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Hyrje

Udhëzues Studimi dhe Manual për Mësuesit

Parimet e Ungjillit u shkrua edhe si udhëzues vetjak studimor edhe 
si manual mësuesi . Kur ta studioni atë, duke kërkuar Shpirtin e 
Zotit, ju mund të rriteni në kuptimin dhe dëshminë tuaj për Perë-
ndinë, Atin, Jezu Krishtin e Shlyerjen e Tij dhe Rivendosjen e ungji-
llit . Ju mund të gjeni përgjigje për pyetje të jetës, të fitoni një siguri 
për qëllimin tuaj e vlerën vetjake dhe të përballni me besim sfida 
vetjake e familjare .

Udhëzime për Mësimdhënien në Kishë dhe në Shtëpi

Të jesh mësues është një përgjegjësi e madhe që përfshin shumë 
mundësi për të forcuar të tjerët dhe për t’u kujdesur që ata të 
“ushqehe[n] nga fjala e mirë e Perëndisë” (Moroni 6:4) . Ju do të 
jepni mësim me efektshmëri nëse ndiqni këto parime: 
•	Duajini	ata	që	u	jepni	mësim.
•	Jepni	mësim	me	anë	të	Shpirtit.
•	Jepni	mësim	doktrinën.
•	Ftoni	mësimin	me	zell.

Duajini Ata që u Jepni Mësim
Kur shfaqni dashuri për ata të cilëve u jepni mësim, ata bëhen më 
të ndjeshëm ndaj Shpirtit të Zotit . Ata bëhen më entuziastë për 
mësimin dhe më të hapur me ju e të tjerët . Përpiquni shumë të nji-
heni me ata që u jepni mësim dhe bëjuani të ditur se shqetësoheni 
sinqerisht për ta . Jini të ndjeshëm ndaj sfidave të atyre me nevoja të 
veçanta . Krijoni një mjedis të rehatshëm në klasën tuaj që pjesëma-
rrësit të ndihen të lirshëm t’ju kërkojnë ndihmë për çfarëdo pyetje 
që të kenë mbi parimet e ungjillit dhe se si t’i zbatojnë ato .
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Shpirti i Zotit do të jetë i pranishëm aty ku ekziston dashuria dhe 
uniteti . Zoti tha: “Po ju jap një urdhërim të ri: ta doni njëri-tjetrin; 
sikurse unë ju kam dashur, ashtu edhe ju ta doni njëri-tjetrin” 
(Gjoni 13:34) .
Për më shumë mbi këtë temë, shihni Teaching, No Greater Call 
[Mësimdhënia, s’Ka Thirrje më të Madhe], faqet 31–39 .

Jepni Mësim me Anë të Shpirtit
Gjërat absolutisht më të rëndësishme që do të jepni mësim janë 
doktrinat e Krishtit ashtu siç janë zbuluar nëpërmjet shkrimeve të 
shenjta e profetëve modernë dhe siç janë konfirmuar nga Fryma e 
Shenjtë . Për ta bërë këtë në mënyrë efektive, ju duhet të pajiseni 
me Shpirtin e Zotit . “Dhe Shpirti do t’ju jepet me anë të lutjes së 
besimit;” tha Zoti, “dhe nëse nuk e merrni Shpirtin, ju s’duhet të 
jepni mësim” (DeB 42:14; shih gjithashtu DeB 50:13–22) . Fryma 
e Shenjtë është mësuesi i vërtetë, prandaj është e rëndësishme të 
krijoni një mjedis ku Shpirti i Zotit të mund të jetë i pranishëm . 
Për më shumë mbi këtë temë, shihni Teaching, No Greater Call 
[Mësimdhënia, s’Ka Thirrje më të Madhe], faqet 41–48 .

Jepni Mësim Doktrinën
Përpara se të jepni mësim nga një kapitull, studiojeni atë plotësisht 
që të jeni i sigurt se e keni kuptuar doktrinën . Gjithashtu studioni 
shkrimet e shenjta shtesë të renditura në fund të kapitullit . Do të 
jepni mësim me sinqeritet dhe fuqi më të madhe kur mësimet në 
kapitull t’ju kenë ndikuar personalisht . Mos spekuloni kurrë rreth 
doktrinës së Kishës . Jepni mësim vetëm atë çfarë mbështetet nga 
shkrimet e shenjta, fjalët e profetëve e të apostujve të ditëve të 
mëvonshme dhe Fryma e Shenjtë (shih DeB 42:12–14; 52:9) .
Nëse jeni thirrur t’i jepni mësim një kuorumi apo klase duke për-
dorur këtë libër, mos bëni zëvendësime me materiale të tjera, sado 
interesante të jenë ato . Përqendrohuni tek shkrimet e shenjta dhe 
fjalët në libër . Si të jetë e përshtatshme, përdorni përvoja vetjake 
dhe artikuj nga revistat e Kishës për të plotësuar mësimet .
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Për më shumë mbi këtë temë, shihni Teaching, No Greater Call 
[Mësimdhënia, s’Ka Thirrje më të Madhe], faqet 50–59 .

Ftoni Mësimin me Zell
Ndërsa mësoni të tjerët, ndihmojini ata të shohin se si parimet e 
ungjillit zbatohen në jetën e përditshme . Nxitni diskutime në lidhje 
me atë se si këto parime mund të ndikojnë ndjenjat tona rreth 
Perëndisë, vetes, familjeve dhe fqinjëve tanë . Nxitini pjesëmarrësit 
të jetojnë sipas këtyre parimeve .
Përpiquni të përfshini sa më shumë njerëz të jetë e mundur gjatë 
mësimit . Këtë mund ta bëni duke i ftuar të lexojnë me zë të lartë, 
t’u përgjigjen pyetjeve, ose të tregojnë përvoja, por veproni kështu 
vetëm kur të jeni i sigurt se nuk do t’i vini ata në pozitë të vështirë . 
Kur përgatitni mësimet, mund të dëshironi t’u ngarkoni detyra 
të veçanta pjesëmarrësve . Tregohuni të ndjeshëm ndaj nevojave 
dhe ndjenjave të të tjerëve . Mund t’ju nevojitet të flisni privatisht 
me disa individë përpara mësimit dhe t’i pyesni se si ndihen për 
pjesëmarrjen .
Për më shumë mbi këtë temë, shihni Teaching, No Greater Call 
[Mësimdhënia, s’Ka Thirrje më të Madhe], faqet 61–74 .

Ndihmë Shtesë për Mësuesit

Çdo kapitull në këtë libër përmban një ose dy shënime për mësue-
sit . Këto shënime përfshijnë idera që mund t’ju ndihmojnë në për-
pjekjet tuaja për t’i dashur ata të cilëve u jepni mësim, për të dhënë 
mësim me anë të Shpirtit, për të dhënë mësim doktrinën e për të 
ftuar mësimin me zell mes atyre që u jepni mësim .
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K a p i t u l l i  1

Ati ynë Qiellor
K a p i t u l l i  1

Ka një Perëndi

•	Cilat	janë	disa	gjëra	që	ju	dëshmojnë	se	ka	një	Perëndi?
Alma, një profet i Librit të Mormonit, shkroi: “Të gjitha gjërat tregojnë 
se ka një Perëndi; po, madje edhe toka e të gjitha gjërat që gjenden 
mbi faqe të saj, po edhe lëvizja e saj, po, dhe gjithashtu të gjithë pla-
netët të cilët lëvizin në mënyrën e tyre të rregullt, dëshmojnë se ka 
një Krijues Suprem” (Alma 30:44) . Mund të vështrojmë qiellin gjatë 
natës e të kemi një ide të asaj ç’ka donte të thoshte Alma . Ka me 
miliona yje dhe planetë, që të gjithë në një rregull të përkryer . Ata 
nuk u vendosën aty rastësisht . Ne mund ta shikojmë veprën e Perë-
ndisë në qiell e në tokë . Gjithë ato bimë të bukura, llojet e shumta të 
kafshëve, malet, lumenjtë, retë që na sjellin shiun e borën – të gjitha 
këto na dëshmojnë se ka një Perëndi .
Profetët na kanë mësuar se Perëndia është Sundimtari i Plotfuqi-
shëm i universit . Perëndia banon në qiell (shih DeB 20:17) . Nëpër-
mjet Birit të Tij, Jezu Krishtit, Ai krijoi qiejt e tokën dhe të gjitha 
gjërat që janë në to (shih 3 Nefi 9:15; Moisiu 2:1) . Ai krijoi hënën, 
yjet dhe diellin . Ai e organizoi këtë botë dhe i dha formë, lëvizje 
dhe jetë . E mbushi ajrin dhe ujërat me gjallesa . I mbuloi kodrat 
dhe fushat me të gjitha llojet e jetës shtazore . Ai na dha ditën dhe 
natën, verën dhe dimrin, kohën e mbjelljes dhe korrjen . Ai e krijoi 
njeriun sipas shëmbëlltyrës së Tij për të sunduar mbi krijimet e 
tjera të Tij (shih Zanafilla 1:26–27) .
Perëndia është Qenia Supreme dhe Absolute në të cilin ne besojmë 
dhe të cilin e adhurojmë . Ai është “Prindi i Madh i universit” dhe Ai “e 

Për mësuesit: Përdorni pyetjet tek fillimi i seksionit për të nisur një diskutim dhe për t’i 
drejtuar tek teksti pjesëtarët e klasës apo pjesëtarët e familjes që të gjejnë më tepër info-
rmacion. Përdorni pyetjet tek fundi i seksionit për të ndihmuar pjesëtarët e klasës apo 
pjesëtarët e familjes që të mendohen e të diskutojnë kuptimin e asaj që kanë lexuar dhe ta 
zbatojnë atë në jetën e tyre.
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trajton të gjithë familjen njerëzore me kujdes dhe vëmendje atërore” 
(Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], f . 39) .

Natyra e Perëndisë

•	Cilat	janë	disa	nga	tiparet	e	Perëndisë?
Meqenëse jemi bërë sipas shëmbëlltyrës së Tij (shih Moisiu 2:26; 
6:9), ne e dimë se trupat tanë janë si trupi i Tij . Shpirti i tij i përjet-
shëm banon brenda një trupi të prekshëm prej mishi dhe kocke 
(shih DeB 130:22) . Megjithatë, trupi i Perëndisë është i përkryer 
dhe i përlëvduar, me një lavdi që ia kalon çdo përshkrimi . 
Perëndia është i përkryer . Ai është një Perëndi drejtësie, me tipare të 
tilla si dashuria, mëshira, dashuria hyjnore, e vërteta, fuqia, besimi, 
njohuria dhe gjykimi . Ai ka të gjithë fuqinë . Ai i di të gjitha gjërat . 
Ai është plot mirësi .
Të gjitha gjërat e mira vijnë nga Perëndia . Çdo gjë që Ai bën është 
për të ndihmuar fëmijët e Tij të bëhen si Ai . Ai ka thënë: “Vër re, 
kjo është vepra ime dhe lavdia ime – të bëj të ndodhë pavdekësia 
dhe jeta e përjetshme e njeriut” (Moisiu 1:39) .
•	Përse	është	e	rëndësishme	për	ne	të	kuptojmë	natyrën	e	

Perëndisë?

Arritja në Njohurinë e Perëndisë

•	Si	mund	të	arrijmë	ta	njohim	Perëndinë?
Njohja e Perëndisë është kaq e rëndësishme sa Shpëtimtari tha: 
“Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty, të vetmin Perëndi 
të vërtetë, dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar” (Gjoni 17:3) .
Urdhërimi i parë dhe më i madhi na thotë: “Duaje Zotin, Perëndinë 
tënde me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gji-
thë mendjen tënde” (Mateu 22:37) .
Sa më shumë ta njohim Perëndinë, aq më shumë do ta duam dhe 
do të mbajmë urdhërimet e Tij (shih 1 Gjoni 2:3–5) . Duke mbajtur 
urdhërimet e Tij ne mund të bëhemi si Ai . 
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Ne mund ta njohim Perëndinë nëse:
 1 . Do të besojmë se Ai ekziston dhe na do (shih Mosia 4:9) .
 2 . Do të studiojmë shkrimet e shenjta (shih 2 Timoteut 3:14–17) .
 3 . Do t’i lutemi Atij (shih Jakobi 1:5) .
 4 . Do t’i bindemi të gjitha urdhërimeve të Tij sa më mirë të 

mundemi (shih Gjoni 14:21–23) .
Ndërsa i bëjmë këto gjëra, do të arrijmë ta njohim Perëndinë dhe 
më në fund të kemi jetën e përjetshme .
•	Mendohuni	se	çfarë	mund	të	bëni	që	t’i	afroheni	Perëndisë.

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Veprat	e	Apostujve	7:55–56	(Biri	në	të	djathtë	të	Atit)
•	DeB	88:41–44	(tiparet	e	Perëndisë)
•	Psalmeve	24:1	(Zotit	i	përket	toka	)
•	Moisiu	1:30–39	(Krijimi)
•	Alma	7:20	(Perëndia	nuk	mund	të	gabojë)
•	Joseph	Smith	–	Historia	1:17	(Ati	dhe	Biri	janë	qenie	të	veçanta)
•	Alma	5:40	(e	mira	vjen	nga	Perëndia)
•	Gjoni	14:6–9	(Biri	dhe	Ati	janë	njësoj)
•	Mormoni	9:15–20	(Perëndi	mrekullish)
•	Amosi	3:7	(Perëndi	zbulese)
•	Gjoni	3:16	(Perëndi	dashurie)
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Familja Jonë Qiellore
K a p i t u l l i  2

Ne Jemi Fëmijë të Atit tonë Qiellor

•	Çfarë	na	mësojnë	shkrimet	e	shenjta	dhe	profetët	e	ditëve	të	
mëvonshme	mbi	marrëdhënien	tonë	me	Perëndinë?

Perëndia nuk është vetëm Sundimtari dhe Krijuesi ynë; Ai është 
gjithashtu Ati ynë Qiellor . Të gjithë burrat e gratë janë vërtet bijtë e 
bijat e Perëndisë . “Njeriu, si shpirt, u lind nga prindër qiellorë dhe 
arriti pjekurinë në banesat e përjetshme të Atit para se të vinte në 
tokë me një trup të përkohshëm [fizik]” (Teachings of Presidents of 
the Church: Joseph F . Smith [1998], f . 335) .
Çdo person që ka lindur ndonjëherë në tokë është vëllai ose motra 
jonë shpirtërore . Për shkak se jemi fëmijë shpirtërorë të Perëndisë, 
ne kemi trashëguar mundësinë që të zhvillojmë cilësitë e Tij hyj-
nore . Përmes Shlyerjes së Jezu Krishtit, mund të bëhemi si Ati ynë 
Qiellor dhe të marrim një plotësi gëzimi .
•	Si	i	ndikon	mendimet,	fjalët	dhe	veprimet	tuaja	dija	se	jeni	një	

fëmijë	i	Perëndisë?

Ne Zhvilluam Karaktere dhe Talente Ndërsa Jetonim në Qiell

•	Mendoni	për	talentet	dhe	dhuntitë	me	të	cilat	jeni	bekuar.
Shkrimet e shenjta na mësojnë se profetët u përgatitën për t’u bërë 
udhëheqës në tokë ndërkohë që ishin ende shpirtra në qiell (shih 
Alma 13:1–3) . Para se të lindnin e të merrnin trupa të vdekshëm, 
Perëndia i parashuguroi (i zgjodhi) ata për të qenë udhëheqës në 
tokë . Jezusi, Adami dhe Abrahami ishin disa prej këtyre udhëheqë-
sve . (Shih Abrahami 3:22–23 .) Jozef Smithi na mësoi se “çdo njeri 

Për mësuesit: Nuk është e nevojshme të jepni mësim gjithçka në secilin kapitull. Ndërsa 
përgatiteni plot lutje të jepni mësim, kërkoni udhërrëfimin e Shpirtit për të ditur se cilat 
pjesë të kapitullit duhet të zhvilloni dhe cilat pyetje duhet të bëni.
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që ka një thirrje për t’u shërbyer banorëve të botës u [para]shugu-
rua tamam për atë qëllim” (Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith [2007], f . 511) . Megjithatë, cilido në tokë është i lirë që 
ta pranojë apo refuzojë çfarëdo mundësie për të shërbyer .
Ne nuk ishim të gjithë njëlloj në qiell . Ne e dimë, për shembull, 
se qemë bij e bija të prindërve qiellorë – meshkuj e femra (shih 
“Familja: Një Proklamatë Drejtuar Botës”,  Ensign, nëntor 1995, f . 
102) . Zotëronim talente e aftësi të ndryshme dhe ishim thirrur të 
bënim gjëra të ndryshme në tokë . Mund të mësojmë më shumë 
mbi “mundësitë e përjetshme” tonat kur marrim bekimet tona 
patriarkale	(shih	Thomas	S.	Monson,	në	Conference	Report,	tetor	
1986, f . 82; ose  Ensign, nëntor 1986, f . 66) .
Një vel mbulon kujtimet e jetës tonë para lindjes, por Ati ynë në 
Qiell e di se cilët jemi dhe se çfarë bëmë para se të vinim këtu . Ai ka 
zgjedhur kohën dhe vendin e lindjes për secilin nga ne që të mund 
të mësojmë ato mësime për të cilat kemi nevojë personalisht dhe për 
të bërë të mirat maksimale me talentet dhe karakteret tona vetjake .
•	Si	ju	kanë	bekuar	juve	talentet	e	njerëzve	të	tjerë?	Si	munden	

talentet	dhe	dhuntitë	tuaja	të	bekojnë	të	tjerë?

Ati Ynë Qiellor na Paraqiti një Plan për Ne për t’u Bërë si Ai

•	Si	na	ndihmon	jeta	në	tokë	për	t’u	përgatitur	për	t’u	bërë	si	Ati	
ynë	Qiellor?

Ati ynë Qiellor e dinte se ne nuk mund të përparonim përtej një 
pike të caktuar në qoftë se nuk largoheshim prej Tij një farë kohe . 
Ai donte që ne të zhvillonim cilësitë e perëndishme që Ai ka . Për 
ta bërë këtë, ne duhej ta linim shtëpinë tonë para lindjes për t’u 
provuar dhe për të fituar përvojë . Shpirtrat tanë kishin nevojë të 
visheshin me trupa fizikë . Në vdekje ne do të na duhej t’i linim tru-
pat tanë fizikë dhe të ribashkoheshim me ta në Ringjallje . Më pas 
do të merrnim trupa të pavdekshëm si ai i Atit tonë Qiellor . Nëse 

Për mësuesit: Pjesëtarët e klasës apo pjesëtarët e familjes kanë shumë gjasa të japin 
një përgjigje të menduar për një pyetje nëse u jepet kohë ta mendojnë përgjigjen e tyre. 
Për shembull, pasi të bëni një pyetje, ju mund të thoni: “Ju lutem kaloni një minutë duke 
menduar përgjigjen tuaj dhe pastaj do të kërkoj përgjigje.” Pastaj jepuni atyre kohë të 
mendohen.
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do t’i kalonim provat tona, do të merrnim plotësinë e gëzimit që ka 
marrë Ati ynë Qiellor . (Shih DeB 93:30–34 .)
Ati ynë Qiellor thirri një Këshill të Madh për të paraqitur planin e 
Tij për përparimin tonë (shih Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith, f . 209, 511) . Ne mësuam se, nëse do ta zbatonim 
planin e Tij, do të bëheshim si Ai . Ne do të ringjalleshim; do të 
kishim gjithë fuqinë në qiell e në tokë; do të bëheshim prindër 
qiellorë dhe do të kishim fëmijë shpirtërorë tamam siç ka Ai (shih 
DeB 132:19–20) .
Ne mësuam se Ai do të krijonte një botë për ne ku do të mund 
të provoheshim (shih Abrahami 3:24–26) . Një vel do të mbulonte 
 kujtimet tona dhe ne do të harronim shtëpinë tonë qiellore . Kjo 
do të ishte e nevojshme që të mund të ushtronim lirinë tonë të 
zgjedhjes  për të zgjedhur të mirën ose të ligën pa qenë të ndikuar 
nga kujtesa e jetës me Atin tonë Qiellor . Kështu ne do t’i bindeshim 
Atij për shkak të besimit tonë në Të, jo për shkak të njohurisë ose 
kujtesës sonë për Të . Ai do të na ndihmonte të njihnim të vërtetën 
kur ta dëgjonim atë përsëri në tokë (shih Gjoni 18:37) .
Në Këshillin e Madh ne gjithashtu mësuam qëllimin e përparimit 
tonë: të kishim një plotësi gëzimi . Megjithatë, mësuam gjithashtu 
se disa nga ne do të mashtroheshin, do të zgjidhnin udhë të tjera 
dhe do të humbisnin . Ne mësuam se të gjithë do të kishim sprova 
në jetë: sëmundje, zhgënjim, dhembje, trishtim dhe vdekje . Por e 
kuptuam se këto do të na jepeshin për të fituar përvojë dhe për të 
mirën tonë (shih DeB 122:7) . Nëse do ta lejonim, këto sprova do 
të na pastronin në vend që të na mposhtnin . Ato do të na mësonin 
të kishim qëndresë, durim dhe dashuri hyjnore (shih Teachings of 
Presidents of the Church: Spencer W . Kimball [2006], f . 15–16) .
Në këtë këshill ne gjithashtu mësuam se, për shkak të dobësisë 
tonë, të gjithë përveç fëmijëve të vegjël do të mëkatonim (shih 
DeB 29:46–47) . Mësuam se do të na sigurohej një Shpëtimtar që të 
mund të mposhtnim mëkatet tona dhe të mposhtnim vdekjen me 
anë të ringjalljes . Ne mësuam se, nëse e vendosnim besimin tonë 
në Të, duke iu bindur fjalës së Tij dhe duke ndjekur shembullin e 
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Tij, do të ekzaltoheshim dhe do të bëheshim si Ati ynë Qiellor . Do 
të merrnim një plotësi gëzimi .
•	Renditni	disa	prej	tipareve	të	Atit	Qiellor.	Si	na	ndihmon	plani	i	

shpëtimit	që	të	zhvillojmë	ato	tipare?

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Hebrenjve	12:9	(Perëndia	është	Ati	i	shpirtrave	tanë)
•	Jobi	38:4–7	(nënkuptohet	jeta	para	lindjes)
•	Abrahami	3:22–28	(vegimi	i	jetës	para	lindjes)
•	Jeremia	1:5	(vegimi	i	jetës	para	lindjes)
•	DeB	29:31–38	(vegimi	i	jetës	para	lindjes)
•	Moisiu	3:4–7	(krijimet	shpirtërore	dhe	fizike)
•	1	Korintasve	15:44	(krijimet	shpirtërore	dhe	fizike)
•	DeB	76:23–24	(bij	e	bija	të	lindura	të	Perëndisë)
•	DeB	132:11–26	(plan	për	përparim)
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Jezu Krishti, Udhëheqësi 
dhe Shpëtimtari 
Ynë i Zgjedhur

K a p i t u l l i  3

Nevojitej një Shpëtimtar dhe një Udhëheqës

•	Përse	na	duhej	të	largoheshim	nga	prania	e	Atit	Qiellor?	Përse	na	
duhet	një	Shpëtimtar?

Kur plani për shpëtimin tonë na u paraqit në botën para lindjes të 
shpirtrave, ne qemë aq të lumtur saqë lëshuam britma gëzimi (shih 
Jobi 38:7) .
E kuptuam se do të na duhej të largoheshim për disa kohë nga 
shtëpia jonë qiellore . Nuk do të jetonim në praninë e Atit tonë 
Qiellor . Ndërkohë që do të ishim larg Tij, ne të gjithë do të mëka-
tonim dhe disa prej nesh do të shkonin në udhë të gabuar . Ati ynë 
Qiellor e njihte dhe e donte secilin prej nesh . Ai e dinte se ne do të 
kishim nevojë për ndihmë, prandaj planifikoi një mënyrë për të na 
ndihmuar .
Ne kishim nevojë për një Shpëtimtar që të paguante për mëkatet 
tona dhe të na mësonte si të riktheheshim tek Ati ynë Qiellor . Ati 
ynë	tha:	“Kë	të	dërgoj?”	(Abrahami	3:27).	Jezu	Krishti,	i	cili	quhej	
Jehova, tha: “Ja ku jam, dërgomë mua” (Abrahami 3:27; shih gjitha-
shtu Moisiu 4:1–4) .
Jezusi ishte i gatshëm të vinte në tokë, të jepte jetën e Tij për ne dhe 
të merrte mbi Vete mëkatet tona . Ai, ashtu si Ati ynë Qiellor, dëshi-
ronte që ne të zgjidhnim nëse do t’u bindeshim urdhërimeve të Atit 
Qiellor . Ai e dinte se ne duhet të ishim të lirë të zgjidhnim me qëllim 
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që të provoheshim të denjë për ekzaltim . Jezusi tha: “Atë, vullneti yt 
u bëftë dhe lavdia qoftë e jotja përgjithmonë” (Moisiu 4:2) .
Satani, i cili quhej Lucifer, u ofrua gjithashtu duke thënë: “Vër re, ja 
ku jam unë, dërgomë mua, unë do të jem biri yt dhe do ta shëlboj 
gjithë njerëzimin, që asnjë shpirt të mos humbasë, dhe sigurisht 
do ta bëj atë; si rrjedhim, ma jep mua lavdinë tënde” (Moisiu 4:1) . 
Satani donte të na detyronte të gjithëve të zbatonim vullnetin e tij . 
Sipas planit të tij, ne nuk do të na lejohej të zgjidhnim . Ai do të 
na mohonte lirinë e zgjedhjes që Ati ynë na kishte dhënë . Satani 
donte të kishte të gjithë nderimin për shpëtimin tonë . Sipas propo-
zimit të tij, qëllimi ynë i ardhjes në tokë do të pengohej (shih Tea-
chings of Presidents of the Church: David O . McKay [2003], f . 207) .

Jezu Krishti u Bë Udhëheqësi dhe Shpëtimtari ynë i Zgjedhur

•	Kur	të	lexoni	këtë	seksion,	mendoni	për	ndjenjat	që	keni	për	
Shpëtimtarin .

Pasi i dëgjoi fjalët e të dy bijve, Ati Qiellor tha: “Do të dërgoj të 
parin” (Abrahami 3:27) .
Jezu Krishti u zgjodh dhe u parashugurua të ishte Shpëtimtari ynë . 
Shumë shkrime të shenjta na tregojnë për këtë (shih për shembull 
1 Pjetrit 1:19–20; Moisiu 4:1–2) . Një shkrim na tregon se shumë 
kohë para se Jezusi të lindte, Ai iu shfaq një profeti të Librit të Mor-
monit të njohur si vëllai i Jaredit dhe i tha: “Vër re, unë jam ai që 
u përgatit nga krijimi i botës të shëlbojë popullin tim . Vër re, unë 
jam Jezu Krishti .  .  .  . Në mua, i tërë njerëzimi do të ketë jetë dhe atë 
do ta ketë përjetësisht, madje, ata që do të besojnë në emrin tim” 
(Ethëri 3:14) .
Kur Jezusi jetoi në tokë, Ai na mësoi: “Sepse unë kam zbritur 
nga qielli jo për të bërë vullnetin tim, por vullnetin e atij që më 
ka dërguar .  .  .  . Ky, pra, është vullneti i atij që më ka dërguar: që 
kushdo që sheh Birin dhe beson në të, të ketë jetë të përjetshme, 
dhe unë do ta ringjall atë në ditën e fundit” (Gjoni 6:38, 40) .
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Lufta në Qiell

Meqenëse Ati ynë Qiellor zgjodhi Jezu Krishtin të ishte Shpëtimtari 
ynë, Satani u zemërua dhe u rebelua . U bë luftë në qiell . Satani 
dhe pasuesit e tij luftuan kundër Jezu Krishtit dhe pasuesve të Tij . 
Pasuesit e Shpëtimtarit “fituan [mbi Satanin] me anë të gjakut të 
Qengjit, dhe me anë të fjalës së dëshmisë së tyre” (Zbulesa 12:11) .
Në këtë rebelim të madh, Satani dhe të gjithë shpirtrat që e ndo-
qën atë u dëbuan nga prania e Perëndisë dhe u flakën nga qielli . 
Një e treta e ushtrive të qiellit u ndëshkuan, sepse ndoqën Satanin 
(shih DeB 29:36) . Atyre iu mohua e drejta për të marrë trupa të 
vdekshëm . 
Meqenëse jemi këtu në tokë dhe kemi trupa të vdekshëm, ne e 
dimë se zgjodhëm të ndiqnim Jezu Krishtin dhe Atin tonë Qiellor . 
Satani dhe pasuesit e tij janë gjithashtu në tokë, por si shpirtra . Ata 
nuk e kanë harruar se kush jemi ne dhe janë rreth nesh çdo ditë, 
duke na tunduar dhe joshur të bëjmë gjëra që nuk janë të kënaq-
shme për Atin tonë Qiellor . Në jetën tonë para lindjes, ne zgjodhëm 
të ndjekim Jezu Krishtin dhe të pranojmë planin e Perëndisë . Ne 
duhet të vazhdojmë të ndjekim Jezu Krishtin këtu në tokë . Vetëm 
duke ndjekur Atë mund të kthehemi në shtëpinë tonë qiellore .
•	Në	çfarë	mënyrash	vazhdon	sot	Lufta	në	Qiell?

