA
Vatra e të Nxënit

Kur të nxënit në kishë e mbështet
të nxënin në shtëpi, ju ndërtoni një
themel të fortë të të jetuarit të ungjillit.

J

“

u lutem, sigurohuni që ta kryeni leximin e caktuar për
mësimin e javës së ardhshme.” A ju duken të njohura
këto fjalë? Shpesh ato vijnë nga një mësues përgjërues
në fund të një ore mësimore në kishë.
Dhe ndërsa është pa dyshim e rëndësishme të jeni i përgatitur për mësimet tuaja të së dielës, a e ndieni ndonjëherë
se synimi juaj kryesor për të studiuar e përsiatur është që të
mund të jeni plotësisht i gatshëm për të dielën?
Në fakt, duhet të jetë e kundërta.
Të gjithë “mësime[t], programe[t] dhe aktivitete[t e Kishës]
përqendrohen te shtëpitë dhe mbështeten nga Kisha” 1. Kjo
do të thotë që mbledhjet tona në Kishë vërtet kanë qëllim
të mbështetin të nxënit vetjak dhe familjar. Siç dha mësim
Peshkopi Kryesues Geri E. Stivenson: “Vendi parësor i mësimdhënies dhe i të nxënit është shtëpia” 2. Kur të nxënit dhe
mësimdhënia përqendrohen në shtëpi, ato mbartin fuqi që
mund të çojë në kthimin në besim.
Ky është mesazhi i trajnimit të përvitshëm të organizatave ndihmëse për vitin 2014, Learning and Teaching in
the Home and the Church [Të Nxënit dhe Mësimdhënia në
Shtëpi dhe në Kishë], e mundësuar në internet në annualtraining.lds.org. “Askush prej nesh nuk po e ul vlerën e
mësimdhënies në godinë kishtare, në shtëpi mbledhjesh”,
thotë Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve. “Ne të gjithë e kemi bërë atë gjatë gjithë jetës,
por do të donim që të ishte 24 orë në ditë, 7 ditë në javë në
jetën që po jetojmë.” 3 Teksa e përfshini atë të nxënë 24 orë
në ditë 7 ditë në javë në çastet e përditshme në jetën tuaj
familjare, ju mund të vendosni një themel të fuqishëm për
një “shtëpi mësimi” (DeB 88:119) që do t’ju sigurojë strehë
dhe mbrojtje shpirtërore juve dhe familjes suaj.
esources for Every Home

R

Use the 2014 annual auxiliary training videos at annualtraining.lds.org to:
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• Strengthen yourself and your family. As you watch these
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TË NXËNIT NË SHTËPI

Ju mund të mos shihni gjithmonë rezultate të menjëhershme, por kur përfitoni nga çastet e thjeshta për të nxënë dhe
dhënë mësim në rutinën tuaj të përditshme, kjo mund të ketë një ndikim të fuqishëm. Ja se si disa familje e kanë vënë
re atë ndikim në jetën e tyre.

Çaste të Thjeshta

“Ka çaste kur mund të ndihemi
ngushtë për të pasur biseda formale
për disa tema të lidhura me ungjillin.
Çaste mësimdhënieje joformale vërtet
na kanë bekuar për t’u dhënë mësime të rëndësishme fëmijëve tanë.
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Gjithashtu, ka shumë më tepër çaste
mësimdhënieje joformale në ditë
sesa çaste mësimdhënieje formale,
kështu që ne vërtet i rrëmbejmë
ato mundësi për t’u mësuar parime
të rëndësishme fëmijëve tanë. Për

shembull, unë u mësoj për ndershmërinë teksa blejmë te dyqani i
ushqimeve. Fëmijët e mi i mësojnë
më lehtë parimet kur e shohin se
si t’i zbatojnë ato.”
Mona Vijanueva, Filipine

Lidhje Shpirtërore gjatë Vakteve të Ndërmjetme

“Çaste mësimdhënieje joformale më kanë ndihmuar të kem një marrëdhënie
më të mirë me fëmijët e mi. Kur ulemi në tavolinën e kuzhinës duke ngrënë
diçka të lehtë pas shkolle, ne diskutojmë për atë që ka ndodhur gjatë ditës së
tyre të shkollës. Shpesh njëri prej tyre do të thotë diçka që tha një shok, apo se
si ai ose ajo u ndje kur dikush tha ose bëri diçka. Atëherë unë mund të tregoj
një dëshmi vetjake dhe të diskutoj se si u ndje fëmija im për atë situatë. Mendoj
se, duke pasur diskutime të hapura kur fëmijët janë të çlodhur, ata janë më të
gatshëm të diskutojnë çështje të rëndësishme kur të lindë nevoja sepse ata kanë
një nivel mirëbesimi, duke e ditur se prindërit e tyre do t’i dëgjojnë.”
Alison Frost, Greqi

Udhëtime Vajtje–Ardhje dhe Biseda

“Unë i çoj në shkollë me autobus çdo mëngjes bijat e mia, kështu që kemi
shumë mundësi për të biseduar. Në një rast së fundmi, vumë re një bashkëshort
e bashkëshorte që kishin një mosmarrëveshje. Bijat e mia u kthyen shpejt nga
unë dhe pritën që unë të bëja një koment. Në vend të kësaj, i pyeta ato se si
ndiheshin për atë çfarë ndodhi. Më thanë se mendonin se një burrë nuk duhet
t’i flasë kurrë gruas së tij në atë mënyrë. Pas asaj, ne bëmë një bisedë mbi martesën dhe marrëdhëniet. Udhëtimi ynë 30–minutësh me autobus rezultoi shumë
frymëzues dhe lartësues moralisht.”
Mario Lorenc, Guatemalë

Një Rreth Përkujdesjeje

“Gruaja ime dhe unë e kuptojmë se është së pari përgjegjësia jonë t’u japim
mësim fëmijëve tanë dhe jo përgjegjësi e udhëheqësve, por jemi mirënjohës për
atë që bëjnë ata, dhe ne ndihmojmë aty ku mundim. Lagjja jonë ka udhëheqës
të shkëlqyer që vërtet përqendrohen te rinia e fëmijët dhe bëjnë aq sa mundin
për t’i ndihmuar ata që ta kuptojnë potencialin e tyre të plotë bazuar në atë çfarë
kanë bërë prindërit. Jam takuar në disa raste me peshkopin dhe kam komunikim të mirë me udhëheqësit e rinisë, dhe shpesh pyes për fëmijët e mi dhe përparimin e tyre. Fakti që komunikojmë shpesh mbi përparimin e fëmijëve tanë,
na ndihmon të gjithëve që të kuptojmë se si ta ndihmojmë secilin prej tyre.”
Xhese N. Arumugam, Afrika e Jugut
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KRISHTI
DHA MËSIM
NË SHPATE
KODRASH DHE
NËPËR SHTËPI
“Shpëtimtari [ishte]
Mësuesi Mjeshtër. . . . Ne do ta
shihnim në shumicën e Shërbesës së Tij duke dhënë mësim. Por
sërish, thuajse asnjë prej [rasteve
të] asaj mësimdhënieje nuk ndodhi
në një ndërtesë kishe. Mësimdhënia e Tij qe në mjedis të hapur,
atje ku ishin njerëzit. Ajo ndodhi
nëpër udhë dhe shtigje, dhe shpate
kodrash, dhe bregdet, dhe nëpër
shtëpi.”
Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të
Dymbëdhjetë Apostujve, në “Learning and
Teaching in the Home and the Church—the
Home” [“Të Nxënit dhe Mësimdhënia në
Shtëpi dhe në Kishë – Shtëpia” (video e
trajnimit të organizatave ndihmëse 2014),
annualtraining.lds.org.

Forcë në Shkrimet
e Shenjta

“Studimi i shkrimeve të
shenjta më ndihmon të mësoj
për Krishtin dhe cilësitë e Tij,
kështu që të mund të bëhem
si Ai. Gjithashtu më jep bollëk
më të madh të Shpirtit, gjë që
më udhëheq e më mëson se si
mund t’i zbatoj ato gjëra që kam
mësuar, që të mund të jem i
përgatitur për të përballuar sfidat
e jetës dhe tundimet që Satani
hedh mbi mua. Pa këtë bekim
në jetën time, e di se nuk do ta
arrija potencialin tim si një bir i
Perëndisë.”

TË NXËNIT NË KISHË:

10 Parime që Duhet t’i Dijë Çdo Mësues
Përveç forcimit të fuqisë së të nxënit dhe mësimdhënies në shtëpi,
ne gjithashtu mund të forcojmë përvojën e klasës në kishë. Teksa mësuesit i zbatojnë këto 10 parime, ata do të ushqejnë kthimin në besim
në jetën e atyre që u japin mësim.
1. Këshillohuni me prindërit, të cilët kanë rolin parësor si mësues, që
të dalloni nevojat e pjesëtarëve të klasës dhe pastaj jepni mësim
sipas atyre nevojave.
2. Përgatituni dhe jepni mësim me anë të Shpirtit. Dalloni pyetje dhe
veprimtari mësimore që do të sigurojnë diskutime të udhëhequra
nga Shpirti dhe do t’i ushqejnë shpirtërisht pjesëtarët e klasës.
3. Jepuni mësim njerëzve, jo thjesht shpjegoni mësime.
4. Përqendrohuni te doktrinat thelbësore të ungjillit.
5. Merruni thellësisht me një apo dy parime në vend që të përpiqeni
të trajtoni të gjithë materialin e mësimit.
6. Ftoni Shpirtin duke e lënë gjithsecilin të marrë pjesë (shih DeB
88:122).
7. Përfshini një ftesë të fuqishme për të vepruar – jo thjesht diçka për
të shkuar në shtëpi e për ta lexuar, por diçka për të shkuar në shtëpi e për ta jetuar.
8. Jepni dëshminë tuaj për doktrinën – në fund të orës mësimore dhe
kurdoherë që ju nxit Shpirti.
9. Jetoni ungjillin dhe “vendos[ni] në rregull” vetë shtëpinë tuaj (shih
DeB 93:43-44, 50).
10. Gjeni mënyra për ta lënë mësimdhënien të vazhdojë nëpërmjet çasteve joformale në jetën e përditshme.
SHËNIME

1. Manuali 2: Administrimi i Kishës (2010), 1.4
2. Gary E. Stevenson, në “The Ward Council—We’re All in This Together” [“Këshilli
i Lagjes – Ne Jemi të Gjithë së Bashku në Këtë”] (video e trajnimit të organizatave
ndihmëse 2014), annualtraining.lds.org.
3. Jeffrey R. Holland, në “Learning and Teaching in the Home and the Church—the
Home” [“Të Nxënit dhe Mësimdhënia në Shtëpi dhe në Kishë – Shtëpia” (video e
trajnimit të organizatave ndihmëse 2014), annualtraining.lds.org.

Nejthën Uduord, Angli
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Ujëra
SIPËR MBI

I isha lutur Atit Qiellor
që të ma hiqte ankthin
dhe dëshpërimin tim por,
pa këto sprova, unë nuk
mund të arrija çfarëdo
“toke të premtuar” drejt së
cilës po më drejtonte Ai.

Nga Xhon Uorner

R

reth gjashtë muaj pas diplomimit nga kolegji, fillova
të përjetoj goditje paniku, ndeshje ankthi dhe valë
depresioni. Nuk e dija se nga erdhën këto ndjenja,
por ato ishin të forta dhe dobësuese.
E pata të vështirë të qëndroja i përqendruar. Në punë,
çdo detyrë e re solli kaq ankth sa nuk mund të rrija ulur pa
lëvizur. Mendja ime do të punonte me shpejtësi dhe zemra
ime do të rrihte kaq fort sa mendova se do të më dilte nga
kraharori. Kjo do të vazhdonte për shumë ditë dhe pasi
kthehesha në shtëpi nga puna çdo ditë, unë do të shembesha në divan. Përpara se ta kuptoja, mbrëmja kalonte dhe
një tjetër ditë pune kishte filluar.
Këto ndjenja vazhduan për muaj, edhe pasi gjeta një
punë të re dhe kërkova ndihmë nga specialistët.
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Lutesha çdo mëngjes në rrugën për në punë për forcë
që thjesht t’ia dilja ditës dhe të kthehesha në shtëpi te
gruaja dhe bija ime. Nuk mund të shihja një mbarim për
vështirësinë time dhe shpesh doja të dorëzohesha. Për
shumë ditë iu përgjërova qiellit për ndihmë, ndërsa sytë
më mbusheshin me lot. Lutesha me më shumë sinqeritet
sesa e kisha bërë ndonjëherë më parë, duke iu përgjëruar
Atit Qiellor të më ndihmonte ta kuptoja këtë sprovë dhe
të ma hiqte prej meje.
Ndihesha i humbur në errësirë e dëshpërim, kur
nuk e ndieja Shpirtin. Por kur Shpirti më ngrinte përtej
mungesës sime të shpresës, unë gjeja vetëbesimin për
të vazhduar – qoftë edhe veçse deri në lutjen time të
ardhshme. Arrita të mbështetesha tek Ati im Qiellor për

më shumë se thjesht një lutje në kohën e ngrënies apo
një bashkëbisedim të rastit me Të natën. Si rrjedhim, unë
u afrova më pranë Tij.

ILUSTRIMI NGA JERRY HARSTON

I Përplasur mbi Dallgët

Në mes të ankthit dhe dëshpërimit tim, unë rilexova
tregimin e jareditëve duke kapërcyer “thellësinë e madhe”
(Ethëri 2:25). Unë veç mund të imagjinoj pritjen e tyre plot
ankth e padurim, ndërsa u futën në maunet e tyre. Udhëtimi i tyre mund të ishte i rrezikshëm, por ata e dinin se po
drejtoheshin drejt “një tok[e të] zgjedhur mbi të gjitha tokat
e tjera” (Ethëri 2:15).
Për udhëtimin e tyre, ne lexojmë:
“Dhe ndodhi që Zoti Perëndi bëri që të frynte një erë e
tmerrshme mbi sipërfaqen e ujërave, në drejtim të tokës së
premtuar; dhe kështu ata u shtynë nga era mbi valët e detit.
Dhe ndodhi që shumë herë ata u mbuluan në thellësinë
e detit nga dallgët si male që binin mbi ta dhe gjithashtu
nga stuhitë e mëdha dhe të tmerrshme që u shkaktuan nga
furia e erës.
. . . Kur gjendeshin të rrethuar nga shumë ujë, ata e lutnin Zotin dhe ai i sillte përsëri sipër mbi ujëra.
Dhe ndodhi që era kurrë nuk pushoi së fryri në drejtim
të tokës së premtuar, ndërsa ata ishin mbi ujëra; dhe kështu
ata shtyheshin përpara nga era” (Ethëri 6:5–8).
Këto vargje u bënë të rëndësishme për mua. Ndjeva se
unë isha brenda vetë maunes sime, me erërat e ankthit
duke më goditur dhe me dallgët e dëshpërimit duke u ngritur mbi mua dhe duke më fundosur në thellësitë e dëshpërimit. Kur isha i “rrethuar” dhe do t’i bëja thirrje Zotit, unë
do të çaja përmes sipërfaqes, por më pas do të zhytesha
përsëri.
E lexova përsëri vargun 8: “Era kurrë nuk pushoi së
fryri në drejtim të tokës së premtuar . . . dhe kështu ata
shtyheshin përpara nga era” (theksimi i shtuar). Atëherë
befas e kuptova. Pikërisht era, e cila shkaktoi dallgët si
male që i përmbytën maunet, gjithashtu i bekoi jareditët
në udhëtimin e tyre. I isha lutur Atit Qiellor që të m’i
qetësonte erën dhe dallgët, por pa to, unë nuk mund
të arrija çfarëdo “toke të premtuar” drejt së cilës po më
drejtonte Ai.

Këto vargje ma ndryshuan këndvështrimin tim mbi jetën.
Ankthi dhe dëshpërimi im e kishin shtuar mbështetjen time
tek Ati Qiellor. Pa erën dhe dallgët, ndoshta unë mund të
mos e kisha njohur kurrë Perëndinë sikurse e kam njohur
– dhe jareditët mund të mos e kishin arritur kurrë tokën e
premtuar.
Për tani, pak vite pas kësaj përvoje, erërat e mia të ankthit nuk po fryjnë më dhe dallgët e dëshpërimit kanë
pushuar së më përpiri. Por në qoftë se furtuna kthehet dhe
kur të kthehet, unë do t’i lutem Zotit dhe do të jem mirënjohës, duke e ditur që detërat e qetë nuk i çojnë maunet
drejt tokës së premtuar – por detërat e trazuar i çojnë. ◼
Autori jeton në Juta, SHBA.

KURRË MOS
E HUMB BESIMIN
“Si të përgjigjeni më mirë kur sfida
mendore ose emocionale ju vihen
përballë juve ose atyre që i doni? Mbi
të gjitha, kurrë mos e humbisni besimin tek Ati juaj në Qiell, i cili ju do më
shumë sesa mund ta merrni me mend. . . .
Plot besnikëri vazhdoni praktikat e përkushtuara, të
sprovuara nga koha, të cilat e sjellin Shpirtin e Zotit në
jetën tuaj. Kërkoni këshillën e atyre që mbajnë çelësa
për mirëqenien tuaj shpirtërore. Kërkojini dhe mbajini
të gjalla bekimet e priftërisë. Merreni sakramentin çdo
javë dhe mbahuni fort tek premtimet përkryese të
Shlyerjes së Jezu Krishtit. . . .
. . . Mendjet e thyera mund të shërohen, në po
të njëjtën mënyrë si shërohen kockat e thyera dhe
zemrat e thyera. Ndërsa Perëndia është në punë duke
i bërë ato riparime, ne të tjerët mund të ndihmojmë
duke qenë të mëshirshëm, dashamirës dhe duke
mos gjykuar.”
Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve,
“Si një Vazo e Thyer”, Liahona, nëntor 2013, f. 40, 41.
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PIONIERË NË ÇDO VEND

KTHIMI NË
BESIM DHE
NDRYSHIMI NË
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Kili

Pagëzimet e para ndodhën në
vitin 1956. Tani Kisha ka 1 tempull,
9 misione, 74 kunje dhe pothuajse
600.000 anëtarë në Kili.

Nga Nestor Kurbelo
Këshilltar i Historisë së Kishës, Zona Jugore e Amerikës së Jugut

G

jatë 58 viteve të historisë së tyre, anëtarët e Kishës në Kili kanë treguar
aftësinë e tyre për ta ndryshuar drejtimin, duke e përshtatur jetën e tyre më
mirë ndaj udhërrëfimit të treguar nga profetët. Ky shpirt ka luajtur rol në
rritjen e jashtëzakonshme të Kishës atje gjatë gjysmëshekullit të kaluar. Sot, Kili ka
rreth 600.000 anëtarë, duke bërë që 1 në çdo 30 kilianë të jetë anëtar i Kishës.1
Një Apostull Viziton Kilin

Në vitin 1851, Plaku Parli P. Prat (1807–1857), i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, arriti në Valparaíso me synimin e ngritjes së Kishës. Megjithatë, ai dhe shokët
e tij nuk flisnin spanjisht, kishin fare pak burime financiare dhe vendit i mungonte
liria fetare, kështu që nuk ishin në gjendje ta ngrinin Kishën.
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Mësuesit dhe studentët e tyre të klasës së katërt në
shkollën e sponsorizuar nga Kisha, Kolegio A. D. Palmer,
rreth vitit 1966.