Ne Kemi Mësimet e Shpëtimtarit që Duhet t’i Ndjekim

•	Mendoni	se	si	ju	kanë	ndikuar	mësimet	e	Shpëtimtarit.
Që nga fillimi, Jezu Krishti ka zbuluar ungjillin, i cili na tregon se 
çfarë duhet të bëjmë për t’u kthyer tek Ati ynë Qiellor . Në kohën e 
caktuar Ai erdhi Vetë në tokë . Ai na mësoi planin e shpëtimit dhe 
ekzaltimit nëpërmjet fjalës së Tij dhe mënyrës se si jetoi . Ai krijoi 
Kishën dhe priftërinë e Tij në tokë . Ai mori mbi Vete mëkatet tona .
Duke ndjekur mësimet e Tij, mund të trashëgojmë një vend në 
mbretërinë çelestiale . Ai e kreu pjesën e Tij për të na ndihmuar të 
kthehemi në shtëpinë tonë qiellore . Tani varet nga secili prej nesh 
të bëjmë pjesën tonë dhe të bëhemi të denjë për ekzaltim .
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Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Moisiu	4:1–4;	Abrahami	3:22–28	(Shpëtimtari	u	zgjodh	në	jetën	
para lindjes)

•	DeB	76:25–29	(Lufta	në	Qiell)
•	Zbulesa	12:7–9,	11	(Pasuesit	e	Shpëtimtarit	në	Luftën	në	Qiell	e	

mposhtën Satanin me anë të gjakut të Qengjit dhe me anë të fjalës 
së dëshmisë së tyre)

•	Isaia	14:12–15	(pse	u	flak	Luciferi)

Për mësuesit: Ju mund t’i vini anëtarët e klasës apo anëtarët e familjes të studiojnë 
“Shkrime të Shenjta të tjera” si individë, në çifte apo si një grup i tërë.





19

K a p i t u l l i  4

Liria për të Zgjedhur
K a p i t u l l i  4

Liria e Zgjedhjes Është një Parim i Përjetshëm

•	Nëse	dikush	do	t’ju	pyeste	përse	është	e	rëndësishme	të	kemi	liri	
zgjedhjeje,	çfarë	do	të	thoshit?

“Ti mund të zgjedhësh vetë, sepse të është dhënë ty” (Moisiu 3:17) .
Perëndia na ka treguar nëpërmjet profetëve të Tij se ne jemi të 
lirë të zgjedhim midis së mirës dhe së ligës . Ne mund të zgjedhim 
lirinë dhe jetën e përjetshme duke ndjekur Jezu Krishtin . Gjithashtu 
jemi të lirë të zgjedhim robërinë dhe vdekjen duke ndjekur Satanin . 
(Shih 2 Nefi 2:27 .) E drejta për të zgjedhur midis së mirës e së ligës 
dhe për të vepruar për veten quhet liri e zgjedhjes .
Në ekzistencën tonë para lindjes, ne patëm liri zgjedhjeje morale . 
Një qëllim i jetës tokësore është të tregojë se çfarë zgjedhjesh do 
të bëjmë (shih 2 Nefi 2:15–16) . Nëse do të detyroheshim të zgji-
dhnim të drejtën, nuk do të ishim në gjendje të tregonim se çfarë 
do të kishim zgjedhur vetë . Përveç kësaj, ne jemi më të lumtur në 
veprime kur veprojmë sipas zgjedhjeve tona .
Liria e zgjedhjes qe një nga çështjet parësore që u diskutua në 
Këshillin paralindjes në Qiell . Ajo ishte një nga shkaqet kryesore të 
konfliktit midis pasuesve të Krishtit dhe pasuesve të Satanit . Satani 
tha: “Vër re, ja ku jam unë, dërgomë mua, unë do të jem biri yt dhe 
do ta shëlboj gjithë njerëzimin, që asnjë shpirt të mos humbasë, 
dhe sigurisht do ta bëj atë; si rrjedhim, ma jep mua lavdinë tënde” 
(Moisiu 4:1) . Duke thënë këtë, ai “ngriti krye kundër [Perëndisë] 
dhe kërkoi të shkatërronte lirinë e njeriut për të zgjedhur” (Moi-
siu 4:3) . Oferta e tij u refuzua dhe ai u flak nga qielli bashkë me 
pasuesit e tij (shih DeB 29:36–37) .
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Liria e Zgjedhjes është një Pjesë e Domosdoshme e Planit të 
Shpëtimit

Liria e Zgjedhjes e bën jetën tonë në tokë një periudhë prove . Kur 
planifikoi krijimin tokësor të fëmijëve të Tij, Perëndia tha: “Dhe ne 
do t’i provojmë me këtë, për të parë nëse ata do t’i bëjnë të gjitha 
gjërat që Zoti, Perëndia i tyre, do t’i urdhërojë” (Abrahami 3:25) . 
Pa dhuratën e lirisë së zgjedhjes, nuk do të kishim qenë në gje-
ndje t’i tregonim Atit tonë Qiellor nëse do të bënim gjithçka që do 
të na urdhëronte Ai . Duke qenë se jemi në gjendje të zgjedhim, ne 
jemi përgjegjës për veprimet tona (shih Helamani 14:30–31) .
Kur zgjedhim të jetojmë sipas planit të Perëndisë për ne, liria jonë 
e zgjedhjes forcohet . Zgjedhjet e drejta e rrisin fuqinë tonë për të 
bërë edhe më tepër zgjedhje të drejta .
Kur i bindemi secilit urdhërim të Atit tonë, ne rritemi në urtësi dhe 
në forcën e karakterit . Besimi ynë rritet . Ne e kemi më të lehtë të 
bëjmë zgjedhje të drejta .
Ne filluam të bëjmë zgjedhje si fëmijë shpirtërorë në praninë e Atit 
tonë Qiellor . Zgjedhjet tona atje na bënë të denjë të vinim në tokë . 
Ati ynë Qiellor do që ne të rritemi në besim, fuqi, dituri, urtësi dhe 
në gjithçka tjetër të mirë . Në qoftë se i mbajmë urdhërimet e Tij 
dhe bëjmë zgjedhje të drejta, do të mësojmë dhe do të kuptojmë . 
Ne do të bëhemi si Ai . (Shih DeB 93:28 .)
•	Si	na	ndihmon	bërja	e	zgjedhjeve	të	drejta	për	të	bërë	më	shumë	

zgjedhje	të	drejta?

Liria e Zgjedhjes Kërkon Që të Ketë një Zgjedhje

•	Pse	është	i	nevojshëm	kundërshtimi?
Ne nuk mund të zgjedhim drejtësi po të mos vihen para nesh 
të kundërtat, e mira dhe e liga . Lehi, një profet i madh i Librit të 
Mormonit, i tha birit të tij Jakobit se, në mënyrë që të përmbushen 
qëllimet e përjetshme të Perëndisë, duhet të ketë “një kundërshtim 
në të gjitha gjërat . Po të mos ishte kështu,  .  .  . drejtësi nuk mund 
të kishte, as ligësi, as shenjtëri ose mjerim, as të mirë ose të keqe” 
(2 Nefi 2:11) .
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Perëndia e lejon Satanin të kundërshtojë të mirën . Perëndia tha për 
Satanin:
 “Unë bëra që ai të flakej tutje;
Dhe ai u bë Satani, po, madje djalli, ati i gjithë gënjeshtrave, për 
të mashtruar e verbuar njerëzit dhe për t’i çuar ata në robërinë e 
vullnetit të tij, madje të gjithë ata që nuk do t’i bindeshin zërit tim” 
(Moisiu 4:3–4) .
Satani bën gjithçka që mundet për të shkatërruar punën e Perë-
ndisë . Ai kërkon “mjerimin e të gjithë njerëzimit .  .  .  . Ai kërkon që 
të gjithë njerëzit të jenë të mjeruar sikurse është ai vetë” (2 Nefi 
2:18, 27) . Ai nuk na do fare . Ai nuk dëshiron asgjë të mirë për 
ne (shih Moroni 7:17) . Ai nuk do që ne të jemi të lumtur . Ai do 
që të na bëjë skllevërit e tij . Ai përdor shumë maskime për të na 
skllavëruar .
Kur ndjekim tundimet e Satanit, i kufizojmë zgjedhjet tona . Shembu-
lli i mëposhtëm na sugjeron se si funksionon kjo . Përfytyroni sikur 
të shikoni një tabelë në breg të detit që thotë: “Rrezik – vorbull . 
Këtu ndalohet noti .” Ne mund të mendojmë se ky është një kufizim . 
Por	a	është	kështu?	Ne	akoma	kemi	shumë	zgjedhje.	Jemi	të	lirë	të	
notojmë diku tjetër . Jemi të lirë të ecim përgjatë detit dhe të mble-
dhim guacka . Jemi të lirë të shikojmë perëndimin e diellit . Jemi të 
lirë të shkojmë në shtëpi . Po kështu jemi të lirë të mos e përfillim 
tabelën dhe të notojmë në atë vend të rrezikshëm . Por pasi vorbulla 
të na ketë nën forcën e saj dhe të na tërheqë poshtë, atëherë na 
mbeten shumë pak zgjedhje . Mund të përpiqemi të largohemi, 
ose mund të thërresim për ndihmë, por mund të mbytemi .
Edhe pse jemi të lirë të zgjedhim veprimet tona, ne nuk jemi të lirë 
të zgjedhim pasojat e veprimeve tona . Pasojat, qofshin këto të mira 
ose të këqija, vijnë si një rezultat i natyrshëm i çfarëdo zgjedhjeje 
që bëjmë (shih Galatasve 6:7; Zbulesa 22:12) .
Ati Qiellor na ka treguar se si t’i shpëtojmë robërisë së Satanit . Ne 
duhet të vigjëlojmë e të lutemi gjithmonë, duke i kërkuar Perëndisë 

Për mësuesit: Një figurë e thjeshtë mund t’i ndihmojë nxënësit ta përqendrojnë vëmendjen 
e tyre. Nëse do të diskutoni ngjashmërinë me një tabelë paralajmëruese siç paraqitet në 
këtë kapitull, mund të dëshironi të vizatoni një figurë të një tabele të tillë në karton apo në 
një copë të madhe letre.
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të na ndihmojë t’u bëjmë ballë tundimeve të Satanit (shih 3 Nefi 
18:15) . Ati ynë Qiellor nuk do të na lejojë të tundohemi përtej 
fuqisë sonë për të rezistuar (shih 1 Korintasve 10:13; Alma 13:28) .
Urdhërimet e Perëndisë na drejtojnë larg rrezikut dhe drejt jetës së 
përjetshme . Duke zgjedhur me urtësi, ne do të fitojmë ekzaltimin, 
do të përparojmë përjetësisht dhe do të gëzojmë lumturi të për-
kryer (shih 2 Nefi 2:27–28) .
•	Cilët	janë	disa	shembuj	veprimesh	që	kufizojnë	zgjedhjet	tona?	

Cilët	janë	disa	shembuj	veprimesh	që	na	japin	më	shumë	liri?

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Moisiu	7:32	(liria	e	zgjedhjes)
•	Abrahami	3:24–25	(jeta	në	tokë	një	provë)
•	Alma	41:3;	Moroni	7:5–6	(punët	gjykohen)
•	2	Nefi	2:11–16	(kundërshtimi	është	i	nevojshëm)
•	Moroni	7:12–17	(zgjedhja	midis	së	mirës	dhe	së	ligës)
•	2	Pjetrit	2:19;	Gjoni	8:34	(mëkati	është	skllavëri)
•	2	Nefi	2:28–29;	Alma	40:12–13	(shpërblimi	sipas	punëve)
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Krijimi
K a p i t u l l i  5

Plani i Perëndisë për Ne

•	Përse	na	duhej	të	vinim	në	tokë?
Kur jetuam si fëmijë shpirtërorë me prindërit tanë qiellorë, Ati 
ynë Qiellor na tregoi rreth planit të tij për ne që të bëheshim më 
shumë si Ai . Ne lëshuam britma gëzimi kur dëgjuam planin e Tij 
(shih Jobi 38:7) . Që këto gjëra të ndodhnin, ne duhej të largohe-
shim nga prania e Atit tonë dhe të merrnim trupa të vdekshëm . 
Na duhej një vend tjetër për të jetuar ku mund të përgatiteshim 
për t’u bërë si Ai . Shtëpia jonë e re u quajt tokë .
•	Si	mendoni	ju,	përse	ne	lëshuam	britma	gëzimi	kur	mësuam	për	

planin	e	shpëtimit?

Jezusi Krijoi Tokën

Jezu Krishti krijoi këtë botë dhe gjithçka që është në të . Ai gjitha-
shtu krijoi edhe shumë botë të tjera . Ai e bëri këtë nëpërmjet fuqisë 
së priftërisë, nën drejtimin e Atit tonë Qiellor . Perëndia Ati tha: 
“Dhe botë pa numër kam krijuar;  .  .  . dhe me anë të Birit i krijova 
ato, që është i Vetëmlinduri im” (Moisiu 1:33) . Ne kemi dëshmi të 
tjera të kësaj të vërtete . Jozef Smithi dhe Sidni Rigdoni e panë Jezu 
Krishtin në një vegim . Ata dëshmuan “se nëpërmjet tij dhe prej tij, 
dhe përmes tij, botët janë e u krijuan dhe banorët e tyre janë bij e 
bija të lindura të Perëndisë” (DeB 76:24) .

Realizimi i Krijimit

•	Cilat	janë	qëllimet	e	Krijimit?

Për mësuesit: Disa pjesëtarë të klasës apo pjesëtarë të familjes mund të mos ndihen rehat 
kur lexojnë me zë të lartë. Përpara se t’u kërkoni të lexojnë me zë të lartë, mund të dëshironi 
të pyesni: “Cili dëshiron të lexojë?” Pastaj drejtojuni individëve që kanë dalë vullnetarë.
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Toka dhe çdo gjë që ndodhet në të u krijua shpirtërisht para se të 
krijohej fizikisht (shih Moisiu 3:5) . Gjatë hartimit të planit për të 
krijuar tokën fizike, Krishti u tha atyre që ishin me Të: “Ne do të 
zbresim, sepse ka hapësirë atje, dhe  .  .  . do të bëjmë një tokë në 
të cilën këta [fëmijët shpirtërorë të Atit tonë në Qiell] të mund të 
banojnë” (Abrahami 3:24) .
Nën drejtimin e Atit, Krishti krijoi dhe organizoi tokën . Ai e ndau 
dritën nga errësira për të krijuar ditën dhe natën . Ai krijoi diellin, 
hënën dhe yjet . Ai ndau ujërat nga toka e thatë për të bërë detet, 
lumenjtë dhe liqenet . Ai e bëri tokën të bukur dhe pjellore . Ai bëri 
barin, pemët, lulet dhe bimë të tjera të të gjitha llojeve . Këto bimë 
përmbanin fara nga të cilat mund të rriteshin bimë të reja . Më pas 
Ai krijoi kafshët – peshkun, kafshët shtëpiake, insektet dhe zogjtë e 
të gjitha llojeve . Këto kafshë kishin aftësinë të riprodhoheshin sipas 
llojit të vet .
Tani toka ishte gati për më të madhin e të gjithë krijimeve – njerë-
zimin . Shpirtrave tanë do t’u jepeshin trupa prej mishi dhe gjaku 
kështu që ata të mund të jetonin në tokë . “Dhe unë, Perëndia, i 
thashë të Vetëmlindurit tim, që ishte me mua që nga fillimi: Le ta 
bëjmë njeriun sipas shëmbëlltyrës sonë, sipas ngjashmërisë sonë; 
dhe kështu u bë” (Moisiu 2:26) . Dhe kështu u krijua burri i parë, 
Adami, e gruaja e parë, Eva, dhe atyre iu dhanë trupa që u ngja-
sonin atyre të prindërve tanë qiellorë . “Simbas shëmbëlltyrës së 
Perëndisë; Ai krijoi mashkullin e femrën” (Zanafilla 1:27) . Kur Zoti 
i përfundoi krijimet e Tij, Ai u kënaq dhe e dinte se puna e Tij 
ishte e mirë dhe pushoi për një kohë . 

Krijimet e Perëndisë Tregojnë Dashurinë e Tij

•	Në	ç’mënyrë	tregojnë	krijimet	e	Perëndisë	se	Ai	na	do?
Tani ne jetojmë në këtë botë të bukur . Mendoni për diellin, i cili 
na jep ngrohtësi dhe dritë . Mendoni për shiun, që i bën bimët të 
rriten dhe e bën botën të ndihet e pastër dhe e freskët . Mendoni se 
sa bukur është të dëgjosh cicërimën e zogjve ose të qeshurën e një 
miku . Mendoni se sa të mrekullueshëm janë trupat tanë – se si ne 
mund të punojmë, të luajmë dhe të pushojmë . Kur mendojmë për 



26

K a p i t u l l i  5

të gjitha këto krijime, fillojmë të kuptojmë se ç’qenie të mençura, të 
fuqishme dhe të dashura janë Jezu Krishti dhe Ati ynë Qiellor . Ata 
kanë treguar dashuri të madhe për ne duke na dhënë gjithçka për 
të cilën kemi nevojë .
Jeta bimore dhe shtazore u krijuan gjithashtu për të na dhënë 
gëzim . Zoti tha: “Po, gjithë gjërat që vijnë nga toka, në stinën e 
tyre, bëhen për të mirën dhe për përdorimin e njeriut, si për të 
kënaqur syrin, edhe për të gëzuar zemrën; Po, për ushqim dhe 
për veshje, për shije dhe për aromë, për të forcuar trupin dhe 
për të gjallëruar shpirtin” (DeB 59:18–19) . Megjithëse krijimet e 
Perëndisë janë të shumta, Ai i njeh dhe i do të gjitha ato . Ai tha: 
“Të gjitha gjërat numërohen prej meje, sepse ato janë të miat dhe 
unë i njoh ato” (Moisiu 1:35) .
•	Cilat	janë	disa	gjëra	që	i	vlerësoni	tek	krijimet	e	Perëndisë?

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Zanafilla	1;	2:1–7;	Abrahami	3:22–23;	4–5;	Moisiu	1:27–42;	2–3	
(tregime të Krijimit)

•	Hebrenjve	1:1–3;	Kolosianëve	1:12–17;	DeB	38:1–3	( Jezusi	Krijuesi)
•	DeB	59:18–20;	Moisiu	2:26–31;	DeB	104:13–17;	Mateu	6:25–26	

(Krijimi tregon dashurinë e Perëndisë)



27

K a p i t u l l i  6

Rënia e Adamit 
dhe e Evës 

K a p i t u l l i  6

Adami dhe Eva Ishin të Parët që Erdhën në Tokë

•	Cilat	prova	na	ndihmojnë	të	dimë	që	Adami	dhe	Eva	qenë	shpirtra	
të	guximshëm?

Perëndia përgatiti këtë tokë si një shtëpi për fëmijët e Tij . Adami 
dhe Eva u zgjodhën të ishin njerëzit e parë që do të jetonin në tokë 
(shih Moisiu 1:34; 4:26) . Roli i tyre në planin e Atit tonë ishte të sill-
nin në botë vdekshmërinë . Ata do të ishin prindërit e parë . (Shih 
DeB 107:54–56 .)
Adami dhe Eva ishin mes fëmijëve më fisnikë të Atit tonë . Në botën 
e shpirtrave Adami quhej Mikael kryeengjëlli (shih DeB 27:11; 
Judeut 1:9) . Ai u zgjodh nga Ati ynë Qiellor për të udhëhequr të 
drejtët në betejë kundër Satanit (shih Zbulesa 12:7–9) . Adami dhe 
Eva u parashuguruan për t’u bërë prindërit tanë të parë . Zoti i 
premtoi Adamit bekime të mëdha: “Unë të kam caktuar të jesh në 
krye; një mori kombesh do të vijë prej teje dhe ti je një princ mbi 
ta përgjithmonë” (DeB 107:55) .
Eva qe “nëna e tërë të gjallëve” (Moisiu 4:26) . Perëndia i solli së 
bashku në martesë Adamin dhe Evën sepse “nuk ishte mirë që 
njeriu të ishte i vetëm” (Moisiu 3:18; shih gjithashtu 1 Korintasve 
11:11) . Ajo kishte të njëjtën përgjegjësi si Adami dhe do të ketë 
gjithashtu të njëjtat bekime të përjetshme si edhe ai . 
•	Çfarë	mund	të	mësojmë	nga	shembujt	e	Adamit	dhe	të	Evës?

Për mësuesit: Përdorni pyetjet tek fillimi i seksionit për të nisur një diskutim dhe për 
t’i drejtuar tek teksti pjesëtarët e klasës apo pjesëtarët e familjes, që të gjejnë më tepër 
informacion. Përdorni pyetjet tek fundi i seksionit për të ndihmuar pjesëtarët e klasës apo 
pjesëtarët e familjes që të mendohen e të diskutojnë kuptimin e asaj që kanë lexuar dhe ta 
zbatojnë atë në jetën e tyre.
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Kopshti i Edenit

•	Në	çfarë	kushtesh	jetuan	Adami	dhe	Eva	në	Kopshtin	e	Edenit?
Kur Adami dhe Eva u vendosën në Kopshtin e Edenit, ata nuk 
ishin ende të vdekshëm . Në këtë gjendje, “ata nuk do të kishin 
pasur fëmijë” (2 Nefi 2:23) . Vdekja nuk ekzistonte . Ata kishin jetë 
fizike, sepse shpirtrat e tyre ishin vendosur brenda trupave fizikë 
të krijuar nga pluhuri i tokës (shih Moisiu 6:59; Abrahami 5:7) . Ata 
kishin jetë shpirtërore, sepse ishin në prani të Perëndisë . Ata ende 
nuk kishin bërë një zgjedhje midis së mirës dhe së ligës .
Perëndia i urdhëroi ata të kishin fëmijë . Ai tha: “Jini të frytshëm 
dhe shumëzohuni e mbushni tokën dhe nënshtrojeni atë, dhe 
kini sundim mbi  .  .  . çdo gjallesë që lëviz mbi tokë” (Moisiu 2:28) . 
Perëndia u tha se ata mund të hanin lirisht nga çdo pemë e kop-
shtit përveç njërës, pemës së njohjes të së mirës dhe së ligës . Për 
atë pemë Perëndia tha: “Në ditën që do të hash prej saj, ti me 
siguri do të vdesësh” (Moisiu 3:17) .
Satani, duke mos e njohur mendjen e Perëndisë, por duke kërkuar 
të shkatërronte planin e Perëndisë, shkoi te Eva në Kopshtin e Ede-
nit . Ai e tundoi atë të hante frutin e pemës të njohjes të së mirës 
dhe së ligës . Ai e siguroi atë se ajo dhe Adami nuk do të vdisnin, 
por se do të bëheshin “si perënditë, duke njohur të mirën dhe të 
keqen” (Moisiu 4:11) . Eva iu dorëzua tundimit dhe hëngri frutin . 
Kur Adami mësoi se ç’kishte ndodhur, edhe ai zgjodhi të merrte 
nga ai frut . Ndryshimet që i ndodhën Adamit dhe Evës si pasojë 
e ngrënies së frutit u quajtën Rënie .

Ndarja e Adamit dhe e Evës nga Perëndia

•	Çfarë	ndryshimesh	fizike	e	shpirtërore	i	ndodhën	Adamit	dhe	Evës	
si	rezultat	i	shkeljes	së	tyre?

Meqenëse Adami dhe Eva kishin ngrënë frutin e pemës së njohjes 
të së mirës dhe së ligës, Zoti i dëboi ata nga Kopshti i Edenit për 
në botë . Gjendja e tyre fizike ndryshoi si pasojë e ngrënies prej 
tyre të frutit të ndaluar . Siç kishte premtuar Perëndia, ata u bënë të 
vdekshëm . Ata dhe fëmijët e tyre do të provonin sëmundjen, dhe-
mbjen dhe vdekjen fizike .
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Për shkak të shkeljes së tyre, Adami dhe Eva gjithashtu vuajtën 
vdekjen shpirtërore . Kjo do të thoshte se ata dhe fëmijët e tyre nuk 
do mund të ecnin dhe të bisedonin ballë për ballë me Perëndinë . 
Adami dhe Eva bashkë me fëmijët e tyre u ndanë nga Perëndia si 
fizikisht ashtu edhe shpirtërisht .

Nga Shkelja Rezultuan Bekime të Mëdha

•	Si	mundet	që	Rënia	siguron	mundësi	që	ne	të	bëhemi	si	Ati	ynë	
Qiellor?

Disa njerëz besojnë se Adami dhe Eva kryen një mëkat serioz 
kur hëngrën nga pema e njohjes të së mirës dhe së ligës . Megji-
thatë, shkrimet e shenjta të ditëve të mëvonshme na ndihmojnë të 
kuptojmë se Rënia e tyre ishte një hap i domosdoshëm në planin 
e jetës dhe një bekim i madh për të gjithë ne . Për shkak të Rënies, 
ne jemi bekuar me trupa fizikë, me të drejtën për të zgjedhur 
midis së mirës dhe së ligës, si edhe me mundësinë për të fituar 
jetë të përjetshme . Ne nuk do të kishim asnjë nga këto privilegje 
në qoftë se Adami dhe Eva do të kishin qëndruar në kopsht .
Pas Rënies Eva tha: “Po të mos ishte për shkeljen tonë, ne kurrë nuk 
do të kishim patur farë [fëmijë] dhe kurrë nuk do të kishim njohur 
të mirën dhe të keqen, dhe gëzimin e shëlbimit tonë, dhe jetën e 
përjetshme që Perëndia ua jep gjithë të bindurve” (Moisiu 5:11) .
Profeti Lehi shpjegoi:
“Dhe tani, vini re, nëse Adami nuk do të kishte shkelur, ai nuk 
do të kishte rënë [të largohej nga prania e Perëndisë], por ai do 
të kishte qëndruar në kopshtin e Edenit . Dhe të gjitha gjërat që 
ishin krijuar, do të kishin qëndruar në të njëjtën gjendje që ato 
ishin pasi u krijuan;  .  .  .
Dhe ata nuk do të kishin pasur fëmijë; prandaj ata do të kishin 
qëndruar në një gjendje pafajësie, pa patur gëzim, pasi ata nuk 
njihnin mjerim; duke mos bërë të mirë, pasi ata nuk njihnin mëkat .
Por, vini re, të gjitha gjërat janë bërë në diturinë e atij që i di të gjitha 
gjërat .
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Adami ra që njerëzit të mund të jenë; dhe njerëzit janë, që ata të 
mund të kenë gëzim” (2 Nefi 2:22–25) .
•	Si	mendoni	ju,	përse	është	e	rëndësishme	të	dimë	për	Rënien	

dhe	ndikimin	e	saj	mbi	ne?

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	1	Nefi	5:11;	2	Nefi	2:20	(Adami	dhe	Eva	prindërit	e	parë,	familja)
•	2	Nefi	2:14–21	(kundërshtimi	dhe	Rënia;	jeta	një	kohë	prove)
•	2	Nefi	2:22–26	(Rënia	pjesë	e	planit	të	shpëtimit)
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Fryma e Shenjtë
K a p i t u l l i  7

Fryma e Shenjtë Shkoi tek Adami dhe Eva

•	Përse	Adamit	dhe	Evës	iu	nevojitej	udhëheqja	e	Frymës	së	Shenjtë?
Pasi Adami dhe Eva u larguan nga Kopshti i Edenit, ata filluan të 
punonin tokën dhe të bënin punë të tjera për të siguruar jetesën . 
Ata patën shumë fëmijë dhe po kështu bijtë e bijat e tyre u martuan 
dhe patën fëmijë (shih Moisiu 5:1–3) . Kështu, fëmijët shpirtërorë të 
Atit tonë Qiellor filluan të largohen nga prania e Tij për të ardhur 
në tokë ashtu siç u ishte premtuar (shih Abrahami 3:24–25) . Kur 
erdhën në tokë, atyre iu hoq kujtesa e shtëpisë së tyre qiellore . Por 
Ati ynë nuk i largoi nga ndikimi i Tij . Ai dërgoi Frymën e Shenjtë 
për të ngushëlluar, ndihmuar dhe udhëhequr të gjithë fëmijët e Tij 
shpirtërorë .
Adami dhe Eva i thirrën Atit Qiellor në lutje . Ai u foli dhe u dha 
urdhërime të cilave ata iu bindën . Një engjëll i Zotit erdhi dhe u 
mësoi Adamit dhe Evës planin e shpëtimit . Zoti dërgoi Frymën 
e Shenjtë për të dëshmuar për Atin e Birin dhe për t’iu mësuar 
ungjillin Adamit dhe Evës . (Shih Moisiu 5:4–9 .)
Nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë Adami “filloi të profetizo-
nte lidhur me tërë familjet e tokës, duke thënë: Bekuar qoftë emri 
i Perëndisë, sepse për shkak të shkeljes sime sytë e mi u hapën 
dhe në këtë jetë unë do të kem gëzim e përsëri në mish do të 
shoh Perëndinë” (Moisiu 5:10) . Për shkak të dëshmisë së Frymës 
së Shenjtë tek Eva, ajo tha: “Po të mos ishte për shkeljen tonë, ne 
kurrë nuk do të kishim patur farë dhe kurrë nuk do të kishim njo-
hur të mirën dhe të keqen, dhe gëzimin e shëlbimit tonë, dhe jetën 
e përjetshme që Perëndia ua jep gjithë të bindurve” (Moisiu 5:11) .

Për mësuesit: Kur i thërrisni me emër pjesëtarët e klasës, ata e dinë se janë të rëndësishëm 
për ju dhe se ju kujdeseni për ta. Mësojini emrat e tyre dhe thirrini me emër gjatë çdo mësimi. 
Ndihmojini të mësojnë emrat e njëri-tjetrit.
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•	Si	ngjason	nevoja	jonë	për	udhërrëfim	nga	Fryma	e	Shenjtë	me	
atë	të	Adamit	dhe	Evës?

Tipare të Frymës së Shenjtë

•	Si	ndryshon	Fryma	e	Shenjtë	nga	Ati	dhe	Biri?	Përse	ky	ndryshim	
është	i	rëndësishëm	për	ne?

Fryma e Shenjtë është një pjesëtar i Kreut-Perëndi (shih 1 Gjoni 
5:7; DeB 20:28) . Ai është një “personazh i Shpirtit” (DeB 130:22) . 
Ai mund të jetë vetëm në një vend në një kohë, por ndikimi i Tij 
mund të jetë kudo në të njëjtën kohë . 
Ati Qiellor, Jezu Krishti dhe Fryma e Shenjtë quhen Kreu-Perëndi . 
Ata janë të bashkuar në qëllim . Secili prej tyre ka një detyrë të 
rëndësishme në planin e shpëtimit . Ati ynë Qiellor është Ati dhe 
sunduesi ynë . Jezu Krishti është Shpëtimtari ynë . Fryma e Shenjtë 
është ai që zbulon dhe dëshmon për çdo të vërtetë .
Fryma e Shenjtë është lajmëtari i Atit tonë Qiellor dhe është një 
dhuratë e veçantë për ne (shih kapitullin 21 në këtë libër) .

Misioni i Frymës së Shenjtë

•	Cilat	janë	disa	prej	të	vërtetave	që	na	zbulon	Fryma	e	Shenjtë?
Misioni i Frymës së Shenjtë është të dëshmojë për Atin e Birin dhe 
për të vërtetën e të gjitha gjërave .
Fryma e Shenjtë do të na dëshmojë se Jezusi është Shpëtimtari dhe 
Shëlbuesi ynë (shih 3 Nefi 28:11; DeB 20:27) . Ai do të na zbulojë 
se Ati ynë Qiellor është Ati i shpirtrave tanë . Ai do të na ndihmojë 
të kuptojmë se ne mund të bëhemi të ekzaltuar ashtu si është Ati 
ynë Qiellor . (Shih Romakëve 8:16–17 .) Profetët e Zotit na kanë 
premtuar: “Nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë, ju mund të dini 
të vërtetën e të gjitha gjërave” (Moroni 10:5) .
Pa Frymën e Shenjtë, ne nuk mund të dimë se Jezusi është Krishti . 
Apostulli Pal shkroi: “Asnjë nuk mund të thotë: ‘Jezusi është Zot’, 
veç se në Frymën e Shenjtë” (1 Korintasve 12:3) . Vetë Shpëtimtari 
tha: “Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty, të vetmin 
Perëndi të vërtetë, dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar” (Gjoni 17:3) . 
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Është nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë që ne udhëhiqemi të 
kuptojmë dhe të jetojmë ungjillin e Jezu Krishtit . 
Fuqia bindëse e Frymës së Shenjtë është aq e madhe sa nuk mund 
të ketë asnjë dyshim se ajo që Ai zbulon është e vërtetë . Presidenti 
Jozef Filding Smith tha:
“Kur një njeri ka një shfaqje nga Fryma e Shenjtë, kjo lë një gjurmë 
të pashlyeshme në shpirtin e tij, që nuk është e lehtë të fshihet . 
Është Shpirti që i flet shpirtit dhe kjo gjë vjen me një forcë bindëse . 
Shfaqja e një engjëlli, ose madje edhe e vetë Birit të Perëndisë, do 
të habiste syrin e mendjen dhe në fund do të zbehej, por gjurmët e 
lëna nga Fryma e Shenjtë zhyten më thellë në shpirt dhe janë më të 
vështira për t’u fshirë” (Answers to Gospel Questions, përmb . Joseph 
Fielding Smith Jr ., 5 vëll . [1957–1966], 2:151) .
Presidenti Smith tha gjithashtu: “Nëpërmjet Frymës së Shenjtë e vër-
teta endet në çdo ind dhe muskul të trupit kështu që nuk mund të 
harrohet” (Doctrines of Salvation,	përmb.	Bruce	R.	McConkie,	3	vëll.	
[1954–1956], 1:48) .
Si anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të 
Mëvonshme, ne duhet të jemi të denjë për ta pasur me vete këtë 
lajmëtar dhe dëshmitar të veçantë të Atit tonë Qiellor dhe Jezu 
Krishtit .
•	Mendoni	për	herët	kur	Fryma	e	Shenjtë	ju	ka	ndihmuar	të	rriteni	

në dëshminë tuaj . Si të jetë e përshtatshme, ndani disa prej këtyre 
përvojave me pjesëtarët e klasës apo pjesëtarët e familjes .

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Moisiu	5	(historia	e	familjes	së	Adamit)
•	DeB	130:22	(identifikohet	Fryma	e	Shenjtë)
•	Gjoni	14:26;	15:26;	16:13;	Lluka	12:12;	2	Nefi	31:18;	32:5,	8;	33:1;	

Alma 14:11; 3 Nefi 27:20; 4 Nefi 1:48; Moroni 10:6–7; DeB 8:2–3; 
11:12–13; 20:26 (role të Frymës së Shenjtë)
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Lutja Drejtuar Atit 
Tonë Qiellor

K a p i t u l l i  8

Çfarë Është Lutja?

Jezusi na mësoi: “Ju duhet t’i luteni gjithmonë Atit në emrin tim” 
(3 Nefi 18:19) .
Lutja është një nga bekimet më të mëdha që kemi këtu në tokë . 
Nëpërmjet lutjes ne mund të komunikojmë me Atin tonë Qiellor 
dhe të kërkojmë udhëheqjen e Tij çdo ditë .
Lutja është një bisedë e sinqertë dhe e çiltër me Atin tonë Qiellor . 
Ne duhet t’i lutemi vetëm Perëndisë dhe askujt tjetër . Ne nuk duhet 
t’i lutemi asnjë qenieje tjetër ose asgjëje të bërë nga njeriu apo 
Perëndia (shih Eksodi 20:3–5) .

Përse lutemi?

Lutja ka qenë një pjesë e rëndësishme e ungjillit që nga fillimi i 
botës . Një engjëll i Zotit i urdhëroi Adamin dhe Evën të pendohe-
shin dhe të thërrisnin Perëndinë në emrin e Birit (shih Moisiu 5:8) . 
Ky urdhërim nuk është hequr kurrë . Lutja do të na ndihmojë t’i 
afrohemi Perëndisë . Të gjitha mendimet, fjalët dhe veprimet tona 
ndikohen nga lutjet tona .
Ne duhet të lutemi që të kemi forcë për t’u bërë ballë tundimeve të 
Satanit dhe pasuesve të tij (shih 3 Nefi 18:15; DeB 10:5) . Duhet të 

Për mësuesit: Ky kapitull është i organizuar me pesë seksione me tituj. Secili titull është një 
pyetje mbi lutjen. Ju mund t’i përdorni këto pyetje si udhëzues për mësimin tuaj. Nëse mje-
disi i klasës lejon diskutime në grup të vogël, mbani parasysh t’i ndani pjesëtarët e klasës 
në grup prej dy deri katër vetësh. Caktojini çdo grupi një prej seksioneve në kapitull. E vini 
secilin grup të lexojë e diskutojë seksionin që i është caktuar dhe të thotë përvoja vetjake 
që lidhen me të. Pastaj diskutojini të pesë seksionet si klasë, duke u përqendruar tek pyetjet 
që kanë më shumë interes për pjesëtarët e klasës.
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lutemi për t’ia rrëfyer mëkatet tona Perëndisë dhe që t’i kërkojmë 
të na falë (shih Alma 38:14) .
Ne duhet të lutemi për udhëheqjen dhe ndihmën e Zotit në jetën 
tonë të përditshme . Duhet të lutemi për familjet dhe miqtë tanë, 
për fqinjët tanë, për drithin e fushave dhe të tufave tona, për 
punën tonë të përditshme dhe aktivitete të tjera . Duhet të lutemi 
për mbrojtje nga armiqtë tanë . (Shih Alma 34:17–27 .)
Ne duhet të lutemi për t’i shprehur dashuri Atit tonë Qiellor dhe për 
t’u ndier më pranë Tij . Duhet t’i lutemi Atit tonë për ta falënderuar 
për mbarëvajtjen e mirëqenien tonë dhe për gjithçka që Ai na jep 
çdo ditë (shih 1 Thesalonikasve 5:18) . Ne duhet të lutemi për t’i 
kërkuar Atit tonë Qiellor të na japë forcë për të jetuar ungjillin . 
Duhet të lutemi që të mbetemi në udhën e ngushtë e të ngushtuar 
që të çon drejt jetës së përjetshme . Ne duhet t’i lutemi Perëndisë, 
autorit të të gjithë drejtësisë, që të mund të jemi të drejtë në 
mendimet, fjalët dhe veprimet tona .
•	Si	ju	ka	ndihmuar	lutja	të	afroheni	më	shumë	me	Atin	Qiellor?

Kur Duhet të Lutemi?

Ne mund të lutemi sa herë ndiejmë nevojën për të komunikuar me 
Atin tonë Qiellor, qoftë në heshtje ose me zë . Ndonjëherë na duhet 
të jemi vetëm në një vend ku mund t’ia zbrazim shpirtin tonë Atij 
(shih Mateu 6:6) . Veç kësaj, mund të lutemi gjatë veprimtarive tona 
të përditshme . Mund të lutemi kur jemi në një mbledhje në Kishë, 
në shtëpi, kur jemi duke ecur në rrugë, kur punojmë, kur gatuajmë, 
ose kudo që të jemi dhe çfarëdo që të jemi duke bërë . Mund të 
lutemi në çdo kohë të ditës ose të natës . Mund të lutemi kur jemi 
vetëm ose kur jemi me të tjerë . Ne mund ta mbajmë gjithmonë Atin 
Qiellor në mendimet tona (shih Alma 34:27) . Ne mund të “[lutemi] 
gjithmonë” (DeB 10:5) .
Ndonjëherë mund të mos kemi dëshirë të lutemi . Mund të jemi të 
zemëruar, të zhgënjyer ose të shqetësuar . Në këto raste duhet të 
bëjmë një përpjekje të veçantë për t’u lutur (shih 2 Nefi 32:8–9) .
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Secili nga ne duhet të lutet privatisht të paktën çdo natë dhe 
çdo mëngjes . Shkrimet e shenjta na thonë se duhet të lutemi në 
mëngjes, mesditë dhe mbrëmje (shih Alma 34:21) .
Ne jemi urdhëruar të kemi lutje familjare që familjet tona të mund 
të jenë të bekuara (shih 3 Nefi 18:21) . Udhëheqësit tanë të Kishës 
na këshillojnë të lutemi gjithë familja çdo mëngjes dhe mbrëmje . 
Ne gjithashtu kemi privilegjin të lutemi për të falënderuar dhe për 
të kërkuar një bekim mbi ushqimin para çdo vakti .
Ne i hapim e i mbyllim me lutje të gjitha mbledhjet e Kishës . Ne e 
falënderojmë Zotin për bekimet e Tij dhe kërkojmë ndihmën e Tij 
që të mund ta adhurojmë ashtu si i pëlqen Atij .

Si Duhet të Lutemi?

Pavarësisht se ku jemi, nëse qëndrojmë në këmbë apo gjunjëzo-
hemi, nëse lutemi me zë apo në heshtje, nëse lutemi privatisht 
apo në emër të një grupi, ne gjithmonë duhet të lutemi në besim 
“me një zemër të sinqertë, me qëllim të vërtetë” (Moroni 10:4) .
Kur i lutemi Atit tonë Qiellor duhet t’i tregojmë Atij se çfarë ndiejmë 
vërtet në zemrat tona, të kemi besim te Ai, t’i kërkojmë falje, t’i për-
gjërohemi, ta falënderojmë dhe t’i shprehim dashurinë tonë për Të . 
Nuk duhet të përsërisim fjalë dhe fraza të kota (shih Mateu 6:7–8) . 
Duhet të lutemi gjithmonë që të bëhet vullneti i Tij, duke mbajtur 
parasysh se ajo që dëshirojmë mund të mos jetë më e mira për ne 
(shih 3 Nefi 18:20) . Në fund të lutjes sonë, e mbyllim në emrin e 
Jezu Krishtit (shih 3 Nefi 18:19) .

Si Marrin Përgjigje Lutjet?

•	Si	mendoni	ju,	përse	përgjigjet	për	lutjet	nuk	duken	gjithmonë	
lehtë?	Si	mendoni	ju,	përse	përgjigjet	për	lutjet	nuk	vijnë	gjith-
monë	kur	i	dëshirojmë	apo	si	i	dëshirojmë?

Lutjet tona të sinqerta gjithmonë marrin përgjigje . Ndonjëherë 
përgjigjja mund të jetë jo, sepse ajo që kemi kërkuar nuk do të 
ishte më e mira për ne . Ndonjëherë përgjigjja është po dhe ne 
ndiejmë një ndjenjë ngrohtësie dhe qetësie për atë që duhet të 
bëjmë (shih DeB 9:8–9) . Ndonjëherë përgjigjja është “prit pak” . 
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Lutjet tona gjithmonë marrin përgjigje në kohën dhe në mënyrën 
që Zoti e di se do të na ndihmojë më shumë .
Ndonjëherë Zoti u përgjigjet lutjeve tona nëpërmjet njerëzve të 
tjerë . Një mik i mirë, një bashkëshort ose bashkëshorte, një prind 
ose një pjesëtar tjetër i familjes, një udhëheqës në Kishë, një 
misionar – çdonjëri nga këta individë mund të frymëzohet për 
të kryer veprime që do t’u përgjigjen lutjeve tona . Një shembull i 
kësaj është përvoja e një nëne të re fëmija i së cilës ishte lënduar 
në një aksident në shtëpi . Ajo nuk kishte asnjë mundësi për ta 
çuar fëmijën te mjeku . Ishte e re në lagje dhe nuk i njihte fqinjët . 
Nëna e re u lut për ndihmë . Pas pak minutash, një fqinjë trokiti 
në derë dhe i tha: “Kisha një ndjenjë se duhet të vija për të parë 
nëse kishe nevojë për ndihmë .” Fqinja e ndihmoi nënën e re për 
ta çuar fëmijën te mjeku .
Shpesh Perëndia na jep fuqinë për të ndihmuar për përgjigjen e 
vetë lutjeve tona . Kur lutemi për ndihmë duhet të bëjmë gjithçka 
që mundemi që të ndodhin gjërat që dëshirojmë .
Kur jetojmë ungjillin e Jezu Krishtit dhe lutemi gjithmonë, do të 
kemi gëzim dhe lumturi . “Ji i përulur; dhe Zoti, Perëndia yt, do 
të të udhëheqë përdore dhe do t’u japë përgjigje lutjeve të tua” 
(DeB 112:10) .
•	Në	çfarë	mënyrash	Ati	Qiellor	i	është	përgjigjur	lutjeve	të	tua?

Shkrime të Shenjta të Tjera dhe Burime të Tjera

•	Jakobi	[Bibël]	1:5	(për	çfarë	të	lutemi)
•	1	Thesalonikasve	5:17;	Psalmeve	55:17;	2	Nefi	32:9	(kur	të	lutemi)
•	Alma	34:26	(ku	të	lutemi)
•	3	Nefi	19:6,	24	(si	të	lutemi)
•	DeB	88:63–65	(si	marrin	përgjigje	lutjet)
•	Moroni	10:3–5;	Alma	37:37	(premtime	për	lutjen)
•	Jakobi	[Bibël]	5:16	(fuqia	e	lutjes	së	një	personi	të	drejtë)
•	Udhëzuesi	për	Shkrimet	e	Shenjta,	“Lutje”,	f.	107
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Profetë të Perëndisë
K a p i t u l l i  9

Profetët Janë Përfaqësues të Perëndisë në Tokë

•	Çfarë	fuqish	dhe	dhuratash	ka	një	profet?
“Sepse Zoti, Zoti, nuk bën asgjë, pa ua treguar sekretin e tij shërbë-
torëve të tij, profetëve” (Amosi 3:7) .
Shumë njerëz jetojnë në errësirë, të pasigurt për vullnetin e Perë-
ndisë . Ata besojnë se qiejt janë mbyllur dhe se njerëzit duhet t’i 
përballojnë të vetëm rreziqet e botës . Sa me fat janë shenjtorët 
e ditëve të mëvonshme! Ne e dimë se Perëndia komunikon me 
Kishën nëpërmjet profetit të Tij . Me zemra të mbushura me mirë-
njohje, shenjtorët në mbarë botën këndojnë himnin: “Të falemi, 
Zot, për profetin që rrugën ne sot na ndriçon” (Himne dhe Këngë 
të Fëmijëve f . 36) .
Një profet është një burrë që thirret nga Perëndia për të qenë përfa-
qësuesi i Tij në tokë . Kur një profet flet në emër të Perëndisë është 
sikur të na flasë vetë Perëndia (shih DeB 1:38) . Një profet është 
gjithashtu një dëshmitar i veçantë për Krishtin, që dëshmon për hyj-
ninë e Tij dhe jep mësim ungjillin e Tij . Profeti na mëson të vërtetën 
dhe interpreton fjalën e Perëndisë . Ai u bën thirrje të padrejtëve të 
pendohen . Ai merr zbulesa dhe orientime nga Zoti për të mirën 
tonë . Profeti mund të shikojë në të ardhmen dhe të parashikojë 
ngjarjet e ardhshme që bota të mund të paralajmërohet .
Një profet mund të vijë nga rrethana të ndryshme të jetës . Ai mund 
të jetë i ri ose i vjetër, tepër i shkolluar ose i pashkolluar . Ai mund 
të jetë fermer, avokat, ose mësues . Profetët e lashtë vishnin tunika 
dhe mbanin bastunë . Profetët modernë veshin kostume dhe mbajnë 
çanta	dokumentesh.	Çfarë	e	dallon	atëherë	një	profet	të	vërtetë?	Një	
profet i vërtetë zgjidhet gjithmonë nga Perëndia dhe thirret nëpër-
mjet autoritetit të duhur të priftërisë (shih Nenet e Besimit 1:5) .
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Shenjtorët e ditëve të mëvonshme i mbështesin Presidencinë e 
Parë dhe Dymbëdhjetë Apostujt si profetë . Megjithatë, kur flasim 
për “profetin e Kishës”, e kemi fjalën për Presidentin e Kishës, i cili 
është Presidenti i priftërisë së lartë .

Gjatë Gjithë Epokave Perëndia Ka Thirrur Profetë për të 
Udhëhequr Njerëzimin

•	Në	çfarë	mënyrash	i	kanë	udhëhequr	profetët	fëmijët	e	Perëndisë	
në	të	shkuarën?

Ka pasur profetë në tokë që nga koha e Adamit . Përvojat e këtyre 
burrave të mëdhenj na emocionojnë dhe na frymëzojnë . Moisiu, 
një profet i Dhiatës së Vjetër, udhëhoqi mijëra njerëz të popullit 
të tij për të dalë nga Egjipti e skllavëria drejt tokës së premtuar . Ai 
shkroi pesë librat e parë të Dhiatës së Vjetër dhe regjistroi Dhjetë 
Urdhërimet . Nefi, një profet i Librit të Mormonit, udhëtoi nga Jeru-
zalemi në kontinentin amerikan rreth 600 vjet para lindjes së Kri-
shtit . Ky udhëheqës dhe kolonizator i madh na dha shumë shkrime 
të rëndësishme në Librin e Mormonit . Gjon Pagëzori u zgjodh të 
përgatiste botën për ardhjen e Zotit Jezu Krisht . Nëpërmjet Jozef 
Smithit, një profet i ditëve të mëvonshme, Zoti rivendosi Kishën . 
Kur ishte i ri, Jozef Smithi gjithashtu përktheu Librin e Mormonit .
•	Çfarë	keni	mësuar	ju	nga	jeta	dhe	mësimet	e	profetëve?

Ne Kemi një Profet të Gjallë Sot në Tokë

•	Përse	na	duhet	sot	një	profet	i	gjallë?
Ne kemi një profet që jeton sot në tokë . Ky profet është Presidenti 
i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme . 
Ai ka të drejtën e zbulesës për mbarë Kishën . Ai mban “çelësat e 
mbretërisë”, që do të thotë se ai ka autoritetin të drejtojë mbarë 
Kishën dhe mbretërinë e Perëndisë mbi tokë, përfshirë administri-
min e ordinancave të priftërisë (shih Mateu 16:19) . Askush tjetër 
përveç profetit dhe Presidentit të zgjedhur nuk mund të marrë 
vullnetin e Perëndisë për mbarë anëtarësinë e Kishës . Zoti tha: 
“Kurrë nuk ka përveçse një njeri mbi tokë gjatë një kohe, mbi 
të cilin kjo fuqi dhe çelësat e kësaj priftërie jepen” (DeB 132:7) . 
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Presidenti i Kishës ndihmohet nga këshilltarët e tij në Presidencinë 
e Parë dhe anëtarët e Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, që janë gji-
thashtu profetë, shikues e zbulues . 
Ne duhet të bëjmë ato gjëra që na thonë të bëjmë profetët . Pre-
sidenti Uillford Udraf tha se një profet kurrë nuk do të lejohet ta 
drejtojë Kishën në udhë të gabuar:
“Zoti kurrë nuk do të më lejojë mua apo cilindo tjetër që qëndron 
si President i kësaj Kishe, që t’ju drejtojë në udhë të gabuar . Kjo nuk 
bën pjesë në program . Nuk është në mendjen e Perëndisë . Nëse 
unë do të përpiqesha ta bëja këtë, Zoti do të më largonte nga kjo 
detyrë” (Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff 
[2004], f . 199) . 
•	Në	çfarë	mënyrash	profeti	i	gjallë	ka	ndikuar	Kishën?

Ne Duhet ta Mbështesim Profetin e Zotit

•	Çfarë	mund	të	bëjmë	për	të	ndjekur	dhe	mbështetur	profetin?
Shumë njerëz e kanë të lehtë të besojnë në profetët e së kaluarës . 
Por është shumë më mirë të besojmë dhe të ndjekim profetin e 
gjallë . Ne ngremë dorën për të mbështetur Presidentin e Kishës si 
profet, shikues dhe zbulues .
Si	mund	ta	mbështesim	profetin?	Ne	duhet	të	lutemi	për	të.	Barrët	e	
tij janë të rënda dhe ai ka nevojë të forcohet nga lutjet e shenjtorëve .
Ne duhet të studiojmë fjalët e tij . Mund të dëgjojmë bisedat e tij 
në konferencë . Ne gjithashtu mund të pajtohemi tek  Ensign apo 
 Liahona që të mund t’i lexojmë bisedat e tij të konferencës dhe 
mesazhe të tjera që jep .
Ne duhet t’i ndjekim plotësisht mësimet e tij të frymëzuara . Nuk 
duhet të zgjedhim të ndjekim vetëm një pjesë të këshillës së tij të 
frymëzuar dhe ta lëmë mënjanë atë që na duket e pakëndshme 
ose e vështirë . Zoti na urdhëroi të ndjekim mësimet e frymëzuara 
të profetit të Tij:
“Ju duhet t’u vini veshin fjalëve dhe urdhërimeve të tij [të profetit], 
që ai do t’jua japë ashtu siç i merr ato, duke ecur gjithë shenjtëri 
përpara meje;
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Sepse fjalën e tij duhet ta merrni si nga goja ime, plot durim e besim” 
(DeB 21:4–5) .
Zoti kurrë nuk do ta lejojë Presidentin e Kishës të na drejtojë në 
udhë të gabuar .
•	Çfarë	ka	dhënë	mësim	apo	theksuar	kohët	e	fundit	Presidenti	i	

Kishës?

Bekime të Mëdha Vijnë nga Bindja ndaj Profetit

Në qoftë se bindemi, Zoti premton: “Portat e ferrit nuk do të hapen 
kundër jush; po, dhe Zoti Perëndi do t’i shpërndajë fuqitë e errësi-
rës përpara jush dhe do të bëjë që qiejt të dridhen për të mirën tuaj 
dhe për lavdinë e emrit të tij” (DeB 21:6) . Kur veprojmë ashtu siç 
na udhëzon profeti, bekimet derdhen mbi ne nga qielli . 
Që të qëndrojë e fortë, Kisha e vërtetë duhet të “[ndërtohet] mbi 
themelin e apostujve dhe të profetëve, duke qënë Jezu Krishti vetë 
guri i qoshes” (Efesianëve 2:20) . Në këtë botë të pasigurt ne jemi 
të bekuar të kemi një profet nëpërmjet të cilit Zoti na bën të ditur 
vullnetin e Tij . 
•	Çfarë	përvojash	keni	patur	kur	i	jeni	bindur	këshillës	së	profetit?