Plaku Prat i rekomandoi Presidentit Brigam Jang (1801–
1877): “Libri i Mormonit dhe disa botime që nuk kushtojnë shumë, duhet të përkthehen në spanjisht e të shtypen
dhe më pas të hapet puna te këto kombe, ndërkohë që
një Priftëri e gjallë shoqërohet nga diçka që ata ta lexojnë – madje ato shkrime që kanë premtimet e Perëndisë,
lutjet dhe besimin e të lashtëve, dhe fuqinë dhe Shpirtin
e Perëndisë për të punuar me ta në rivendosjen e shtëpisë
së Izraelit” 2.
Kisha Vendoset

Pavarësisht nga përpjekjet e hershme të Plakut Prat, më
shumë se 100 vjet kaluan përpara se Kisha të vendosej në
mënyrë të përhershme në Kili. Në vitin 1956, Pleqtë Xhozef
Bentli dhe Vërll Ollred u dërguan nga Misioni i Argjentinës
për të predikuar ungjillin në Kili, që tani gëzonte tolerancë
më të madhe fetare. Në Santiago, këta misionarë patën përkrahjen e familjes Fotheringëm, anëtarë të cilët kishin ikur
nga Panamaja dhe po shpresonin që të vinin misionarët.
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Pagëzimet e para në Kili u kryen më 25 nëntor 1956,
në një pishinë te një klub lojërash në Santiago. Plaku
Ollred kujton: “Shkuam te klubi i lojërave përpara se të
lindte dielli dhe patëm një shërbesë me lutje dhe biseda të
shkurtra. U futa në ujë me Vëllain Garsia; unë e pagëzova atë fillimisht dhe më pas tetë njerëz të tjerë pas tij. Ky
ishte një rast shumë i veçantë. Ajo që ne të gjithë ndiem,
është e paharrueshme. . . . Këta anëtarë do të ishin pionierët e Kishës në Kili dhe unë besoj se çdonjëri prej tyre
mbeti besnik deri në vdekje: Garsiat, Saldanjot dhe Motra
Lansaroti.” 3
Thirrja e Udhëheqësve

Në shkurt të vitit 1959, Spenser W. Kimballi (1895–1985),
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, vizitoi Kilin dhe
theksoi nevojën për të zhvilluar udhëheqjen vendore. Një
prej udhëheqësve të parë vendorë ishte Karlos Sifuentes, i
cili ishte këshilltar për presidentin e misionit, Robert Bërtën. Plaku Hulio Haramijo, i cili më pas u bë I Shtatëdhjetë
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Zonal dhe president tempulli, tregoi këtë përvojë: “Pata
përshtypjen time të parë për Plakun Sifuentes kur u ftova
në një mbledhje të priftërisë pas pagëzimit tim. Kur filloi
mbledhja, ai u ngrit te foltorja dhe e vetmja gjë që pashë,
ishin thonjtë e tij të ndotur, të zinj. Mendova: ‘Si mund të
drejtojë ky burrë një mbledhje përkrah presidentit të misionit, nëse ka duar të ndotura?’ Ajo ishte derisa ai filloi të
fliste dhe unë e harrova gjithçka tjetër kur e ndjeva shpirtin
e tij. Me fjalë të thjeshta, ai na zbuloi koncepte të thella.
Ai ishte një mekanik për makineri të rënda dhe të shtunave punonte deri vonë, më pas do të lante duart, por me
mjetet e pakta të disponueshme në dyqanin e tij, ishte e

1851: Plaku Parli
P. Prat udhëton për
në Valparaíso, por
nuk është në gjendje
ta themelojë Kishën
në Kili

► 1926: Plaku Melvin
J. Ballard, gjatë një
mbledhjeje dëshmish,
profetizon për rritjen
dhe forcën e ardhshme
të Kishës në Amerikën
e Jugut

pamundur ta hiqte të gjithë grason. Atje dhe atëherë mësova të mos i gjykoja njerëzit nga pamja e jashtme, por në
vend të saj t’i vlerësoja për atë që janë në të vërtetë.” 4

tanishëm për historinë e Kishës në Kili, vërejti: “Shkollat
në Kili ishin një ndikim i madh në trajnimin akademik
dhe shpirtëror të mijëra të rinjve dhe ato luajtën rol për
përgatitjen e udhëheqësve dhe misionarëve gjatë viteve
që pasuan” 5.
Programi i seminareve dhe instituteve filloi në Kili në
vitin 1972. Fillimisht, studentët morën pjesë në një program të studimit në shtëpi me orë mësimore javore. Më
vonë, u organizuan orë mësimore më të shpeshta. Këto
programe i bekuan të rinjtë e vendit dhe i ndihmuan ata të
përgatiteshin për të shërbyer si misionarë kohëplotë. Plaku
Eduardo Ajala, një ish-anëtar i Të Shtatëdhjetëve, ishte një

► 1956: Misionarët
e parë, Xhozef C.
Bentli dhe Vërl M.
Allred, arrijnë në
Santiago; ndodhin
pagëzimet e para

Instituti i fesë në Temuko është një nga 50 institute
të tilla në Kili.

Forcimi i Brezit të Ri

Gjatë viteve 1960 dhe 1970, Kisha në Kili u forcua jo
vetëm nëpërmjet udhëheqësve vendorë me përvojë gjithnjë
në rritje, por edhe nëpërmjet ndërtimeve dhe programeve të reja arsimore. Këto përfshinë ndërtimin e godinave
kishtare së bashku me ngritjen e shkollave, seminareve dhe
instituteve të Kishës.
Në mars të vitit 1964 u krijuan në Kili dy shkollat e para
të fillores, të drejtuara nga Kisha. Përfundimisht u hapën
disa shkolla dhe regjistrimi arriti në më shumë se 2.600 studentë. Nga fundi i viteve 1970 dhe fillimi i viteve 1980, shkolla publike të përshtatshme u bënë të disponueshme më
gjerësisht dhe Kisha e shpalli mbylljen e shkollave në Kili.
Duke lavdëruar programin e arsimimit, Plaku Eduardo A.
Lamartine, një ish-I Shtatëdhjetë Zonal dhe këshilltar i
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Presidenti Gordon B. Hinkli u drejtohet 48.000 shenjtorëve
kilianë të ditëve të mëvonshme në vitin 1996 në një
konferencë në Santiago.

prej mësuesve të parë të seminarit dhe më vonë punoi për
Sistemin Arsimor të Kishës në Kili. Ai tha: “Zoti i zgjodhi të
rinjtë që ishin atje në atë kohë, dhe shumë prej tyre janë
misionarë të kthyer nga misionet dhe udhëheqës të mëdhenj me familje të mira. . . . Për mua, seminari dhe instituti
ishin mjete të shpëtimit gjatë kohëve të kaq shumë grindjeve në vendin tonë dhe jam mirënjohës që u thirra të punoja
me sistemin arsimor.” 6

financiare dhe disa anëtarë po përjetonin vështirësi në
të jetuarin sipas ligjit të së dhjetës.
Plaku Hinkli shpjegoi: “U ktheva gjashtë muaj më vonë
dhe, ndërsa po bëja intervistat, gjeta lulëzimin e besimit;
ata, edhe njëherë, po ecnin në ndershmëri përpara Zotit,
kunji u organizua dhe, që atëherë, ata janë rritur dhe
gjallëruar” 7.

Kunji i Parë

Sot ka dy kunje në Arikë, qyteti më verior në Kili.
Historia e Gledis dhe Huan Benavides, të kthyerit e parë
në besim në Arikë, përbën shembullin e shpirtit pionier dhe të ndikimit hyjnor në krijimin e Kishës kudo
nëpër Kili.
Vëllait Benavides iu paraqit Kisha në vitin 1961 kur era i
fryu disa letra në drejtimin e tij: “Ato ndodhën të ishin fletë
të Përzgjedhjeve të Reader’s Digest me një artikull të zgjeruar rreth ‘Mormonëve’, duke përshkruar jetën dhe besimet
e tyre”, tha ai.

Më 19 nëntor 1972, Plaku Gordon B. Hinkli (1910–2008),
atëherë anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve,
organizoi Kunjin e Santiagos në Kili, me Karlos Sifuentesin
si president.
Përgatitja për kunjin tregoi karakterin e shenjtorëve në
Kili dhe gatishmërinë e tyre për t’i ndjekur profetët. Plaku
Hinkli kishte arritur në Kili disa muaj më parë për të organizuar kunjin. Por pasi mbajti intervista, organizimi u shty.
Në atë kohë, shumë njerëz po kalonin përmes problemesh
32 L i a h o n a

Pionierë në Kufijtë

Pak kohë më pas, atij iu shfaq një sëmundje e rëndë që kërkoi trajtim mjekësor në Santiago. “Ndërsa ndodhesha atje,
vizitova motrën time dhe mësova se ajo
ishte bërë anëtare e Kishës”, tha ai. “Ajo më
ftoi te një konferencë e veçantë. Ndërsa
dëgjoja lutjen e hapjes dhe me mendje i
ndiqja fjalët, ndjeva gëzim të madh nëpër
tërë trupin tim dhe e dallova ndikimin e
Shpirtit të Shenjtë. Në fund të konferencës,
misionarët më morën që të takohesha me
autoritetin vizitues, Plakun Ezra Taft Benson

1957: Kisha
organizohet zyrtarisht në Kili

1960: Një tërmet i
fuqishëm ndodh
në Konsepsion; Kisha dërgon ndihmë humanitare

vështirësi për shkak të mungesës së ushqimeve dhe ilaçeve, të keqtrajtimit të vazhdueshëm të misionarëve dhe të vëmendjes
negative të medias.
Në vitin 1973, kriza financiare dhe shoqërore bëri të ndodhte një grusht shteti ushtarak
dhe të vendosej diktatura që zgjati deri në
vitin 1990. Edhe pse Kili sot është një demokraci në lulëzim, ato dy dhjetëvjeçarë ishin
një periudhë e vështirë për anëtarët. Grupe
që e kundërshtonin diktaturën ushtarake,
i sulmuan godinat e kishave dhe anëtarët

► 1961: Misioni
Kilian organizohet me Ajsëll
Delbert Palmer si
president

1962: Fillimi i
ndërtimit për
godinën e parë të
kishës shdm ndodh
në Santiago

(1899–1994), atëherë anëtar i Kuorumit të
Të Dymbëdhjetëve.”
Plaku Benavides u kthye në Arikë dhe i
tregoi për përvojën e tij të dashurës së tij,
Gledis Agilarit, e cila tani është bashkëshortja e tij. Pak ditë më pas, Gledisi i pa dy misionarë të kalonin pranë shtëpisë së saj. “Ne
me të shpejtë shkuam në kërkim të tyre”,
tha Vëllai Benavides. “Më 1 korrik 1961, ne
u pagëzuam, së bashku me familjen e gruas
sime. Sot kemi fëmijë dhe nipër e mbesa në
Kishë. I jam kaq mirënjohës Zotit për vrullin
e erës që e fryu informacionin rreth Kishës
në duart e mia.” 8

ngaqë mendonin se Kisha përfaqësonte
interesat e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Plaku Ajala, president kunji në atë kohë, tha:
“Ne do të takoheshim me Autoritetet e Përgjithshme dhe ata do të na thonin: ‘Ju lutemi,
vini në përdorim urtësinë, lutuni shumë, bëni
gjërat e drejta, me qëllim që anëtarët të ruajnë rregull në mbledhjet e bashkësive’.” 9
Pavarësisht nga vështirësitë financiare të
vendit dhe kundërshtimit politik që e përçau
shoqërinë kiliane në fillimin e viteve 1980,
Kisha u rrit me të shpejtë. Midis viteve 1970
dhe 1985, numri i anëtarëve në Kili u zgjerua
nga 15.728 deri në 169.361.

Një Periudhë Sprovuese

Tempulli i Santiagos

Në zgjedhjet e vitit 1970, Dr. Salvador
Ajende u bë president dhe krijoi një qeveri marksiste. Anëtarët e Kishës vuajtën

Në vitin 1980, shenjtorët u bekuan me
shpalljen që një tempull do të ndërtohej në
Santiago në Kili.

“Kur isha i ri në
moshën 12-vjeçare,
u njoha me mesazhin e ungjillit dhe
menjëherë arrita ta
di se ai mesazh ishte i vërtetë. Dyzet
e gjashtë vjet kanë
kaluar tashmë,
gjatë të cilëve unë
jam bekuar, falë
punës së përkushtuar të kaq shumë
udhëheqësve të
cilët bënë gjithçka
që mundën. Duke
arritur të njoh dhe
të ndaj me brezat e
rinj, ndihem i lumtur dhe kam besim
se Zoti do të vazhdojë ta bekojë këtë
vend, ndërkohë që
zgjerohet vegimi që
kanë pasur profetët
lidhur me Kilin.” 12
Plaku Horhe F. Sebajos,
anëtar i Të Shtatëdhjetëve nga Kili
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Kur Presidenti Spenser W. Kimball e përkushtoi vendin e tempullit, ai ishte shumë
i dobët fizikisht; por prania e tij atje tregoi
dashurinë e tij për shenjtorët në Amerikën
e Jugut, me të cilët kishte punuar që nga viti
1959. Motra Adriana Guerra de Sepulveda,
e cila po përkthente për Motrën Kimball gjatë
ngjarjes, tha: “Kur e pashë profetin, një burrë
i imët me një fytyrë engjëllore, fillova të qaj
dhe nuk mund të gjeja fjalë që t’ia thoja atij.
Ishte hera e parë për mua që të isha në krah
të një profeti të gjallë. Ta shihja zëdhënësin e

1972: Kunji
i parë në Kili
organizohet
në Santiago

1977: Në Santiago,
mbahet konferenca
e parë e zonës me
Presidentin Spenser W. Kimball dhe
Autoritete të tjera
të Përgjithshme të
pranishëm

◄ 1981: Një
qendër e
trajnimit të
misionarëve
ngrihet në
Santiago

e udhëheqësve të rinj dhe mbikëqyri riorganizimin, ndërprerjen dhe shkrirjen e qindra
lagjeve dhe të duzinave të kunjeve. Ky riorganizim dhe trajnim ishin të nevojshëm për
shkak të rritjes së shpejtë të Kishës në vend.
Udhëheqja e tij ndihmoi për t’i forcuar njësitë dhe për ta përgatitur Kishën në Kili për të
ardhmen.
Përveç kësaj, Plaku Holland bëri disa lidhje
të rëndësishme në Kili. Plaku Karl B. Prat,
i Të Shtatëdhjetëve, këshilltar në atë Presidencë të Zonës, përshkroi disa prej këtyre

◄ 1983: Presidenti
Gordon B. Hinkli
përkushton Tempullin e Santiagos, Kili

Zotit këtu në tokë dhe në atdheun tim ishte
diçka e mrekullueshme.” 10
Tempulli u përkushtua në vitin 1983, duke
u bërë tempulli i dytë në Amerikën e Jugut
dhe i pari në një vend që flet spanjisht.
Plaku Xhefri R. Holland në Kili

Në gusht të vitit 2002, Presidenca e Parë
caktoi dy anëtarë të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve që të kryesonin mbi dy
zona të Kishës: Plaku Dallin H. Ouks u
caktua në Filipine dhe Plaku Xhefri R.
Holland në Kili. Shërbesa dhe ndikimi i
Plakut Holland, ndërsa ishte në Kili, janë
të pamatshme dhe frytshmëria e tyre do
të ndihet nëpër breza.
Qëllimi kryesor i Plakut Holland ishte të
siguronte një shembull të udhëheqjes sipas
mënyrës së Zotit. Ai ndihmoi në trajnimin
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Në përgjigje të tërmetit të vitit 2010, të rinj dhe
të rritur kilianë, Duart Ndihmëtare Mormone,
ambalazhojnë paketa higjienike.
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RRITJA E KISHËS NË KILI

Misione: 9

Lagje dhe degë: 622
Kunje: 74
Tempuj: 1 (me 1 tjetër
të shpallur)
Qendra për Historinë
Familjare: 99

◄ 1990: Plaku
Eduardo Ajala,
nga Kili, thirret në
Kuorumin e Dytë të
Të Shtatëdhjetëve

◄ 2002: Plaku
Xhefri R. Holland, i
Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve,
thirret si President i
Zonës së Kilit

marrëdhënieve të rëndësishme: “Plaku Holland vendosi
një marrëdhënie të ngushtë me Rikardo Lagosin [presidentin e Kilit] dhe gruan e tij; ata kryen mjaft projekte të
ndihmës humanitare. Plaku Holland arriti të njihte Nuncin
Apostolik [një zyrtar katolik të shkallës së lartë] dhe personalitete të tjera të rëndësishme në Kili.” 11

GRAFIK NGA MARCELO SILVA/ISTOCK/THINKSTOCK

Mirëbesimi tek e Ardhmja

Përpjekjet e Pleqve Parli P. Prat dhe Xhefri R. Holland,
sakrificat e misionarëve të parë që arritën në Santiago, përkushtimi i udhëheqësve si Karlos Sifuentes dhe të pionierëve të tjerë të hershëm në Kili, të ndërthurura me besimin
dhe përkushtimin e qindra mijërave që janë bashkuar me
Kishën gjatë më shumë se një gjysmë shekulli, kanë ndërtuar një themel të fortë për Kishën në Kili. Sot Kili është
vendndodhja e një tempulli (me një tjetër të shpallur), e
një qendre për trajnimin e misionarëve, 9 misioneve dhe
74 kunjeve. E ardhmja është e pakufizuar në punën shpirtërore duke i ftuar të gjithë të vijnë te Krishti. ◼

► 2008: Plaku
Horhe F. Sebajos,
nga Kili, thirret
në Kuorumin
e Parë të Të
Shtatëdhjetëve

2009: Shpallet
Tempulli i
Konsepsionit,
Kili
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Nga Karol F. Mek-Konki
Këshilltare e Parë në
Presidencën e Përgjithshme
të Të Rejave

KURAJË PËR TË

ZGJEDHUR

THJESHTËSINË

Çfarë mund t’iu mësojmë bijve dhe
bijave tona që t’i ndihmojmë të kenë
kurajën për të zgjedhur thjeshtësinë
në një botë që do të tallet me ta për
zgjedhjet e tyre të virtytshme?

P

ërse është thjeshtësia kaq e rëndësishme? Përse do
të kishte rëndësi për Zotin gjatësia e një fundi, masa
e një dekolteje apo një bluzë që i mbulon supet?
Unë jam nëna e pesë vajzave dhe dy djemve dhe, siç mund
ta përfytyroni, tema e thjeshtësisë është diskutuar herë pas
here në shtëpinë tonë. Por gjatë viteve, kam mësuar se
thjeshtësia mësohet më mirë nëpërmjet dhënies mësim të
doktrinës dhe dhënies së një shembulli të mirë. Doktrina
do t’i ndihmojë fëmijët tanë të kuptojnë përse thjeshtësia
është kaq e rëndësishme dhe shembulli ynë do t’u tregojë
në mënyra të gëzueshme bekimet e thjeshtësisë.

Çfarë Është Thjeshtësia?

Thjeshtësia është një parim i dhënë nga Perëndia, që
mund të na ndihmojë për t’i përdorur trupat tanë siç duhet
këtu në vdekshmëri. Përkufizimi i thjeshtësisë tek Të Vërtetë
ndaj Besimit është “mbajtja e një qëndrimi të përulur dhe të
hijshëm në veshje, në zbukurim, në gjuhë dhe në sjellje” 1.
Thjeshtësia nuk është e kotë apo për t’u mburrur. Njerëzit
që kanë thjeshtësi, nuk i përdorin trupat e tyre ose sjelljen
e tyre për të kërkuar miratim nga bota apo për të tërhequr
vëmendjen ndaj arritjeve të tyre të vërteta ose të hamendësuara apo ndaj tipareve të dëshiruara.
Ju lutem të kujtoni se parimet e thjeshtësisë, të treguara
këtu, gjejnë zbatim si për burrat edhe për gratë, si për bijtë
edhe për bijat, dhe kujtoni se edhe kur japim mësim për
thjeshtësinë dhe e tregojmë me shembuj atë, ne kurrë nuk
dënojmë ata që zgjedhin funde të shkurtra apo “flokët si
ylber dhe vëthët e shumtë të shndritshëm” 2. Ne gjithmonë
japim shembullin e dhembshurisë dhe të dashurisë si e
Krishtit për individin, ndërkohë që mbetemi besnikë ndaj
standardeve që ka caktuar Zoti.

Unë dëshmoj se zgjedhjet që bëjmë për t’u paraqitur
dhe për t’u sjellë me thjeshtësi, dërgojnë një mesazh të
fuqishëm se ne e kuptojmë identitetin tonë si bij e bija të
Perëndisë dhe se ne kemi zgjedhur të qëndrojmë në vende
të shenjta.
Më pëlqen shumë ky shkrim i shenjtë: “A nuk e dini
ju se jeni tempulli i Perëndisë dhe se Fryma e Perëndisë
banon në ju? . . . Tempulli i Perëndisë, i cili jeni ju, është i
shenjtë” (1 Korintasve 3:16–17). Trupat tanë janë tempujt e
shpirtrave tanë. Është në këtë tempull trupor që ne e ftojmë
shoqërimin e Frymës së Shenjtë. Unë besoj se, kur zgjedhim të veshim veshje të thjeshta dhe sillemi me një sjellje
të thjeshtë, ne e bëjmë të dukshme dhe e jetojmë dëshminë
tonë për Perëndinë, Atin e Amshuar, dhe Birin e Tij, Jezu
Krishtin. Ne dëshmojmë nëpërmjet pamjes sonë fizike se
jemi dishepuj të Krishtit dhe se e jetojmë ungjillin e Tij.
Përse Është e Rëndësishme Thjeshtësia?