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Numrat	12:6	(Perëndia	flet	nëpërmjet	profetëve)
•	1	Samuelit	9:9	(profeti	quhej	shikues)
•	Amosi	3:7	(Perëndia	ua	zbulon	sekretet	e	Tij	profetëve)
•	Mosia	8:16–18	(një	shikues	mund	të	dijë	gjërat	e	shkuara	dhe	

gjërat që do të vijnë)
•	Lluka	1:70	(Perëndia	flet	nëpërmjet	profetëve)
•	DeB	45:10,	15	(Perëndia	flet	sot	po	ashtu	si	në	lashtësi)
•	1	Nefi	22:2	(nëpërmjet	Shpirtit	gjërat	u	bëhen	të	ditura	profetëve)

Për mësuesit: Ndarja e përvojave dhe dhënia e dëshmisë e ftojnë Shpirtin. Kur të përfu-
ndoni këtë mësim, mendoni të ndani një përvojë që keni patur kur i jeni bindur këshillës 
së Presidentit të Kishës. Ndani dëshminë tuaj për profetin e gjallë.
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•	DeB	68:3–5	(kur	shërbëtorët	e	Zotit	flasin	të	prekur	nga	Fryma	
e Shenjtë, ajo që thonë është mendja, vullneti dhe zëri i Zotit)

•	DeB	107:65–67,	91–92	(detyrat	e	Presidentit	të	Kishës)
•	DeB	43:1–7	(vetëm	profeti	është	i	autorizuar	të	marrë	zbulesa	

për Kishën)
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Shkrimet e Shenjta
K a p i t u l l i  1 0

Shkrimet e Shenjta Janë të Disponueshme për Ne Sot

•	Cilat	janë	disa	prej	bekimeve	që	gëzojmë	sot	për	arsyen	pse	
shkrimet	e	shenjta	janë	kaq	të	disponueshme?

Kur shërbëtorët e Zotit flasin ose shkruajnë nën ndikimin e Frymës 
së Shenjtë, fjalët e tyre bëhen shkrim i shenjtë (shih DeB 68:4) . Që 
nga fillimi, Zoti i ka urdhëruar profetët e Tij të mbajnë një anal të 
zbulesave dhe marrëdhënieve të Tij me fëmijët e Tij . Ai tha: “Unë i 
urdhëroj të gjithë njerëzit, si në lindje ashtu dhe në perëndim dhe 
në veri, dhe në jug, dhe në ishujt e detit, se ata do të shkruajnë fja-
lët që unë u them atyre; pasi nga librat që do të jenë shkruar, unë 
do ta gjykoj botën, çdo njeri sipas punëve të tij, sipas asaj që është 
shkruar” (2 Nefi 29:11) .
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme pra-
non katër libra si shkrime të shenjta: Biblën, Librin e Mormonit, 
Doktrina e Besëlidhjen dhe Perlën me Vlerë të Madhe . Këta libra 
quhen veprat standarde të Kishës . Fjalët e frymëzuara të profetëve 
tanë të gjallë gjithashtu pranohen si shkrim i shenjtë .

Bibla
Bibla është një përmbledhje shkrimesh të shenjta që përmban zbu-
lesa të Perëndisë për njeriun . Këto shkrime mbulojnë një periudhë 
prej shumë shekujsh, që nga koha e Adamit e deri në kohën kur 
jetuan Apostujt e Jezu Krishtit . Ato u shkruan nga shumë profetë 
që jetuan në epoka të ndryshme të historisë së botës .

Për mësuesit: Për të nxitur diskutim mbi katër veprat standarde, mund t’i caktoni një numër 
nga 1 deri 4 çdo pjesëtari të klasës apo pjesëtari të familjes. Kërkojuni atyre me numrin 1 të 
lexojnë çfarë mëson ky kapitull mbi Biblën, atyre me numrin 2 të lexojnë çfarë mëson ky kapi-
tull mbi Librin e Mormonit, atyre me numrin 3 të lexojnë çfarë mëson ky kapitull mbi Doktrina 
e Besëlidhjen dhe atyre me numrin 4 të lexojnë çfarë mëson ky kapitull mbi Perlën me Vlerë të 
Madhe. Pastaj kërkojuni të shprehin se çfarë kanë mësuar.
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Bibla ndahet në dy pjesë: Dhiata e Vjetër dhe Dhiata e Re . Shumë pro-
feci në Dhiatën e Vjetër profetizojnë për ardhjen e një Shpëtimtari dhe 
Shëlbuesi . Dhiata e Re tregon për jetën e atij Shpëtimtari dhe Shëlbuesi, 
i cili është Jezu Krishti . Ajo gjithashtu tregon për krijimin e Kishës së Tij 
në atë kohë . “Ne e besojmë Biblën të jetë fjala e Perëndisë, për aq sa 
ajo përkthehet me saktësi” (Nenet e Besimit 1:8) .
Përmes Profetit Jozef Smith, Zoti e ka zgjeruar kuptimin tonë për 
disa fragmente në Bibël . Zoti e frymëzoi Profetin Jozef të rivendoste 
të vërteta në tekstin e Biblës që kishin humbur apo ishin ndryshuar 
që kur u shkruan fjalët origjinale . Këto korrigjime të frymëzuara 
quhen Përkthimi i Biblës prej Jozef Smithit . Fragmente të përzgje-
dhura nga Përkthimi prej Jozef Smithit gjenden tek Udhëzuesi për 
Shkrimet e Shenjta .

Libri i Mormonit
Libri i Mormonit është një anal i shenjtë i disa popujve që jetuan në 
kontinentin amerikan gjatë periudhës afërsisht nga viti 2000 p . e . r . 
deri në 400 e . r . . Ai përmban plotësinë e ungjillit të Jezu Krishtit 
(shih DeB 20:9; 42:12; 135: 3) . Libri i Mormonit tregon për vizitën 
që Jezu Krishti u bëri njerëzve në kontinentin amerikan pak kohë 
pas Ringjalljes së Tij . 
Jozef Smithi përktheu Librin e Mormonit në anglisht nëpërmjet dhu-
ratës dhe fuqisë së Perëndisë . Ai tha për të se ai “ishte më i sakti nga 
ndonjë libër mbi tokë dhe gurthemeli i besimit tonë, dhe se një njeri 
do t’i afrohet më shumë Perëndisë duke iu bindur porosive të tij, se 
nga ndonjë libër tjetër” (Parathënie e Librit të Mormonit) .
Presidenti Ezra Taft Benson na ndihmoi të kuptojmë se si Libri i 
Mormonit është gurthemeli i besimit tonë . Ai tha:
“Ka tre mënyra në të cilat Libri i Mormonit është gurthemeli i fesë 
sonë . Ai është gurthemeli i dëshmimit tonë për Krishtin . Ai është 
gurthemeli i doktrinës sonë . Ai është gurthemeli i dëshmisë sonë .
Libri i Mormonit është gurthemeli në dëshminë që japim për 
Jezu Krishtin, i cili është Vetë gurthemeli i çdo gjëje që bëjmë . 
Ai dëshmon për realitetin e Tij me fuqi dhe qartësi .  .  .  .



49

K a p i t u l l i  1 0

[Ai] zgjeron të kuptuarit tonë për doktrinën e shpëtimit .  .  .  . Libri i 
Mormonit  .  .  . u shkrua për kohën tonë .  .  .  . Në [të] gjejmë modelin 
për t’u përgatitur për Ardhjen e Dytë .  .  .  .
 .  .  . Libri i Mormonit na mëson të vërtetën [dhe] dëshmon për Jezu 
Krishtin .  .  .  . Por ka diçka më tepër . Ekziston një fuqi brenda librit 
që do të fillojë të rrjedhë në jetën tuaj që në çastin kur filloni një 
studim serioz të librit . Ju do të gjeni fuqi më të madhe për t’i bërë 
ballë tundimit . Do të gjeni fuqinë për të shmangur mashtrimin . 
Do të gjeni fuqi të qëndroni në shtegun e ngushtë e të ngushtuar . 
Shkrimet e shenjta janë quajtur ‘fjalët e jetës’ dhe kjo nuk është 
askund tjetër më e vërtetë nga sa është për Librin e Mormonit . 
 .  .  . ‘Çdo shenjtor i ditëve të mëvonshme duhet ta bëjë studimin 
e	këtij	libri	një	përkushtim	që	zgjat	gjithë	jetën’”	(në	Conference	
Report, tetor 1986, f . 4–7; ose  Ensign, nëntor 1986, f . 5–7; që citon 
Marion	G.	Romney,	në	Conference	Report,	prill	1980,	f.	90;	ose	
 Ensign, maj 1980, f . 67) .

Doktrina e Besëlidhje
Doktrina e Besëlidhje është një përmbledhje e zbulesave 
moderne . Në seksionin 1 të Doktrina e Besëlidhjeve, Zoti zbulon 
se ky libër është botuar për banorët e tokës për t’i përgatitur ata 
për ardhjen e Tij:
“Prandaj zëri i Zotit shkon te fundet e dheut që, gjithkush që do të 
dëgjojë le të dëgjojë .
Përgatituni ju, përgatituni ju për atë që do të vijë, pasi Zoti është 
pranë” (DeB 1:11–12) .
Ky libër përmban zbulesat në lidhje me Kishën e Jezu Krishtit 
ndërsa ajo rivendosej në këto ditë të fundit . Disa seksione të librit 
shpjegojnë organizimin e Kishës dhe përkufizojnë detyrat e pri-
ftërisë e funksionet e tyre . Seksione të tjera, të tilla si seksionet 76 
dhe 88, përmbajnë të vërteta të lavdishme që bota i kishte humbur 
për qindra vjet me radhë . Të tjera akoma, si seksionet 29 dhe 93, 
hedhin dritë mbi mësimet e Biblës . Për më tepër, disa seksione, të 
tilla si seksioni 133, përmbajnë profeci të ngjarjeve që do të ndo-
dhin . Perëndia na ka urdhëruar t’i studiojmë zbulesat e Tij në këtë 
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libër: “I hetoni këto urdhërime, sepse ato janë të vërteta e besnike 
dhe profecitë e premtimet që janë në to, të gjitha do të përmbu-
shen” (DeB 1:37) .

Perla me Vlerë të Madhe
Perla me Vlerë të Madhe përmban Librin e Moisiut, Librin e Abra-
hamit dhe disa shkrime të frymëzuara të Jozef Smithit . Libri i Moi-
siut përmban një relacion të disa prej vegimeve dhe shkrimeve të 
Moisiut, që iu zbuluan Profetit Jozef Smith . Ai qartëson doktrina 
dhe mësime që kishin humbur nga Bibla dhe jep më tepër info-
rmacion në lidhje me Krijimin e tokës .
Libri i Abrahamit u përkthye nga Profeti Jozef Smith prej një rro-
tulle papirusi që ishte marrë nga katakombet egjiptiane . Ky libër 
përmban informacion të vlefshëm rreth Krijimit, ungjillit, natyrës 
së Perëndisë dhe priftërisë .
Shkrimet e Jozef Smithit përfshijnë pjesë të përkthimit të frymëzuar 
të Biblës prej Jozef Smithit, përzgjedhje nga History of the Church 
[Historia e Kishës] dhe Nenet e Besimit .
•	Cilat	janë	disa	tregime	nga	shkrimet	e	shenjta	që	ju	kanë	fry-

mëzuar?	Cilat	janë	disa	mësime	prej	këtyre	librave	të	shkrimit	
të	shenjtë	që	ju	kanë	ndihmuar?

Fjalët e Profetëve Tanë të Gjallë

Përveç këtyre katër librave të shkrimeve të shenjta, fjalët e frymë-
zuara të profetëve tanë të gjallë bëhen shkrime të shenjta për ne . 
Fjalët e tyre na vijnë përmes konferencave, revistave  Liahona ose 
 Ensign dhe udhëzimeve të udhëheqësve vendorë të priftërisë . “Ne 
besojmë gjithçka që Perëndia ka zbuluar, gjithçka që Ai zbulon tani 
dhe ne besojmë se Ai përsëri do të zbulojë shumë gjëra të mëdha 
dhe të rëndësishme lidhur me Mbretërinë e Perëndisë” (Nenet e 
Besimit 1:9) .
•	Ku	mund	t’i	gjejmë	fjalët	e	profetëve	tanë	të	gjallë?



51

K a p i t u l l i  1 0

Studimi i Shkrimeve të Shenjta

•	Çfarë	bekimesh	mund	të	marrim	kur	studiojmë	shkrimet	e	
shenjta?

Secili nga ne duhet t’i studiojë shkrimet e shenjta çdo ditë . Ne duhet 
t’i ndajmë këto të vërteta me fëmijët tanë . Ne duhet t’i lexojmë veprat 
standarde bashkë me fëmijët tanë që ata të mësojnë t’i duan dhe t’i 
përdorin ato për të vërtetat që përmbajnë .
Në qoftë se duam t’i shmangim të ligat e botës, ne duhet t’i ushqejmë 
mendjet tona me të vërtetën dhe drejtësinë që gjendet në shkrimet e 
shenjta . Ne do të afrohemi më pranë Perëndisë dhe njëri-tjetrit ndërsa 
lexojmë dhe mendohemi së bashku për shkrimet e shenjta .
Ndërsa lexojmë, mendohemi e lutemi rreth shkrimeve të shenjta 
dhe i kërkojmë Perëndisë që t’i kuptojmë ato, Fryma e Shenjtë do 
të na dëshmojë për të vërtetën e këtyre gjërave . Secili nga ne do 
të dijë për veten e tij se këto gjëra janë të vërteta . Ne nuk do të 
mashtrohemi (shih Joseph Smith – Mateu 1:37) . Ne mund të kemi 
të njëjtat ndjenja që shprehu Nefi kur tha: “Shpirti im kënaqet pa 
masë në gjërat e Zotit; dhe zemra ime mediton vazhdimisht mbi 
gjërat që unë kam parë dhe dëgjuar” (2 Nefi 4:16) .
•	Si	mund	ta	mbajmë	zotimin	për	të	studiuar	shkrimet	e	shenjta	

çdo	ditë?	Merrni	parasysh	të	planifikoni	një	kohë	dhe	një	vend	
për të studiuar shkrimet e shenjta çdo ditë .

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	1	Nefi	14:20–26	(profetët	janë	të	urdhëruar	të	shkruajnë)
•	1	Nefi	19:1–3,	6–7;	Alma	37:1–8	(vlera	e	madhe	e	shkrimeve	të	

shenjta)
•	2	Nefi	33:10	(shkrimet	e	shenjta	dëshmojnë	për	Krishtin)
•	Alma	29:8	(Zoti	u	flet	të	gjithë	kombeve	nëpërmjet	shkrimeve	të	

shenjta)
•	Alma	31:5;	Helamani	3:29–30	(fjala	e	Perëndisë	është	e	fuqishme)
•	Helamani	15:7–8	(shkrimet	e	shenjta	na	udhëheqin	të	jemi	të	

paepur e të palëkundur në besim)
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•	2	Timoteut	3:16–17;	1	Nefi	19:21–24	(pse	dhe	si	na	jepen	shkrimet	
e shenjta)

•	2	Pjetrit	1:20;	Alma	13:20;	DeB	10:62	(shkrimet	e	shenjta	nxjerrin	
në dritë çështje të vërteta të doktrinës)

•	DeB	128:18;	Nenet	e	Besimit	1:9;	1	Nefi	14:25–26	(shkrime	të	
shenjta ende do të vijnë)

•	2	Nefi	29:3–10	(shkrime	të	shenjta	për	hebrenjtë	dhe	johebrenjtë)
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Jeta e Krishtit
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Për Jetën e Krishtit u Profetizua Shumë Kohë para Lindjes 
së Tij

Çdo person që vjen në tokë mbështetet tek Jezu Krishti për për-
mbushjen e premtimit që Ai bëri në qiell për të qenë Shpëtimtari 
ynë . Pa Të, plani i shpëtimit do të kishte dështuar . Meqenëse 
misioni i Tij ishte i domosdoshëm, të gjithë profetët që nga Adami 
e deri te Krishti dëshmuan se Ai do të vinte (shih Veprat e Apo-
stujve 10:43) . Të gjithë profetët qysh nga Krishti kanë dëshmuar 
se Ai vërtet erdhi . Të gjithë ne duhet ta studiojmë jetën e Shpëti-
mtarit dhe ta ndjekim Atë me besnikëri gjatë gjithë jetës sonë .
Adami mësoi se emri i Shpëtimtarit do të ishte Jezu Krishti (shih 
Moisiu 6:51–52) . Enoku pa se Jezusi do të vdiste në kryq dhe do 
të ringjallej (shih Moisiu 7:55–56) . Noeu dhe Moisiu gjithashtu 
dëshmuan për Të (shih Moisiu 1:11; 8:23–24) . Rreth 800 vjet para 
se Shpëtimtari të lindte në tokë, Isaia e parashikoi jetën e Tij . Kur 
Isaia pa dhembjen dhe vuajtjen që Shpëtimtari do të provonte për 
të paguar çmimin për mëkatet tona, ai thirri:
“I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njeri i dhembjeve, 
njohës i vuajtjes .  .  .  .
 .  .  . Megjithatë ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër 
dhembjet tona;  .  .  .
Por ai u tejshpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paudhë-
sitë tona;  .  .  .
I keqtrajtuar dhe i përulur, nuk e hapi gojën . Si një qengj që e çojnë 
në thertore” (Isaia 53:3–5, 7) .

Për mësuesit: Ky kapitull ndoshta ka më shumë material nga sa do të mundeni të trajtoni në 
klasë. Ndërsa e studioni në përgatitje për të dhënë mësim, kërkoni udhërrëfimin e Shpirtit 
për të përcaktuar se cilat pjesë do të jenë më të dobishme për ata që u jepni mësim.
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Nefi gjithashtu pa një vegim të lindjes dhe misionit të ardhshëm të 
Shpëtimtarit . Ai pa një virgjëreshë të bukur dhe një engjëll i shpje-
goi: “Vër re, virgjëresha që ti shikon është nëna e Birit të Perëndisë, 
sipas mënyrës së mishit” (1 Nefi 11:18) . Më pas Nefi pa virgjëreshën 
të mbante në krahë një fëmijë . Engjëlli shpalli: “Shiko Qengjin e 
Perëndisë, po, madje Birin e Atit të Amshuar!” (1 Nefi 11:21) .
Rreth 124 vjet para se të lindte Jezusi, Mbreti Beniamin, një tjetër 
profet nefit, gjithashtu parashikoi jetën e Shpëtimtarit:
“Pasi vini re, koha vjen dhe nuk është shumë e largët, që me fuqi 
Zoti i Plotfuqishëm që mbretëron, i cili ishte dhe është nga gjithë 
përjetësia në përjetësi, do të vijë poshtë nga qielli mes fëmijëve të 
njerëzve dhe do të banojë në një tabernakull prej argjile; dhe do 
të shkojë përpara mes njerëzve, duke punuar mrekulli të mëdha, 
të tilla si shërimin e të sëmurëve, ngritjen e të vdekurve, bërjen që 
ulokët të ecin, të verbrit të marrin shikimin e tyre dhe të shurdhrit 
të dëgjojnë, dhe duke kuruar të gjitha llojet e sëmundjeve .
Dhe ai do të dëbojë djajtë ose shpirtrat e ligj që banojnë në zemrat 
e fëmijëve të njerëzve .
Dhe vini re, ai do të durojë tundime dhe dhembje të trupit, uri, etje 
dhe lodhje, madje më shumë se sa njeriu mund të vuajë, përveçse 
në vdekje; pasi shikoni, gjaku del nga çdo por, kaq e madhe do të 
jetë dhembja e tij për ligësinë dhe neveritë e popullit të tij .
Dhe ai do të quhet Jezu Krisht, Biri i Perëndisë, Ati i qiellit dhe i 
tokës, Krijuesi i të gjitha gjërave nga fillimi; dhe nëna e tij do të 
quhet Maria” (Mosia 3:5–8) .
•	Cilat	janë	disa	profeci	të	lashta	për	Jezu	Krishtin?

Ai Ishte i Vetëmlinduri i Atit

•	Çfarë	trashëgoi	Jezu	Krishti	nga	Ati	i	Tij?	Çfarë	trashëgoi	Ai	
nga	e	ëma?

Historia e lindjes dhe e jetës së Shpëtimtarit gjendet në Dhiatën e 
Re në librat e Mateut, Markut, Llukës dhe Gjonit . Nga përshkrimet e 
tyre ne mësojmë se Jezusi lindi nga një virgjëreshë që quhej Marie . 
Ajo qe fejuar me Jozefin kur engjëlli i Zotit iu shfaq . Engjëlli i tha 
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se ajo do të ishte nëna e Birit të Perëndisë . Ajo e pyeti se si do të 
ndodhte kjo (shih Lluka 1:34) . Ai i tha asaj: “Fryma e Shenjtë do të 
vijë mbi ty dhe pushteti i Shumë të Lartit do të të mbulojë me hijen 
e vet; prandaj i shenjti që do të lindë prej teje do të quhet Bir i Perë-
ndisë” (Lluka 1:35) . Kështu, Perëndia Ati u bë Ati i vërtetë i Jezu 
Krishtit . 
Jezusi është i vetmi person në tokë që ka lindur nga një nënë 
e vdekshme dhe një Atë i pavdekshëm . Për këtë arsye Ai është 
quajtur Biri i Vetëmlindur . Ai trashëgoi fuqi hyjnore nga Ati i tij . 
Nga nëna e Tij Ai trashëgoi vdekshmërinë dhe ishte i prekshëm 
nga uria, etja, lodhja, dhembja dhe vdekja . Askush nuk mund t’ia 
merrte jetën Shpëtimtarit në qoftë se Ai vetë nuk donte . Ai kishte 
pushtetin për ta lënë dhe pushtetin për ta marrë përsëri trupin e 
Tij pasi të vdiste . (Shih Gjoni 10:17–18 .)

Ai Jetoi një Jetë të Përkryer

•	Ç’domethënie	ka	jeta	e	Shpëtimtarit	për	ne?
Që nga rinia e Tij, Jezusi iu bind gjithçkaje që iu kërkua Atij nga 
Ati ynë Qiellor . Nën kujdesin e Maries dhe Jozefit, Jezusi u rrit 
ngjashëm me të gjithë fëmijët e tjerë . Ai e donte dhe i bindej së 
vërtetës . Lluka na thotë: “Fëmija rritej dhe forcohej në frymë, duke 
qenë plot dituri; dhe hiri i Perëndisë ishte mbi të” (Lluka 2:40; shih 
gjithashtu DeB 93:12–14) .
Kur arriti moshën 12 vjeç, Jezusi ishte rritur në kuptim të Tij se ishte 
dërguar për të bërë vullnetin e Atit të Tij . Ai shkoi me prindërit e Tij 
në Jeruzalem . Kur prindërit e Tij po ktheheshin në shtëpi, vunë re 
se Ai nuk ishte me grupin e tyre . Ata u kthyen në Jeruzalem për ta 
kërkuar . “Pas tre ditësh, ata e gjetën atë në tempull, të ulur në mes 
të doktorëve të ligjit, dhe ata po e dëgjonin dhe po i bënin pyetje” 
(Përkthimi prej Joseph Smith-it, Lluka 2:46) . “Dhe të gjithë ata që 
e dëgjonin, habiteshin nga zgjuarsia e tij dhe nga përgjigjet e tij” 
(Lluka 2:47) .
Jozefi dhe Maria u lehtësuan kur e gjetën, por “mbetën të habitur, 
dhe	e	ëma	i	tha:	‘Bir,	pse	na	e	bëre	këtë?	Ja,	yt	atë	dhe	unë,	në	
ankth, po të kërkonim!’” Jezusi iu përgjigj asaj duke i thënë: “A 
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nuk	e	dinit	se	më	duhet	të	merrem	me	punët	e	Atit	tim	[Qiellor]?”	
(Lluka 2:48–49) .
Me qëllim që të përmbushte misionin e Tij, Jezusi duhej të bënte 
vullnetin e Atit të Tij në Qiell . “Nuk bëj asgjë prej vetvetes”, shpalli 
Ai, “por i them këto gjëra ashtu si Ati më ka mësuar .  .  .  . Sepse bëj 
vazhdimisht gjërat që i pëlqejnë” (Gjoni 8:28–29) .
Kur Jezusi ishte 30 vjeç, Ai shkoi tek Gjoni Pagëzori për t’u pagë-
zuar në Lumin Jordan . Gjoni ngurroi ta pagëzonte Jezusin, sepse e 
dinte se Jezusi ishte më i madh se ai . Jezusi i kërkoi Gjonit ta pagë-
zonte me qëllim që të “përmbush[ej] çdo drejtësi” . Gjoni e pagëzoi 
Shpëtimtarin duke e zhytur Atë plotësisht në ujë . Kur Jezusi u pagë-
zua, Ati i Tij foli nga qielli, duke thënë: “Ky është Biri im i dashur, 
në të cilin jam kënaqur .” Fryma e Shenjtë zbriti mbi të, siç tregohet 
nga shenja e pëllumbit . (Shih Mateu 3:13–17 .)
Pak pasi Jezusi u pagëzua, Ai agjëroi për 40 ditë e 40 netë për të 
qenë me Perëndinë . Pas kësaj, Satani erdhi për ta tunduar Atë . 
Jezusi u bëri ballë me vendosmëri të gjitha tundimeve të Satanit 
dhe më pas e urdhëroi Satanin të largohej . (Shih Mateu 4:1–11; shih 
gjithashtu Përkthimi prej Joseph Smith-it, Mateu 4:1, 5–6, 8–9, 11 .) 
Jezu Krishti mbeti pa mëkat, e vetmja qenie e përsosur që eci ndo-
njëherë mbi tokë (shih Hebrenjve 4:15; 1 Pjetrit 2:21–22) .
•	Cilat	relacione	nga	jeta	e	Shpëtimtarit	janë	veçanërisht	kuptim-

plota	për	ju?

Ai na Mësoi Si ta Duam dhe t’i Shërbejmë Njëri-Tjetrit

•	Si	na	mësoi	Shpëtimtari	si	ta	duam	dhe	t’i	shërbejmë	njëri-tjetrit?
Pas agjërimit të Tij dhe takimit me Satanin, Jezusi filloi shërbesën e 
Tij publike . Ai erdhi në tokë jo vetëm që të vdiste për ne, por edhe 
për të na mësuar se si të jetojmë . Ai na mësoi se ka dy urdhërime 
të mëdha: së pari, ta duam Perëndinë me gjithë zemrën, shpirtin 
dhe mendjen tonë; dhe i dyti, t’i duam të tjerët porsi vetveten 
(shih Mateu 22:36–39) . Jeta e Tij është një shembull se si duhet 
t’u bindemi këtyre dy urdhërimeve . Nëse e duam Perëndinë, do 
të kemi besim tek Ai e do t’i bindemi ashtu siç bëri Jezusi . Nëse 
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i duam të tjerët, do t’i ndihmojmë ata të plotësojnë nevojat e tyre 
fizike dhe shpirtërore .
Jezusi e kaloi jetën e Tij duke iu shërbyer të tjerëve . Ai i shëroi ata 
nga sëmundjet . Ai e bëri të verbrin të shikojë, të shurdhrin të dëgjojë 
dhe të çalin të ecë . Një herë kur po shëronte një të sëmurë, u bë 
vonë dhe njerëzit ishin të uritur . Në vend që t’i linte të shkonin, Ai 
bekoi pesë bukë e dy peshq dhe nëpërmjet një mrekullie mundi të 
ushqejë një turmë prej 5 .000 burrash . (Shih Mateu 14:14–21 .) Ai na 
mësoi se sa herë shohim njerëz të uritur, në të ftohtë, të zhveshur, 
ose të vetmuar, duhet të bëjmë gjithçka që mundim për t’i ndihmuar . 
Kur ndihmojmë të tjerët, i shërbejmë Zotit . (Shih Mateu 25:35–46 .)
Jezusi i donte të tjerët me gjithë zemër . Shpesh zemra e Tij ishte 
plot dhembshuri saqë Ai qau . Ai i donte fëmijët e vegjël, të 
moshuarit dhe të varfërit, njerëzit e thjeshtë që besonin tek Ai . 
Ai i donte ata që kishin mëkatuar dhe me dhembshuri të madhe 
u mësoi atyre të pendoheshin e të pagëzoheshin . Ai na mësoi: 
“Unë jam udha, e vërteta dhe jeta” (Gjoni 14:6) .
Jezusi donte madje edhe ata që mëkatonin kundër tij dhe nuk 
pendoheshin . Në fund të jetës së Tij, ndërsa qëndronte i varur në 
kryq, Ai iu lut Atit për ushtarët që e kishin kryqëzuar, duke u për-
gjëruar: “O Atë, fali ata sepse nuk dinë ç’bëjnë” (Lluka 23:34) . Ai na 
mësoi: “Ky është urdhërimi im: ta doni njëri-tjetrin, ashtu si unë ju 
kam dashur juve” (Gjoni 15:12) .
•	Në	ç’mënyra	mund	t’i	tregojmë	Zotit	se	e	duam?

Ai Organizoi Kishën e Vetme të Vërtetë

•	Përse	Shpëtimtari	organizoi	Kishën	e	Tij	dhe	shuguroi	Apostuj?
Jezusi donte që ungjilli i Tij t’u mësohej njerëzve në mbarë tokën, 
kështu Ai zgjodhi dymbëdhjetë Apostuj që të dëshmonin për Të . 
Ata ishin udhëheqësit e parë të Kishës së Tij . Ata morën autoritetin 
për të vepruar në emrin e Tij dhe për të bërë veprat që e kishin 
parë të bënte Ai . Ata që e morën autoritetin prej tyre mundnin që 
gjithashtu të jepnin mësim, të pagëzonin dhe të kryenin ordinanca 
të tjera në emrin e Tij . Pas vdekjes së Tij, ata vazhduan të bënin 
punën e Tij derisa njerëzit u bënë aq të ligj sa që i vranë Apostujt .
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Ai na Shëlboi nga Mëkatet Tona dhe na Shpëtoi nga Vdekja

•	Ndërsa	studioni	këtë	seksion,	kaloni	kohë	duke	u	menduar	mbi	
ngjarjet e Shlyerjes .

Nga fundi i shërbesës së Tij në vdekshmëri, Jezusi u përgatit të 
bënte sakrificën përfundimtare për të gjithë mëkatet e njerëzimit . 
Ai ishte dënuar me vdekje, sepse u kishte dëshmuar njerëzve se 
ishte Biri i Perëndisë .
Natën para kryqëzimit të Tij, Jezusi shkoi në një kopsht të quajtur 
Gjetsemani . Shpejt Ai u rëndua nga hidhërimi i thellë dhe qau kur 
u lut . Apostulli i ditëve të mëvonshme Orson F . Uitni u lejua të shi-
hte vuajtjet e Shpëtimtarit në një vegim . Duke e parë Shpëtimtarin 
të qante, ai tha: “U preka aq shumë nga ajo që pashë saqë fillova 
të qaja edhe unë, nga keqardhja . E gjithë zemra ime u mbush me 
dhembshuri për Të; e desha me gjithë shpirt dhe dëshiroja me 
gjithë zemër të isha me Të më shumë se ç’kisha dëshiruar çdo gjë 
tjetër”	(“The	Divinity	of	Jesus	Christ,”	Improvement Era, janar 1926, 
f . 224–225; shih gjithashtu  Ensign, dhjetor 2003, f . 10) . Jezusi “shkoi 
pak përpara, ra me fytyrë për tokë dhe lutej duke thënë: ‘Ati im, në 
qoftë se është e mundur, largoje prej meje këtë kupë; megjithatë, jo 
si dua unë, por si do ti’” (Mateu 26:39) .
Në një zbulesë të ditëve tona Shpëtimtari përshkroi se sa e madhe 
ishte vuajtja e Tij, saqë e bëri: “të [dridhej] për shkak të dhembjes 
e [t’i dilte] gjak nga çdo por dhe të [vuante] si në trup e në shpirt” 
(DeB 19:18) . Ai vuajti “sipas mishit”, duke marrë përsipër dhembjet, 
sëmundjet, dobësitë dhe mëkatet tona (shih Alma 7:10–13) . Asnjë 
njeri i vdekshëm nuk mund ta kuptojë tamam sa e madhe ishte kjo 
barrë . Askush tjetër nuk do të mund ta duronte një agoni të tillë të 
trupit dhe shpirtit . “Ai zbriti nën gjithçka  .  .  . që ai mund të jetë në të 
gjitha dhe përmes të gjitha gjërave, drita e së vërtetës” (DeB 88:6) .
Por vuajtja e Tij nuk kishte përfunduar ende . Të nesërmen, Jezusin 
e rrahën, e poshtëruan dhe e pështynë . Atij i kërkuan ta mbante 
kryqin e vet deri mbi kodër; më pas e kryqëzuan dhe e gozhduan 

Për mësuesit: Të menduarit fton Shpirtin. Merrni parasysh t’u kërkoni pjesëtarëve të klasës 
apo pjesëtarëve të familjes të lexojnë heshturazi dy seksionet e fundit të kapitullit, duke 
menduar për ndjenjat e tyre për Shpëtimtarin. Pastaj ftojini ata që ndihen mirë, të ndajnë 
mendimet e tyre me klasën. 
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mbi të . Atë e torturuan në një nga mënyrat më mizore që ka shpi-
kur njeriu . Pas vuajtjes në kryq, Ai thirri në agoni: “Perëndia im, 
Perëndia	im,	përse	më	ke	braktisur?”	(Marku	15:34).	Në	orën	më	
të hidhur të Jezusit, Ati ish tërhequr prej Tij që Jezusi të mund të 
përfundonte vuajtjen e dënimit për mëkatet e gjithë njerëzimit, që 
Jezusi të mund të kishte fitore të plotë mbi forcat e mëkatit dhe 
vdekjes (shih James E . Talmage, Jesus the Christ, bot . 3-të [1916], 
f . 660–661) .
Kur Shpëtimtari e dinte se sakrifica e Tij ishte pranuar nga Ati, bër-
titi me zë të lartë: “U krye!” (Gjoni 19:30) . “O Atë, në duart e tua po 
e dorëzoj frymën tim” (Lluka 23:46) . Ai uli kokën dhe me dëshirë 
e dha shpirtin e Tij . Shpëtimtari vdiq . Një tërmet i fuqishëm tundi 
dheun .
Disa miq të tij e çuan trupin e Shpëtimtarit në një varr ku qëndroi 
për tre ditë . Gjatë kësaj kohe shpirti i Tij shkoi dhe organizoi 
punën misionare për shpirtrat e tjerë që kishin nevojë të merrnin 
ungjillin e Tij (shih 1 Pjetrit 3:18–20; DeB 138) . Të tretën ditë, një 
të dielë, Ai u rikthye në trupin e Tij duke e marrë sërish . Ai ishte i 
pari që mposhti vdekjen . Profecia ishte përmbushur se “ai duhet të 
ringjallej së vdekurish” (Gjoni 20:9) .
Pak kohë pas Ringjalljes së Tij, Shpëtimtari iu shfaq nefitëve dhe kri-
joi Kishën e Tij në kontinentin amerikan . Ai u dha mësim njerëzve 
dhe i bekoi ata . Ky tregim prekës gjendet në 3 Nefi 11 deri 28 .

Sakrifica e Tij Tregoi Dashurinë e Tij për Atin e Tij dhe për Ne

Jezusi na mësoi: “Askush s’ka dashuri më të madhe nga kjo: të japë 
jetën e vet për miqtë e tij . Ju jeni miqtë e mi, nëse bëni gjërat që 
unë ju urdhëroj” (Gjoni 15:13–14) . Ai shkoi me dëshirë dhe përu-
lësisht përmes dhembjes në Gjetsemani dhe vuajtjes në kryq që ne 
të mund të merrnim të gjitha bekimet e planit të shpëtimit . Për t’i 
marrë këto bekime, ne duhet të shkojmë tek Ai, të pendohemi për 
mëkatet tona dhe ta duam Atë me gjithë zemër . Ai tha:
“Dhe ky është ungjilli që ju kam dhënë – se unë erdha në botë për 
të bërë vullnetin e Atit tim, sepse Ati im më dërgoi .
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Dhe, Ati im më dërgoi që të mund të ngrihesha në kryq; dhe pasi 
u ngrita në kryq, që t’i tërheq të gjithë njerëzit tek unë  .  .  . që  .  .  . 
[të gjykohen] për veprat e tyre .  .  .  .
Pasi atë që më keni parë të bëj, madje atë duhet të bëni ju .  .  .  .
Prandaj,	çfarë	lloj	njerëzish	duhet	të	jeni?	Në	të	vërtetë,	unë	ju	them	
juve, madje siç jam unë” (3 Nefi 27:13–15, 21, 27; janë shtuar germat 
e pjerrëta) .
•	Cilat	janë	ndjenjat	tuaja	kur	mendoheni	për	sakrificën	e	Shpëtimtarit	

për	ju?

Shkrime të Shenjta të Tjera dhe Burime të Tjera

•	2	Nefi	25:12	(i	Vetëmlinduri	i	Atit	në	mish)
•	Moisiu	6:57	( Jezu	Krishti	quhet	si	i	Vetëmlinduri)
•	Mateu,	Marku,	Lluka,	Gjoni	(jeta	dhe	mësimet	e	Jezu	Krishtit)
•	Mateu	10:1–8;	Lluka	9:1–2	(Apostujt	shugurohen	me	fuqi	dhe	

autoritet)
•	Mateu	26–28;	Marku	14–16;	Lluka	22–24;	Gjoni	18–20	

( Jezusi në kopsht; i tradhtuar, i kryqëzuar dhe i ringjallur)
•	“The	Living	Christ:	The	Testimony	of	the	Apostles,”	 Ensign, 

prill 2000, 2–3
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Shlyerja Është e Domosdoshme për Shpëtimin Tonë

•	Përse	Shlyerja	është	e	domosdoshme	për	shpëtimin	tonë?
Jezu Krishti “erdhi në botë  .  .  . që të kryqëzohej për botën dhe të 
merrte mëkatet e botës, dhe ta shenjtëronte botën, dhe ta pastronte 
atë nga gjithë padrejtësia; Se nëpërmjet tij të gjithë mund të shpëto-
hen” (DeB 76:41–42) . Sakrifica e madhe që bëri Ai për të paguar për 
mëkatet tona dhe për të mposhtur vdekjen quhet Shlyerje . Ajo është 
ngjarja më e rëndësishme që ka ndodhur ndonjëherë në historinë e 
njerëzimit: “Pasi është e nevojshme që një shlyerje duhet bërë; pasi, 
sipas planit të madh të Perëndisë së Amshuar, duhet të bëhet një 
shlyerje, përndryshe i tërë njerëzimi do të mbarojë patjetër;  .  .  . po, të 
gjithë kanë rënë dhe kanë humbur dhe duhet të mbarojnë po të mos 
ishte për shlyerjen” (Alma 34:9) .
Rënia e Adamit solli dy lloj vdekjesh në botë: vdekjen fizike dhe 
vdekjen shpirtërore . Vdekja fizike është ndarja e trupit nga shpirti . 
Vdekja shpirtërore është ndarje nga Perëndia . Nëse këto dy lloj 
vdekjesh nuk do të ishin mposhtur nëpërmjet Shlyerjes së Jezu 
Krishtit, do të rezultonin dy pasoja: trupat dhe shpirtrat tanë do të 
mbeteshin të ndarë përgjithmonë dhe nuk do të kishim mundësi 
të jetonim përsëri me Atin tonë Qiellor (shih 2 Nefi 9:7–9) .
Por Ati ynë i urtë Qiellor përgatiti një plan të mrekullueshëm e të 
mëshirshëm për të na shpëtuar nga vdekja fizike dhe shpirtërore . 
Ai planifikoi që një Shpëtimtar të vinte në tokë për të na shpenguar 
(shëlbuar) nga mëkatet dhe vdekja . Për shkak të mëkateve tona dhe 
dobësisë së trupave tanë fizikë, ne nuk mund ta shpengojmë veten 

Për mësuesit: Tabela dhe figura të thjeshta mund të ndihmojnë pjesëtarët e klasës apo pje-
sëtarët e familjes të kuptojnë parimet dhe doktrinat. Merrni parasysh të bëni një tabelë me 
dy kolona, njërën të emërtuar Pasoja të Rënies dhe tjetrën të emërtuar Bekime të Shlyerjes. 
Përdorni informacion nga ky kapitull për të plotësuar tabelën.
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(shih Alma 34:10–12) . Ai që do të ishte Shpëtimtari ynë duhej të 
ishte pa mëkat dhe të kishte fuqi mbi vdekjen . 

Jezu Krishti Ishte i Vetmi Që Mund të Shlyente Mëkatet Tona

•	Përse	Jezu	Krishti	ishte	i	vetmi	që	mund	të	shlyente	mëkatet	tona?
Ka disa arsye se përse Jezu Krishti ishte i vetmi që mund të ishte 
Shpëtimtari ynë . Një arsye është se Ati Qiellor e zgjodhi Atë të ishte 
Shpëtimtari . Ai ishte Biri i Vetëmlindur i Perëndisë dhe prandaj 
kishte fuqinë mbi vdekjen . Jezusi shpjegoi: “Unë e lë jetën time që 
ta marr përsëri . Askush nuk mund të ma heqë, por e lë nga vetja; 
unë kam pushtet ta lë e pushtet ta marr përsëri” (Gjoni 10:17–18) .
Jezusi gjithashtu plotësoi kërkesat për të qenë Shpëtimtari ynë, 
sepse Ai është i vetmi person që ka jetuar ndonjëherë në tokë dhe 
nuk ka mëkatuar . Kjo e bëri Atë një sakrificë të denjë për të paguar 
për mëkatet e të tjerëve .

Krishti Vuajti dhe Vdiq për të Shlyer Mëkatet Tona

•	Kur	të	lexoni	këtë	seksion,	përfytyrojeni	veten	në	Kopshtin	e	
Gjetsemanit apo në kryq si dëshmitar i vuajtjes së Jezu Krishtit .

Shpëtimtari shleu mëkatet tona duke vuajtur në Gjetsemani 
dhe duke dhënë jetën e Tij në kryq . Është e pamundur që ne 
ta kuptojmë plotësisht se sa vuajti Ai për të gjitha mëkatet tona . 
Në Kopshtin e Gjetsemanit, pesha e mëkateve tona e bëri Atë 
të ndiente një agoni të tillë saqë i rrodhi gjak nga çdo por (shih 
DeB 19:18–19) . Më pas, ndërsa e varën në kryq, Jezusi vuajti një 
vdekje të dhimbshme nëpërmjet një prej metodave më mizore të 
njohura nga njeriu . 
Sa shumë na do Jezusi saqë vuajti një agoni të tillë shpirtërore dhe 
fizike për ne! Sa e madhe është dashuria e Atit Qiellor që dërgoi 
Birin e Tij të Vetëmlindur për të vuajtur dhe vdekur për gjithë fëmi-
jët e tjerë të Tij! “Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij 
të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por 
të ketë jetë të përjetshme” (Gjoni 3:16) .
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Shlyerja dhe Ringjallja Sjellin Ringjalljen e të Gjithëve

Në të tretën ditë pas Kryqëzimit, Krishti mori sërish trupin e 
Tij dhe u bë i pari person i ringjallur . Kur shokët shkuan për ta 
kërkuar, engjëjt që ruanin varrin e Tij u thanë: “Ai nuk është këtu, 
sepse u ringjall” (Mateu 28:6) . Shpirti i Tij kishte hyrë sërish në 
trupin e Tij, për të mos u ndarë më kurrë . 
Kështu Krishti mposhti vdekjen fizike . Për shkak të Shlyerjes së Tij, 
të gjithë ata që lindin në këtë tokë do të ringjallen (shih 1 Korintasve 
15:21–22) . Po ashtu si u ringjall Jezusi, edhe shpirtrat tanë do të riba-
shkohen me trupat tanë “që ata të mos vdesin më  .  .  . për të mos u 
ndarë kurrë më” (Alma 11:45) . Kjo gjendje quhet pavdekësi . Të gji-
thë njerëzit që kanë jetuar ndonjëherë në tokë do të ringjallen “si 
pleq dhe të rinj, si robër dhe të lirë, si meshkuj dhe femra, si  .  .  . të 
këqijtë ashtu dhe  .  .  . të drejtët” (Alma 11:44) .
•	Si	ju	ka	ndihmuar	kjo	njohuri	për	Ringjalljen?

Shlyerja Bën të Mundur për Ata Që Kanë Besim te Krishti 
që të Shpëtohen nga Mëkatet e Tyre

•	Mendoni	se	si	shëmbëlltyra	në	këtë	seksion	na	ndihmon	të	
kuptojmë	Shlyerjen.	Cilin	përfaqësojnë	në	jetën	tonë	njerëzit	
në	shëmbëlltyrë?

Shlyerja e Shpëtimtarit bën të mundur që ne të mposhtim vdekjen 
shpirtërore . Megjithëse të gjithë njerëzit do të ringjallen, vetëm ata 
që pranojnë Shlyerjen do të shpëtohen nga vdekja shpirtërore (shih 
Nenet e Besimit 1:3) .
Ne e pranojmë Shlyerjen e Krishtit duke e vendosur besimin tonë 
tek Ai . Nëpërmjet këtij besimi, ne pendohemi për mëkatet tona, 
pagëzohemi, marrim Frymën e Shenjtë dhe u bindemi urdhërimeve 
të Tij . Ne bëhemi dishepuj besnikë të Jezu Krishtit . Kështu ne falemi, 

Për mësuesit: Mësime me objekt mund të ndihmojnë pjesëtarët e klasës dhe pjesëtarët e 
familjes të kuptojnë parimet dhe doktrinat. Për të shpjeguar vdekjen dhe ringjalljen, mbani 
parasysh këtë mësim me objekt: Futeni dorën në një dorezë. Shpjegoni se dora në një dorezë 
mund të krahasohet me shpirtin e një personi në trupin e tij apo të saj. Hiqeni dorezën. Shpje-
goni se kjo ngjan me vdekjen fizike – shpirti (dora) dhe trupi (doreza) ndahen nga njëri-tjetri. 
Pastaj visheni përsëri dorezën. Shpjegoni se kjo ngjan me ringjalljen – shpirti dhe trupi 
ribashkohen.



66

K a p i t u l l i  1 2

dhe pastrohemi nga mëkati, dhe përgatitemi të rikthehemi të jetojmë 
përgjithmonë me Atin tonë Qiellor .
Shpëtimtari na thotë: “Pasi vër re, unë, Perëndia, i kam vuajtur 
këto gjëra për të gjithë, që ata të mos vuajnë  .  .  . po aq sa unë” 
(DeB 19:16–17) . Krishti bëri pjesën e Tij për të shlyer mëkatet tona . 
Për ta bërë Shlyerjen e Tij plotësisht efikase në jetën tonë, ne duhet 
të orvatemi t’i bindemi Atij dhe të pendohemi për mëkatet tona .
Presidenti Bojd K . Paker, i Këshillit të Të Dymbëdhjetëve, dha ilu-
strimin e mëposhtëm për të treguar se si Shlyerja e Krishtit bën të 
mundur që të shpëtohemi nga mëkati nëse bëjmë pjesën tonë .
 “Më lejoni t’ju tregoj një histori – një shëmbëlltyrë .
Na ishte një herë një burrë që dëshironte diçka me gjithë zemër . 
Ajo dukej më e rëndësishme se çdo gjë tjetër në jetë . Për ta reali-
zuar dëshirën e tij, ai hyri në një borxh shumë të madh .
E kishin paralajmëruar të mos hynte në një borxh aq të madh dhe 
veçanërisht e kishin paralajmëruar për huadhënësin e tij . Por për 
të dukej kaq e rëndësishme të bënte atë që donte dhe të kishte atë 
që donte pikërisht në atë çast . Ishte i sigurt se mund ta paguante 
më vonë .
Kështu nënshkroi një kontratë . Do ta paguante borxhin me kalimin 
e kohës . Nuk u shqetësua shumë për këtë, sepse afati i pagesës 
dukej shumë larg . E kishte marrë atë që donte tani dhe kjo dukej 
të ishte më e rëndësishme .
Huadhënësi ishte gjithmonë diku aty në mendjen e tij dhe herë 
pas herë ai bëri disa pagesa simbolike duke menduar se në një 
farë mënyre dita kur të bëheshin llogaritë në të vërtetë nuk do të 
vinte kurrë .
Por siç ndodh gjithmonë, dita erdhi dhe kontrata skadoi . Borxhi 
nuk ishte paguar plotësisht . Huadhënësi u shfaq dhe i kërkoi 
pagesën e plotë .
Vetëm atëherë ai e kuptoi se huadhënësi i tij jo vetëm kishte fuqinë 
të konfiskonte çdo gjë që ai kishte, por edhe fuqinë për ta hedhur 
atë vetë në burg .
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‘Nuk mund të të paguaj, sepse nuk kam mundësi’, pranoi ai .
‘Atëherë’, tha huadhënësi, ‘do ta zbatojmë kontratën, do të marrim 
çdo gjë që ke dhe ti do të shkosh në burg . Ti e pranove këtë . Ishte 
zgjedhja jote . Nënshkrove kontratën dhe tani ajo duhet zbatuar .’
‘A	nuk	mund	ta	shtysh	afatin	e	pagesës,	ose	të	ma	falësh	borxhin?’	
lypi borxhliu . ‘Bëj të mundur që në një farë mënyre të mbaj atë 
që është e imja dhe të mos shkoj në burg . Sigurisht, ti beson në 
mëshirë,	apo	jo?	A	nuk	do	të	tregosh	mëshirë?’
Huadhënësi u përgjigj: ‘Mëshira është gjithmonë tepër e njëanshme . 
Do të të shërbente vetëm ty . Nëse unë tregoj mëshirë, nuk do të marr 
atë	që	më	takon.	Unë	kërkoj	vetëm	drejtësi.	A	beson	ti	në	drejtësi?’
‘Unë besoja në drejtësi kur e nënshkrova kontratën’, tha borxh-
liu . ‘Ajo ishte në anën time në atë kohë, sepse mendova se do të 
më mbronte . Në atë kohë nuk kisha nevojë për mëshirë, as nuk 
mendova se do të kisha nevojë ndonjëherë . Prandaj mendova se 
drejtësia do të na shërbente të dyve njësoj .’
‘Është drejtësia që kërkon nga ty ta paguash borxhin ose të vuash 
dënimin’, iu përgjigj huadhënësi . ‘Ky është ligji . Ti e ke pranuar 
dhe kështu duhet të jetë . Mëshira nuk mund ta grabisë drejtësinë .’
Ja ku ishin: njëri duke ushtruar drejtësi, tjetri duke u lutur për 
mëshirë . Asnjëri nuk mund të triumfonte përveçse në kurriz të tjetrit .
‘Po të mos ma falësh borxhin, s’do të ketë mëshirë’, u lut borxhliu .
‘Po të ta fal, nuk do të ketë drejtësi’, ishte përgjigjja .
Me sa dukej ishte e pamundur të zbatoheshin të dy ligjet . Ato janë 
dy ideale të përjetshme që duket se e kundërshtojnë njëri-tjetrin . A 
nuk ekziston një mënyrë që drejtësia të përmbushet dhe po kështu 
edhe	mëshira?
Ka një mënyrë! Ligji i drejtësisë mund të kënaqet plotësisht dhe 
mëshira mund të jepet plotësisht – por kërkon dikë tjetër . Dhe 
kështu ndodhi këtë herë .
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Borxhliu kishte një mik . Ai e ndihmoi . Ai e njihte mirë borxhliun . 
E dinte se ishte dritëshkurtër . Mendoi se ishte marrëzi që e kishte 
ngatërruar veten në një situatë të tillë . E megjithatë, ai donte ta 
ndih monte mikun e tij sepse e donte . Ai u fut mes tyre, u drejtua 
nga huadhënësi dhe bëri ofertën e tij .
‘Do ta paguaj unë borxhin nëse e liron borxhliun nga kontrata e tij 
që të mund të mbajë pronat dhe të mos shkojë në burg .’
Ndërsa huadhënësi po mendohej për ofertën, ndërmjetësi shtoi: 
‘Ti kërkove drejtësi . E megjithëse ai nuk mund të të paguajë, do të 
paguaj unë . Çdo gjë do të jetë në rregull për ty dhe nuk mund të 
kërkosh më tepër . Nuk do të ishte e drejtë .’
Dhe kështu huadhënësi pranoi .
Më pas ndërmjetësi u kthye nga borxhliu . ‘Nëse paguaj borxhin 
tënd,	a	do	të	më	pranosh	mua	si	huadhënësin	tënd?’
‘Oh po, po’, thirri borxhliu . ‘Ti më shpëtove nga burgu dhe tregove 
mëshirë për mua .’
‘Atëherë’, tha mirëbërësi, ‘ti do të ma paguash mua borxhin dhe unë 
do të caktoj kushtet . Nuk do të jetë e lehtë, por do të jetë e mundur . 
Unë do të siguroj një mënyrë . Nuk ka përse të shkosh në burg .’
Dhe kështu huadhënësin e paguan deri në qindarkën e fundit . 
Drejtësia i ishte zbatuar . Kontrata nuk ishte shkelur .
Nga ana tjetër borxhliut iu dha mëshira . Të dy ligjet u përmbushën . 
Meqenëse kishte një ndërmjetës, drejtësia mori pjesën e saj të plotë 
dhe	mëshira	u	përmbush	plotësisht”	(në	Conference	Report,	prill	
1977, f . 79–80; ose  Ensign, maj 1977, f . 54–55) .
Mëkatet tona janë borxhet tona shpirtërore . Pa Jezu Krishtin, që 
është Shpëtimtari dhe Ndërmjetësi ynë, ne të gjithë do të pagua-
nim për mëkatet tona duke vuajtur vdekjen shpirtërore . Por për 
shkak të Tij, nëse zbatojmë kushtet e vendosura prej Tij, që janë 
të pendohemi dhe të mbajmë urdhërimet e Tij, do të mund të 
rikthehemi për të jetuar me Atin tonë Qiellor .
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Është e mrekullueshme që Krishti na ka dhënë një mënyrë për t’u 
shëruar nga mëkatet tona . Ai tha:
“Vini re, unë erdha në botë  .  .  . për ta shpëtuar botën nga mëkati .
Prandaj, kushdo që pendohet dhe vjen tek unë si një fëmijë i vogël, 
atë do ta pranoj, pasi për të tillë është mbretëria e Perëndisë . Vini 
re, për këtë gjë unë dhashë jetën time dhe e mora përsëri; prandaj 
pendohuni dhe ejani tek unë, ju skaje të tokës dhe shpëtohuni” 
(3 Nefi 9:21–22) .
•	Mendohuni	se	si	mund	të	tregoni	mirënjohje	për	dhuratën	e	

Shlyerjes .