Ne jetojmë në një botë të së mirës e të së ligës dhe trupi
fizik mund të përdoret ose për qëllime të drejta ose për
qëllime të liga. Por ne e dimë se trupat tanë të çmuar janë
një dhuratë nga Perëndia për secilin prej nesh. Ata janë të
shenjtë. Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, na mësoi: “Për ata që e njohin dhe e kuptojnë
planin e shpëtimit, përdhosja e trupit është një vepër rebelimi [shih Mosia 2:36–37] dhe një mohim i identitetit tonë
të vërtetë si bij e bija të Perëndisë” 3. Ne zgjedhim të kujdesemi për trupat tanë dhe t’i mbrojmë ata, me qëllim që të
mund të jemi vegla në duart e Perëndisë për të plotësuar
qëllimet e Tij të lavdishme (shih Alma 26:3). Nëse dëshirojmë që ta mbrojmë Shpëtimtarin dhe të bëjmë punën e
Tij, ne duhet të pyesim veten: “Nëse Shpëtimtari do të na
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qëndronte në krah, a do të ndiheshim rehat me rrobat që
kemi veshur?”
Thjeshtësia në veshje, pamje, mendim dhe sjellje është
provë se ne e kuptojmë që besëlidhjet që kemi bërë, na bekojnë, na mbrojnë dhe na fuqizojnë në përgatitjen tonë për
t’u kthyer në praninë e Tij. Kur u pagëzuam, ne hodhëm
hapat për të dalë nga bota dhe për të hyrë në mbretërinë e
Perëndisë. Gjithçka duhet të jetë e ndryshme për ne. Plaku
Robert D. Hejls, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, na
mësoi: “Duke zgjedhur të jemi në mbretërinë e Tij, ne e
veçojmë – nuk e izolojmë – vetveten nga bota. Veshja jonë
do të jetë e thjeshtë, mendimet tona të dëlira, të folurit tonë
i pastër.” 4
Thjeshtësia është një parim i cili do të na ndihmojë të
qëndrojmë të sigurt në shtegun e besëlidhjes, ndërkohë
që përparojmë në praninë e Perëndisë. Thjeshtësia në të
veshur e pamje dhe në mendim e sjellje do të na ndihmojë
të përgatitemi që të bëjmë e të mbajmë besëlidhje të shenjta të tempullit. Për t’i bekuar e mbrojtur Adamin dhe Evën,
Perëndia u dha atyre rroba lëkure për t’i veshur ata përpara
se t’i dërgonte jashtë kopshtit. Në mënyrë të ngjashme,
Perëndia na ka dhënë një mbulesë besëlidhjesh në vdekshmëri, të simbolizuar nga veshjet e shenjta të brendshme
të tempullit.
Cilat Janë Bekimet e Thjeshtësisë?

Çfarë mund t’iu mësojmë bijve dhe bijave tona që t’i
ndihmojmë të kenë kurajën për të zgjedhur thjeshtësinë
në një botë që do të tallej me ta dhe do t’i përqeshte për
zgjedhjet e tyre të dëlira dhe të virtytshme? A na shohin ne
duke i përdorur trupat tanë për të tërhequr vëmendje apo
për të përlëvduar Perëndinë?
Thjeshtësia në mendim, fjalë, pamje të jashtme dhe
sjellje na ndihmon të fitojmë tri bekime fuqizuese dhe
fisnikëruese.
1. Thjeshtësia fton shoqërimin e vazhdueshëm të Frymës
së Shenjtë. Plaku Hejls ka thënë: “Thjeshtësia është thelbësore për të qenë të denjë për Shpirtin” 5.
Le t’i ndihmojmë fëmijët tanë të kuptojnë se ata nuk
do të duan të bëjnë ndonjë gjë për t’ia mohuar vetvetes
“dhuratë[n e] papërshkrueshme të Frymës së Shenjtë” (DeB
121:26). I ndihmoni të dinë se dhurata të çmuara dhe të
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fuqishme shpirtërore i bashkëngjiten shoqërimit të Tij të
shenjtë. Perëndia ka premtuar: “Unë do të të jap nga Shpirti im, që do të ndriçojë mendjen tënde, që do ta mbushë
shpirtin tënd me gëzim; . . . Me anë të kësaj ti do të dish,
gjithë gjërat, cilatdo që dëshiron prej meje, të cilat çojnë në
gjërat e drejtësisë, me besim, duke besuar në mua se do të
marrësh” (DeB 11:13–14). Dituri, urtësi dhe dëshmi; gëzim,
paqe dhe lumturi – këto janë disa nga bekimet e mëdha që
mund t’ua premtojmë fëmijëve tanë teksa i ftojmë të jetojnë
me thjeshtësi dhe të jenë të denjë për Frymën e Shenjtë.
Një prej sfidave të veshjes me thjeshtësi është që modat
dhe sjelljet e pranuara shoqërisht ndryshojnë rregullisht.
Standardet e Zotit nuk ndryshojnë kurrë. I mësoni të rinjtë
dhe të rejat të jenë të ndjeshëm ndaj Shpirtit, ndërkohë që
bëjnë zgjedhje rreth gjërave që veshin, thonë dhe bëjnë.
Kur jetojnë pranë Shpirtit, ata nuk kanë nevojë të jenë si
bota.
Fëmijët tanë kanë marrë dhuratën e Frymës së Shenjtë
dhe po udhëtojnë në shtegun e besëlidhjeve, i cili çon drejt
tempullit dhe do t’i kthejë ata drejt pranisë së Perëndisë.
Ata kanë nevojë për ne që t’u japim siguri dhe të japim për
ta shembullin, se ata do të udhëhiqen, mbrohen, ngushëllohen dhe dëlirësohen kur jetojnë të denjë për Frymën
e Shenjtë.
2. Ne mund t’u mësojmë bijve dhe bijave tona se pamja e jashtme dhe sjellja me thjeshtësi ndihmojnë që të
na mbrojnë nga ndikimet shkatërruese të botës. Një prej
veprave më mashtruese, të përdorura kundër ne të gjithëve,

I mësoni të rinjtë dhe të rejat të jenë të
ndjeshëm ndaj Shpirtit, ndërkohë që bëjnë
zgjedhje rreth gjërave që veshin, thonë dhe
bëjnë. Kur jetojnë pranë Shpirtit, ata nuk
kanë nevojë të jenë si bota.

është sjellja e pranuar shoqërisht se moralshmëria ka dalë
nga moda. Thjeshtësia është një mbrojtje kundrejt ndikimeve të tilla të liga dhe një ruajtje e dëlirësisë dhe virtytit.
Dëgjoni këto fjalë nga broshura Për Forcën e Rinisë: “Përpara martesës . . . mos bëni asgjë . . . që zgjo[n] emocionet
seksuale” 6. Pamja e jashtme dhe sjellja pa thjeshtësi shpesh
do të zgjojnë emocione seksuale dhe do të copëtojnë
pengesat mbrojtëse, dhe do të ftojnë tundim në rritje për
ta shkelur ligjin e dëlirësisë.
Plaku Hejls na mësoi: “Thjeshtësia është në qendër të
qenies të pastër e të dëlirë, si në mendim dhe në veprim.
Prandaj, meqë ajo i udhëheq dhe i ndikon mendimet, sjelljen dhe vendimet tona, thjeshtësia është në thelb të karakterit tonë.” 7 U mësoni thjeshtësinë dhe jepni shembuj për
të, që t’i ndihmojmë të rinjtë dhe të rejat tona të përgatiten
për t’i mbrojtur e ruajtur fuqitë krijuese brenda tyre. I ndihmoni ata që ta mbajnë të shenjtë dhe ta ruajnë shprehjen
e dashurisë midis një bashkëshorti dhe një bashkëshorteje
për martesën.

3. Thjeshtësia na aftëson që të “qëndro[jmë] si dëshmitarë të Perëndisë në të gjitha kohërat” (Mosia 18:9).
Shpëtimtari na mësoi: “Mbani lart dritën tuaj që të ndriçojë
tërë botën. Vini re, unë jam drita që ju duhet të mbani lart”
(3 Nefi 18:24). Ne kemi një mandat hyjnor për të qenë një
fanar për botën, për të demonstruar gëzimin e të jetuarit
të ungjillit, për t’u mësuar drejtësinë dhe për të ndërtuar
mbretërinë e Perëndisë mbi tokë. Secili prej nesh pasqyron
Dritën e Krishtit kur jemi të thjeshtë e të dëlirë dhe i mbajmë urdhërimet. Thjeshtësia është një dëshmim i dëshmisë
sonë për Shpëtimtarin dhe për ungjillin e Jezu Krishtit.
Sa të bukur dhe sa të bekuar janë ata që udhëhiqen
nga Fryma e Shenjtë, të cilët e mbrojnë vetveten nga të
qenit si bota dhe të cilët i qëndrojnë botës si dëshmitarë
të Perëndisë. Dhe të bekuar janë ata që u japin shembull
dhe mësim për doktrinën e thjeshtësisë të gjithë bijve dhe
bijave të Sionit.
Përderisa kemi bërë besëlidhje ta ndjekim Shpëtimtarin
dhe dëshirojmë të marrim plotësinë e bekimeve të Shlyerjes
së Tij në jetën tonë, gjendet në të vërtetë vetëm një kostum
që është i rëndësishëm. Moroni shënon: “Zgjohu dhe ngrihu nga pluhuri, . . . po, dhe vish rrobat e [tua të] bukura,
O bijë e Sionit; . . . që besëlidhjet e Atit të Amshuar . . . të
mund të plotësohen” (Moroni 10:31; theksimi i shtuar).
Rrobat e bukura janë rrobat e drejtësisë, të veshura prej
atyre që i kanë mbajtur besëlidhjet e tyre. A po i përgatitim
fëmijët tanë që t’i veshin këto rroba të bukura?
Unë dëshmoj se shpëtimi është në Krishtin dhe se ata
që i kanë mbajtur besëlidhjet e tyre, do të “kenë njohuri të
përsosur të gëzimit të tyre dhe të drejtësisë së tyre, duke
qenë të veshur me pastërti, po, madje edhe me rrobën
e drejtësisë” (2 Nefi 9:14). ◼
Nga një fjalim i mbajtur më 2 maj 2013 në Konferencën e Grave
të Universitetit “Brigam Jang”.
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ZËRA TË SHENJTORËVE TË DITËVE TË MËVONSHME

K

ur isha 17 vjeç, ne jetonim në një
ishull në Norvegjinë jugore, të
quajtur Andabeloj. Babai im u bashkua me Kishën në Andabeloj dhe u
pagëzua në oqean atje.
Unë isha peshkatar në atë kohë
dhe kisha mjaft përvojë në manovrimin e një anijeje. Babai më ngarkoi
përgjegjësinë e shërbimit tonë si taksi
detare që përdorej nga banorët e
zonës.
Një ditë në vitin 1941, morëm një
telefonatë nga doktori në Flekefjord,
në veri. Një grua, e cila jetonte rreth
dy orë larg me anije, kishte nevojë për
vëmendje të menjëhershme mjekësore. Dr. Hofman pyeti nëse unë mund

ta çoja për ta parë atë, por prindërit
e mi ishin të shqetësuar për një stuhi
që vazhdonte plot tërbim në Detin e
Veriut. Vendosëm të luteshim, duke
i kërkuar Atit Qiellor se çfarë të bënim. Ne morëm përgjigje se duhej të
vazhdoja.
Kur e zbrita në det Trygun, anijen
time të peshkimit 10 metra të gjatë,
moti ishte i keq dhe valët ishin të
mëdha. Pasi e mora doktorin, u nisa
përmes fjordit drejt detit të hapur. Ne
duhej të udhëtonim drejt një komuniteti pikërisht në veri të Listas, të vendosur në bregdetin jugor e shkëmbor
të Norvegjisë – të famshëm për motin
me stuhi dhe mbytjen e anijeve.

E drejtova anijen përmes stuhisë
derisa arritëm te një gji shkëmbor,
rreth 12 metra i gjerë, i cili të çonte
drejt vendmbërritjes sonë. Valët, aq
të larta sa nuk mund ta kontrolloja
anijen përmes gjirit, po vërsuleshin
brenda gjirit dhe po përplaseshin
kundrejt shkëmbinjve.
“Çfarë duhet të bëjmë?” pyeti doktori nëpër stuhi.
“Duhet të lutemi rreth saj”, u
përgjigja.
Ndalova dhe u luta, duke i kërkuar
Atit Qiellor udhëzim. Sapo kisha thënë amen, një përgjigje më erdhi me
qartësi. Papritur m’u kujtua një ngjarje
që më kishte treguar një peshkatar i

ILUSTRIMET NGA BRADLEY H. CLARK

LUTJA IME NË DETIN E VERIUT

moshuar. Ai ishte duke peshkuar në të
njëjtën zonë gjatë një stuhie të rëndë
dhe nuk mund të arrinte në breg.
Ndërsa po priste të largohej stuhia,
vuri re një model në valët që vinin.
Pasi derdheshin tri valë tepër të mëdha, pasonte një periudhë e shkurtër
qetësie – mjaftueshëm e gjatë sa ai të
hynte brenda gjirit.
Kisha peshkuar shumë herë në këtë
zonë, por asnjëherë nuk e kisha vënë
re një model valësh. Prapëseprapë, e
solla anijen në hyrje të gjirit, ku pritëm
dhe vëzhguam teksa erdhën tri valët e
mëdha. Dhe sigurisht, pasoi një qetësi
e papritur. E lëviza anijen përpara mbi
ujin e qetësuar të gjirit të brendshëm

V

alët ishin aq të larta sa
nuk mund ta kontrolloja anijen përmes gjirit.

dhe e çova Dr. Hofmanin të sigurt në
breg. Ai nxitoi për te gruaja e sëmurë,
ndërkohë që prisja në anije, mirënjohës që Ati Qiellor i ishte përgjigjur
lutjes sime.
Kur doktori u kthye rreth një orë
më vonë, ai shpalli: “Ia shpëtuam jetën
asaj!”
I lehtësuar nga lajmi dhe moti i
përmirësuar, unë e drejtova anijen për
në shtëpi pa asnjë aksident.
Unë jap dëshmi se, kur kemi nevojë
për ndihmë, ne duhet të lutemi. E di
se Ati Qiellor do të përgjigjet. ◼
Olaf Torlif Xhensen, Juta, SHBA

AI JU DO

I

sha ulur në cepin e dhomës çelestiale, pranë organos, gjatë përkushtimit
të Tempullit të Memfisit në Tenesi.
Presidenti Xhejms E. Faust (1920–
2007), anëtar i Presidencës së Parë
nga viti 1995 deri në vitin 2007, kishte
ardhur për të përkushtuar tempullin.
Ai dhe disa udhëheqës të tjerë ishin të
ulur prapa mikrofonit. Një kor i Kishës
nga zona hyri brenda në rreshta dhe
qëndroi pas tyre.
Një grua e re në moshë, të cilën
unë e vizitoj si mësuese vizitore, ishte
anëtare e korit. Gjatë gjithë mbledhjes,
u luta që ajo të merrte atë për të cilën
kishte ardhur. Ajo më kishte thënë në
mirëbesim se erdhi në përkushtimin
e tempullit atë ditë për të mësuar se
ku qëndronte ajo me Zotin. Ajo kishte
kryer mëkate të rënda në të shkuarën
dhe, edhe pse ishte penduar, ende
nuk arrinte të ndihej mirë për veten e

saj dhe madje të ndihej mirë rreth të
kënduarit në kor.
Ia ngula vështrimin Presidentit Faust, duke e ndier se ai, si përfaqësues
i Zotit në Presidencën e Parë, mund
të ishte në gjendje të bënte diçka. Por
si mund t’ia thoja atij dhe si mund të
bënte ai ndonjë gjë? Pas mbledhjes, ai
do të dilte nga dhoma në po të njëjtën
mënyrë si kishte hyrë dhe nuk do të
kishte as prezantime, as shtrëngime
duarsh dhe as fjalë të shkëmbyera. E
kuptoja që ai ishte i zënë me punë
dhe i kishte gjërat të përgatitura për
udhëtimin, por përsëri u luta.
Presidenti Faust, i zhytur në mendime, hodhi vështrimin tek unë për
njëfarë kohe – muskujt në vetullat
e tij ishin të lidhura së bashku. Kur
mbledhja mbaroi, një shprehje e lumtur e mbushi fytyrën e tij me dritë.
E hodhi vështrimin tek unë përsëri
dhe pastaj, papritur, u ngrit në këmbë,
u kthye dhe e zgjati drejt krahun e tij
aq sa mund të arrinte. Ai tregoi me
dorë pikërisht drejt mikeshës sime.
Pastaj ai tha me një zë të vendosur
dhe të lartë: “Zoti të do ty!”
Gjesti i Presidentit Faust ishte i vogël
dhe i thjeshtë, por përsëri kaq i fuqishëm sa ç’mund të kishte ardhur vetëm
prej Frymës së Shenjtë, duke i komunikuar atij atë që unë nuk mundesha.
Ato pak fjalë e bekuan mikeshën time
dhe vazhdojnë ta mbështetin besimin
tim se Zoti tregon kujdes për hollësitë
e jetës sonë dhe “se nëpërmjet gjërave
të vogla dhe të thjeshta gjëra të mëdha
bëhen” (Alma 37:6). ◼
Elis Viktoria Uestën-Sherud,
Arkansas, SHBA
Te t o r 2 0 1 4
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D

epresioni klinik ishte diçka me të
cilën kurrë nuk dëshiroja të ndeshesha përsëri. Por pasi kisha qenë e
çliruar prej tij për 12 vjet, ai u kthye.
Isha e frikësuar dhe e shqetësuar.
E pyeta Atin Qiellor dhe u luta për forcën që t’ia dilja mbanë sprovës sime.
Gjithashtu iu përgjërova Atij që depresioni im nuk do të zgjaste pesë vjet,
siç kishte zgjatur herën e fundit.
Bashkëshorti im dhe unë kemi
tre fëmijë, dy djem dhe një vajzë, të
cilët na kanë bekuar me 13 nipër e
mbesa. Duke e ditur dëshpërimin që
po hasja, bija ime e organizoi familjen për një ditë agjërimi e lutjeje. Të
gjithë nipërit e mbesat, mosha nga 1
deri në 10 vjeç, donin të luteshin për
gjyshen dhe tre që ishin pagëzuar,
donin të agjëronin. Ishte një ngushëllim i madh të dija se bashkëshorti
im, fëmijët e mi dhe nipërit e mbesat
e mia do të agjëronin e luteshin për
hirin tim.

T

ë gjithë nipërit e mbesat, mosha nga
1 deri në 10 vjeç, donin të luteshin për
gjyshen dhe tre që ishin pagëzuar, donin
të agjëronin.
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Të nesërmen, kur u zgjova nga një
dremitje, ndjenja e depresionit nuk dukej dhe aq e fuqishme. Të nesërmen
u largua edhe më shumë. Pas ditës së
pestë, depresioni im u largua tërësisht.
Atë mbrëmje, ndërsa po mendoja thellë rreth mënyrës se si kishte ndodhur
kjo mrekulli, një zë ma preku qenien
time dhe më tha: “I dëgjova fëmijët”.
Ati Qiellor i kishte dëgjuar ata në
pafajësinë e tyre dhe iu ishte përgjigjur
lutjeve të tyre të përulësisë, besimit
dhe dashurisë.
Shpëtimtari na mësoi:
“Në qoftë se nuk ktheheni dhe nuk
bëheni si fëmijët e vegjël, ju nuk do të
hyni fare në mbretërinë e qiejve.
Kush, pra, do të përulet
si ky fëmijë i vogël, do
të jetë më i madhi në
mbretërinë e qiejve”
(Mateu 18:3–4).