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Alma	34:9–16	(Shlyerja	e	nevojshme;	sakrificë	e	Perëndisë)
•	2	Nefi	9:7–12	(Shlyerja	na	shpëton	nga	vdekja	fizike	dhe	

shpirtërore)
•	Romakëve	5:12–17	(nga	njëri	erdhi	vdekja,	nga	njëri	erdhi	jeta)
•	Helamani	14:15–18	(qëllimi	i	vdekjes	së	Jezusit)
•	Nenet	e	Besimit	1:3	(të	gjithë	mund	të	shpëtohen)
•	1	Pjetrit	1:18–20	( Jezusi	ishte	parashuguruar)
•	Mateu	16:21	(sakrifica	e	Jezusit	ishte	e	domosdoshme)
•	Luke	22:39–46	(vuajtja	e	Jezusit	në	kopsht)
•	1	Gjoni	1:7	( Jezusi	na	pastron	nga	mëkati)
•	2	Nefi	9:21–22	(Shpëtimtari	vuajti	për	të	gjithë	njerëzit)
•	Mosia	16:6–8	(ringjallja	e	mundur	vetëm	nëpërmjet	Jezusit)
•	Alma	11:40–45;	Mormoni	9:12–14	(të	gjithë	do	të	ringjallen)
•	Isaia	1:18	(mëkatet	do	të	bëhen	të	bardha)
•	1	Korintasve	15:40–44;	Alma	40:23	(përshkrimi	i	Ringjalljes)
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Çfarë Është Priftëria?

Priftëria është fuqia dhe autoriteti i përjetshëm i Perëndisë . Me 
anë të priftërisë Ai krijoi dhe qeveris qiejt dhe tokën . Me anë 
të kësaj fuqie universi mbahet në rregull të përkryer . Me anë të 
kësaj fuqie Ai kryen veprën e lavdinë e Tij, që është “të bëj[ë] të 
ndodhë pavdekësia dhe jeta e përjetshme e njeriut” (Moisiu 1:39) .
Ati ynë Qiellor ia delegon fuqinë e Tij të priftërisë anëtarëve meshkuj 
të denjë të Kishës . Priftëria iu mundëson atyre të veprojnë në emër të 
Perëndisë për shpëtimin e familjes njerëzore . Me anë të saj ata mund 
të autorizohen të predikojnë ungjillin, të administrojnë ordinancat e 
shpëtimit dhe të qeverisin mbretërinë e Perëndisë në tokë .
•	Mendoni	për	rëndësinë	që	ka	që	Perëndia	u	lejon	burrave	dhe	

djemve të denjë të mbajnë priftërinë e Tij .

Përse na Duhet Priftëria në Tokë?

Neve duhet të kemi autoritetin e priftërisë që të veprojmë në emrin 
e Perëndisë kur kryejmë ordinancat e shenjta të ungjillit, të tilla si 
pagëzim, konfirmim, administrim të sakramentit dhe martesë në 
tempull . Nëse një burrë nuk e ka priftërinë, edhe pse mund të jetë 
i sinqertë, Zoti nuk do t’i njohë ordinancat që kryen ai (shih Mateu 
7:21–23; Nenet e Besimit 1:5) . Këto ordinanca të rëndësishme duhet 
të kryhen në tokë nga burra që mbajnë priftërinë . 

Për mësuesit: Ky kapitull është i organizuar me pesë tituj seksionesh. Secili titull është 
një pyetje mbi priftërinë. Ju mund t’i përdorni këto pyetje si udhëzues për mësimin tuaj. 
Nëse mjedisi i klasës lejon diskutim në grup të vogël, mbani parasysh t’i ndani pjesëtarët 
e klasës në grupe prej dy deri katër vetësh. Caktojini secilit grup një prej seksioneve të 
kapitullit (në klasa të mëdha, disa seksione mund t’i caktohen më shumë se një grupi). 
E vini secilin grup të veprojë si më poshtë: (1) Të lexojë e diskutojë seksionin që i është 
caktuar. (2) Të gjejë shkrime të shenjta që ndihmojnë për t’iu përgjigjur pyetjes në titullin 
e seksionit. (3) Të thotë përvoja vetjake që lidhen me seksionin. Pastaj kërkojuni pjesëta-
rëve të klasës të ndajnë disa prej këtyre përvojave me të gjithë klasën.
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Burrave u duhet priftëria për të kryesuar në Kishën e Jezu Krishtit 
të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe që të drejtojnë punën 
e Kishës në të gjitha pjesët e botës . Kur Krishti jetoi në tokë, Ai 
zgjodhi Apostujt e Tij dhe i shuguroi ata që të mund të udhëhiq-
nin Kishën e Tij . Ai u dha atyre fuqinë dhe autoritetin e priftërisë 
për të vepruar në emrin e Tij . (Shih Marku 3:13–15; Gjoni 15:16 .)
Një tjetër arsye pse priftëria nevojitet në tokë është që të mund të 
kuptojmë vullnetin e Zotit dhe të kryejmë qëllimet e Tij . Perëndia 
ia zbulon vullnetin e Tij përfaqësuesit të Tij të autorizuar të priftë-
risë në tokë, profetit . Profeti, që është Presidenti i Kishës, shërben 
si zëdhënës i Perëndisë për të gjithë anëtarët e Kishës dhe të gjithë 
njerëzit në tokë .
•	Përse	është	thelbësore	që	një	burrë	të	ketë	autoritetin	e	duhur	kur	

kryen	një	ordinancë?

Si e Marrin Burrat Priftërinë?

Zoti ka përgatitur një mënyrë të rregullt që priftëria e Tij t’iu jepet 
bijve të Tij në tokë . Një anëtar mashkull i denjë i Kishës merr pri-
ftërinë “me anë të vënies së duarve prej atyre që janë në autoritet, 
për të predikuar Ungjillin dhe për të administruar ordinancat e tij” 
(Nenet e Besimit 1:5) .
Kjo është e njëjta mënyrë si e morën priftërinë burrat kohë më 
parë, madje në kohën e Moisiut: “Dhe askush nuk e merr këtë 
nder prej vetes së tij, po ai që thirret nga Perëndia, sikurse Aaroni” 
(Hebrenjve 5:4) . Aaroni e mori priftërinë nga Moisiu, udhëheqësi 
i tij i priftërisë (shih Eksodi 28:1) . Vetëm ata që mbajnë priftërinë 
mund të shugurojnë të tjerë dhe mund ta bëjnë këtë vetëm kur 
janë të autorizuar nga ata që mbajnë çelësat për atë shugurim 
(shih kapitullin 14 në këtë libër) . 
Burrat nuk mund ta blejnë dhe shesin fuqinë dhe autoritetin e pri-
ftërisë . As nuk mund ta marrin mbi vete këtë autoritet . Në Dhiatën 
e Re lexojmë për një burrë të quajtur Simon, që jetoi kur Apostujt 
e Krishtit kryesonin mbi Kishën . Simoni u kthye në besim dhe u 
pagëzua në Kishë . Meqenëse ai qe magjistar i aftë, njerëzit besonin 
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se kishte fuqinë e Perëndisë . Por Simoni nuk e kishte priftërinë dhe 
ai e dinte këtë .
Simoni e dinte se Apostujt dhe udhëheqës të tjerë të priftërisë së 
Kishës kishin fuqinë e vërtetë të Perëndisë . Ai i pa që ata përdo-
rnin priftërinë e tyre për të bërë punën e Zotit dhe e donte për vete 
këtë fuqi . Ai ofroi që ta blente priftërinë . (Shih Veprat e Apostujve 
8:9–19 .) Por Pjetri, Kryeapostulli, i tha: “Le të humbasë paraja jote 
dhe ti bashkë me të, sepse ti mendove se mund ta blesh me para 
dhuratën e Perëndisë” (Veprat e Apostujve 8:20) .
•	Përse	është	kuptimplotë	që	“askush	nuk	e	merr	këtë	nder	[të	

priftërisë]	prej	vetes	së	tij”?

Si e Përdorin Burrat siç Duhet Priftërinë?

Priftëria duhet të përdoret për të bekuar jetën e fëmijëve të Atit 
tonë Qiellor këtu në tokë . Mbajtësit e priftërisë duhet të kryesojnë 
me dashuri dhe mirësi . Ata nuk duhet t’i detyrojnë familjet e tyre 
dhe të tjerët që t’u binden . Zoti na ka thënë se fuqia e priftërisë 
nuk mund të kontrollohet përveçse me drejtësi (shih DeB 121:36) . 
Kur përpiqemi ta përdorim priftërinë për të fituar pasuri, apo famë, 
apo për çfarëdo qëllimi tjetër egoist, “vini re, qiejt tërhiqen; Shpirti i 
Zotit hidhërohet; dhe kur ai tërhiqet, Amen priftërisë ose autoritetit 
të atij njeriu” (DeB 121:37) . 
Kur një burrë e përdor priftërinë “nëpërmjet bindjes, nëpërmjet 
durimit, nëpërmjet mirësjelljes e zemërbutësisë dhe nëpërmjet 
dashurisë së pashtirur” (DeB 121:41), ai mund të bëjë shumë gjëra 
të mrekullueshme për familjen e tij dhe të tjerë . Ai mund të pagë-
zojë, të konfirmojë dhe të administrojë sakramentin kur autorizohet 
nga ata që mbajnë çelësat për ato ordinanca . Ai mund të bekojë të 
sëmurët . Ai mund t’iu japë bekime priftërie pjesëtarëve të familjes 
së tij për t’i nxitur dhe mbrojtur ata kur kanë nevoja të veçanta . Ai 
gjithashtu mund të ndihmojë familje të tjera me këto ordinanca e 
bekime kur i kërkohet ta bëjë këtë .
Burrat e përdorin autoritetin e priftërisë për të kryesuar në Kishë në 
thirrje të tilla si president dege, peshkop, president kuorumi, presi-
dent kunji dhe president misioni . Burra e gra që mbajnë detyra në 
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Kishë si punonjës e mësues punojnë nën drejtimin e udhëheqësve 
të priftërisë dhe nën udhëheqjen e Frymës së Shenjtë .

Çfarë Bekimesh Vijnë Kur e Përdorim siç Duhet Priftërinë?

Zoti u ka premtuar bekime të mëdha mbajtësve të drejtë të priftërisë 
që e përdorin priftërinë për të bekuar të tjerë:
“Atëherë do të forcohet vetëbesimi yt në prani të Perëndisë; dhe 
doktrina e priftërisë do të pikojë mbi shpirtin tënd sikurse vesat 
nga qiejt .
Fryma e Shenjtë do të jetë shoqëruesi yt i vazhdueshëm dhe 
skeptri yt një skeptër i pandryshueshëm i drejtësisë dhe së vër-
tetës; dhe sundimi yt do të jetë një sundim i përjetshëm dhe, pa 
mënyra detyruese, ai do të rrjedhë tek ty përherë e përgjithmonë” 
(DeB 121:45–46) .
Presidenti Dejvid O . Mek-Kei i premtoi çdo burri që e përdor pri-
ftërinë me drejtësi se ai “do të zbulojë se jeta e tij do të ëmbëlso-
het, aftësia e tij për të dalluar do të bëhet më e mprehtë që ai të 
vendosë shpejt midis të drejtës dhe të gabuarës, ndjenjat e tij do 
të bëhen të buta dhe të dhembshura, por shpirti i tij i fortë dhe i 
guximshëm në mbrojtje të së drejtës; ai do të zbulojë se priftëria 
është një burim i pashtershëm lumturie – një burim uji të gjallë 
që gufon në jetën e përjetshme” (Teachings of Presidents of the 
Church: David O . McKay [2003], f . 116) .
•	Cilat	janë	disa	prej	bekimeve	që	keni	marrë	me	anë	të	priftërisë?

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	DeB	84;	107	(zbulesa	mbi	priftërinë,	përfshirë	betimin	dhe	
besëlidhjen e priftërisë në DeB 84:33–40)

•	DeB	20:38–67	(shpjegohen	detyrat	e	priftërisë)
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Priftëria Është në Tokë Sot

Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme qeve-
riset nëpërmjet priftërisë . Priftëria, që shoqërohet gjithmonë me 
punën e Perëndisë “vazhdon në kishën e Perëndisë në të gjitha bre-
zat dhe nuk ka fillim të ditëve apo fund të viteve” (DeB 84:17) . Ajo 
është mbi tokë sot . Burra të rinj e të vjetër pagëzohen në Kishë dhe, 
kur gjykohen të denjë, shugurohen në priftëri . Atyre u jepet autori-
teti për të vepruar për Zotin dhe për të bërë punën e Tij mbi tokë .

Dy Ndarjet e Priftërisë

•	Si	i	morën	emrat	e	tyre	Priftëria	Melkizedeke	dhe	Aarone?
Priftëria ndahet në dy pjesë: Priftëria Melkizedeke dhe Priftëria 
Aarone (shih DeB 107:1) . “E para quhet Priftëria Melkizedeke  .  .  . 
sepse Melkizedeku ishte një prift i lartë i shquar . 
Përpara kohës së tij ajo quhej Priftëria e Shenjtë, sipas Urdhërit të 
Birit të Perëndisë .
Por për shkak të respektit ose nderimit për emrin e Qenies 
Supreme, për të shmangur përsëritjen shumë të shpeshtë të emrit 
të tij, ata, kisha, në ditët e lashta, e quajtën atë priftëri sipas Melki-
zedekut ose Priftëria Melkizedeke” (DeB 107:2–4; germat e pjerrëta 
në origjinal) .
Priftëria më e ulët është një shtesë e Priftërisë Melkizedeke . Ajo 
quhet Priftëria Aarone sepse iu dha Aaronit dhe bijve të tij gjatë gji-
thë brezave të tyre . Ata që mbajnë Priftërinë Aarone kanë autoritet 

Për mësuesit: Përdorni pyetjet tek fillimi i seksionit për të nisur një diskutim dhe për t’i 
drejtuar tek teksti pjesëtarët e klasës apo pjesëtarët e familjes që të gjejnë më tepër info-
rmacion. Përdorni pyetjet tek fundi i seksionit për të ndihmuar pjesëtarët e klasës apo 
pjesëtarët e familjes që të mendohen e të diskutojnë kuptimin e asaj që kanë lexuar dhe 
ta zbatojnë atë në jetën e tyre.
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për të administruar ordinancat e jashtme të sakramentit dhe pagë-
zimit . (Shih DeB 20:46; 107:13–14, 20 .)
Ata që mbajnë Priftërinë Melkizedeke kanë fuqi dhe autoritet të 
udhëheqin Kishën dhe të drejtojnë predikimin e ungjillit në të gji-
tha pjesët e botës . Ata administrojnë të gjithë punën shpirtërore të 
Kishës (shih DeB 84:19–22; 107:8) . Ata drejtojnë punën që bëhet 
në tempuj; kryesojnë mbi lagje, degë, kunje dhe misione . Profeti i 
zgjedhur i Zotit, Presidenti i Kishës, është prifti i lartë kryesues mbi 
Priftërinë Melkizedeke (shih DeB 107:65–67) .

Çelësat e Priftërisë

•	Cili	është	ndryshimi	midis	priftërisë	dhe	çelësave	të	priftërisë?	
Cilët	udhëheqës	të	priftërisë	marrin	çelësa?

Ka ndryshim midis shugurimit në një detyrë në priftëri dhe marrjes 
së çelësave të priftërisë . Presidenti Jozef F . Smith dha mësim:
“Priftëria në përgjithësi është autoriteti dhënë njeriut për të vepruar 
për Perëndinë . Çdo burri të shuguruar në çfarëdo shkalle të Priftërisë 
i është deleguar ky autoritet .
Por është e nevojshme që çdo veprim që kryhet nën këtë autori-
tet të bëhet në kohën e në vendin e duhur, në mënyrën e duhur 
dhe sipas rendit të duhur . Fuqia e drejtimit të këtyre punëve quhet 
çelësat e Priftërisë . Në plotësinë e tyre, çelësat mbahen nga vetëm 
një person në një kohë, profeti dhe presidenti i Kishës . Ai mund 
t’ia delegojë cilëndo pjesë të kësaj fuqie një tjetri, rast në të cilin 
ai person mban çelësat e asaj pune të veçantë . Kështu, presidenti 
i një tempulli, presidenti i një kunji, peshkopi i një lagjeje, presi-
denti i një misioni, presidenti i një kuorumi, secili mban çelësat e 
punëve që kryhen në atë grup apo vend të veçantë . Priftëria e tij 
nuk shtohet nga kjo detyrë e veçantë;  .  .  . për shembull, presidenti 
i një kuorumi pleqsh, nuk ka më shumë Priftëri se secili anëtar i 
atij kuorumi . Por ai mban fuqinë e drejtimit të punëve zyrtare që 
kryhen në  .  .  . kuorum, apo me fjalë të tjera, çelësat e asaj ndar-
jeje të asaj pune” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph F . 
Smith [1998], f . 141; germat e pjerrëta në origjinal) .
•	Si	e	mbrojnë	Kishën	çelësat	e	priftërisë?
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Detyrat dhe Përgjegjësitë e Priftërisë Aarone

•	Në	cilat	mënyra	shërbejnë	mbajtësit	e	Priftërisë	Aarone?
Kur Priftëria Aarone i jepet një burri ose një të riu, ai shugurohet 
në një detyrë brenda asaj priftërie . Detyrat në Priftërinë Aarone 
janë dhjak, mësues, prift dhe peshkop . Secila detyrë mbart fun-
ksione dhe përgjegjësi . Çdo kuorum kryesohet nga një president 
kuorumi, që u mëson anëtarëve përgjegjësitë e tyre dhe u kërkon 
të përmbushin detyra .
Disa burra bashkohen me Kishën ose bëhen aktivë në Kishë pasi 
kanë kaluar moshën e zakonshme për të marrë detyrat e kësaj 
priftërie . Zakonisht ata shugurohen në një detyrë në Priftërinë 
Aarone dhe mund të shugurohen shpejt në detyra të tjera kur 
mbeten të denjë .

Dhjaku
Një djalë që është pagëzuar e konfirmuar anëtar i Kishës dhe është i 
denjë mund të shugurohet në detyrën e dhjakut kur mbush 12 vjeç . 
Dhjakët zakonisht caktohen për t’u shpërndarë sakramentin anë-
tarëve të Kishës, për të mbajtur në rregull ndërtesat dhe mjediset e 
Kishës, për të vepruar si lajmëtarë për udhëheqësit e priftërisë dhe 
për të përmbushur detyra të veçanta të tilla si mbledhja e ofertave 
të agjërimit .

Mësuesi
Një djalë i denjë mund të shugurohet si mësues kur është 14 
vjeç e lart . Mësuesit kanë të gjitha detyrat, të drejtat dhe fuqitë e 
detyrës së dhjakut plus disa detyra të tjera . Mësuesit në Priftërinë 
Aarone duhet t’i ndihmojnë anëtarët e Kishës të jetojnë urdhë-
rimet (shih DeB 20:53–59) . Për të ndihmuar në përmbushjen e 
kësaj përgjegjësie, ata zakonisht caktohen të shërbejnë si mësues 
shtëpie . Ata vizitojnë shtëpitë e anëtarëve të Kishës dhe i nxisin 
ata të jetojnë parimet e ungjillit . Ata janë urdhëruar të japin mësim 
të vërtetat e ungjillit nga shkrimet e shenjta (shih DeB 42:12) . 
Mësuesit gjithashtu përgatisin bukën dhe ujin për shërbesën e 
sakramentit . 
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Prifti
Një djalë i denjë mund të shugurohet si prift kur është 16 vjeç e lart . 
Priftërinjtë kanë të gjitha detyrat, të drejtat dhe fuqitë e detyrës së 
dhjakut dhe mësuesit plus disa detyra të tjera (shih DeB 20:46–51) . 
Një prift mund të pagëzojë . Ai gjithashtu mund të administrojë sakra-
mentin . Ai mund të shugurojë priftërinj të tjerë, mësues dhe dhjakë . 
Një prift mund të marrë përsipër drejtimin e mbledhjeve kur nuk 
është i pranishëm asnjë mbajtës i Priftërisë Melkizedeke . Ai duhet 
t’u predikojë ungjillin atyre që janë rreth tij .

Peshkopi
Një peshkop shugurohet dhe veçohet për të kryesuar mbi Pri-
ftërinë Aarone në një lagje . Ai është presidenti i kuorumit të 
priftërinjve (shih DeB 107:87–88) . Kur vepron në detyrën e tij të 
Priftërisë Aarone, peshkopi merret së pari me çështjet materiale, 
të tilla si administrimi i financave e dokumenteve dhe drejtimi i 
kujdesit për të varfërit e nevojtarët (shih DeB 107:68) .
Një peshkop shugurohet gjithashtu si prift i lartë që të mund të 
kryesojë mbi të gjithë anëtarët e lagjes (shih DeB 107:71–73; 68: 15) . 
Peshkopi është një gjykatës në Izrael (shih DeB 107:74) dhe intervi-
ston anëtarët për rekomandime tempulli, shugurime priftërie dhe 
nevoja të tjera . Është e drejta e tij të ketë dhuratën e dallimit .
•	Si	jeni	bekuar	përmes	shërbimit	të	mbajtësve	të	Priftërisë	Aarone?

Detyrat dhe Përgjegjësitë e Priftërisë Melkizedeke

•	Në	cilat	mënyra	shërbejnë	mbajtësit	e	Priftërisë	Melkizedeke?
Detyrat e Priftërisë Melkizedeke janë plak, prift i lartë, patriark, i 
Shtatëdhjetë dhe Apostull .

Plaku
Pleqtë thirren për të dhënë mësim, për të shpjeguar, nxitur, pagë-
zuar dhe për t’u kujdesur për Kishën (shih DeB 20:42) . Të gjithë 
mbajtësit e Priftërisë Melkizedeke janë pleq . Ata kanë autoritetin 
për të dhënë dhuratën e Frymës së Shenjtë me anë të vënies së 
duarve (shih DeB 20:43) . Pleqtë duhet të drejtojnë mbledhjet e 
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Kishës siç drejtohen nga Fryma e Shenjtë (shih DeB 20:45; 46:2) . 
Pleqtë mund t’u administrojnë të sëmurëve (shih DeB 42:44) dhe 
të bekojnë fëmijët e vegjël (shih DeB 20:70) . Pleqtë mund të krye-
sojnë mbi mbledhjet e Kishës kur nuk është i pranishëm asnjë prift 
i lartë (DeB 107:11) .

Prifti i Lartë
Një prifti të lartë i jepet autoriteti për të kryer detyra në Kishë dhe 
për të administruar për gjërat shpirtërore (shih DeB 107:10, 12) . 
Ai gjithashtu mund të shërbejë në të gjitha detyrat më të ulta (shih 
DeB 68:19) . Presidentët e kunjit, presidentët e misionit, këshilltarët 
e lartë, peshkopët dhe udhëheqës të tjerë të Kishës janë shuguruar 
si priftërinj të lartë . 

Patriarku
Patriarkët shugurohen nga Autoritetet e Përgjithshme, ose nga pre-
sidentët e kunjit kur autorizohen nga Këshilli i Të Dymbëdhjetëve, 
për t’u dhënë bekime patriarkale anëtarëve të Kishës . Këto bekime 
na japin një lloj të kuptuari për thirrjet tona në tokë . Ato janë fjalët 
e Zotit që na drejtohen neve personalisht . Patriarkët gjithashtu shu-
gurohen si priftërinj të lartë . (Shih DeB 107:39–56 .)

I Shtatëdhjeti
Të Shtatëdhjetët janë dëshmitarë të veçantë të Jezu Krishtit në botë 
dhe ndihmojnë në ndërtimin dhe rregullimin e punëve të Kishës 
nën drejtimin e Presidencisë së Parë dhe të Kuorumit të Dymbë-
dhjetë Apostujve (shih DeB 107:25, 34, 38, 93–97) .

Apostulli
Një Apostull është një dëshmitar i veçantë i emrit të Jezu Krishtit në 
të gjithë botën (shih DeB 107:23) . Apostujt administrojnë punët e 
Kishës në mbarë botën . Ata që shugurohen në detyrën e Apostullit 
në Priftërinë Melkizedeke zakonisht veçohen si anëtarë të Kuo-
rumit të Dymbëdhjetë Apostujve . Secilit prej tyre i jepen të gjithë 
çelësat e mbretërisë së Perëndisë në tokë, por vetëm Apostulli më i 
vjetër, që është Presidenti i Kishës, i përdor aktivisht të gjithë çelë-
sat . Të tjerët veprojnë nën drejtimin e tij .
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•	Si	jeni	bekuar	përmes	shërbimit	të	mbajtësve	të	Priftërisë	
Melkizedeke?

Kuorumet e Priftërisë Aarone

Zoti ka udhëzuar që mbajtësit e priftërisë të organizohen në kuo-
rume . Një kuorum është një grup vëllezërish që mbajnë të njëjtën 
detyrë priftërie .
Ka tre kuorume të Priftërisë Aarone:
 1 . Kuorumi i dhjakëve, që përbëhet nga deri 12 dhjakë (shih 

DeB 107:85) . Presidencia e kuorumit të dhjakëve thirret nga 
peshkopi prej vetë anëtarëve të kuorumit . 

 2 . Kuorumi i mësuesve, që përbëhet nga deri 24 mësues (shih 
DeB 107:86) . Presidencia e kuorumit të mësuesve thirret nga 
peshkopi prej vetë anëtarëve të kuorumit . 

 3 . Kuorumi i priftërinjve, që përbëhet nga deri 48 priftërinj (shih 
DeB 107:87–88) . Ai kryesohet nga peshkopi i lagjes së cilës i 
përket ky kuorum . Peshkopi është një prift i lartë dhe prandaj 
i përket edhe kuorumit të priftërinjve të lartë .

Kurdoherë që kapërcehet numri i specifikuar për një kuorum, 
kuorumi mund të ndahet .

Kuorumet e Priftërisë Melkizedeke

Në nivel të përgjithshëm të Kishës, anëtarët e Presidencisë së Parë 
formojnë një kuorum, po ashtu si dhe Dymbëdhjetë Apostujt . Të 
Shtatëdhjetët gjithashtu janë të organizuar në kuorume .
Në nivel vendor të Kishës – në lagje, dhe degë, dhe kunje, dhe 
distrikte – mbajtësit e Priftërisë Melkizedeke organizohen në 
kuorumet në vijim:

Kuorumi i Pleqve
Çdo kuorum i pleqve “është ngritur për shërbestarët që qëndrojnë; 
megjithëse mund të udhëtojnë, përsëri ata shugurohen që të jenë 
shërbestarë që qëndrojnë” (DeB 124:137) . Ata e kryejnë punën 
më të madhe pranë shtëpive të tyre . Kuorumi mund të përbëhet 



82

K a p i t u l l i  1 4

nga deri 96 pleq, të kryesuar nga një presidenci kuorumi . Kur ky 
numër kapërcehet, kuorumi mund të ndahet .

Kuorumi i Priftërinjve të Lartë
Çdo kuorum përfshin të gjithë priftërinjtë e lartë që banojnë 
brenda kufijve të një kunji, përfshirë patriarkët dhe peshkopët . 
Presidenti i kunjit dhe këshilltarët e tij janë presidencia e këtij 
kuorumi . Priftërinjtë e lartë në çdo lagje organizohen në grupe 
me një udhëheqës grupi .

Rëndësia e Kuorumeve të Priftërisë

•	Si	mund	të	ndihmojnë	kuorumet	e	priftërisë	për	të	forcuar	individët	
dhe	familjet?

Kur shugurohet në priftëri, një burrë ose një i ri bëhet automatikisht 
anëtar i një kuorumi priftërie . Që nga ai çast e gjatë gjithë jetës, nga 
ai pritet që të mbajë anëtarësinë në një kuorum priftërie sipas dety-
rës që ka (shih Boyd K . Packer, “What Every Elder Should Know – 
and Every Sister as Well: A Primer on Principles of Priesthood 
Government,”  Ensign, shkurt 1993, f . 9) .
Nëse një kuorum priftërie funksionon siç duhet, anëtarët e kuo-
rumit nxiten, bekohen, shoqërohen dhe u mësohet ungjilli nga 
udhëheqësit e tyre . Edhe pse një burrë mund të lirohet nga detyrat 
e Kishës, të tilla si mësues, president kuorumi, peshkop, këshilltar 
i lartë ose president kunji, anëtarësia e tij në kuorumin e tij nuk 
ndryshon . Anëtarësia në një kuorum priftërie duhet të konsidero-
het si një privilegj i shenjtë .

Ndihmëset për Priftërinë

•	Si	mund	të	ndihmojnë	ndihmëset	e	priftërisë	për	të	forcuar	indi-
vidët	dhe	familjet?

Të gjitha organizatat në Kishë punojnë nën drejtimin e udhëhe-
qësve të priftërisë dhe i ndihmojnë ata të kryejnë punën e Zotit . 
Për shembull, presidencitë e organizatave të Shoqatës së Ndihmës, 
të Të Rejave, të Të Rinjve, të Fillores dhe të Shkollës të së Dielës 
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në një lagje shërbejnë nën drejtimin e këshillit të peshkopit . Këto 
organizata quhen ndihmëse të priftërisë .
•	Çfarë	roli	keni	ju	si	individ	për	të	ndihmuar	kuorumet	e	priftërisë	

dhe	organizatat	ndihmëse	që	të	kenë	sukses?

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Alma	13:1–19	(mënyra	se	si	shugurohen	burrat	në	priftëri)
•	Mateu	16:19;	DeB	68:12	(Apostujve	u	jepen	çelësa	dhe	fuqi	të	

priftërisë; çfarë vulosin në tokë është vulosur dhe në qiell)
•	DeB	20:38–67	(detyrat	e	pleqve,	priftërinjve,	mësuesve,	dhjakëve)
•	DeB	84;	107	(zbulesa	mbi	priftërinë)
•	1	Korintasve	12:14–31	(të	gjitha	detyrat	e	priftërisë	janë	të	

rëndësishme)
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Populli i Besëlidhjes 
së Zotit
K a p i t u l l i  1 5

Natyra e Besëlidhjeve

•	Çfarë	është	një	besëlidhje?	Pse	shenjtorët	e	ditëve	të	mëvonshme	
quhen	popull	i	besëlidhjes?

Që nga fillimi, Zoti ka bërë besëlidhje me fëmijët e Tij në tokë . 
Kur populli i Tij bën besëlidhje (ose premtime) me Të, ata e dinë 
çfarë pret Ai prej tyre dhe çfarë bekimesh mund të presin prej Tij . 
Ata mund ta kryejnë më mirë punën e Tij mbi tokë . Njerëzit që 
besëlidhin me Zotin dhe me të cilët Zoti bën besëlidhje njihen si 
populli i besëlidhjes së Zotit . Anëtarët e Kishës janë pjesë e popu-
llit të besëlidhjes së Zotit .
Brenda ungjillit, një besëlidhje do të thotë një marrëveshje e 
shenjtë ose një premtim reciprok midis Perëndisë dhe një personi 
ose një grupi njerëzish . Kur bëhet një besëlidhje, Perëndia premton 
një bekim kundrejt bindjes ndaj urdhërimeve të veçanta . Ai vendos 
kushtet e besëlidhjeve të Tij dhe ia zbulon këto kushte profetëve të 
Tij . Nëse ne zgjedhim t’u bindemi kushteve të besëlidhjes, marrim 
bekimet e premtuara . Nëse zgjedhim të mos bindemi, Ai i tërheq 
bekimet dhe në disa raste jepet edhe një ndëshkim .
Për shembull, kur bashkohemi me Kishën ne bëjmë disa besë-
lidhje me Perëndinë (shih kapitullin 20 në këtë libër) . Në pagë-
zim ne besëlidhim me Shpëtimtarin të marrim mbi vete emrin e 
Tij . Ai na premton se “sa vetë të pendohen dhe të pagëzohen në 
emrin tim, që është Jezu Krishti, dhe të durojnë deri në fund, të 
gjithë do të shpëtohen” (DeB 18:22) . Ne besëlidhim me Zotin kur 
marrim sakramentin (shih kapitullin 23 në këtë libër) . Ne pre-
mtojmë të marrim mbi vete emrin e Tij, ta kujtojmë Atë dhe t’u 
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bindemi urdhërimeve të Tij . Na premtohet se Shpirti i Shenjtë do 
të jetë me ne . (Shih DeB 20:77–79 .) Kur marrim ordinanca të tem-
pullit, bëjmë premtime të tjera të shenjta dhe na premtohet ekza-
ltimi për bindje besnike (shih DeB 132; shih gjithashtu kapitullin 
47 në këtë libër) . 
Perëndia ka bërë gjithashtu besëlidhje të veçanta me persona ose me 
grupe të veçantë . Ai bëri besëlidhje të veçantë me Adamin, Enokun, 
Noeun, fëmijët e Izraelit dhe Lehin (shih Moisiu 6:31–36, 52; Zanafi-
lla 9:9–17; Eksodi 19:5–6; 2 Nefi 1) . Ai bëri një besëlidhje të veçantë 
me Abrahamin dhe me pasardhësit e tij që bekon sot anëtarët e 
Kishës dhe gjithë kombet e tokës . 
•	Mendoni	për	besëlidhjet	që	keni	bërë	me	Perëndinë	dhe	bekimet	

që ju ka premtuar Ai për mbajtjen e këtyre besëlidhjeve .

Besëlidhja e Perëndisë me Abrahamin dhe Pasardhësit e Tij

•	Çfarë	është	besëlidhja	e	Abrahamit?
Abrahami, një profet i Dhiatës së Vjetër, ishte një njeri shumë i 
drejtë (shih figurën në këtë kapitull) . Ai nuk pranoi të adhuronte 
idhujt e të atit . Ai mbajti të gjitha urdhërimet e Zotit . Për shkak të 
drejtësisë së Abrahamit, Zoti bëri një besëlidhje me të dhe pasar-
dhësit e tij .
Zoti i premtoi Abrahamit se do të kishte pasardhës të panumërt . 
Ai i premtoi se të gjithëve atyre do t’u jepej mundësia të merrnin 
ungjillin, bekimet e priftërisë dhe të gjitha ordinancat e ekzalti-
mit . Këta pasardhës, nëpërmjet fuqisë së priftërisë, do t’ia çonin 
ungjillin të gjitha kombeve . Me anë të tyre, të gjitha familjet e 
tokës do të bekoheshin (shih Abrahami 2:11) . Perëndia më tej 
premtoi se nëse ata do të ishin të drejtë, Ai do ta vendoste besë-
lidhjen e Tij me të gjithë brezat e fëmijëve të Abrahamit (shih 
Zanafilla 17:4–8) .
•	Si	zbatohen	për	ne	urdhërimet	dhe	premtimet	e	besëlidhjes	së	

Abrahamit?	(Merrni	parasysh	se	si	zbatohet	kjo	pyetje	në	mjedise	
të ndryshme, si në shtëpi, në vendin e punës, në komunitet, apo 
si misionarë .)



87

K a p i t u l l i  1 5

Anëtarët e Kishës Janë një Popull i Besëlidhjes

•	Çfarë	bekimesh	dhe	përgjegjësish	i	vijnë	sot	popullit	të	besëlidhjes	
së	Perëndisë?

Pasardhësit e drejtpërdrejtë të Abrahamit nuk janë i vetmi popull 
që Perëndia e quan popullin e Tij të besëlidhjes . Duke i folur 
Abrahamit, Perëndia tha: “Të gjithë ata që e marrin këtë Ungjill, do 
të quhen sipas emrit tënd e do të llogariten si fara [pasardhja] jote 
dhe do të ngrihen e do të të bekojnë ty, si atin e tyre” (Abrahami 
2:10) . Kështu, dy grupe njerëzish përfshihen në besëlidhjen e bërë 
me Abrahamin: (1) Pasardhësit e drejtpërdrejtë të Abrahamit dhe 
(2) ata që adoptohen në pasardhjen e tij duke pranuar dhe jetuar 
ungjillin e Jezu Krishtit (shih 2 Nefi 30:2) .
Kur pagëzohemi në Kishë, ne hyjmë në besëlidhjen që Zoti bëri 
me Abrahamin, Isakun dhe Jakobin (shih Galatasve 3:26–29) . 
Nëse jemi të bindur, ne trashëgojmë bekimet e asaj besëlidh-
jeje . Ne kemi të drejtën për të marrë ndihmë dhe udhëheqje 
nga Fryma e Shenjtë . Meshkujt e denjë kanë të drejtën të mbajnë 
priftërinë . Familjet mund të marrin bekimet e priftërisë . Mund 
të fitojmë jetën e përjetshme në mbretërinë çelestiale . Nuk ka 
bekime më të mëdha se këto .
Bashkë me këto bekime që marrim si populli i besëlidhjes së 
Zotit, ne kemi edhe përgjegjësi të mëdha . Zoti i premtoi Abra-
hamit se nëpërmjet pasardhësve të tij ungjilli do t’i çohej mbarë 
botës . Ne po e përmbushim këtë përgjegjësi me anë të programit 
të misionarëve kohë-plotë të Kishës dhe punës misionare të kryer 
nga anëtarët . Kjo mundësi për t’ia predikuar ungjillin mbarë botës 
i përket vetëm Kishës së Zotit dhe popullit të Tij të besëlidhjes .
Si populli i besëlidhjes së Zotit ne duhet të mbajmë urdhërimet 
e Tij . Zoti tha: “Unë, Zoti, lidhem kur ju bëni çfarë ju them; por 
kur nuk e bëni çfarë ju them, ju nuk keni premtim” (DeB 82:10) . 
Nëse e mohojmë besëlidhjen tonë pasi ta kemi pranuar ungjillin, 
besëlidhja bëhet e pavlefshme dhe ne do të qëndrojmë të dënuar 
para Perëndisë (shih DeB 132:4) . Ai ka thënë: “Largohuni nga 

Për mësuesit: Mund t’i ndihmoni pjesëtarët e klasës apo pjesëtarët e familjes që të 
mendojnë më thellësisht për një pyetje duke u dhënë kohë të mendohen. Pasi të kenë 
patur kohë të mjaftueshme, kërkoni përgjigjet e tyre.
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mëkati, përndryshe gjykime të ashpra bien mbi kokat tuaja . Sepse 
atij që shumë i është dhënë, shumë i kërkohet; dhe ai që mëkaton 
kundër dritës më të madhe, do ta marrë dënimin më të madh” 
(DeB 82:2–3) .

Besëlidhja e Re dhe e Përjetshme

•	Çfarë	premtojmë	të	bëjmë	ne	kur	pranojmë	ungjillin?	Çfarë	beki-
mesh	na	jep	Ati	Qiellor	kur	i	mbajmë	këto	premtime?

Plotësia e ungjillit quhet besëlidhja e re dhe e përjetshme . Ajo për-
fshin besëlidhjet e bëra në pagëzim, gjatë sakramentit, në tempull 
dhe në çfarëdo raste të tjera . Zoti e quan atë të përjetshme sepse 
është shuguruar nga një Perëndi i përjetshëm dhe sepse besëlidhja 
nuk do të ndryshojë kurrë . Ai ia dha po këtë besëlidhje Adamit, 
Enokut, Noeut, Abrahamit dhe profetëve të tjerë . Në këtë kuptim 
ajo nuk është e re . Por Zoti e quan atë të re sepse, sa herë që 
ungjilli rivendoset në tokë pasi është hequr nga toka, ajo është e re 
për njerëzit që e marrin atë (shih Jeremia 31:31–34; Ezekieli 37:26) .
Kur e pranojmë besëlidhjen e re dhe të përjetshme, ne pranojmë të 
pendohemi, të pagëzohemi, të marrim Frymën e Shenjtë, të marrim 
indaumentet tona, të marrim besëlidhjen e martesës në tempull 
dhe të ndjekim e t’i bindemi Krishtit deri në fund të jetës sonë . 
Kur mbajmë besëlidhjet tona, Ati ynë Qiellor na premton se do 
të marrim ekzaltim në mbretërinë çelestiale (shih DeB 132:20–24; 
shih gjithashtu kapitullin 47 në këtë libër) .
Madhështia e atij premtimi është e vështirë për t’u kuptuar nga 
njerëzit e vdekshëm . Urdhërimet që Ai na jep janë për të mirën 
tonë dhe ndërsa jemi besnikë ne mund të ndajmë përgjithmonë 
bekimet dhe bukuritë e qiellit dhe të tokës . Ne mund të jetojmë 
në praninë e Tij dhe të marrim nga dashuria, dhembshuria, fuqia, 
madhështia, njohuria, urtësia, lavdia dhe sundimi i Tij .
•	Si	lidhet	qenia	populli	i	besëlidhjes	së	Zotit	me	mënyrën	si	

vishemi,	veprojmë	dhe	mbajmë	urdhërimet	e	Perëndisë?
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Shkrime të Shenjta të Tjera dhe Burime të Tjera

•	1	Pjetrit	2:9–10	(popull	i	veçantë)
•	DeB	54:4–6	(efekte	të	besëlidhjeve	të	mbajtura	dhe	të	thyera)
•	DeB	132:7	(besëlidhjet	e	bëra	nëpërmjet	autoritetit	të	duhur)
•	DeB	133:57–60	(qëllimi	i	besëlidhjeve)
•	DeB	35:24	(premtime	për	bindje	ndaj	besëlidhjeve)
•	Hebrenjve	8:6	( Jezu	Krishti	është	ndërmjetësi	i	një	besëlidhjeje	

më të mirë)
•	Udhëzuesi	për	Shkrimet	e	Shenjta,	“Besëlidhje”,	f.	14
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Kisha e Jezu Krishtit  
në Kohët e Mëparshme

K a p i t u l l i  1 6

Disa Tipare që e Dallojnë Kishën e Jezu Krishtit

“Ne besojmë në të njëjtin organizim që ekzistonte në Kishën Pri-
mitive, domethënë, apostuj, profetë, barinj, mësues, ungjilltarë e 
kështu me radhë” (Nenet e Besimit 1:6) .
Jezusi krijoi Kishën e Tij kur ishte në tokë . Ajo quhej Kisha e Jezu 
Krishtit (shih 3 Nefi 27:8) dhe anëtarët quheshin shenjtorë (shih 
Efesianëve 2:19–20) .

Zbulesa
Kur Jezusi krijoi Kishën e Tij, Ai i udhëzoi dhe i drejtoi persona-
lisht udhëheqësit e saj . Ndërsa Ai vetë mori udhëzime nga Ati i 
Tij në Qiell . (Shih Hebrenjve 1:1–2 .) Kështu Kisha e Jezu Krishtit 
u drejtua nëpërmjet Perëndisë dhe jo nëpërmjet njerëzve . Jezusi i 
mësoi pasuesit e Tij se zbulesa ishte “shkëmbi” mbi të cilin Ai do 
të ndërtonte Kishën e Tij (shih Mateu 16:16–18) .
Para se Jezusi të ngjitej në qiell pas Ringjalljes, Ai u tha Apostujve 
të Tij: “Unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës” (Mateu 
28:20) . Besnik ndaj fjalës së Tij, Ai vazhdoi t’i udhëhiqte nga qielli . 
Ai dërgoi Frymën e Shenjtë për të qenë një ngushëllues dhe një 
zbulues për ta (shih Lluka 12:12; Gjoni 14:26) . Ai i foli Saulit në një 
vegim (shih Veprat e Apostujve 9:3–6) . Ai i zbuloi Pjetrit se ungji-
lli nuk duhej t’u mësohej vetëm hebrenjve, por mbarë botës (shih 
Veprat e Apostujve 10) . Ai i zbuloi shumë të vërteta të lavdishme 

Për mësuesit: Merrni parasysh të ftoni secilin pjesëtar të familjes apo klasës suaj të stu-
diojë një prej gjashtë tipareve që identifikojnë Kishën – titujt me germa të pjerrëta të tilla si 
Zbulesa dhe Autoritet nga Perëndia. (Në klasa të mëdha, disa pjesëtarëve do t’u caktohet i 
njëjti tipar. Në familje dhe klasa të vogla, disa pjesëtarëve mund t’u caktohet më shumë se 
një tipar.) Kur të kenë pasur kohë të studiojnë, ftojini ata të diskutojnë çfarë kanë mësuar.
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Gjonit, që janë shkruar në librin e Zbulesës . Dhiata e Re dokume-
nton shumë mënyra të tjera me anë të të cilave Jezusi zbuloi vullne-
tin e Tij për të drejtuar Kishën dhe për të ndriçuar dishepujt e Tij .

Autoritet nga Perëndia
Ordinancat dhe parimet e ungjillit nuk mund të administrohen dhe 
të jepen mësim pa priftërinë . Ati ia dha këtë autoritet Jezu Krishtit 
(shih Hebrenjve 5:4–6), i cili nga ana e vet shuguroi Apostujt e Tij 
dhe u dha atyre fuqinë e autoritetin e priftërisë (shih Lluka 9:1–2; 
Marku 3:14) . Ai u kujtoi atyre: “Nuk më keni zgjedhur ju mua, por 
unë ju kam zgjedhur juve” (Gjoni 15:16) .
Që të ketë rregull në Kishën e Tij, Jezusi ua dha përgjegjësinë 
dhe autoritetin më të madh Dymbëdhjetë Apostujve . Ai e caktoi 
Pjetrin Kryeapostull dhe i dha atij çelësat për të vulosur bekimet 
si në tokë ashtu edhe në qiell (shih Mateu 16:19) . Jezusi shuguroi 
gjithashtu drejtues të tjerë për të kryer detyra të veçanta . Pasi u 
ngrit në qiell, vazhdoi po i njëjti model caktimi dhe shugurimi . Të 
tjerë u shuguruan në priftëri nga ata që tashmë e kishin marrë atë 
autoritet . Jezusi e bëri të njohur me anë të Frymës së Shenjtë se Ai 
i miratonte ato shugurime (shih Veprat e Apostujve 1:24) .

Organizimi i Kishës
Kisha e Jezu Krishtit ishte një njësi e organizuar me kujdes . Ajo 
u krahasua me një ndërtesë që qe “ndërtuar mbi themelin e apo-
stujve dhe të profetëve, duke qënë Jezu Krishti vetë guri i qoshes” 
(Efesianëve 2:20) .
Jezusi caktoi udhëheqës të tjerë priftërie për të ndihmuar Apostujt 
në punën e shërbesës . Ai dërgoi drejtues dhe thirri të Shtatëdhjetët 
që dy e nga dy të predikonin ungjillin (shih Lluka 10:1) . Drejtues 
të tjerë në Kishë ishin ungjilltarë (patriarkë), barinj (udhëheqës 
kryesues), priftërinj të lartë, pleq, peshkopë, priftërinj, mësues dhe 
dhjakë (shih kapitullin 14 në këtë libër) . Këta drejtues ishin të gjithë 
të nevojshëm për të bërë punë misionare, për të kryer ordinanca 
dhe për të udhëzuar e frymëzuar anëtarët e Kishës . Këta drejtues i 
ndihmuan anëtarët të arrinin te “uniteti i besimit dhe [i] njohjes së 
Birit të Perëndisë” (Efesianëve 4:13) .
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Bibla nuk na tregon gjithçka rreth priftërisë apo rreth organizimit 
dhe qeverisjes së Kishës . Megjithatë, një pjesë e mjaftueshme e 
Biblës është ruajtur sa për të treguar bukurinë dhe përsosmërinë e 
organizimit të Kishës . Apostujt u urdhëruan të shkonin në mbarë 
botën dhe të predikonin (shih Mateu 28:19–20) . Ata nuk mund 
të qëndronin në asnjë qytet për të mbikëqyrur të porsakthyerit 
në besim . Për këtë arsye u thirrën dhe u shuguruan udhëheqës 
vendorë të priftërisë dhe Apostujt kryesonin mbi ta . Apostujt 
dhe udhëheqës të tjerë të Kishës i vizitonin dhe u shkruanin 
letra degëve të ndryshme . Kështu, Dhiata e Re përmban letra të 
shkruara nga Pali, Pjetri, Jakobi, Gjoni dhe Juda, që u japin këshilla 
dhe udhëzime udhëheqësve vendorë të priftërisë .
Dhiata e Re tregon se ky organizim i Kishës duhej të vazhdonte . 
Për shembull, me vdekjen e Judës mbetën vetëm njëmbëdhjetë 
Apostuj . Pak kohë pasi Jezusi ishte ngritur në qiell, njëmbëdhjetë 
Apostujt u mblodhën për të zgjedhur atë që do të zinte vendin 
e Judës . Nëpërmjet zbulesës nga Fryma e Shenjtë, ata zgjodhën 
Matian . (Shih Veprat e Apostujve 1:23–26 .) Jezusi kishte dhënë 
modelin nëpërmjet të cilit dymbëdhjetë Apostujt do të qeverisnin 
Kishën . Dukej qartë se ai organizim duhej të vazhdonte ashtu siç 
e kishte krijuar Ai .

Parimet dhe Ordinancat e Para
Apostujt dhanë mësim dy parime bazë: besim në Zotin Jezu Krisht 
dhe pendim . Pasi të kthyerit e rinj të kishin besim tek Jezu Krishti si 
Biri i Perëndisë e Shëlbuesi i tyre dhe të ishin penduar për mëkatet 
e tyre, ata merrnin dy ordinanca: pagëzimin me zhytje dhe vendos-
jen e duarve për dhuratën e Frymës së Shenjtë (shih Veprat e Apo-
stujve 19:1–6) . Këto ishin parimet dhe ordinancat e para të ungjillit . 
Jezusi u kishte mësuar: “Kush nuk ka lindur nga uji dhe nga Fryma, 
nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë” (Gjoni 3:5) .

Ordinancat e Kryera për të Vdekurit
Jezusi ka bërë të mundur që secili ta dëgjojë ungjillin, qoftë në 
tokë ose pas vdekjes . Gjatë kohës midis vdekjes dhe Ringjalljes 
së Tij, Jezusi shkoi midis shpirtrave të atyre që kishin vdekur . Ai 
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organizoi punën misionare mes atyre që kishin vdekur . Ai caktoi 
lajmëtarë të drejtë dhe u dha atyre fuqi për t’u mësuar ungjillin 
të gjithë shpirtrave të njerëzve që kishin vdekur . Kjo u dha atyre 
mundësinë për të pranuar ungjillin . (Shih 1 Pjetrit 3:18–20; 4:6; 
DeB 138 .) Më pas anëtarët e gjallë të Kishës së Tij kryen ordinanca 
në emër të të vdekurve (shih 1 Korintasve 15:29) . Ordinanca të tilla 
si pagëzimi dhe konfirmimi duhen bërë në tokë . 

Dhurata Shpirtërore
Të gjithë anëtarëve besnikë të Kishës iu dha e drejta për të marrë 
dhuratat e Shpirtit . Këto dhurata iu dhanë atyre sipas nevojave, aftë-
sive dhe detyrave të tyre vetjake . Disa prej këtyre dhuratave ishin 
besimi, përfshirë fuqinë për të shëruar dhe për t’u shëruar; profecia 
dhe vegimet . (Dhuratat e Shpirtit diskutohen më hollësisht në kapi-
tullin 22 .) Dhuratat shpirtërore ekzistojnë gjithmonë në Kishën e 
vërtetë të Jezu Krishtit (shih 1 Korintasve 12:4–11; Moroni 10:8–18; 
DeB 46:8–29) . Jezusi u tha dishepujve të Tij se këto shenja ose dhu-
rata shpirtërore gjithmonë do të shkojnë pas atyre që besojnë (shih 
Marku 16:17–18) . Shumë nga dishepujt e Tij kryen mrekulli, profeti-
zuan, ose panë vegime nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë . 
•	Përse	i	duhen	Kishës	së	Jezu	Krishtit	këto	gjashtë	tipare?

Kisha e Jezu Krishtit në Kontinentin Amerikan

Pasi Jezusi u ringjall, Ai vizitoi njerëzit në Amerikë dhe organizoi 
Kishën e Tij midis tyre, duke u dhënë mësim njerëzve për tre ditë 
dhe duke u kthyer shpesh për një farë kohe pas kësaj (shih 3 Nefi 
11–28) . Më pas Ai u largua prej tyre dhe u ngjit në qiell . Për mbi 
dyqind vjet ata jetuan me drejtësi dhe ishin nga më të lumturit 
mes njerëzve të krijuar nga Perëndia (shih 4 Nefi 1:16) .

Braktisja e Kishës së Vërtetë

•	Çfarë	do	të	thotë	termi	braktisje?
Gjatë gjithë historisë, njerëz të ligj janë përpjekur të shkatërrojnë 
punën e Perëndisë . Kjo ndodhi ndërsa Apostujt ishin ende gjallë 
dhe mbikëqyrnin Kishën e re që po rritej . Disa anëtarë dhanë mësim 
ide nga besimet e tyre të vjetra pagane ose judease në vend të të 
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vërtetave të thjeshta që dha mësim Jezusi . Disa u rebeluan hapur . 
Përveç kësaj, kishte përndjekje nga jashtë Kishës . Anëtarët e Kishës 
i torturuan dhe i vranë për shkak të besimeve të tyre . Një nga një, 
Apostujt i vranë apo u morën ndryshe nga toka . Për shkak të ligësisë 
dhe braktisjes, autoriteti apostolik dhe çelësat e priftërisë u morën 
gjithashtu nga toka . Organizimi që krijoi Jezu Krishti nuk ekzistonte 
më dhe si rezultat erdhi pështjellim . Shumë e më shumë gabime 
filluan të hynin në doktrinën e Kishës dhe shpejt shkatërrimi i Kishës 
u bë i plotë . Ajo periudhë kohe kur Kisha e vërtetë nuk ekzistonte 
më në tokë quhet Braktisja e Madhe .
Shpejt besimet pagane filluan të mbizotëronin mendimin e atyre që 
quheshin të krishterë . Perandori romak e adoptoi këtë krishtërim 
të rremë si fe të shtetit . Kjo kishë ishte shumë ndryshe nga kisha 
që organizoi Jezusi . Ajo jepte mësim se Perëndia ishte një qenie pa 
formë apo përmbajtje .
Këta njerëz humbën kuptimin e dashurisë së Perëndisë për ne . Ata 
nuk e dinin se ne jemi fëmijët e Tij . Ata nuk e kuptonin qëllimin e 
jetës . Shumë nga ordinancat u ndryshuan, sepse priftëria dhe zbu-
lesa nuk gjendeshin më në tokë .
Perandori zgjidhte udhëheqësit e tij dhe nganjëherë i thërriste me 
të njëjtët tituj të përdorur nga udhëheqësit e priftërisë në Kishën e 
vërtetë të Krishtit . Nuk kishte më Apostuj ose udhëheqës të tjerë 
priftërie me fuqi nga Perëndia dhe nuk kishte më dhurata shpir-
tërore . Profeti Isaia e kishte parashikuar këtë gjendje, duke profe-
tizuar: “Toka është përdhosur nga banorët e saj, sepse këta kanë 
shkelur ligjet, kanë ndryshuar statutin, kanë marrë nëpër këmbë 
besëlidhjen e përjetshme” (Isaia 24:5) . Ajo nuk ishte më Kisha e 
Jezu Krishtit; ishte kisha e njerëzve . Madje dhe emri iu ndryshua . 
Edhe në kontinentin amerikan ndodhi braktisja (shih 4 Nefi) .

Një Rivendosje u Profetizua

•	Cilat	profeci	në	Dhiatën	e	Vjetër	dhe	të	Re	profetizuan	për	
Rivendosjen?

Perëndia e kishte parashikuar Braktisjen dhe kishte përgatitur një 
mënyrë që ungjilli të rivendosej . Apostulli Pjetër u foli për këtë 
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hebrenjve: “Ai [do] të dërgojë Jezu Krishtin që ju ishte predikuar më 
parë juve, të cilin qielli duhet ta mbajë deri në kohën e ripërtëritjes 
të të gjitha gjërave, për të cilën Perëndia ka folur nëpërmjet gojës 
së gjithë profetëve të tij të shenjtë, që nga fillimi i botës” (Veprat e 
Apostujve 3:20–21) .
Gjon Zbuluesi kishte parashikuar gjithashtu kohën kur ungjilli do 
të rivendosej . Ai tha: “Pashë një engjëll tjetër që fluturonte në mes 
të qiellit dhe që kishte ungjillin e përjetshëm, që t’ua predikojë 
banorëve të dheut dhe çdo kombi, dhe fisi, dhe gjuhe, dhe populli” 
(Zbulesa 14:6) .
•	Përse	qe	e	domosdoshme	Rivendosja?
•	Mendoni	për	bekimet	që	ju	kanë	ardhur	juve	sepse	Kisha	e	Jezu	

Krishtit u rivendos në tokë .