Kam pasur letërkëmbim me nipërit
dhe mbesat e mia dhe i kam falënderuar për agjërimin dhe lutjen për hirin
tim. U thashë atyre se sa shumë i dua.
U thashë se Ati Qiellor i kishte dëgjuar
ata dhe iu përgjigj lutjeve të tyre.
Ndërsa nipërit dhe mbesat e mia
rriten në ungjill, shpresoj që ata do
ta kujtojnë kohën kur Ati Qiellor i
tha gjyshes së tyre: “I dëgjova fëmijët”. Dhe shpresoj që ajo përvojë do
ta forcojë dëshminë e tyre dhe do t’i
ndihmojë të qëndrojnë të fortë në
ungjill. ◼
Xhoi Kromër, Kaliforni, SHBA

HELM TEPËR TËRHEQËS

K

ur dola nga dera kryesore për të
marrë gazetën, pashë një pamje të
pakëndshme. Një pirg dheu i kuqërremtë i milingonave të zjarrta ishte
formuar gjatë natës, duke u ngritur
përmes të çarës midis lëndinës dhe
trotuarit.
Edhe pse bashkëshorti im dhe unë
nuk kishim jetuar gjatë në Teksas të
SHBA-së, e dija nga përvoja e dhembshme se thumbimi i milingonave, jo
ngjyra e tyre, ua kishte vënë atë nofkë.
U drejtova për në garazh, ku mbanim
pesticidin. Pastaj i lexova udhëzimet
në etiketë.
“[Ky pesticid] është tepër tërheqës
për milingonat e zjarrta”, lexonte. “Ato
do ta çojnë brenda në pirgun e tyre të
dheut, do t’ia japin si ushqim mbretëreshës së tyre dhe kolonia do të
vdesë.” Etiketa më udhëzoi të hidhja
disa kokrra mbi pirg dhe përreth tij.
Milingonat do të bënin pjesën tjetër.
Isha në mëdyshje. Milingonat e
zjarrta më dukeshin tepër të zgjuara, të
afta për të ndërtuar pirgje të larta brenda një nate të vetme. Dyshoja se ato
do të gënjeheshin nga helmi i maskuar, por megjithatë e hodha mbi pirg.
Pak kohë më pas, e gjeta pirgun
duke zhurmuar nga veprimi. E ruajta
largësinë, por u përkula që të shihja
trazirën. Ato ishin të gëzuara në kulm
sikur sapo kishte rënë mana nga qielli.

Ato po i ngrinin kokrrat e bardha me
pincat e tyre të vogla dhe po përplaseshin me njëra-tjetrën nga nxitimi që ta
fusnin helmin brenda pirgut të tyre.
Vështrova e tmerruar nga habia.
Ato me dëshirë po e çonin helmin në
shtëpinë e tyre. Siç dukej, fjalët “tepër
tërheqës” nuk ishin të tepruara. Në
njëfarë mënyre firma e pesticideve
kishte qenë në gjendje ta bënte diçka
të keqe – madje vdekjeprurëse – të
dukej jashtëzakonisht e mirë.
Nuk kisha parë kurrë një shembull
më të habitshëm të mënyrës se si e
keqja mund të bëhet të duket e mirë.
Më bëri të mendoja për mënyrën se si
Satani bën të njëjtën gjë. U ngushëllova të kuptoja që, edhe pse ai mund ta
spërkatë helmin e tij të maskuar përreth
shtëpisë sime, ai nuk mund ta sjellë atë
brenda – në qoftë se unë nuk e lejoj
atë. Pra, si mund ta mbaj atë jashtë?
Më erdhi në mendje një nga shkrimet e mia të shenjta të parapëlqyera:
“Pasi vini re, Shpirti i Krishtit i jepet çdo
njeriu, që ai të dallojë të mirën nga e
keqja”. Me atë Shpirt, shpjegon Mormoni, ne “mund të di[më] me një njohuri
të përsosur” nëse diçka është nga Perëndia apo nga Satani (Moroni 7:16).
Ajo përvojë e vëzhgimit të atyre
milingonave të dënuara më mbushi
me mirënjohje që bashkëshorti im dhe
unë mund të gjykonim dhe të dinim

me siguri nëse do ta lejonim diçka
brenda shtëpisë sonë. Detyra jonë
ishte t’i mësonim fëmijët tanë ta ndiqnin Shpirtin e Krishtit, që të mund ta
njihnin helmin kur ta ndeshnin atë.
Teksa u përkula atje, duke parë ato
insekte që transportonin çdo kokërr të
fundit brenda pirgut të tyre të dheut,
unë u betova që të bëja gjithçka mundesha për ta mbajtur helmin jashtë
shtëpisë sime. ◼
Alison L. Rendëll, Juta, SHBA

E

tiketa më udhëzoi të hidhja disa kokrra mbi
pirg dhe përreth tij. Milingonat do të bënin
pjesën tjetër.

Në Mbrojtje
Ne Besojmë
TË ASAJ QË

Ne jetojmë në një botë ku shumë
veta e shohin të ligën si të mirë dhe
të mirën si të ligë dhe ne duhet ta
mbrojmë të mirën. Në vijim janë dëshmi të të rinjve në moshë madhore, të
cilët i mbrojtën gjërat që ata i besojnë. Ata nuk debatuan ose reaguan me
zemërim, ose pa mirësjellje. Ata treguan “si kurajë edhe mirësjellje” 1 dhe,
si rrjedhim, i forcuan të tjerët (shih
3 Nefi 12:44–45).
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VËLLAI IM NUK PRANOI TË
PINTE SHAMPANJË

Në Francë, shërbimi ushtarak është
i detyruar. Vëllai im më i ri 20-vjeçar,
Loiku, vendosi të shkonte në shkollën
e oficerëve rezervistë për t’u bërë toger.
Në mbarimin e shkollës, pati një ceremoni betimi për oficerët e rinj. Secili, një
nga një, duhet të përsëritë përmendsh
parullën e regjimentit. Më pas ai duhet
të pijë një gotë me shampanjë që mban
brenda një trëndafil – duke i gëlltitur
të dyja. Kjo traditë filloi me Napoleon
Bonopartin dhe, që nga ajo kohë, nuk
ka ndodhur asnjëherë që një oficer të
mos marrë pjesë.
Loiku i tha kolonelit se parimet e tij
fetare nuk e lejonin atë të pinte pije
alkoolike. Një heshtje e akullt e ndoqi
kërkesën e Loikut për një përjashtim.
Koloneli u ngrit. Në vend që ta detyronte Loikun që të pinte shampanjën, ai e
përgëzoi për mbajtjen e parimeve të tij
pavarësisht nga trysnia, duke thënë se
ai ishte krenar që po e mirëpriste një
njeri me integritet moral në regjimentin
e tij. Ata e zëvendësuan shampanjën
dhe Loiku mori pjesë në ceremoninë e
bërjes së betimit.

Pas kolegjit, motra ime Greis dhe unë punuam për një firmë,
bashkë me disa shenjtorë të tjerë të ditëve të mëvonshme.
Punëdhënësit tanë nuk ishin anëtarë të Kishës. Kur motra ime
u fejua, punëdhënësja jonë planifikoi një festë surprizë për nusen. Shpresoja që ajo do t’i respektonte standardet tona por, në
vend të kësaj, ajo porositi pije alkoolike, një kërcimtar mashkull
dhe një video skandaloze.
Përpara festës për nusen, ndjeva pëshpëritjen e Frymës së
Shenjtë brenda meje duke më nxitur që ta kujtoja pronaren
lidhur me standardet tona. Mbërtheva me duar medaljonin e
Të Rejave dhe mendova për gjithë përpjekjen dhe sakrificat që
kisha bërë, kur isha në Të Rejat, për ta përfunduar përparimin
tim personal. U luta që të udhëhiqesha për të qëndruar pak më
lart në këtë kohë. I dërgova një mesazh me celular punëdhënëses sime për shqetësimet e mia, duke menduar se ajo mund
të fyhej. Prapëseprapë, dëshira ime më e madhe ishte që të
kënaqja Atin Qiellor.
Kur filloi festa, pronarja nuk më foli apo as që më buzëqeshi.
Megjithatë, ajo e anuloi kërcimtarin dhe videon.
Në ditët pas festës, pronarja ime nuk fliste dhe qeshte më
me mua, sikurse kishte bërë përpara festës. Megjithatë, unë
ndihesha e qetë ngaqë e dija se Perëndia ishte i kënaqur me
atë që kisha bërë unë. Rreth një javë më pas, marrëdhënia ime
me pronaren time u kthye përsëri në gjendjen normale. E di
se Perëndia e zbuti zemrën e saj dhe e ndihmoi të kuptonte se
unë e jetoja atë që besoja.
Lemi Labitag, Lugina Kagajan, Filipine

Pier Antian, Francë
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TË RINJTË NË MOSHË MADHORE

MË FTUAN NË NJË FESTË TË SHFRENUAR

UNË DËGJOVA GJUHË FYESE NË KLASË

Kur isha rreth 18 vjeçe, ndoqa një kurs për rrobaqepëse. Një
ditë, pak metra larg meje, tri vajza filluan të përdorin fjalë fyese.
Nuk dija nëse duhej t’i shpërfillja ato për të shmangur mosmarrëveshjen apo nëse duhej t’i mbroja standardet e mia dhe t’u
kërkoja atyre të ndalonin. Më së fundi, thashë në një mënyrë sa
më të mirësjellshme që munda: “Më falni, por a mund të tregoni
kujdes me gjuhën që përdorni?”
Vajza më trupmadhe prej tyre ma nguli vështrimin dhe tha:
“Do të flasim si të duam”.
Unë thashë: “Por, a duhet vërtet të shani? Ajo vërtet më fyen.”
Ajo tha: “Atëherë mos dëgjo”.
Fillova të zemërohem dhe thashë: “Është e vështirë të mos
dëgjoj kur ju flisni me zë kaq të lartë”.
Ajo tha: “Jepi fund kësaj”.
U dorëzova. Isha e mërzitur me vajzat, por edhe më shumë e
mërzitur me vetveten. Nuk munda ta besoj se e kisha lejuar tonin
tim të bëhej kundërshtues. Vajzat ende shanin dhe tani ato ishin
të gjitha të inatosura.
Pasi u qetësova, vura re se vajzat kishin vështirësi me makinën
e tyre të qepjes. E dija se çfarë nuk shkonte ngaqë e kisha pasur
po atë problem më përpara. Kështu që u tregova atyre se si ta
rregullonin. Pashë se shprehja ndryshoi në fytyrën e vajzës më
trupmadhe. “Hej”, tha ajo, “na vjen keq.” Nuk mund ta besoja
– ajo po kërkonte falje. “Edhe mua më vjen keq”, i thashë asaj.
“Nuk duhej të isha zemëruar në atë mënyrë.”
U ktheva te makina ime e qepjes dhe nuk dëgjova asnjë fjalë
tjetër sharjeje. Ajo përvojë më mësoi se fjalët tona mund të mos
i ndryshojnë sjelljet e të tjerëve, por mirësia dhe shërbimi shpesh
munden.
Keti Pajk, Juta, SHBA
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U bashkova me Kishën kur isha 19 vjeç,
i dyti i tre djemve dhe i vetmi shenjtor i
ditëve të mëvonshme në familjen time.
Pak kohë pasi isha pagëzuar, fillova
të ndiej dëshirën për të shërbyer një
mision. Pas një viti, Shpirti më tha se
duhej të shkoja. Fola me nënën time,
e cila e ndjeu se nuk duhej të shkoja. E
shtyva dhe një vit tjetër, por dëshira për
të shërbyer në mision kurrë nuk m’u
largua. Gjatë atij viti, studiova shkrimet
e shenjta, kurseva paratë e mia, përgatita dokumentet e mia, i bëra të gjitha
vizitat mjekësore dhe – pasi u përfundua gjithçka tjetër – prita Zotin. Pa
kaluar shumë kohë, unë mora thirrjen
për të shërbyer në Misionin e Brazilit,
Kampinas.
Prindërit e mi ende kundërshtuan.
Agjërova dhe u luta haptazi, duke i
treguar Atit Qiellor rreth tërë gjërave
që kisha frikë. I kërkova Atij ta prekte
zemrën e babait tim tokësor. Ai e preku.
Për habinë time, babai im ishte i pranishëm në festën e lamtumirës që miqtë e
mi kishin përgatitur për mua të shtunën
para nisjes sime. Dhe atë të hënë, babai
im më çoi në aeroport.
Gjatë misionit tim, e ndjeva dashurinë e Perëndisë teksa predikoja ungjillin.
Mami nuk pushoi së qeni një nënë dhe,
kur u ktheva në shtëpi, ajo ishte njeriu
i parë që më përqafoi.
Mësova se shërbimi në mision është
shumë më tepër se një detyrë; është një
privilegj dhe një kohë e mrekullueshme
rritjeje dhe mësimi.
Kleison Uellington Amorim Brito,
Parajba, Brazil
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UNË E MBROJTA
SHËRBIMIN NË NJË MISION

UNË DHASHË DËSHMI PËR PERËNDINË

Si student në vitin e parë të universitetit më të mirë të vendit
tonë, ndjeva shtytjen për të bërë më të mirën. Përndjekja erdhi
dhe unë fillova të vë në dyshim besimin tim tek ungjilli, ndërkohë që shumë prej profesorëve të mi shpjegonin ato gjëra që ata
i shpallnin të ishin “realitet”. Shumë prej shokëve të mi të klasës
u ndikuan. Ky mjedis e bëri të vështirë që t’i përkrahja vlerat e
krishtera. Mendova të largohesha, por vendosa se ishte më mirë
të qëndroja. Arsyetova se, nëse kishte vetëm pak veta që kualifikoheshin për të hyrë në këtë universitet dhe në mes atyre pak
njerëzve kishte vetëm pak shenjtorë të ditëve të mëvonshme,
atëherë unë duhej të qëndroja dhe të mbroja të vërtetën.
Profesori im i biologjisë, një ateist i vetëshpallur, jepte mësime të shkencës pa asnjë bindje në një Krijues Suprem. Por sa
më tepër që dëgjoja, aq më shumë më përforcohej bindja se
ka një Qenie Supreme – Perëndia, Ati ynë – i cili i krijoi të gjitha
këto gjëra. Të tjerë debatuan se kjo ide nuk kishte asnjë kuptim.
Diskutimet tona u bënë më të zjarrta. Mezi prisja të ngrija dorën
dhe të shpjegoja se unë besoj te Perëndia si Krijuesi.
Koha erdhi për të bërë komente. Në shkollën time, ishte e
zakonshme për njerëzit që të duartrokitnin, të bërtitnin apo t’u
fishkëllenin atyre që i paraqisnin idetë e tyre. U ngrita në këmbë
dhe i thashë thjeshtësisht palës kundërshtuese: “Të besuarit te
Perëndia mund të mos ketë kuptim për ju në këtë çast, por dita
do të vijë kur gjithçka do të ketë kuptim për ju, me po aq qartësi
sa ka kuptim për mua tani”.
Që nga ajo kohë, nuk kam marrë kurrë ndonjë fishkëllimë kur
i mbroj bindjet e mia. Që nga ajo kohë e më pas, unë përparova
nga ana akademike, shoqërore dhe shpirtërore. Fillova të marr
pjesë aktivisht në veprimtaritë e studentëve dhe u zgjodha në
disa pozita në shkollë.
Mësova se mbrojtja e së vërtetës, qoftë edhe një herë,
i ndikon shumë vendimet tona të ardhshme.
Vins A. Molehan i Riu, Mindanao, Filipine
SHËNIM

1. Shih Xhefri R. Holland, “Çmimi – dhe Bekimet – e të Qenit Dishepull”,
Liahona, maj 2014, f. 6.
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UNGJILLI NË JETËN TIME

DËSHMIA
Ime e Gërshetuar

Nga Ajvi Noshe

M

isionarët ia mësuan ungjillin familjes sime në shtëpinë tonë në Singapor. Ati
im nuk u bashkua me Kishën, por
nëna ime u bashkua. Ajo na mësoi
për Jezu Krishtin dhe për ungjillin e
Tij. Që kur isha fëmijë, unë me krenari u thoja shoqeve të mia se isha
një shenjtore e ditëve të mëvonshme.
Gjithmonë pata besim te mësimet
e nënës sime. Por kur u bëra një e re
në moshë madhore, një misionar më
pyeti se sa herë e kisha lexuar Librin
e Mormonit. Kjo pyetje më ishte bërë
edhe më parë, por këtë herë e kuptova se, ngaqë nuk e kisha lexuar Librin
e Mormonit, unë nuk e dija nëse ishte
i vërtetë.

Një Fakt i Pamohueshëm

Nuk mund t’i shmangesha më gjatë
një fakti të pamohueshëm: vërtetësia
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Për mua, vërtetësia
e ungjillit të Jezu
Krishtit dhe vërtetësia
e Librit të Mormonit
janë të gërshetuara.
Nëse ungjilli është i
vërtetë, atëherë Libri
i Mormonit është
i vërtetë.

Mormonit i vërtetë?” – më mbeti
në zemër.
Marrëdhënia ime në rritje me
Shpëtimtarin, Jezu Krishtin, gjithashtu më çoi drejt një dëshire për
të vërtetën. Dita kur e kuptova se
nuk mund të mësoja mjaftueshëm
rreth Jezu Krishtit pa e lexuar seriozisht Librin e Mormonit, ishte dita që
thellësisht dëshirova të di nëse ishte
i vërtetë.
E Thirrur si Mësuese

e ungjillit të Jezu Krishtit dhe vërtetësia e Librit të Mormonit janë të gërshetuara. Nëse ungjilli është i vërtetë,
atëherë Libri i Mormonit është i vërtetë. Ngaqë nuk e dija nëse Libri i Mormonit ishte i vërtetë, tani u ndjeva e
pasigurt për gjithçka që kisha besuar
duke u rritur. Pështjellimi ma mbushi
mendjen dhe pyetja – “A është Libri i

U luta për udhërrëfim. Gjatë kësaj
kohe, presidenti im i degës më thirri
që të jepja mësim rreth Librit të Mormonit në klasën e Doktrinës së Ungjillit. E pranova thirrjen, sepse e ndjeva
që mund të ishte përgjigjja e Zotit për
të më ndihmuar të dija të vërtetën e
Librit të Mormonit dhe për të më afruar më pranë Shpëtimtarit.

Historitë u Shpalosën
Kapitull pas Kapitulli

Fillova ta studioja Librin e Mormonit çdo javë dhe shpejt gjeta gëzim
në leximin tim. Historitë në Librin e
Mormonit u shpalosën kapitull pas
kapitulli dhe më afruan më pranë
Jezu Krishtit.
Lexova për lindjen e Krishtit, të
cilën Nefi e pa në një vegim:
“Dhe unë vura re qytetin e Nazaretit; dhe në qytetin e Nazaretit unë
pashë një virgjëreshë dhe ajo ishte
jashtëzakonisht e këndshme dhe e
bardhë. . . .
Dhe [engjëlli] më tha mua: Vër re,
virgjëresha që ti shikon është nëna e
Birit të Perëndisë, sipas mënyrës së
mishit” (1 Nefi 11:13, 18).
Lexova për planin e lumturisë dhe
mësova se besimi në Jezu Krishtin
është i nevojshëm për shpëtimin tonë.
Amuleku na mësoi:
“Unë e di se Krishti do të vijë mes
fëmijëve të njerëzve, për të marrë përsipër shkeljet e popullit të tij dhe se ai

do të shlyejë për mëkatet e botës;
pasi Zoti Perëndi e ka thënë atë.
Pasi, sipas planit të madh të Perëndisë së Amshuar, duhet të bëhet
një shlyerje, përndryshe i tërë njerëzimi do të mbarojë patjetër” (Alma
34:8–9).
Lexova për Jezu Krishtin duke u
kryer shërbesë deleve të Tij të tjera
në Amerikën e lashtë dhe e dija se Ai
është Perëndia i të gjitha kombeve.
Ai u tha nefitëve: “Ju jeni ata për të
cilët thashë: Dele të tjera unë kam që
nuk janë të kësaj vathe; ato gjithashtu
duhet t’i sjell, dhe ato do ta dëgjojnë
zërin tim; dhe do të ketë një vathë
dhe një bari” (3 Nefi 15:21).
Dëshmia Ime Erdhi
Pak nga Pak

Ndërsa lexoja Librin e Mormonit, u
ndriçua besimi im te Jezu Krishti dhe
u zgjerua kuptimi im për planin e Tij
(shih Alma 32:28).
Unë dëshmoj se Libri i Mormonit është gurthemeli i besimit tonë.
Fryma e Shenjtë më ka zbuluar se
Jozef Smithi është një profet i vërtetë,
i cili rivendosi Kishën e Perëndisë
mbi tokë dhe i cili përktheu Librin
e Mormonit nga fletët e arta. Libri

i Mormonit dëshmon për Jezu Krishtin dhe vepron krah për krah me
Biblën. Së bashku ata dëshmojnë se
Jezu Krishti është me të vërtetë Biri
i Perëndisë dhe se Ai është Perëndia
i të gjitha kombeve, jo vetëm i një
kombi. ◼
Autorja jeton në Singapor.

GURTHEMELI
I BESIMIT
TONË
“Ashtu si harku
shembet në qoftë
se i hiqet guri kyç,
po kështu edhe e
gjithë Kisha qëndron ose bie me
vërtetësinë e Librit të Mormonit.
. . . Në qoftë se Libri i Mormonit
është i vërtetë – dhe miliona njerëz
kanë dëshmuar tashmë se kanë
pasur një dëshmi nga Shpirti se ai
është padyshim i vërtetë – atëherë
njeriu duhet t’i pranojë deklarimet
e Rivendosjes dhe gjithçka që e
shoqëron atë.”
Presidenti Ezra Taft Benson (1899–1994) në
Predikoni Ungjillin Tim: Një Udhëzues për
Shërbimin Misionar (2004), f. 108.
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Mësimdhënia ishte e vështirë. Pas
disa të dielave të para, e dija se kurrë
nuk do të isha frytdhënëse derisa të
besoja në Librin e Mormonit.

LIRI E LIRË E ZGJEDHJES APO

LIRI MORALE E ZGJEDHJES?
Përdorimi me urtësi i lirisë së
zgjedhjes i mban zgjedhjet tona
të mundura dhe e përmirëson
aftësinë tonë për të zgjedhur
siç duhet.
Nga Majkëll R. Morris
Revistat e Kishës

E

nde më kujtohet sa i shqetësuar isha
kur po përgatitesha për t’u takuar
me peshkopin tim rreth shërbimit
në një mision. Vrisja mendjen nëse isha
i mirë sa duhej. Sikurse Profeti
Jozef Smith, unë nuk isha
“fajtor për mëkate të mëdha
ose të liga” ( Joseph Smith
– Historia 1:28), por isha
njësoj i shqetësuar.
Isha i shqetësuar
ngaqë nuk mund të
mos mendoja rreth
mikut tim, Denit (emri
është ndryshuar). Për muaj
Deni kishte folur se me sa dëshirë po e priste shërbimin në mision. Por ajo ndryshoi pasi u takua me
peshkopin.
Ngaqë Deni ishte përfshirë në sjellje
të padenja me disa vajza të reja, siç më
tha ai më vonë, nuk ishte kualifikuar për
shërbim kohëplotë misionar. Ai nuk ishte
më i lirë që të zgjidhte një mision.
Deni, sipas fjalëve të Presidentit
Bojk K. Paker, Presidentit të Kuorumit
të Dymbëdhjetë Apostujve, kishte
rënë nën tundimin e Satanit për
“ta keqpërdor[ur] lirinë [e tij] të
zgjedhjes [morale]” 1.
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RINIA

Liria e vërtetë, sikurse na mëson
broshura Për Forcën e Rinisë, vjen kur
e përdorim lirinë tonë të zgjedhjes për
të zgjedhur bindjen. Humbja e lirisë,
sikurse e mësoi Deni, vjen kur zgjedhim mosbindjen.
“Ndërsa jeni të lirë të zgjidhni drejtimin e jetës suaj, ju nuk jeni të lirë të
zgjidhni pasojat. Qoftë për mirë apo
për keq, pasojat vijnë si një përfundim
i natyrshëm i zgjedhjeve që ju bëni.” 2

ILUSTRIME ME FOTO NGA CHRISTINE SMITH; ILUSTRIME NGA BRYAN BEACH

Veprues për Vetveten

Ngaqë shkrimet e shenjta na mësojnë se jemi “të lirë të zgjedhi[m]”,
“të lirë të vepro[jmë]” dhe të lirë për
të bërë gjëra “me vullnetin [tonë] të
lirë” (2 Nefi 2:27; 10:23; DeB 58:27;
Helamani 14:30), ne shpesh përdorim
shprehjen “liri e lirë e zgjedhjes”.
Por a e dinit se fraza “liri e lirë e
zgjedhjes” nuk shfaqet në shkrimet
e shenjta? Në vend të saj, shkrimet
e shenjta na mësojnë “që çdo njeri
të mund të veprojë në përputhje me
doktrinën dhe parimin . . . lidhur me
lirinë morale të zgjedhjes që unë i
kam dhënë atij, që çdo njeri të mund
të jetë i përgjegjshëm për mëkatet e
veta” (DeB 101:78; theksimi i shtuar).
Plaku D. Tod Kristoferson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, na
ka mësuar: “Shprehja liri e zgjedhjes
shfaqet [në shkrimet e shenjta] ose
më vete ose me përcaktuesin moral.
. . . Kur e përdorim shprehjen liria
morale e zgjedhjes, ne po e theksojmë
siç duhet përgjegjshmërinë që është
pjesë thelbësore e dhuratës hyjnore të
lirisë së zgjedhjes. Ne jemi qenie dhe
veprues moralë për veten tonë, të lirë

të zgjedhim, por edhe përgjegjës për
zgjedhjet tona.” 3
Presidenti Paker shton: “Liria e
zgjedhjes përcaktohet në shkrimet e
shenjta si ‘liri morale [e] zgjedhjes’, që
do të thotë se ne mund të zgjedhim
midis së mirës dhe së ligës” 4. Kjo
dhuratë e dhënë nga Perëndia do të
thotë që ne jemi “të lirë të zgjedhim
lirinë dhe jetën e përjetshme, nëpërmjet Ndërmjetësit të madh të të gjithë
njerëzve, ose të zgjedhim robërinë
dhe vdekjen, sipas robërisë dhe fuqisë
së djallit” (2 Nefi 2:27).

Lufta e Satanit kundër
Lirisë së Zgjedhjes
Ngaqë liria morale e zgjedhjes luan
një rol të rëndësishëm në planin e
shpëtimit, Satani kërkoi ta shkatërronte
atë në botën para lindjes. Ai u dëbua
për rebelimin e tij dhe tani bën përpjekje “për të mashtruar dhe verbuar
njerëzit dhe për t’i bërë ata robër të
vullnetit të tij” (Moisiu 4:3–4).
Satani dëshiron që ne të bëjmë
zgjedhje të cilat e kufizojnë lirinë tonë,
na çojnë drejt zakoneve e varësive të
këqija dhe na lënë të pafuqishëm për
t’iu bërë ballë tundimeve të tij. Bukuria
e ungjillit është se ai na bën të ndërgjegjshëm për zgjedhjet tona dhe për
pasojat e atyre zgjedhjeve. Përdorimi
me urtësi i lirisë së zgjedhjes i mban
zgjedhjet tona të mundura dhe e përmirëson aftësinë tonë për të zgjedhur
siç duhet.

Shembulli i Shpëtimtarit

Kur plani i shpëtimit u paraqit në
Këshillin e Madh në Qiell, Shpëtimtari na tregoi se si ta përdornim siç
duhet lirinë tonë morale të zgjedhjes.
Ai tha: “Atë, vullneti yt u bëftë dhe
lavdia qoftë e jotja përgjithmonë”
(Moisiu 4:2). Ngaqë Ai ishte i gatshëm të bënte vullnetin e Atit në
atë kohë dhe më pas në Kopshtin
e Gjetsemanit e në kryq (shih Mateu
26:39; Lluka 22:42), Jezusi e pagoi
çmimin për zgjedhjet tona të këqija
dhe siguroi nëpërmjet pendimit një
udhë për ne që të faleshim.
Nëse e ndjekim shembullin e
Shpëtimtarit, në vend që të themi:
“Unë bëj atë që dua”, ne vërtet do të
shpallim: “Unë bëj atë që do Ati” 5.
Përdorimi në këtë mënyrë i lirisë sonë
morale të zgjedhjes do të na sjellë
çlirim dhe lumturi.
Kur shkova të takohesha me peshkopin tim për intervistën time të parë
për mision, isha mirënjohës që kisha
bërë zgjedhje të mira. Pak muaj më
vonë po i shërbeja Zotit në Guatemalë
– duke i mësuar të tjerët rreth planit
të shpëtimit dhe rolit jetik që luan liria
morale e zgjedhjes në atë plan. ◼
SHËNIME

1. Bojd K. Paker, “Këto Gjëra Unë i Di”,
Liahona, maj 2013, f. 8.
2. Për Forcën e Rinisë (2011), f. 2.
3. D. Todd Christofferson, “Moral Agency,”
Ensign, qershor 2009, f. 47.
4. Bojd K. Paker, “Këto Gjëra Unë i Di”, f. 8.
5. Shih Wolfgang H. Paul, “The Gift of Agency”,
Liahona, maj 2006, f. 35.
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PYETJE & PËRGJIGJE

“Po përpiqem t’i kontrolloj
mendimet e mia, por ka kaq shumë
tundime. Si mund të kem mendime
më të pastra?”

K

ontrollimi i mendimeve tuaja është i vështirë, por është i
mundshëm dhe sjell bekime: “Ndërsa mësoni t’i kontrolloni mendimet tuaja, ju mund të mposhtni zakone, madje zakone shkatërruese vetjake. Ju mund të merrni kurajë,
ta mposhtni frikën dhe të keni një jetë të lumtur.” 1
Merrni parasysh edhe këto bekime:
• Mendimet e pastra do ta ndihmojnë “të forcohet vetëbesimi
yt në prani të Perëndisë” dhe “Fryma e Shenjtë do të jetë
shoqëruesi yt i vazhdueshëm” (DeB 121:45–46).
• Mendimet e pastra do t’ju ndihmojnë ta dalloni frymëzimin,
sepse Fryma e Shenjtë i flet zemrës dhe mendjes suaj (shih
DeB 8:2–3).
• Mendimet e pastra do t’ju ndihmojnë t’i bindeni urdhërimit
të parë të madh: ta doni Perëndinë me gjithë zemrën, shpirtin dhe mendjen tuaj (shih Mateu 22:37).

Ka shumë gjëra që mund të bëni për të pasur mendime më të
pastra, sikurse do ta shihni nga idetë në këto faqe. Por një prej gjërave kryesore që mund të bëni – dhe ajo është një proces i shkallëzuar – është të mposhtni “njeriun e natyrshëm”. Burri ose gruaja
e natyrshme pëlqen mendime të papastra. Ja se si ta mposhtni
atë: “Njeriu i natyrshëm është një armik ndaj Perëndisë . . . dhe
do të jetë gjithmonë e përgjithmonë, nëse ai nuk dëgjon thirrjet
e Frymës së Shenjtë dhe nuk zhvesh njeriun e natyrshëm dhe nuk
bëhet një shenjtor nëpërmjet shlyerjes së Krishtit Zot, dhe nuk
bëhet si një fëmijë, i nënshtruar, i bindur, i përulur, i duruar, plot
me dashuri” (Mosia 3:19).
Çfarë është një gjë që mund të bëni sot për ta ftuar Shlyerjen
e Shpëtimtarit që ta sjellë këtë ndryshim në jetën tuaj?
SHËNIM

1. Boyd K. Packer, “Worthy Music, Worthy Thoughts”, Liahona, prill 2008, f. 31.
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Mjetet Mediatike
dhe Miqtë
Një vend i mirë për ta
filluar është të zgjidhni
filma, muzikë dhe letërsi
që lartësojnë moralisht.
Zgjidhni miq në shoqërinë e të cilëve
ju mund të mbani bashkëbisedime të
denja dhe veprimtari të drejta. Ndërsa
keni më shumë gjëra të mira për të
menduar, shkallë-shkallë ju do ta shihni më të lehtë që t’i largoni mendimet
e këqija dhe ato do të bëhen më pak
të shpeshta.
Amber S., 18 vjeçe, British Kolumbia,
Kanada

Lutja
Lutja më sjell më pranë Atit tonë
Qiellor dhe më ndihmon të përqendrohem në mendime të mira. Studimi
i përditshëm i shkrimeve të shenjta e
forcon vetëbesimin tim në kapërcimin
e tundimeve; në shkrimet e shenjta
mund të shoh shembuj të dishepujve
besnikë të Krishtit. Dhënia e dëshmisë
sime gjithashtu më ndihmon t’i mbaj
mendimet e mia të pastra.
Dasha M., 17 vjeçe, Kiev, Ukrainë

Shkrimet e Shenjta
Leximi i shkrimeve të
shenjta çdo mëngjes
përpara shkollës ndihmon. Sapo më lind
një mendim i keq, unë
menjëherë e zëvendësoj me diçka më
të mirë. Në vend që të them: “Jo, mos
e mendo atë” (e cila është një gjë e
mirë për ta bërë), unë e zëvendësoj
atë me një mendim të mirë. Mbani
mend, ju e keni kontrollin e mendjes

Përgjigjet synojnë të japin ndihmë dhe këndvështrim, jo si deklarime zyrtare të doktrinës së Kishës.

Nik C., 16 vjeç, Arkansas, SHBA

E Mirë apo e Drejtë?
Ju nuk mund të kontrolloni gjithmonë nëse
vjen një mendim, por
ju mund të kontrolloni nëse ai qëndron. Ju
mund të pyesni: A do të më sjellë ky
mendim ndonjë të mirë? A do të më
ndihmojë të eci në drejtimin e duhur?
Kur një mendim tundues ngre krye,
këndoni një këngë të mirë, mendoni
për një kujtim të dashur ose lutuni.
Gjithçka është rreth zëvendësimit të
mendimeve të këqija me diçka të mirë.
Lisa P., 17 vjeçe, Danimarkë

Shembulli i Lehit
Në 1 Nefi 15:27, Nefi u
thotë vëllezërve të tij se
ati i tyre, në vegimin e tij
për pemën e jetës, u rrethua nga fëlliqësia. Por
Lehi nuk e vuri re fëlliqësinë ngaqë
“e përpirë [ishte] mendja e tij në gjëra
të tjera”. Kjo mbetet e vërtetë për ne
sot. Nëse dëshirojmë të mbushemi me
drejtësi, lutemi për të dhe përqendrohemi në gjëra të drejta, atëherë mendja
jonë do të jetë kaq e mbushur me drejtësi dhe virtyt sa mendimet e papastra
nuk do të kenë fuqi për të qëndruar.
Heti W., 16 vjeçe, Arizonë, SHBA

Himnet
Himnet mund të na ndihmojnë të
kemi mendime më të pastra. Muzika

e mirë e lartëson shpirtin. Kur kam
mundësi të dëgjoj himne, ato gjithmonë më lartësojnë drejt një sfere më të
qetë dhe çelestiale. Ato më ndihmojnë
të kujtoj dashurinë që Ati Qiellor ka
për secilin prej nesh dhe bëhet më e
lehtë që ta shmang tundimin.
Amanda A., 18 vjeçe, Amazonas, Brazil

Studimi Familjar i Shkrimeve
të Shenjta
Kur mendime të papastra më vijnë në
mendje, unë përpiqem të kujtoj shkrimet e shenjta që familja ime dhe unë
lexuam në mëngjes. Çdo mëngjes në
orën 6:00, familja ime i lexon së bashku shkrimet e shenjta. Është herët, por
është një bekim dhe më bën të ndihem më e fortë gjatë ditës.

Presidenti Tomas S. Monson, “Shohim Pas dhe
Ecim Përpara”, Liahona, maj 2008, f. 90.

Elena W., 16 vjeçe, Zvicër

Sakramenti
Lutja e sakramentit thotë
se, nëse marrim mbi
vete emrin e Krishtit,
zbatojmë urdhërimet
e Tij dhe gjithmonë e
kujtojmë Atë, ne vërtet do ta kemi
gjithmonë Shpirtin e Tij me ne. Duke

e kujtuar Atë, ne bëjmë përpjekjen
për t’i larguar mendimet tokësore
dhe për t’u përqendruar në mendime
të përjetshme. Kur e kujtojmë Atë
vazhdimisht, mendimet, dëshirat dhe
veprimet tona do të ndryshojnë për
më mirë.
Mekej M., 18 vjeçe, Juta, SHBA

PY E TJA PA S U E S E

“Kur nëna ime u
sëmur, ne agjëruam
dhe u lutëm për të,
por megjithatë ajo
vdiq. Si mund të
ndihem në paqe
me këtë?”

Dërgojeni përgjigjen tuaj dhe, nëse dëshironi, një
fotografi me rezolucion të lartë deri më 15 nëntor
2014 te liahona.lds.org (kliko “Submit Your Work
[Dorëzo Punën Tënde]”), me anë të postës elektronike te liahona@ldschurch.org ose me anë të
postës (shih adresën në faqen 3).
Informacioni dhe leja e mëposhtme duhet të
përfshihen në postën tuaj elektronike ose në letrën
tuaj: 1) emri i plotë, 2) data e lindjes, 3) lagjja ose
dega, 4) kunji ose distrikti, 5) leja juaj me shkrim dhe,
nëse jeni nën moshën 18-vjeçare, leja me shkrim
e prindit tuaj (postimi elektronik pranohet) për
botimin e përgjigjes dhe të fotografisë tuaj.
Përgjigjet mund të redaktohen lidhur me gjatësinë
apo qartësinë.

RINIA

suaj, jo Satani. Ne jemi bij dhe bija të
guximshme të Atit Qiellor dhe jemi
në një mision të vazhdueshëm për ta
përmirësuar veten.

MENDONI PËR
KËTO GJËRA
“Në këtë udhëtim
nganjëherë të
pasigurt përmes
vdekshmërisë, ndjekshim
gjithashtu atë këshillë nga Apostulli
Pal, e cila do të na ndihmojë të
mbetemi të sigurt dhe në udhën e
duhur: ‘Të gjitha gjërat që janë të
vërteta, të gjitha gjërat që janë të
ndershme, të gjitha gjërat që janë
të drejta, të gjitha gjërat që janë të
pastra, të gjitha gjërat që janë të
dashura, të gjitha gjërat që janë me
famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt
dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto
mendoni’[Filipianëve 4:8].”
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Bërja e pyetjeve të duhura mund të ndihmojë që të hapen zemrat
e njerëzve ndaj një dëshmie për të vërtetën.

Nga Dejvid A. Eduards
Revistat e Kishës

J

u keni mundësi për të dhënë mësim kudo përreth jush, qoftë në një
bashkëbisedim për një minutë në autobus, në një mësim në kishë,
në komentet në internet apo në një diskutim të thellë kokë më kokë
me një mik.
Prandaj ja një ide për mësimdhënie të frytshme në çdo situatë: bëni pyetje.
Pyetje të mira çojnë drejt të mësuarit të mirë dhe, për fat, bërja e pyetjeve
të mira është diçka që mund ta studioni, praktikoni dhe mësoni që ta bëni
mirë. Ja se si.

Bëni Pyetje që Kanë Rëndësi

Pyetjet që kanë rëndësi, janë ato që ju bëjnë të mendoni dhe të ndieni thellësisht, ato që ju udhëheqin drejt
së vërtetës, dëshmisë dhe ndryshimit. Ato mund të trajtojnë një shkallë të gjërë temash, por zakonisht kanë pak
gjëra të përbashkëta: 1) ato nuk janë sipërfaqësore apo
thjesht të bazuara në fakte (edhe pse mund të jenë një
ndjekje e ecurisë së pyetjeve të bazuara në fakte), 2) ato
kanë njëfarë lidhje me jetën tonë të përditshme dhe 3) na
nxitin të japim më shumë se sa thjesht një përgjigje të
paraprogramuar.
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ILUSTRIM I INGRANAZHEVE NGA SERGEY MARKOV/HEMERA/THINKSTOCK;
ILUSTRIM I KOKËS NGA JOHAVEL/ISTOCK/THINKSTOCK

Pyetjet na përfshijnë me anë të paraqitjes së një boshllëku që mendja jonë më pas dëshiron ta mbushë. Në mënyrë të veçantë, bërja e pyetjeve që nxitin reflektim vetjak,
mund të lejojë të ndodhë procesi që vijon:
1. Njerëzit bëhen të interesuar për atë që po thoni.
2. Ata e përdorin lirinë e tyre të zgjedhjes për të menduar rreth një përgjigjeje dhe për ta shprehur atë.
3. Ky përdorim i lirisë së zgjedhjes e lejon Frymën e
Shenjtë që t’u dëshmojë atyre për të vërtetën.1

RINIA

Mbani Mend Përse i Bëjmë Pyetjet

Mbani Mend që Po u Jepni
Mësim Njerëzve, Nuk Po
Jepni Thjesht Mësime

Nëse i njihni njerëzit, të cilëve
u jepni mësim, dhe mendoni për
nevojat e tyre, ju do të zgjidhni
pyetje që kanë si qëllim t’i ndihmojnë ata, jo thjesht që të përcillni ide të caktuara.

Me këtë proces në mendje, ju do të fitoni një ide për
çfarë lloj pyetjesh të bëni dhe cilave t’iu shmangeni.

Shembull: Në vend që të pyesni: “Përse
është i rëndësishëm leximi i shkrimeve
të shenjta?” ju mund të pyesni: “Si ka
sjellë studimi i shkrimeve të shenjta një
ndryshim në jetën tuaj?”

Shembull: Në vend që
të pyesni: “Cilët janë
hapat në procesin e
pendimit?” ju mund
të pyesni: “Si mund t’i
rregulloni gjërat kur e
dini se keni bërë diçka
gabim?”

Studioni dhe Mendoni Thellësisht

Për t’u përgatitur që të jepni mësim ungjillin, studioni shkrimet e shenjta dhe
mësimet e profetëve dhe apostujve të kohës sonë, dhe lutuni që Shpirti i Shenjtë
të mund të jetë me ju dhe me ata të cilëve u jepni mësim (shih DeB 42:14;
50:21–22).
Gjithashtu, nëse dëshironi t’u bëni pyetje njerëzve, të cilat vërtet i bëjnë të mendojnë, ju keni nevojë të bëni të njëjtin lloj të të menduarit vetë. Përsiatni atë që
studioni. Ju do të zbuloni se ajo që ju bën të mendoni më thellësisht, janë pyetjet
që i bëni vetes përgjatë udhës. Kushtojuni vëmendje llojeve të pyetjeve që ju bëjnë vërtet të
mendoni. Këto janë pyetjet që çojnë drejt ideve
Shembull: Në vend që të pyesni: “Si
më të mëdha dhe dëshmisë më të madhe, të
fitojmë dashuri hyjnore?” ju mund të
njëjtat lloj pyetjesh që mund të bëni kur po i
pyesni: “Çfarë mendoni se do të thotë
ndihmoni të tjerët të mësojnë rreth ungjillit.
te Moroni 7:48 kur thuhet që të luteni
për dashuri hyjnore ‘me gjithë fuqinë e
zemrës suaj’?”

Te t o r 2 0 1 4

55

Hyni me Ngadalë në Pyetje më të Thella

Nganjëherë është më e mira që të hyni me ngadalë në pyetje që kërkojnë më shumë mendim dhe reflektim vetjak, kështu që ju mund të dëshironi
të bëni një pyetje paraprirëse, së cilës është e lehtë t’i jepet përgjigje, dhe
më pas ta ndiqni ecurinë me një ose më shumë pyetje që çojnë drejt përgjigjesh më të mendueshme. Ja disa shembuj të thjeshtë:

Pyetja Paraqitëse

Pyetja që Ndjek Ecurinë

Sa vjeç ishte Jozef Smithi kur
shkoi në Korijen e Shenjtë?

Kur i jeni lutur ju Atit Qiellor me llojin
e dëshirës së sinqertë që pati Jozefi?

A besoni te Perëndia?

Çfarë roli luan Perëndia në jetën tuaj?

Çfarë keni bërë që t’u shërbeni
të tjerëve kohët e fundit?

Si e ndryshon dija se ne të gjithë
jemi fëmijë të Perëndisë mënyrën
se si mendoni rreth shërbimit?

Nëse kërkoni drejtimin e Frymës së Shenjtë teksa bëni pyetje, ju do të
keni më shumë mundësi që të bëni pyetjen e duhur në kohën e duhur.
Ku i dihet. Ajo mund ta ndryshojë jetën e dikujt. ◼
SHËNIM

1. “Ju duhet ta ushtroni lirinë tuaj të zgjedhjes për ta autorizuar Shpirtin që t’ju mësojë”
(Riçard G. Skot, “Të Fitosh Udhëheqje Shpirtërore”, Liahona, nëntor 2009, f. 8).

UDHËZIME SE SI
TË BËNI PYETJE

Për më shumë ide, shihni Teaching,
No Greater Call: A Resource Guide
for Gospel Teaching (1999),
f. 69–70.

56 L i a h o n a

HYNI NË BASHKËBISEDIM
Gjëra që të Përsiatni
për të Dielën

• A ju ka bërë dikush ndonjëherë një
pyetje që ju bëri të dëshironi të dini më
shumë rreth ungjillit apo ta ndryshoni
jetën tuaj në njëfarë mënyre?
• Si i përdori Shpëtimtari pyetjet kur
Ai dha mësim?

Gjëra që Mund të Bëni

• Ndërsa studioni shkrimet e shenjta gjatë
kësaj jave, shkruani një listë me disa prej
pyetjeve që ju vijnë në mendje.
• Në kishë, bëni një pyetje si pjesë e një
diskutimi në klasë.

ILUSTRIM I DUARVE NGA ILYAST/ISTOCK/THINKSTOCK

• Prisni përgjigjet.
• Përdorni pyetje që ndjekin
ecurinë për të nxitur të menduar më të thellë:
• Shmangni pyetje që krijojnë
kundërshtim ose nxitin
debat.
• Herë pas here bëni pyetje që
nxitin reflektim në heshtje.

RINIA

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

SI TË

GJENI
FORCË
DHE
SUKSES

D

isa prej jush e dinë se çfarë
dëshirojnë të jenë e ku dëshirojnë të shkojnë me jetën e
tyre, dhe disa prej jush nuk e dinë.
Disa prej jush duket se kanë kaq shumë bekime dhe kaq shumë zgjedhje
të mrekullueshme përpara tyre. Të
tjerë prej jush ndihen, për njëfarë
kohe dhe për çfarëdo arsye, më të
pafat dhe me shtigje më pak tërheqëse që shtrihen pikërisht përpara tyre.
Por cilido qofshi dhe kudo që ta
gjeni vetveten, ndërsa kërkoni udhën
tuaj në jetë, unë ju ofroj “udh[ën], [të]
vërtet[ën] dhe jet[ën]” (Gjoni 14:6).
Kudo tjetër që mendoni se mund të
shkoni, unë ju kërkoj të “[vi]ni tek
[Ai]” (shih Mateu 11:28–30) si hapin
e parë, të menjëhershëm që të arrini
atje, që të gjeni lumturinë e forcën
dhe suksesin tuaj individual.

Kur Andrea dhe Filipi fillimisht e
dëgjuan Krishtin të fliste, ata ishin
kaq të prekur, kaq të magjepsur sa
e ndoqën Atë teksa Ai largohej
nga turma. Duke e ndier se po ndiqej, Krishti u kthye dhe i pyeti të
dy burrat: “Ç’kërkoni?” (Gjoni 1:38).
Përkthime të tjera e japin atë thjesht:
“Ç’dëshironi?”
Ata u përgjigjën: “Ku banon?” ose
“Ku jeton?”
Dhe Krishti tha: “Ejani e
shikoni”. Vetëm pak kohë më vonë
Ai i thirri formalisht Pjetrin dhe të tjerë
prej Apostujve të rinj me të njëjtën frymë të ftesës: “[Ejani], ndiqmëni”
(shih Mateu 4:19).
Më duket mua se thelbi i jetës sonë
zbulohet pikë-pikë nga këto dy pjesë
përbërëse të shkurtra në këto skena
të fillimit të shërbesës së Shpëtimtarit
në vdekshmëri. Një pjesë përbërëse
është pyetja, drejtuar çdonjërit prej
nesh: “Ç’kërkoni? Ç’dëshironi?” Pjesa
e dytë është përgjigjja e Tij lidhur me
mënyrën se si ta fitojmë atë. Kushdo
që jemi dhe cilatdo qofshin problemet
tona, përgjigjja e Tij është gjithmonë
e njëjtë, përherë: “Ejani tek unë”.
Ejani e shikoni atë që bëj dhe si e
kaloj kohën time. Mësoni rreth
meje, ndiqmëni dhe, gjatë procesit,
Unë do t’ju jap përgjigje lutjeve tuaja
dhe prehje shpirtrave tuaj.
Miqtë e mi të rinj, të dashur, unë
nuk njoh asnjë mënyrë tjetër për ju
që të jeni të suksesshëm ose të lumtur
apo që të jeni të sigurt. Nuk di asnjë
mënyrë tjetër për ju që të jeni në
gjendje t’i mbartni barrët tuaja apo që
të gjeni atë që Jakobi e quajti “ajo lumturi që është përgatitur për shenjtorët”

(2 Nefi 9:43). Kjo është arsyeja përse
ne bëjmë besëlidhje solemne
bazuar mbi flijimin shlyes të Krishtit dhe kjo është arsyeja përse ne

marrim mbi vete emrin e Tij.

Jezusi është Krishti, Biri i Perëndisë së gjallë. Kjo është Kisha e Tij e
vërtetë dhe e gjallë. Ai dëshiron që
ne të vijmë tek Ai, ta ndjekim Atë,
të ngushëllohemi prej Tij. Më
pas Ai dëshiron që ne t’u japim
ngushëllim të tjerëve. Paçim besim të mjaftueshëm për ta pranuar
mirësinë e Perëndisë dhe mëshirën e Birit të Tij të Vetëmlindur.
Ardhshim tek Ai dhe tek ungjilli i Tij
e u shërofshim. ◼
Nga një mbrëmje rreth vatrës në Universitetin
“Brigam Jang”, e mbajtur më 2 mars 1997.

SI E KENI VËNË
KËTË NË JETË?
“Jezu Krishti dëshiron që ta ndjekim
Atë. Ne duhet të ndihmojmë të tjerët dhe të mos harrojmë se Ai kurrë,
asnjëherë, nuk do të na harrojë.”
Sesilia E., Filipine

“Për të ardhur te Shpëtimtari, ne
duhet të jetojmë, sa më mirë që
mundemi, sipas shembullit të Tij
dhe ta lejojmë Atë të jetë me ne pa
pushim, në çdo çast të ditës.”
Alison L., Arizonë, SHBA
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– HISTORIA FAMILJARE –

UNË PO E BËJ
Fillimi mund të jetë i lehtë dhe
zbavitës. Të rinjtë në mbarë
botën po bëjnë histori familjare dhe po sjellin ndryshim.

K

u ta filloj? Ndoshta mendoni
se të afërmit tuaj e kanë bërë
tashmë të gjithë punën që
mund të bëhet. Ose ndoshta jeni pa
përvojë në historinë familjare dhe ju
duket shumë e mbingarkuar. Pavarësisht nëse e filloni duke mbajtur një
ditar personal, duke përgatitur emra
për në tempull ose duke mësuar nga
të afërmit tuaj të gjallë, ju mund të
merrni pjesë në historinë familjare në
mënyra zbavitëse dhe domethënëse.
58 L i a h o n a

Mbajtja e një Ditari Personal: Të Kujtuarit e Bekimeve Tona

M

bajtja e një ditari nuk është e lehtë. Ne shpesh i themi vetes se
jemi shumë të zënë me punë ose shumë të lodhur, apo që jeta
jonë nuk është mjaft emocionuese për të shkruar për të. E kuptova
pak vite më parë se mbajtja e një ditari nuk kishte për qëllim të ishte
e vështirë dhe se unë mund të arrija ta pëlqeja atë.
Fillova të shkruaja një gjë në ditë. Nuk kishte rëndësi nëse ishte
vërtet e gjatë apo emocionuese; thjesht shkruaja atë që më vinte në
mendje apo çfarëdo që kishte ndodhur atë ditë. Ajo tashmë ma ka
bekuar jetën.
Një ditë dikush në familjen time po ndeshej me vështirësi dhe unë
nuk isha e sigurt se çfarë t’i thoja asaj, por atëherë u nxita t’i lexoja një
prej shkrimeve të ditarit tim. Isha në gjendje të ndaja një pjesë të vogël
të vetes sime, të cilën e kisha shënuar në atë ditar të vogël, të zi dhe e
pashë mënyrën se si më ndihmoi ta lehtësoja zemrën e saj.
Ua them me siguri se, nëse do të filloni të shkruani një gjë çdo ditë,
ajo do t’ua bekojë jetën tuaj. Pavarësisht nga sa i gjatë apo i shkurtër,
të shkruarit e bekimeve në jetën tuaj mund t’ju ndihmojë t’i kujtoni ato.
Xhentri W., Juta, SHBA

RINIA

Gjetja e Gëzimit te Puna për Historinë Familjare:
Kërkimi i Paraardhësve

K

ur u pagëzova, dëgjova shumë rreth historisë familjare, por nuk
dija se si ta bëja ose nëse mund ta bëja atë. Vendosa të lutem
rreth saj dhe e ndjeva se duhej të filloja të punoja me të menjëherë.
E ndjeva se paraardhësit e mi mezi prisnin që unë të filloja dhe që ata
do të më ndihmonin ta gjeja informacionin e nevojshëm për t’i kryer
ordinancat.
Fillova duke ndjekur një kurs të historisë familjare dhe pak kohë
më pas u thirra të isha këshilltari për historinë familjare. Isha i shqetësuar ngaqë nuk dija shumë rreth saj, por e pranova thirrjen.
Një ditë i bëra vizitë motrës së gjyshes sime, e cila kishte dokumente rreth stërgjyshes sime. Ajo nuk donte të më jepte shumë informacion, sepse e kishin traditë të mos flisnin rreth të afërmve të vdekur. Ajo
më tha se të nesërmen ishte përvjetori i vdekjes së stërgjyshes sime
dhe se ajo do t’i digjte dokumentet. E pyeta nëse mund të gjeja ca
informacion prej tyre fillimisht dhe ajo më la. E dija se Ati Qiellor do
të më ndihmonte ta vazhdoja kërkimin tim.
Ndërsa shërbeja në qendrën e historisë familjare pranë tempullit,
vazhdova të zbuloja më shumë rreth familjes sime. Mësova se dy prej
gjyshërve të stërgjyshes sime ishin emigrantë italianë, të cilët kishin
një fermë pranë San-Paolos në Brazil. Familja ime i kishte humbur
kontaktet me të afërmit në fermë, por unë gjeta një kushëri që po
shkruante një libër rreth gjenealogjisë së familjes sonë. Ma dha librin,
të cilin i ishte dashur nëntë vjet që ta shkruante. Ai tha se nuk e dinte
përse duhej ta shkruante atë, por e ndiente se do të ndihmonte dikë
në të ardhmen. Unë e di se ishte shpirti i Elijas që e frymëzoi atë.
Përvojat e mia më mësuan se po bëjmë një punë të shenjtë. Paraardhësit tanë po presin për ndihmën tonë dhe ndodhen pranë nesh për
të na ndihmuar.
Gabriel D., Brazil

Bërja e Punës në Tempull:
Ordinancat e Shenjta

U

në jam një i kthyer në besim dhe
i vetmi anëtar i Kishës në familjen
time. Kam mësuar se një nga ordinancat e shenjta është pagëzimi për
të vdekurit. Shkova tek tempulli për
një vizitë dhe, ndërsa dëgjoja prezantuesin të fliste rreth ordinancave,
unë ndjeva një zë të qetë, të ulët, të
më thoshte që të shkoja te qendra e
historisë familjare për të dorëzuar një
kërkesë për ordinanca tempulli për
nënën time, e cila kishte vdekur. Isha
kaq i lumtur kur më vonë dokumenti
i FamilySearch vërtetoi se u krye puna
e saj në tempull. Ma forcoi dëshminë
time dhe unë e di se një nga arsyet
përse jemi këtu në këtë tokë, është që
ne t’i ndihmojmë paraardhësit tanë
për të marrë ungjillin e vërtetë të Jezu
Krishtit.

Marvin S., Filipine

Ndjekja e Nxitjes: Të Mësuarit
prej të Afërmve të Gjallë

P

asi mora diplomën e shkollës së
mesme, ndieva mbresën që të vizitoja që të katër gjyshërit dhe gjyshet
e mia. Pata pak kohë të lirë dhe e
kuptova se mund të mos e kisha këtë
mundësi përsëri, prandaj kalova një
javë me secilin çift të gjyshërve të mi.
Harxhova kohë duke kërkuar
nëpër kuti të vjetra, duke lexuar letra
dhe duke parë fotografi të vjetra.
Te t o r 2 0 1 4
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Të Ndierit si në Shtëpi: Çuarja e Emrave në Tempull

MERRNI PJESË NË DIÇKA
TË PËRJETSHME
“A jeni lutur për punën e vetë paraardhësve tuaj? Lërini mënjanë ato
gjëra në jetën tuaj që nuk kanë vërtet
rëndësi. Vendosni të bëni diçka që
do të ketë pasoja të përjetshme. . . .
Kudo që të jeni në botë, me lutje,
besim, vendosmëri, zell dhe njëfarë
sakrifice, ju mund të jepni një kontribut të fuqishëm. Filloni tani. Unë ju
premtoj se Zoti do t’ju ndihmojë të
gjeni një mënyrë. Dhe do t’ju bëjë të
ndiheni shkëlqyeshëm.”
Plaku Riçard G. Skot, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, “Gëzimi i Shëlbimit të të Vdekurve”,
Liahona, nëntor 2012, f. 95.

Regjistrova ngjarje nga jeta e gjyshërve dhe e gjysheve të mia, eca nëpër
varreza dhe vizitova vende ku kishin
jetuar e punuar gjyshërit e gjyshet e
mia dhe të afërmit e tyre. Ishte zbavitëse! Mësova kaq shumë rreth paraardhësve të mi, gjyshërve e gjysheve të
mia, prindërve të mi dhe vetes sime.
E kuptova se nuk do të kisha jetën që
kam, në qoftë se nuk do të ishte për
paraardhësit e mi.
Pas udhëtimit tim, u ktheva me
rreth 1.000 emra të paraardhësve të
mi dhe kam qenë në gjendje ta bëj
punën në tempull për shumë prej tyre.
Ndjekja e nxitjeve të Frymës së Shenjtë dhe vizita te gjyshërit dhe gjyshet e
mia ishin një nga vendimet më të mira
që kam marrë ndonjëherë.
Shenli P., Kaliforni, SHBA
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K

ur i kërkova babait tim ide për historinë familjare me qëllim që të
plotësoja Përparimin tim Personal, ai shpjegoi se kishte gjetur disa
emra të familjes disa vite më parë, por nuk kishte qenë në gjendje t’i
bënte emrat gati për t’i çuar në tempull vetë për shkak të detyrimeve
të tjera që kërkonin kohën e tij. Ndihma ime arriti të bënte të mundur
që këta anëtarë të familjes t’i merrnin bekimet e tempullit.
Për disa muaj të ardhshëm, unë i kalova pasditet dhe mbrëmjet e
të dielave duke shtuar emra në kompjuter dhe duke mësuar histori
familjare nga babi im. Ne porositëm edhe mikrofisha për të gjetur më
shumë informacion. Nganjëherë, kur ishte e vështirë t’i lexonim filmat
e vjetër, unë do të thoja një lutje në heshtje dhe më pas do ta nxirrja
letrën për t’i gjurmuar imazhet. Nga terri, emrat u shfaqën.
Përfundimisht unë mblodha një koleksion të madh të emrave të familjes dhe rinia e lagjes sonë ndihmoi për t’i kryer pagëzimet. Prindërit e mi dhe anëtarë të tjerë të lagjes më pas i morën kartat e emrave
për të plotësuar ordinanca të tjera tempulli.
U duk se kaloi veçse një kohë e shkurtër përpara se ta gjeja veten
duke u përgatitur për të shkuar në tempull për vetë indaumentin tim.
Isha e emocionuar, por edhe e shqetësuar.
Ndërsa u drejtuam për tek tempulli, babi im shpjegoi se ai kishte
gjetur disa nga kartat e emrave të familjes, të cilat i kisha përgatitur
gjatë projektit të Përparimit tim Personal. Disa nuk ishin vënë në
vendin e duhur, kështu që i solli kartat e emrave për nënën time, të
fejuarin tim dhe për vete për t’i përfunduar. Më tregoi emrat e tyre
dhe ata m’u kujtuan nga projekti im.
Ndërsa bëra besëlidhje të shenjta në tempull, ndjeva se u rrethova
nga njerëzit e mi të dashur në të dyja anët e velit. Ndjeva një paqe të
thellë që e dija se mund të isha e bashkuar përjetësisht me familjen
time. ◼
Holli P., Ajdaho, SHBA

TREGOJENI
PËRVOJËN TUAJ
I tregoni përvojat tuaja të historisë familjare në lds.org/youth/
family-history/experiences.

ILUSTRIM ME FOTO NGA DAVE STOKER

ZBULOJINI ATA,

ZBULONI
VETEN TUAJ
Janë dashur breza për të krijuar jetën tuaj.
Zbulojeni se ku filloi historia juaj.
Vizitoni FamilySearch.org.
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Nga Alsenir de Soza

U

bashkova me Kishën në moshën 15-vjeçare dhe katër vite më
vonë dorëzova aplikimin për misionar. Në intervistën me presidentin e kunjit, ai më përgëzoi që vendosa t’i shërbeja Zotit si
një misionar kohëplotë. Më pas, ai udhëheqës i frymëzuar, tha diçka
që la një përshtypje të thellë tek unë: “Vëlla, që tani e tutje, gjëra të
çuditshme do të ndodhin në jetën tënde, në përpjekje për të ta ndryshuar mendjen rreth vendimit për t’i shërbyer Zotit”.
Ndërsa prisja thirrjen e misionit, unë po punoja si stazhier për
kompaninë Xerox. Kjo punë bëri të mundur që të siguroja disa
gjëra që do të më nevojiteshin për në terrenin e misionit dhe për
ta ndihmuar nënën time për shpenzimet në shtëpi. Gjërat po
shkonin shumë mirë.
Fatkeqësisht, filluan të ndodhnin “gjëra të çuditshme”. Së
pari, nënën time e sulmuan dhe pothuajse vdiq nga plagët,
por një Atë i dashur Qiellor e kurseu mrekullisht jetën e saj.
Në atë kohë, nëna ime, dy motra më të vogla
dhe unë jetonim në një shtëpi të marrë me qira.
Ne jetonim me rrogën time dhe një përfitim të vogël
që merrte nëna për shkak të vdekjes së babait tim
vite më parë.
Disa njerëz, përfshirë anëtarë të Kishës, do të
pyesnin: “A do ta kesh kurajën ta lësh kështu nënën tënde dhe të shkosh në mision?”
Të dëgjuarit e kësaj pyetjeje
vazhdimisht, filloi të shkaktonte dyshime në zemrën time.
Një ditë, presidenti i kunjit më
mori në telefon dhe më tha se
kishte ardhur thirrja e misionit,

dhe më kërkoi të shkoja në zyrën e
tij atë mbrëmje që të më jepte zarfin
e shumëpritur nga zyrat qendrore të
Kishës. Isha edhe në ankth edhe i
lumtur nga lajmi.
Në të njëjtën ditë, administratori im
në punë kërkoi që të fliste me mua
përpara drekës. Kur hyra në zyrën e tij, u përshëndeta në një
mënyrë miqësore dhe biseduam për pak minuta rreth
trajnimit tim dhe asaj që
kisha mësuar në kompani.
Pastaj, ai burrë i fuqishëm
në organizatë tha diçka që
ishte ëndrra e shumë prej
njerëzve në qytet: “Ti ke
bërë një punë të mirë
këtu si stazhier dhe ne
duam të të marrim
në punë dhe të të
mbajmë në ekip.
Si mendon?”
Ky qe një nga
vendimet më të
vështira të jetës
sime. Sekondat dukeshin si përjetësi. M’u
duk sikur mund t’i dëgjoja
njerëzit të më pyesnin nëse
do ta braktisja nënën time pa një
mbështetje financiare dhe të shkoja në
terrenin e misionit.
Megjithatë, m’u kujtuan gjërat që
kisha mësuar nga shkrimet e shenjta

dhe udhëheqësit e mi të Kishës, dhe
në një mënyrë shumë të shenjtë, e
dija me një siguri të palëkundshme se
Perëndia donte që unë të shërbeja si
një misionar kohëplotë i Kishës së Tij.
E dija se Ai do të kujdesej për familjen
time, se mund t’i mirëbesoja Atij dhe
se çdo gjë do të shkonte mirë.
Ia shpjegova situatën administratorit tim dhe përgjigjja e tij ende jehon
në mendjen time: “Mendova se ishe
një djalë me ide të qarta dhe ja ku
je, duke hedhur poshtë mundësinë
e jetës tënde”.
E falënderova nga thellësia e zemrës sime për ofertën e tij dhe, 28 ditë
më vonë, unë raportova në qendrën
e trajnimit të misionarëve në San-
Paolo të Brazilit.
Gjatë misionit tim, Zoti siguroi për
nevojat e familjes sime përmes miqve
të Kishës dhe në mënyra mrekullibërëse. Nënës sime iu rikthye shëndeti
dhe dolën mundësi të reja pune për
atë dhe motrat e mia.
Ndodhin me të vërtetë “gjëra të çuditshme” kur zgjedhim t’i shërbejmë
Zotit. Prapëseprapë, unë do t’ia shtoja dëshminë time dëshmive të mijëra
të tjerëve që kanë hyrë në shërbimin
e Perëndisë, se shërbimi misionar ka
ndikuar thellësisht në jetën time. ◼
Autori jeton në
Manaus të
Brazilit.

“Kundërshtimi
ndodh pothuajse
në çdo vend ku ka
ndodhur një e mirë.
Mund të ndodhë
kur përpiqeni të merrni shkollim.
Mund t’ju godasë pas muajit të parë
në terrenin tuaj të ri të misionit. . . .
Me çdo vendim të rëndësishëm,
duhet bërë kujdes dhe duhen pasur
parasysh disa gjëra, por nëse ju është
ndriçuar mendja një herë, ruhuni nga
tundimi për t’u tërhequr nga një gjë
e mirë. Nëse ishte e drejtë kur u lutët
për të dhe i mirëbesuat asaj, dhe
jetuat për të, është e drejtë edhe tani.
Mos u dorëzoni kur shtohet trysnia.”
Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, “Cast Not Away Therefore Your
Confidence”, Liahona, qershor 2000, f. 38.
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ILUSTRIM NGA GREG NEWBOLD

MOS U DORËZO

Hyrja në “QTM”

RRETH

ASAJ NA PRET
Të rinjtë në Oslo të Norvegjisë kaluan një ditë duke
u përgatitur për jetën si misionarë kohëplotë.

Nga Katrina Apelseth-Anensen

Q

ë kur Presidenti Tomas S. Monson lajmëroi ndryshimin e moshës për shërbimin misionar, të rinjtë
kudo në Kishë i janë përgjigjur me zell, jo vetëm
ftesës për të shërbyer, por edhe ftesës që të përgatiten
për të shërbyer. Dhe një mënyrë për t’u përgatitur është
që të mësoni më shumë rreth asaj që ju pret kur bëheni
një misionar kohëplotë.
Disa të rinj në Norvegji bënë pikërisht atë gjatë një dite
të gjatë “Përvoje Misionare”, të drejtuar nga Lagjja e Fredrikshtadit të Kunjit të Oslos në Norvegji.
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Takimi me “Presidentin
e Misionit”
“Pastaj ne shkuam te dera ngjitur
për të takuar një misionar të kthyer, i
cili luante rolin e një presidenti misioni”, thotë Simon W. nga Lagjja e Oslos.
Misionari i kthyer dhe misionarë të tjerë të kthyer folën rreth asaj se çfarë të
presësh ndërsa po shërben një mision.
“Mendova se ishte e mrekullueshme
të mësoje nga një misionar i kthyer
se çfarë të presësh gjatë një misioni
kohëplotë”, thotë Simoni. Pjesëmarrësit morën gjithashtu një etiketë emri,
iu caktua një shok, dhe u udhëzuan
të qëndronin me shokët e tyre gjatë
gjithë kohës.

Zhvillimi i Aftësive

Trajnimet u mësuan të rinjve rreth
zhvillimit shpirtëror, por edhe rreth

PAMJET NË KORNIZA NGA LUKAS_ZB/ISTOCK/THINKSTOCK

TË MËSUARIT MË SHUMË

Të rinjtë u mblodhën në shtëpinë
e mbledhjes, në një dhomë që përfaqësonte qendrën e trajnimit të misionarëve. “Ne morëm një detyrë për të
mësuar rreth një vendi”, thotë Jakob R.
nga Lagjja e Mosës. “Kjo na dha ndjesinë se si mund të jetë të marrësh një
thirrje misioni dhe të dish se mund të
thirresh në një vend që është i ndryshëm nga ai që je mësuar.”

RINIA

trajtimit të nevojave të përkohshme të
tilla si larja e rrobave, përdorimi i një
buxheti dhe të qëndruarit në gjendje
të mirë fizike.
“U kënaqa veçanërisht me trajnimin
rreth mënyrës se si të fillojmë biseda
për ungjillin”, thotë Inger Sofi J. nga
Lagjja e Oslos. “Është diçka që mund
të filloj ta bëj që tani.”
“U kënaqa me diskutimin se si
të përdorim udhëzuesin Predikoni
Ungjillin Tim”, thotë Karl Frederik O.
nga Lagjja e Fredrikshtadit. “Kisha
menduar gjithmonë se misionarët
kishin listën e tyre të shkrimeve të
shenjta për të mësuar, por zbulova se
ajo që po bëj tashmë në seminar, do
të më ndihmojë si misionar dhe po
kështu do të më ndihmojë ajo që po
studioj te udhëzuesi Predikoni Ungjillin Tim.”
Shumë të rinj thanë se një nga trajnimet më të paharrueshme përfshiu
përvojën praktike të hekurosjes së një
këmishe të bardhë. “Më kujtoi se ka
plot aftësi praktike me të cilat mund të
punoj për t’u përgatitur për një mision
kohëplotë”, thotë Jakobi.
“Mësova se ka shumë gjëra që
mund t’i bëj tani, që të bashkohem
me misionarët kohëplotë të cilët po
shërbejnë këtu, që të gjithë të jemi
pjesë e të njëjtit ekip”, thotë Sara R.

nga Lagjja e Sandvikas. “Anëtarët janë
edhe misionarë.”
Si një kujtues se misionarët shërbejnë kudo në botë, pijet dhe ushqimet
nxirrnin në pah receta nga një mori
kombesh. “Kjo më kujtoi se unë duhet
të provoj ushqime të reja tani, kështu
që të mësohem të provoj gjëra që nuk
i ha gjithë kohën. Kjo do të më ndihmojë të përshtatem më shpejt nëse
thirrem në një vend ku ata hanë gjëra
me të cilat nuk jam mësuar”, thotë
Simoni.

Bërja Gati

“Në fund të ditës, pasi dëgjuam
dëshmitë e dy të rinjve dhe dy misionarëve të sapokthyer, ne kënduam
himnin ‘Thirrur na Kanë’”, thotë Lis
Andrea O. nga Lagjja e Fredrikshtadit.
“Ndjeva që, nëse vazhdoj ta këndoj
këtë himn gjatë gjithë kohës, unë do
të kem një kujtues të vazhdueshëm
se, kur jemi misionarë, ne jemi duke
i shërbyer Atit Qiellor dhe Ai do të
na bekojë.”
Në fund të ditës, të rinjtë në kunj
kuptuan se jo vetëm që po përgatiten
për një përvojë misionare kohëplotë, por se ata mund të kenë përvoja
misionare që tani dhe gjatë gjithë jetës
së tyre. ◼
Autorja jeton në Oslo të Norvegjisë.

SI ËSHTË JETA E MISIONARIT?
Zbuloni më shumë rreth përgatitjes për shërbimin
misionar me video, burime të tjera dhe përgjigje ndaj
pyetjeve të bëra rëndom në youth.lds.org (klikoni te
“Missionary Preparation” [“Përgatitja Misionare”]).

PËRGATITJA MË
E RËNDËSISHME
“Gjëja e vetme, më e rëndësishme
që mund të bëni për t’u përgatitur
për një thirrje për të shërbyer
[një mision], është të bëheni një
misionar shumë kohë përpara se
të shkoni në mision.”
Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, “Becoming a Missionary”,
Liahona, nëntor 2005, f. 45.

TË SHËRBYERIT
Tani që të
SHËRBEJMË
më Vonë

Nga Mishe Barbosa
Bazuar në një ndodhi të vërtetë

“Shërbejini Zotit me të gjithë zemrën
tuaj” (1 Samuelit 12:20).
në do të bëj garë me ty
rrugës për në kishë!” tha
Mórmoni, duke treguar
me gisht për te maja e kishës që
dilte mbi pemët e palmave. Pastaj ai

U

“
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vrapoi sa më shpejt që mundi për
t’ia kaluar vëllait të tij më të vogël,
Morianit.
Djemtë dhe prindërit e tyre tashmë kishin ecur gati 1.6 km nga

shtëpia e tyre, por Mórmoni dhe
Moriani ishin ende duke garuar fort
kur arritën te porta e hekurt jashtë shtëpisë së mbledhjes së lagjes
së tyre. Ata ndaluan për të marrë
frymë.
Përpara se të mund të vendosnin
se kush fitoi, një djalë u thirri atyre:
“Doni të luani futebol ?”
Mórmoni e donte futebolin por
ai dhe familja e tij do të pastronin
ndërtesën e lagjes, që të mund të
ishte gati për kishë ditën tjetër.
Mórmoni tundi kokën. “Jo tani –
ndoshta më vonë!” ia ktheu ai.
Shpejt Mórmoni dhe Moriani ishin
duke punuar fort. Mórmoni lëvizte
karriget dhe fshinte dyshemetë me
babin e tij ndërsa Moriani lante dyshemetë me mamin.
Më vonë djemtë po lanin së bashku pasqyrat në banjë. “Nuk mendoja
se do ta pëlqeja pastrimin e kishës
por qenka argëtuese”, tha Moriani.
“Po ti, Mórmon? Për këtë arsye erdhe
në vend që të luash futebol ?”

ILUSTRIME NGA ADAM KOFORD

FËMIJËT

Mórmoni mendoi për të atin. Ai
ishte peshkopi i lagjes së tyre, por
prapëseprapë gjeti kohën për të
ndihmuar për pastrimin e shtëpisë
së mbledhjes.
“Jam këtu sepse dua të jem si
babi”, tha Mórmoni.
Pastaj ai mendoi për misionarët e
lagjes së tij. Ata ishin të zënë duke
trokitur nëpër dyer dhe duke ndarë
Librin e Mormonit me të tjerë. Ata i
ftonin njerëzit të vinin në kishë, te
ndërtesa që po pastronin djemtë.
“Jam këtu sepse një ditë dua të
shërbej edhe në një mision”, mendoi
Mórmoni. “Mund t’i ndihmoj misionarët duke e bërë kishën gati.”
Mórmoni mendoi rreth të nesërmes, kur ai dhe vëllai i tij do të
ngriheshin në 6:00 të mëngjesit, të
ecnin për në kishë me këmishët dhe
kollaret e tyre të bardha dhe të përgatitnin karriget dhe librat e këngëve
në dhomën e Fillores.
“Jam këtu sepse dua të shërbej në
një thirrje në Kishë”, mendoi ai.

Mórmoni mendoi rreth mënyrës
se si së shpejti ai do të ishte një
dhjak. Ai do të shpërndante sakramentin dhe do të bënte shumë gjëra
të tjera për të shërbyer.
“Jam këtu sepse vitin që vjen unë
do të marr priftërinë dhe dua të bëj
gjithçka që mundem tani për t’u
bërë gati.”
Mórmoni e kishte bërë tashmë
diçka që të përgatitej për priftërinë:

ai kishte fituar çmimin e tij Besim në
Perëndi. Ai tashmë po mësonte të
jetonte ungjillin dhe t’u shërbente të
tjerëve.
Më në fund, ai pa reflektimin e të
vëllait në pasqyrë dhe buzëqeshi.
“Jam këtu sepse unë e dua Zotin”,
tha ai “dhe sepse të shërbyerit tani
do të më ndihmojë të bëhem gati
për të shërbyer më vonë.” ◼
Autori jeton në Jutë të SHBA-së.

PËRGATITJA PËR PRIFTËRINË
Këshilla nga Dejvid L. Bek, president i përgjithshëm i Të Rinjve:
• Ftojeni Shpirtin në jetën tuaj dhe zgjidhni miq që ju ndihmojnë
të zgjidhni të drejtën. Jetojini standardet te broshura
Për Forcën e Rinisë.
• Mësojini se cilat do të jenë detyrat tuaja si dhjak. Lexoni rreth
priftërisë te Plotësoj një Detyrë Ndaj Perëndisë dhe Të Vërtetë
ndaj Besimit. Ndiqni një Shikim Paraprak të Priftërisë në lagjen ose degën tuaj.
• Përgatituni që të shkoni në tempull për të bërë pagëzime për të vdekurit.
• Entuziazmohuni për veprimtaritë argëtuese dhe takimet shpirtërore me të rinj
të tjerë.
• Dijeni se Ati Qiellor ju mirëbeson dhe mbështetet te ju. Zbuloni se sa shumë
mund të bëni me ndihmën e Tij!
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MATILDA

Bëhet Gati për
tek Të Rejat

Nga Xhen Uilks, në Jutë të SHBA-së

M

atilda ishte e emocionuar që do të hynte së
shpejti tek Të Rejat, por nuk ishte e sigurt se
çfarë të priste. Prandaj ajo foli me gjyshen e saj.
Gjyshja e saj është Motra Boni Oskarson, presidentja
e përgjithshme e Të Rejave. Ajo kishte disa këshilla
të mrekullueshme për të dhënë!
Pyeteni nënën ose gjyshen tuaj, apo një nga gratë
në lagjen tuaj për atë që kujtojnë rreth Të Rejave. Ju
mund të zbuloni disa gjëra argëtuese.

FAKT ZBAVITËS

Matilda e thërret gjyshen e saj “Mo”, e cila është shkurtim
për moder, fjala suedeze për [fjalën] nënë.

Atëherë . . .
Kur Motra Oskarson qe tek
Të Rejat, ajo fitoi medalje
duke përfunduar arritje të
ndryshme. Ajo i qepi ato në
një brez rrobe të veçantë, së
bashku me një lule
që përfaqëson
besnikërinë.
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KONTURET NGA AMILOSLAVA /ISTOCK/THINKSTOCK

KËSHILLAT E MOTRËS
OSKARSON PËR BËRJEN GATI!
• Zhvilloni një marrëdhënie me Atin
tuaj Qiellor duke u lutur dhe duke
lexuar shkrimet e shenjta.
• Zbuloni [gjëra] rreth programit
Përparimi Personal.
• Lexoni shkrimet e shenjta, broshurën
Për Forcën e Rinisë dhe Liahonën.
• Filloni ta mësoni temën e të Rejave.
Ju do ta përsëritni atë çdo javë, së
bashku me të gjitha të rejat.

FËMIJËT

NE JEMI BIJA
të Atit tonë Q
iellor,
i cili na do ne
dhe ne e duam
Atë.
NE DO TË “QËN
DROJMË si dë
sh
m
itar[e] të
Perëndisë në
të gjitha kohë
rat dhe në të
gjërat dhe në
gjitha
të gjitha vend
et” kur përpiq
emi
të jetojmë vle
rat e Të Rejave
, të cilat janë:

BESIMI • NA
TYRA HYJNO
RE
VLERA INDIV
IDUALE • DIJ
A
ZGJEDHJA D
HE PËRGJEG
JSHMËRIA
VEPRAT E M
IRA
INTEGRITET
I • DHE VIR
TYTI
NE BESOJMË

se, kur arrijmë
të pranojmë
dhe
të veprojmë sip
as këtyre vlera
ve, NE DO TË
JEMI TË PËRGAT
ITURA të forcoj
më shtëpinë
e familjen, të
bëjmë e të m
bajmë
besëlidhjet e
shenjta, të m
arrim ordinanc
tempullit dhe
at e
të gëzojmë be
kimet e ekzaltim
it.
(Mosia 18:9)

. . . dhe Tani.
Kjo varëse do t’ju kujtojë të jeni dritë
për të tjerët dhe të qëndroni për të
vërtetën dhe drejtësinë.
Ju gjithashtu do të fitoni fjongo duke
përfunduar përvojat dhe projektet e
Përparimit Personal.
Më pas ju do të merrni medaljonin
e Të Rejave.

Të Rejat

FILLIME TË REJA

Matilda shkoi në një veprimtari
të veçantë të quajtur Fillime
të Reja. Ato patën një mësim
argëtues dhe mësuan rreth
Përparimit Personal.
Matilda është duke punuar
edhe për çmimin e saj Besim
te Perëndia dhe duke mësuar
përmendsh Nenet e Besimit.

MATILDA MEZI
PO I PRET . . .
• Veprimtaritë çdo javë
• Njohjen me vajzat
e tjera tek Të Rejat.
• Vajtjen në kampin
e Të Rejave.

NJË KUJTIM I VEÇANTË

Matilda dhe shumë prej kushërinjve të saj ishin në Qendrën e
Konferencave më 6 prill 2013. Por ata nuk e dinin përse gjyshja e
tyre i kishte ftuar të gjithë që të vinin në konferencën e përgjithshme.
Ata u habitën dhe u emocionuan kur ajo u mbështet si presidente
e organizatës së Të Rejave!

SONAL
IMI PER
PËRPAR
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Gm7

Teksti nga Jan Pinborough
Muzika nga Janice Kapp Perry
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Me guxim

DËSHM I TA R I VEÇ A N TË

Anëtarët e Kuorumit të
Dymbëdhjetë Apostujve
janë dëshmitarë të veçantë të Jezu Krishtit.

FËMIJËT

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

Si mund të
ndihmoj në punën për
historinë familjare?
Plaku Kuk sugjeron
mbajtjen e një mbledhjeje
për Pemën Familjare.
Ja se si bëhet!

Bëni që gjithsecili në
familjen tuaj të sjellë histori
familjare, tregime dhe fotografi.
Përfshini gjëra të veçanta që u përkitnin
gjyshërve dhe prindërve tuaj.

Është emocionuese të
mësosh rreth jetës së anëtarëve
të familjes – nga erdhën
dhe si jetuan.

ILUSTRIM NGA JARED BECKSTRAND

Mësoni se çfarë
ordinancash tempulli duhet
ende të bëhen dhe caktoni detyra
për punën në tempull.

Ndihmojini për skanimin dhe
ngarkimin e këtyre historive dhe
fotografive te Pema Familjare
në FamilySearch.org.

Nga “Rrënjë dhe Degë”, Liahona, maj 2014, f. 47.
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Mësoni më shumë për temën e Fillores për këtë muaj!

SJELLJA E FILLORES NË SHTËPI

“Familja: Një Proklamatë
drejtuar Botës” Erdhi nga Perëndia
për të Ndihmuar Familjen Time
Nga Erin Sanderson dhe Xhin Bingam

OKL
NJË PR AR BOTËS
E TË
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Autoret jetojnë në Jutë të SHBA-së.

Shkrim i Shenjtë
• Gjoni 15:11

Ide për Bisedë Familjare
Ati ynë Qiellor do që të gjitha familjet të jenë
të forta dhe të kthehen tek Ai. Bisedoni rreth
asaj që mund të bëjë secili pjesëtar i familjes
për ta bërë familjen tuaj të jetë e fortë.

ILUSTRIME NGA DANI JONES; FOTOGRAFIA E KANAÇES NGA ISTOCK/THINKSTOCK

A
FAMILAJMATË

ëmijët kanë shumë fuqi – fuqi për të sjellë një
ndryshim në familje! Jo të gjitha familjet janë njësoj, por çdo familje është e rëndësishme për Atin
Qiellor. Ai dëshiron që familjet të jenë të forta, prandaj na dha “Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës”,
për të na ndihmuar. Ati Qiellor e di se ju mund ta
ndihmoni familjen tuaj të jetë e fortë.
Ju jeni pjesë e një familjeje të përjetshme që ka
nevojë për ndihmën tuaj.
Ju mund të sillni lumturi, mirësi dhe dashuri
për familjen tuaj.
Ju mund ta dëgjoni njëri-tjetrin, të punoni
dhe luani së bashku, ta falni dhe ndihmoni
njëri-tjetrin.
Ju mund t’i lexoni shkrimet e shenjta me
familjen tuaj.
Ju mund të jeni një shembull i mirë
për familjen tuaj ndërsa luteni dhe mbani
urdhërimet. ◼
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Ju Mundeni!

Zbukuroni një kanaçe të pastër e bosh
me këtë etiketë (në të djathtë) dhe disa
fotografi ose vizatime. Plotësojini shiritat
e fjalëve me ide rreth mënyrës se si mund
ta forconi familjen tuaj. Pritini shiritat e
fjalëve dhe vendosini ato në kanaçe. Çdo
ditë zgjidhni një shirit fjale nga kanaçja
dhe bëni atë që thotë. Ndërsa përpiqeni
t’i jetoni idetë tuaja, ju mund të bëni një
ndryshim në familjen tuaj!

UNË MUNDEM!

Te t o r 2 0 1 4
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MIQ NËPËR BOTË

Unë Jam Barbara
nga

Prej një interviste
nga Emi Xhejn Leviti

B

arbara jeton në Kili, një
vend në bregun perëndimor të Amerikës së Jugut. Ai
është i gjatë e i hollë dhe në
formën e një fjongoje. Disa
zona janë të nxehta e të thata
(si shkretëtira e Atakamës)
dhe disa janë tropikale dhe
të lagështa (si ishulli i Pashkës). Ajo jeton në kryeqytetin
e Kilit, në Santiago. ◼

Kili

Unë jam e vetmja anëtare e Kishës në klasën time
në shkollë. Kjo më jep mundësinë që t’u tregoj
miqve të mi rreth Jezu Krishtit dhe Librit të
Mormonit. Një herë, mikja ime më e mirë më
kërkoi që t’i mësoja se si të lutej. Dhe kështu
bëra. Pastaj, të dyja ne bëmë një lutje për
drekën në shkollë.

Autorja jeton në Jutë të SHBA-së.

Unë jam nëntë vjeçe dhe kam dy vëllezër më të vegjël. Përpiqem të jem
një motër e madhe e mirë dhe të ndihmoj për përkujdesjen për ta e të luaj
lojëra me ta. Më pëlqen të kujdesem për fëmijët. Dua të jem një mësuese
kur të rritem.

Në vitin 2013, unë mbusha tetë vjeç dhe
u pagëzova e u konfirmova nga babi
im. Isha kaq e emocionuar! Ishte një
përvojë e veçantë që do ta kujtoj
gjithmonë.
74 L i a h o n a
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¡Hola,
amigos! *
* “Përshëndetje, miq!” në spanjisht.

Ne kremtojmë festa argëtuese në Kili.
18 shtatori është dita e Pavarësisë dhe
19-a është dita e Forcave të Armatosura. Gjatë këtyre dy ditëve, ne
kërcejmë vallen tonë kombëtare të
quajtur “La Cueca” [“Vallja e Shamive”] dhe hamë mish të shijshëm
të quajtur empanadas.

UNË DUA TA SHOH
TEMPULLIN

Tempulli i Santiagos në Kili qe tempulli i
parë i ndërtuar në një vend spanjishtfolës.
Ai u përkushtua më 15 shtator 1983. Ishte tempulli i dytë i ndërtuar në Amerikën
e Jugut.

DJATHTAS: ILUSTRIMI I ÇANTËS NGA THOMAS S. CHILD

Fundjavave, familjes sime i pëlqen
shumë që të bëjë ngjitje në mal dhe
të ngasë motorë me katër rrota në
malet pranë shtëpisë sonë. Na pëlqen edhe që të shkojmë në plazh.

GATI PËR T’U NISUR!

Çanta e Barbarës është mbushur me
disa prej gjërave të saj të parapëlqyera.
Cilat janë ato gjëra që do të
vendosnit në çantën tuaj?
Ne kemi një gatim të veçantë Krishtlindjeje – domate të
mbushura me ton. Në Kili,
Babagjyshi vjen pikërisht
në mesnatë, në mbrëmjen e
Krishtlindjes. Madje ne rrimë
zgjuar derisa ai të vijë!

FAQJA JONË
Një ditë, pak para se të pagëzohesha, unë isha në shtëpinë e gjyshes
kur ajo shkoi në bodrum për të marrë diçka. Ajo u pengua e ra dhe
nuk mund të ngrihej. Më thirri, por unë isha duke parë televizor
dhe nuk e dëgjova. Pas rreth 10 minutash, unë e dëgjova emrin tim
qetësisht, “Tomi!” Shkova për ta kërkuar atë dhe e gjeta të shtrirë në
dysheme. Nuk isha mjaft i fortë për ta ndihmuar, prandaj vrapova për
te shtëpia e fqinjës. Ajo erdhi dhe e ndihmoi gjyshen që të ngrihej.
Gjyshja më tha: “Tomi, ishte Fryma e Shenjtë ajo që dëgjove. Unë
isha shumë larg që të më dëgjoje.”
E dija se ishte Fryma e Shenjtë që më pëshpëriti mua. Tani, unë jam i pagëzuar dhe jam i
lumtur që e kam dhuratën e Frymës së Shenjtë.

Liu C., 7 vjeçe,
Ekuador

Tomi R., 8 vjeç, Gjermani

Tieri M., 7 vjeçe nga Brazili, ka qejf të marrë pjesë
në Fillore dhe të këndojë himne. Ajo e di se tempulli
është shtëpia e Zotit.

Natalia A., 10 vjeçe, Kolumbi

Olivia I., 8 vjeçe nga
Rumania, ka qejf ta
ndihmojë nënën e saj
për të pastruar shtëpinë. Nëna e saj e mëson atë dhe 13 miqtë
e saj dhe, kur ata
bëjnë pushim, asaj i
pëlqen të hiqet sikur është ajo mësuesja.
Asaj i pëlqen të shkojë në udhëtime me
prindërit dhe të kalojë kohë me gjyshërit
e saj. Kur u pagëzua, ajo u ndje shumë
afër me Atin Qiellor dhe është mirënjohëse që ajo mund të ketë Frymën e Shenjtë
për ta ndihmuar në marrjen e vendimeve.
Kënga saj e parapëlqyer e Fillores është
“Follow the Prophet” [“Ndiq Profetin”]
(Children’s Songbook, f. 110).
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J

u mund ta dorëzoni vizatimin, fotografinë
ose përvojën tuaj në internet te liahona.
lds.org, nëpërmjet postës elektronike te
liahona@ldschurch.org, duke shënuar “Our
Page” [“Faqja Jonë”], te rreshti i titullit, ose
nëpërmjet postimit në adresën:
Liahona, Our Page
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

Çdo dërgesë duhet të përfshijë emrin e
plotë, gjininë dhe moshën e fëmijës (3 deri 11
vjeç) si dhe emrin e prindit, lagjen ose degën,
kunjin ose distriktin dhe lejen me shkrim
të prindit për të përdorur fotografinë dhe
dërgesën e fëmijës (postimi elektronik është i
pranueshëm). Përgjigjet mund të redaktohen
lidhur me gjatësinë apo qartësinë.

FËMIJËT

Nga Plaku Adrián Oçoa,
i Të Shtatëdhjetëve

Shikoni Lart

“Prandaj rrini zgjuar dhe lutuni
kurdoherë” (Lluka 21:36) .
ur isha tetë vjeç, unë dhe dy
kushërinj të mi u dërguam në
një qytet aty afër për të marrë ushqime. Duke vështruar pas, mahnitem
nga besimi i madh që kishin te ne
gjyshja ime, halla dhe ungji im. Qiejt
e mëngjesit ndriçonin e shkëlqenin
ndërsa u nisëm me tre kuajt tanë.
Në mes të stepës, vendosëm të
zbritnim dhe të luanim me guralecë.
Ne ishim kaq të përpirë nga loja, saqë
nuk shikuam lart për të parë retë e
errëta që po mbulonin qiellin. Kur e
kuptuam se po vinte një stuhi, ne nuk
kishim kohë t’u hipnim kuajve. Shiu i

ILUSTRIMI NGA SHAWNA TENNEY

K

dendur dhe breshëri na goditën kaq
fort saqë gjithçka që mund të bënim,
ishte t’i hiqnim shalat e kuajve dhe të
fshiheshim nën mbulesat e tyre. Më
pas kuajt tanë ia mbathën.
Pa kuaj, të lagur dhe të ftohur,
ne filluam të ecnim sa më shpejt të
mundeshim drejt një qyteti aty pranë. Ishte vonë kur gjetëm një shtëpi
dhe trokitëm në derë. Familja atje na
thau, na ushqeu me burritos të shijshëm me fasule dhe pastaj na vuri
të flemë në një dhomë me dysheme
prej dheu.
Unë dhe kushërinjtë e mi u ngritëm në mëngjes, me një diell të
shndritshëm dhe qiell të bukur. Një

burrë trokiti në derë duke kërkuar
tre djem të humbur. Unë nuk do ta
harroj kurrë atë që pamë rrugës për
në shtëpi – një mori njerëzish që
kishin qenë duke na kërkuar gjatë
gjithë natës. Në krye të të gjithëve,
ishin gjyshja ime e dashur, ungji dhe
halla ime. Ata na përqafuan dhe
qanë, të gëzuar se i kishin gjetur
fëmijët e tyre të humbur.
Ati ynë Qiellor është i kujdesshëm
ndaj nesh. Ai po e pret me padurim
kthimin tonë në shtëpi. Ka shenja të
stuhive shpirtërore kudo rreth nesh.
Le të shikojmë lart e ta përgatitim
veten tonë duke i forcuar dëshmitë
tona çdo ditë. ◼

Nga “Shikoni Lart”, Liahona, nëntor 2013, f. 102.
Te t o r 2 0 1 4
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Një Ekip Familjar

Nga Sherali Hardi
Bazuar në një ndodhi të vërtetë

“When we’re helping,
we’re happy” [“Kur
Ndihmojmë, Jemi të
Lumtur”] (Children’s
Songbook, f. 198).
moni psherëtiu
kur ai dhe babi
u larguan nga loja e
futbollit. “Nuk e kuptoj”,
tha ai. “Ne kemi kaq
shumë lojtarë të mirë.
Përse nuk bëjmë gol?”
Babi ishte një futbollist
i mirë. Ndoshta ai mund
t’i ndihmonte.

A
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“Mendoj se ju keni
nevojë të mësoni të
punoni si ekip”, tha babi.
“Gjithçka që ju doni
është të bëni gola,
apo jo?”
“Po”, tha Amoni. “Por
goli nuk bëhet nga të
gjithë. Kjo është ajo që
do të thuash?”
Babi tundi kokën. “Nuk
mundësh ta bësh golin
vetëm. Së pari, mbrojtësit
duhet ta marrin topin
nga ekipi tjetër, apo jo?”
Amoni qeshi. “Është e

vështirë të bësh gol nëse
nuk e ke topin.”
“Po”, tha babi. “Pastaj
mbrojtësit ia japin dikujt
që mund ta bëjë golin.
Askush nuk mund ta
bëjë atë vetëm.”
“Me sa duket”, tha
Amoni.
Kur arritën në shtëpi,
mami po mbante
foshnjën ndërsa po
bënte darkën. “Si shkoi
loja?” pyeti ajo.
“Humbëm sërish”, tha
Amoni. “Por do të dalim

ILUSTRIMI NGA MARK JARMAN

Është më e lehtë të fitosh kur të gjithë punojnë së bashku.

FËMIJËT

më mirë herën që vjen.”
“Ky është një qëndrim i
mirë”, tha mami.
“Po vdes urie!” bërtiti
Migeli ndërsa ai, Samueli
dhe Lukasi vrapuan
brenda.
“Djema, a mund të
ndihmoni për ta shtruar
tryezën dhe për t’i hequr
lodrat?” pyeti mami.
Të katër djemtë
psherëtinë.
“Por unë nuk luajta me
lodrat”, tha Samueli.
“Do të duhet shumë

kohë!” bërtiti Migeli.
Babi qeshi. “Mendoj
se familja jonë ka të
njëjtin problem si ekipi i
Amonit.”
“Ç’problem ishte?”
pyeti Samueli.
“Ne nuk po punojmë
së bashku”, tha Amoni.
“Ne të gjithë duam të
shënojmë një gol duke
ngrënë darkë. Por po ia
lëmë të gjitha mamit.”
“E drejtë!” tha babi.
“Si mund të punojmë si
një ekip?”

Amoni pati një ide. “Po
sikur unë dhe Samueli të
shtrojmë tryezën? Djemtë
e tjerë mund të mbledhin
lodrat.”
“Ide e shkëlqyer!” tha
babi.
Shpejt darka ishte gati.
Amoni kryqëzoi krahët
e tij për lutjen. Ai ishte
i lumtur që familja e tij
kishte punuar si një ekip.
Ai shpresonte që ekipi i
tij i futbollit do të mund
të bënte të njëjtën gjë. ◼
Autorja jeton në Alberta të Kanadasë.
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KU R PR A PË TË TAKOHEM I

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

V

jeshta është një kohë veçanërisht
emocionuese për peshkatarët që
gjuajnë me karrema artificialë, pasi kjo
është koha kur troftat nxiten nga një
uri pothuaj e pashtershme për t’u ushqyer, në mënyrë që të fuqizojnë trupin
ndaj mungesës së ushqimit dimëror.
Qëllimi i një peshkatari të tillë është
që ta zërë troftën nëpërmjet një mashtrimi të zotë. Peshkatari i aftë studion
sjelljen e troftës, motin, rrymën ujore
dhe llojet e insekteve që ha trofta,
si dhe kohën kur çelin insektet. Ai
shpeshherë do t’i përgatitë me dorë
karremat që përdor. Ai e di se këto
insekte artificiale, ku kanë futur grepa
të imët, duhet të jenë një mashtrim i
përkryer, sepse trofta do të dallonte
edhe të metën më të vockël dhe nuk
do ta pranonte karremin.
Ç’rrëqethje është të vështrosh një
troftë të çajë sipërfaqen e ujit, ta rrufisë karremin dhe të rezistojë derisa më
në fund të lodhet dhe të tërhiqet me
rrotëz. Prova qëndron te vënia përballë e njohurisë dhe e aftësisë së peshkatarit kundrejt troftës fisnike.
Përdorimi i karremave artificialë
për ta gënjyer peshkun dhe për ta
zënë atë, është një shembull i mënyrës si Luciferi shpeshherë na tundon,
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na mashtron e përpiqet të na fusë
në kurth.
Sikurse peshkatari i karremave
artificialë, i cili e di që troftat nxiten
nga uria, Luciferi e njeh “urinë” ose
dobësitë tona dhe na tundon me
karrema të rremë të cilët, nëse i
marrim, mund të shkaktojnë shkëputjen tonë nga përroi i jetës për
te ndikimi i tij i pamëshirshëm. Dhe
ndryshe nga peshkatari i karremave
artificialë, i cili e zë dhe e lëshon sërish
peshkun të padëmtuar në ujë, Luciferi
nuk do të na lëshojë me vullnetin e tij.
Synimi i tij është që t’i bëjë viktimat e tij
po aq të mjera sa është vetë.
Një nga mënyrat kryesore që ai
përdor kundër nesh, është aftësia e tij
për të gënjyer e mashtruar, që të na

bindë se e keqja është e mirë dhe e
mira është e keqe. Që nga fillimi vetë,
në këshillin e madh të qiellit, Satani
“kërkoi të shkatërronte lirinë e njeriut
për të zgjedhur, të cilën, unë, Zoti Perëndi, ia kisha dhënë atij” (Moisiu 4:3).
Beteja mbi lirinë e zgjedhjes dhënë
njeriut nga Perëndia vazhdon sot. Satani dhe shërbëtorët e tij kanë karremat
e tyre kudo rreth nesh, duke shpresuar
që ne të lëkundemi dhe të marrim karremat artificialë të tij, në mënyrë që të
na tërheqë me mjete të falsifikuara.
Vëllezër dhe motra, qofshim ne të
gjithë të vetëdijshëm për karremat artificialë që na paraqiten
nga peshkatari i shtirë i njerëzve, Luciferi. Paçim urtësinë
dhe mprehtësinë shpirtërore
për t’i dalluar e kundërshtuar ofertat e tij
të shumta e të
rrezikshme.
E për ata prej jush të cilët kanë
rënë pre e ndonjë lloj varësie, ka
shpresë, sepse Perëndia i do të gjithë
fëmijët e Tij dhe sepse Shlyerja e Zotit
Jezu Krishti i bën të mundura të gjitha
gjërat. ◼
Nga “O, Ai Plani Dredharak i të Ligut”, Liahona,
nëntor 2010, f. 108–110.

ILUSTRIMET NGA J. KEN SPENCER

MASHTRIMET

IDETË

A jam një pionier sot?
“Ndërkohë që i nderojmë ata pionierë që ecën përmes rrafshinave për në luginën e Solt-Lejkut, ka shumë më
tepër pionierë që jetojnë sot. Ata nuk shtyjnë karroca dore, por janë tamam njëlloj në kaq shumë aspekte: Ata
e kanë dëgjuar zërin e Zotit me anë të Librit të Mormonit dhe me anë të lutjeve të tyre vetjake. Me besim dhe
pendesë ata kanë shkuar në ujërat e pagëzimit dhe i kanë ngulur fort këmbët në truallin e ungjillit. Si dishepuj të
Krishtit, ata kanë qenë të gatshëm të sakrifikojnë për atë që është e drejtë dhe e vërtetë. Me dhuratën e Frymës
së Shenjtë, ata po ndjekin besnikërisht kursin e tyre drejt jetës së përjetshme.”
Plaku Nil L. Andersen, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, “Ejani tek Ai”, Liahona, Maj 2009, f. 80.

Gjithashtu në Këtë Botim
PËR TË RINJTË NË MOSHË MADHORE

Në Mbrojtje
Ne Besojmë
TË ASAJ QË

Pesë të rinj në moshë madhore tregojnë se si e
mbrojtën besimin e tyre përballë kundërshtimit.

f. 44

PËR RININË

Si të Bëni Pyetje
që Kanë Rëndësi
Pyetjet mund të jenë mjete të shkëlqyera mësimdhënieje – nëse i shprehni ato në mënyrën e
duhur. Ky artikull do ju tregojë si ta bëni.

PËR FËMIJËT
f. 68

Mirësevini
tek Të Rejat
Motra Boni L. Oskarson dhe mbesa e saj Matilda
tregojnë disa gjëra të cilat mund t’i prisni me gëzim
[kur të shkoni] tek Të Rejat.

f. 54