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Efesianëve	2:19	(anëtarët	thirren	shenjtorë)
•	1	Korintasve	12:12–31	(Kisha	krahasohet	me	një	trup)
•	Lluka	10:1;	Veprat	e	Apostujve	14:23;	Titit	1:7;	1	Timoteut	2:7	

(caktohen drejtuesit e Kishës)
•	Gjoni	8:26–29	(Ati	drejton	Jezusin)
•	Lluka	9:1;	Jakobi	[Bibël]	1:17;	5:14–15	(dhurata	shpirtërore)
•	Mosia	27:13	(braktisja	vjen	si	rezultat	i	shkeljes)
•	2	Pjetrit	2:1;	Mateu	24:9–12;	Gjoni	16:1–3;	Amosi	8:11;	 

2 Thesalonikasve 2:3–4 (parashikohet Braktisja)
•	Danieli	2:44–45;	Mateu	24:14;	Veprat	e	Apostujve	3:19–21;	

Mikea 4:1; Isaia 2:2–4 (parashikohet Rivendosja)
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Kisha e Jezu Krishtit Sot
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Kisha e Jezu Krishtit u Mor nga Toka

•	Përse	Kisha	e	Jezu	Krishtit	u	mor	nga	toka	pak	pas	vdekjes	dhe	
Ringjalljes	së	Shpëtimtarit?

Kur Jezusi jetoi në tokë, Ai krijoi Kishën e Tij, të vetmen Kishë 
të vërtetë . Ai e organizoi Kishën e Tij që të vërtetat e ungjillit të 
mund t’u mësoheshin të gjithëve dhe që ordinancat e ungjillit të 
mund të administroheshin saktë dhe me autoritet . Nëpërmjet këtij 
organizimi, Krishti mund t’ia sillte bekimet e shpëtimit njerëzimit .
Pasi Shpëtimtari u ngjit në qiell, njerëzit ndryshuan ordinancat dhe 
doktrinat që Ai dhe Apostujt e Tij kishin krijuar . Për shkak të bra-
ktisjes nuk kishte më zbulesë të drejtpërdrejtë nga Perëndia . Kisha 
e vërtetë nuk ishte më në tokë . Njerëzit organizuan kisha të ndry-
shme që pretendonin të ishin të vërteta, por ato mësonin doktrina 
që kundërshtonin njëra-tjetrën . Pati shumë pështjellim dhe grindje 
mbi fenë . Zoti e kishte parashikuar këtë gjendje braktisjeje, duke 
thënë se do të kishte “[uri] në vend, jo uri për bukë dhe etje për 
ujë, por më tepër për të dëgjuar fjalët e Zotit .  .  .  . Ata do të  .  .  . 
kërk[ojnë fjalën e] Zotit, por nuk do ta gjejnë” (Amosi 8:11–12) .
•	Si	i	ndikon	njerëzit	uria	për	të	cilën	flitet	tek	Amosi	8:11–12?

Zoti Premtoi të Rivendoste Kishën e Tij të Vërtetë

•	Cilat	qenë	disa	prej	kushteve	në	botë	që	përgatitën	udhën	për	
Rivendosjen	e	ungjillit?

Shpëtimtari premtoi të rivendoste Kishën e Tij në ditët e fundit . Ai 
tha: “Prandaj, ja, unë do të vazhdoj të bëj mrekulli në mes të këtij 
populli, po, mrekulli dhe çudi” (Isaia 29:14) .
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Për vite me radhë njerëzit jetuan në errësirë shpirtërore . Rreth 
1 .700 vjet pas Krishtit, njerëzit filluan të interesoheshin gjithnjë e 
më tepër për njohjen e së vërtetës rreth Perëndisë dhe fesë . Disa 
prej tyre mundën të kuptonin se ungjilli që Jezusi mësoi nuk ishte 
më në tokë . Disa të tjerë e pranuan se nuk kishte asnjë zbulesë 
e asnjë autoritet të vërtetë dhe se Kisha që organizoi Krishti nuk 
ekzistonte në tokë . Kishte ardhur koha që Kisha e Jezu Krishtit të 
rivendosej në tokë .
•	Në	çfarë	mënyrash	Rivendosja	e	plotësisë	së	ungjillit	është	një	

“mrekulli”?

Zbulesë e Re nga Perëndia

•	Kur	Jozef	Smithi	mori	Vegimin	e	tij	të	Parë,	çfarë	mësoi	ai	për	
Perëndinë?

Në pranverën e vitit 1820, ndodhi një nga ngjarjet më të rëndë-
sishme në historinë e botës . Kishte ardhur koha që të ndodhte 
mrekullia e çudia për të cilën kishte folur Zoti . Kur ishte djalosh, 
Jozef Smithi dëshironte të dinte se cila ndër të gjitha kishat ishte 
Kisha e Jezu Krishtit . Ai shkoi për t’u lutur në pyllin që ndodhej 
pranë shtëpisë së tij dhe iu lut me përulësi dhe qëllim Atit të 
tij Qiellor, duke e pyetur se me cilën kishë duhej të bashkohej . 
Atë mëngjes ndodhi një mrekulli . Ati Qiellor dhe Jezu Krishti iu 
shfaqën Jozef Smithit . Shpëtimtari i tha atij të mos bashkohej me 
asnjë nga kishat, sepse Kisha e vërtetë nuk gjendej mbi tokë . Ai 
gjithashtu i tha se mësimet e kishave të kohës ishin “një fëlliqësi 
në sytë e tij” ( Joseph Smith – Historia 1:19; shih gjithashtu vargjet 
7–18, 20) . Duke filluar me këtë ngjarje, filloi përsëri zbulesa e 
drejtpërdrejtë nga qielli . Zoti kishte zgjedhur një profet të ri . Që 
nga ajo kohë qiejt nuk janë mbyllur më . Zbulesa vazhdon edhe 
sot e kësaj dite nëpërmjet secilit prej profetëve të Tij të zgjedhur . 
Jozefi do të ishte ai që do të ndihmonte në rivendosjen e ungjillit 
të vërtetë të Jezu Krishtit .
•	Përse	Vegimi	i	Parë	ishte	një	nga	ngjarjet	më	të	rëndësishme	në	

historinë	e	botës?
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Autoriteti nga Perëndia u Rivendos

•	Përse	qe	e	domosdoshme	rivendosja	e	Priftërive	Aarone	dhe	
Melkizedeke?

Me rivendosjen e ungjillit, Perëndia ua dha përsëri priftërinë 
burrave . Gjon Pagëzori erdhi në vitin 1829 për të shuguruar 
Jozef Smithin dhe Oliver Kaudrin në Priftërinë Aarone (shih 
DeB 13; 27:8) . Më pas Pjetri, Jakobi dhe Gjoni, presidencia e 
Kishës në kohët e hershme, erdhën dhe i dhanë Jozefit e Oliverit 
Priftërinë Melkizedeke dhe çelësat e mbretërisë së Perëndisë 
(shih DeB 27:12–13) . Më vonë, çelësa të tjerë të priftërisë u rive-
ndosën nëpërmjet lajmëtarëve qiellorë të tillë si Moisiu, Eliasi dhe 
Elija (shih DeB 110:11–16) . Me anë të Rivendosjes priftëria u 
rikthye në tokë . Ata që e mbajnë këtë priftëri sot kanë autoritetin 
për të kryer ordinanca të tilla si pagëzimi . Ata gjithashtu kanë 
autoritet për të drejtuar mbretërinë e Zotit në tokë .

Kisha e Krishtit u Organizua Përsëri

•	Çfarë	ngjarjesh	çuan	në	organizimin	e	Kishës	përsëri	në	tokë?
Më 6 prill 1830, Shpëtimtari përsëri drejtoi organizimin e Kishës 
së Tij në tokë (shih DeB 20:1) . Kisha e Tij quhet Kisha e Jezu 
Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme (shih DeB 115:4) . 
Krishti është kreu i Kishës së Tij sot, po ashtu siç ishte në kohët 
e hershme . Zoti ka thënë se kjo është: “[e vetmja] kishë [e] vërtetë 
dhe [e] gjallë mbi faqen e tërë dheut, me të cilën unë, Zoti, jam 
shumë i kënaqur” (DeB 1:30) .
Jozef Smithi u mbështet si profet dhe “plaku i parë” i Kishës (shih 
DeB 20:2–4) . Më vonë u organizua Presidencia e Parë dhe ai u 
mbështet si President . Kur Kisha u organizua në fillim, u vendos 
vetëm baza e saj . Organizimi do të zhvillohej ndërsa Kisha vazh-
doi të rritej .
Kisha u organizua me të njëjtët drejtues që ishin në Kishën e her-
shme . Ky organizim përfshinte apostujt, profetët, të shtatëdhjetët, 
ungjilltarët (patriarkët), barinjtë (drejtuesit kryesues), priftërinjtë 

Për mësuesit: Dhënia e dëshmisë fton Shpirtin. Si pjesë e këtij mësimi, jepni dëshminë tuaj 
për Rivendosjen dhe jepuni mundësi të tjerëve të bëjnë të njëjtën gjë.
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e lartë, pleqtë, peshkopët, priftërinjtë, mësuesit dhe dhjakët . Të 
njëjtët drejtues gjenden edhe në Kishën e Tij sot (shih Nenet e 
Besimit 1:6) .
Një profet, që vepron nën drejtimin e Zotit, udhëheq Kishën . Ky 
profet është gjithashtu Presidenti i Kishës . Ai mban të gjithë auto-
ritetin e nevojshëm për të drejtuar punën e Zotit mbi tokë (shih 
DeB 107:65, 91) . Dy këshilltarë ndihmojnë Presidentin . Dymbë-
dhjetë Apostujt, që janë dëshmitarë të veçantë të emrit të Jezu 
Krishtit, japin mësim ungjillin dhe rregullojnë çështjet e Kishës në 
të gjitha pjesët e botës . Drejtues të tjerë të përgjithshëm të Kishës 
me detyra të veçanta, përfshirë Këshillin e Peshkopit Kryesues dhe 
Kuorumet e të Shtatëdhjetëve, shërbejnë nën drejtimin e Preside-
ncisë së Parë dhe të Të Dymbëdhjetëve .
Detyrat e priftërisë përfshijnë: apostuj, të shtatëdhjetë, partriarkë, 
priftërinj të lartë, peshkopë, pleq, priftërinj, mësues dhe dhjakë . 
Këto janë të njëjtat detyra që ekzistonin në Kishën fillestare .
Kisha është rritur shumë më tepër sesa ishte në kohën e Jezusit . 
Me rritjen e saj, Zoti ka zbuluar njësi të tjera organizative brenda 
Kishës . Kur Kisha organizohet plotësisht në një zonë, atëherë ka 
ndarje vendore që quhen kunje . Një president kunji dhe dy këshi-
lltarët e tij kryesojnë në çdo kunj . Kunji ka 12 këshilltarë të lartë të 
cilët ndihmojnë për të bërë punën e Zotit në kunj . Kuorumet e Pri-
ftërisë Melkizedeke organizohen në kunj nën drejtimin e preside-
ntit të kunjit (shih kapitullin 14 në këtë libër) . Çdo kunj ndahet në 
zona më të vogla që quhen lagje . Një peshkop dhe dy këshilltarët 
e tij kryesojnë në çdo lagje .
Në ato zona të botës ku Kisha po zhvillohet, ka distrikte, që janë 
kunje të vegjël . Distriktet ndahen në njësi më të vogla që quhen 
degë, të cilat janë si lagje .

Të Vërteta të Rëndësishme u Rivendosën

•	Çfarë	të	vërtetash	të	rëndësishme	u	risollën	me	Rivendosjen	e	
Kishës?

Kisha sot jep mësim të njëjtat parime dhe kryen të njëjtat ordinanca 
që kryheshin në kohën e Jezusit . Parimet dhe ordinancat e para të 
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ungjillit janë besim në Zotin Jezu Krisht, pendim, pagëzim me anë 
të zhytjes në ujë dhe vendosja e duarve për dhuratën e Frymës 
së Shenjtë (shih Nenet e Besimit 1:4) . Këto të vërteta të çmuara u 
rikthyen në plotësinë e tyre kur Kisha u rivendos . 
Nëpërmjet dhuratës dhe fuqisë së Perëndisë, Jozef Smithi përktheu 
Librin e Mormonit, i cili përmban të vërtetat e qarta e të çmuara 
të ungjillit . Shumë zbulesa të tjera pasuan të cilat janë shkruar si 
shkrime të shenjta në Doktrina e Besëlidhjen dhe në Perlën me 
Vlerë të Madhe (shih kapitullin 10 në këtë libër) .
Të tjera të vërteta të rëndësishme që Zoti rivendosi përfshijnë sa 
vijon:
 1 . Ati ynë Qiellor është një person i vërtetë me një trup të prek-

shëm e të përkryer prej mishi dhe kocke dhe po kështu është 
Jezu Krishti . Fryma e Shenjtë është një personazh shpirtëror .

 2 . Ne ekzistonim në jetën para lindjes si fëmijë shpirtërorë të 
Perëndisë .

 3 . Priftëria është e domosdoshme për të administruar ordinancat 
e ungjillit .

 4 . Ne do të ndëshkohemi për mëkatet tona dhe jo për shkeljen 
e Adamit .

 5 . Fëmijët nuk kanë nevojë të pagëzohen deri sa të arrijnë moshën 
e përgjegjshmërisë (tetë vjeç) .

 6 . Ka tre mbretëri lavdie në qiell dhe, përmes hirit të Zotit Jezu 
Krisht, njerëzit do të shpërblehen sipas veprimeve të tyre në 
tokë dhe sipas dëshirave të zemrave të tyre .

 7 . Marrëdhëniet familjare mund të jenë të përjetshme nëpërmjet 
fuqisë vulosëse të priftërisë .

 8 . Për shpëtim kërkohen ordinanca e besëlidhje dhe ato u ofrohen 
si të gjallëve ashtu edhe të vdekurve .

•	Si	ju	kanë	ndikuar	juve	dhe	të	tjerëve	këto	të	vërteta?
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Kisha e Jezu Krishtit Nuk do të Shkatërrohet Kurrë

•	Cili	është	misioni	i	Kishës?
Që nga rivendosja e saj në vitin 1830, Kisha e Jezu Krishtit e 
 Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme është rritur në anëtarësi me 
ritme të shpejta . Ka anëtarë në pothuajse çdo vend të botës . Kisha 
do të vazhdojë të rritet . Siç tha Krishti: “Ky Ungjill i Mbretërisë do 
të predikohet në të gjithë botën si dëshmi për të gjitha kombet” 
( Joseph Smith – Mateu 1:31) . Kisha nuk do të merret më kurrë nga 
toka . Misioni i saj është t’ia çojë të vërtetën çdo njeriu . Mijëra vjet 
më parë, Zoti tha se Ai “do të nxjerrë një mbretëri, që nuk do të 
shkatërrohet kurrë; kjo mbretëri nuk do t’i lihet një populli tjetër, 
 .  .  . dhe do të ekzistojë përjetë” (Danieli 2:44) .
•	Si	keni	ndihmuar	juve	në	punën	e	mbretërisë	së	Perëndisë?	

Çfarë	mund	të	bëni	për	ta	çuar	më	tej	këtë	punë?

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Veprat	e	Apostujve	3:19–21;	Zbulesa	14:6;	Danieli	2:44–45;	
Isaia 2:2–4; 2 Nefi 3:6–15 (profetizohet Rivendosja)

•	DeB	110;	128:19–21;	133:36–39,	57–58	(Rivendosja	e	ungjillit)
•	Efesianëve	2:20	( Jezu	Krishti	guri	i	qoshes	së	Kishës)
•	DeB	20:38–67	(detyrat	e	drejtuesve	të	Kishës)
•	Mateu	24:14	(ungjilli	do	t’u	predikohet	të	gjithë	kombeve)
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Çfarë Është Besimi?

Besimi tek Zoti Jezu Krisht është parimi i parë i ungjillit . Ai është 
një dhuratë shpirtërore dhe është i domosdoshëm për shpëtimin 
tonë . Mbreti Beniamin shpalli: “Shpëtimi nuk vjen tek asnjë  .  .  . veçse 
nëpërmjet pendimit dhe besimit në Zotin Jezu Krisht” (Mosia 3:12) .
Besimi është një “[shpresë] për gjëra që nuk shihen, të cilat janë 
të vërteta” (Alma 32:21; shih gjithashtu Hebrenjve 11:1) . Besimi 
është një parim veprimi dhe fuqie që motivon veprimtaritë tona 
të përditshme . 
A do të studionim dhe mësonim nëse nuk do të besonim se mund 
të	fitonim	urtësi	e	dituri?	A	do	të	punonim	çdo	ditë	nëse	nuk	do	të	
shpresonim	se	duke	e	bërë	këtë	do	të	arrinim	diçka?	A	do	të	mbi-
llte	një	bujk	nëse	nuk	do	të	priste	korrjen?	Çdo	ditë	ne	veprojmë	
sipas gjërave që shpresojmë kur nuk mund ta shohim ende rezul-
tatin përfundimtar . Ky është besim . (Shih Hebrenjve 11:3 .)
Shumë histori nga shkrimet e shenjta tregojnë sa gjëra të mëdha u 
arritën nëpërmjet besimit .
Me anë të besimit Noeu, ndërtoi një arkë dhe shpëtoi familjen 
e tij nga përmbytja (shih Hebrenjve 11:7) . Moisiu ndau ujërat e 
Detit të Kuq (shih Hebrenjve 11:29) . Elija u lut për zjarr nga qielli 
(shih 1 Mbretërve 18:17–40) . Nefi u lut për zi buke (shih Helamani 
11:3–5) . Ai gjithashtu iu lut Zotit për t’i dhënë fund zisë së bukës 

Për mësuesit: Ky kapitull është i organizuar me katër tituj seksionesh. Secili titull është 
një pyetje mbi besimin. Ju mund t’i përdorni këto pyetje si udhëzues për mësimin tuaj. 
Nëse mjedisi i klasës lejon diskutim në grup të vogël, mbani parasysh t’i ndani pjesëtarët 
e klasës në grupe prej katër vetësh. Kërkojini secilit grup t’i ndajë seksionet e kapitullit 
mes  pjesëtarëve. Pastaj ftoni secilin person të bëjë sa vijon me seksionin që i është 
caktuar: (1) Ta lexojë. (2) Të gjejë shkrime të shenjta që ndihmojnë për t’iu përgjigjur 
 pyetjes në titullin e seksionit. (3) Të mendojë për përvoja vetjake që lidhen me seksionin. 
(4) Të shprehë mendime për seksionin me pjesëtarët e tjerë të grupit.
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(shih Helamani 11:9–17) . Detet janë fashitur, vegime janë hapur 
dhe lutje janë dëgjuar, të gjitha këto nëpërmjet fuqisë së besimit . 
Ndërsa studiojmë me kujdes shkrimet e shenjta, mësojmë se 
besimi është një bindje e fortë për të vërtetën brenda shpirtrave 
tanë që na nxit të bëjmë mirë . Kjo na bën të pyesim: Te kush 
duhet	të	kemi	besim?
•	Mendoni	për	veprimtaritë	tuaja	të	përditshme.	Cilat	janë	gjërat	për	

të	cilat	veproni	çdo	ditë	dhe	që	nuk	mund	t’ua	shihni	rezultatet?	
Si	ju	nxit	besimi	për	të	vepruar?

Pse Duhet të Kemi Besim tek Jezu Krishti?

Ne duhet ta përqendrojmë besimin tonë tek Zoti Jezu Krisht .
Të kesh besim tek Jezu Krishti do të thotë të kemi aq besim tek 
Ai sa t’i bindemi gjithçkaje që Ai na urdhëron . Ndërsa e vendosim 
besimin tonë te Jezu Krishti, duke u bërë dishepujt e Tij të bindur, 
Ati Qiellor do të na falë mëkatet tona dhe do të na përgatisë të 
kthehemi tek Ai .
Apostulli Pjetër predikoi se “nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u 
është dhënë njerëzve dhe me anë të të cilit duhet të shpëtohemi” 
(Veprat e Apostujve 4:12; shih gjithashtu Mosia 3:17) . Jakobi na 
mësoi se njerëzit duhet të kenë “besim të përsosur në të Shenjtin 
e Izraelit [ Jezu Krishtin], ose ata nuk mund të shpëtohen në mbre-
tërinë e Perëndisë” (2 Nefi 9:23) . Nëpërmjet besimit te Shpëtimtari 
dhe me anë të pendimit, ne e bëjmë Shlyerjen e Tij të ketë efekt 
të plotë në jetën tonë . Nëpërmjet besimit ne gjithashtu mund të 
marrim forcë për të mposhtur tundimet (shih Alma 37:33) .
Ne nuk mund të kemi besim te Jezu Krishti pa pasur gjithashtu 
besim te Ati ynë Qiellor . Nëse kemi besim tek Ata, do të kemi gji-
thashtu besim se Fryma e Shenjtë, të cilin Ata e dërgojnë, do të na 
mësojë të gjithë të vërtetën dhe do të na ngushëllojë .
•	Si	mund	të	na	ndikojë	besimi	tek	Jezu	Krishti	për	thirrjet	tona	

në	Kishë,	për	marrëdhëniet	tona	familjare,	për	punët	tona?	
Si e ndikon besimi tek Jezu Krishti shpresën tonë për jetë të 
përjetshme?



107

K a p i t u l l i  1 8

Si Mund ta Rrisim Besimin Tonë tek Jezu Krishti?

Duke ditur për bekimet e shumta që vijnë nëpërmjet ushtrimit 
të besimit tek Jezu Krishti, ne duhet të përpiqemi ta rrisim besi-
min tonë në Të . Shpëtimtari tha: “Po të keni besim sa një kokërr 
sinapi,  .  .  . asgjë nuk do të jetë e pamundshme për ju” (Mateu 
17:20) . Kokrra e sinapit është shumë e vogël, por kur rritet bëhet 
një pemë e madhe . 
Si	mund	ta	rrisim	besimin	tonë?	Në	po	të	njëjtën	mënyrë	si	rrisim	
ose zhvillojmë çfarëdo aftësi tjetër . Si i zhvillojmë aftësitë për gdhe-
ndjen e drurit, për endje, pikturë, gatim, qeramikë, ose për luajtjen e 
një	instrumenti	muzikor?	Studiojmë,	praktikojmë	dhe	punojmë	fort	
për to . Ndërsa e bëjmë këtë, përmirësohemi . Kështu është edhe me 
besimin . Nëse duam ta rrisim besimin tonë tek Jezu Krishti, duhet të 
punojmë për këtë . Profeti Alma e krahasoi fjalën e Perëndisë me një 
farë që duhet të ushqehet me anë të besimit:
“Por vini re, në qoftë se ju do të zgjoheni dhe do të vini në veprim 
aftësitë tuaja, madje deri në një provë mbi fjalët e mia dhe të ush-
troni një pjesëz të besimit, po, edhe në qoftë se ju nuk mund të 
bëni më shumë sesa të dëshironi të besoni, lëreni këtë dëshirë të 
veprojë në ju, madje derisa të besoni në mënyrë që të bëni vend 
për një pjesë të fjalëve të mia .
Tani, ne do ta krahasojmë fjalën me një farë . Tani, në qoftë se 
bëni vend që një farë të mund të mbillet në zemrën tuaj, vini re, 
po të jetë një farë e vërtetë, ose një farë e mirë, në qoftë se ju nuk 
e hidhni tej me mosbesimin tuaj, që ju t’i kundërshtoni Shpirtit të 
Zotit, vini re, ajo do të fillojë të fryhet në kraharorin tuaj; dhe kur 
ju të ndieni këto lëvizje të fryrjes, ju do të filloni të thoni me veten 
tuaj – Kjo duhet të jetë një farë e mirë, ose që fjala është e mirë, 
pasi po fillon të zmadhojë shpirtin tim; po, po fillon të ndriçojë 
kuptimin tim .  .  .  .
Tani	vini	re,	a	nuk	do	t’jua	shtonte	kjo	besimin	tuaj?”	(Alma	32:27–29).
Kështu ne mund ta rrisim besimin tonë tek Perëndia duke vepruar 
mbi dëshirën tonë për të pasur besim tek Ai .
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Ne gjithashtu mund ta rrisim besimin duke iu lutur Atit Qiellor rreth 
shpresave, dëshirave dhe nevojave tona (shih Alma 34:17–26) . Por 
nuk duhet të mendojmë se e vetmja gjë që duhet të bëjmë është të 
kërkojmë . Në shkrimet e shenjta na thuhet se “besimi; në qoftë se 
s’ka vepra, është i vdekur në vetvete” ( Jakobi [Bibël] 2:17) . Histo-
ria e mëposhtme është për një burrë besimi i të cilit u tregua nga 
veprat e tij . 
Ky burrë dëshironte të studionte shkrimet e shenjta, por nuk mund 
të lexonte . Ai iu lut Atit Qiellor që ta ndihmonte të lexonte . Pas pak 
kohësh një mësues erdhi në fshatin e tij dhe ai i kërkoi mësuesit 
që ta ndihmonte . Ai mësoi alfabetin . Studioi tingujt dhe mësoi t’i 
lidhte germat së bashku për të krijuar fjalë . Pas pak kohe ai mund 
të lexonte fjalë të thjeshta . Sa më tepër praktikonte aq më tepër 
mësonte . Ai e falënderoi Zotin që dërgoi mësuesin dhe që e ndih-
moi për të mësuar të lexonte . Ky burrë e ka rritur besimin, përu-
lësinë dhe dijen e tij deri në atë pikë sa ka shërbyer si president 
dege në Kishë .
Presidenti Spenser W . Kimball shpjegoi: “Duhet të ketë vepra me 
besim . Sa marrëzi do të ishte t’i kërkonim Zotit të na jepte dije, por 
sa e mençur do të ishte t’i kërkonim Zotit të na ndihmonte të fito-
nim dije, të studionim aktivisht, të mendonim me kthjelltësi dhe t’i 
ruanim në mendje ato që kemi mësuar” (Faith Precedes the Miracle 
[1972], f . 205; germat e pjerrëta në origjinal) .
Besimi përfshin bërjen e gjithçkaje që mundemi që të mund të rea-
lizohen gjërat për të cilat shpresojmë dhe lutemi . Presidenti Kimball 
tha: “Me besim mbjellim farën dhe shpejt shikojmë mrekullinë e 
lulëzimit . Njerëzit shpesh e kanë keqkuptuar dhe e kanë kthyer 
mbrapsht procesin .” Ai vazhdoi duke shpjeguar se shumë nga ne 
duan të kenë shëndet dhe forcë pa mbajtur ligjet e shëndetit . Ne 
duam të kemi mirëqenie pa paguar të dhjetat . Duam të jemi pranë 
Zotit, por nuk duam të agjërojmë dhe të lutemi . Duam të kemi shi 
në kohën e duhur dhe të kemi paqe në tokë pa respektuar Shaba-
tin si një ditë të shenjtë dhe pa mbajtur urdhërimet e tjera të Zotit . 
(Shih Teachings of Presidents of the Church: Spencer W . Kimball 
[2006], f . 142 .)
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Një mënyrë e rëndësishme për të rritur besimin tonë është të 
dëgjojmë dhe të studiojmë fjalën e Zotit . Ne e dëgjojmë fjalën e 
Zotit në mbledhjet tona në Kishë . Mund ta studiojmë fjalën e Tij 
në shkrimet e shenjta . “Dhe ngaqë jo të gjithë kanë besim, kërkoni 
me zell dhe i mësoni njëri-tjetrit fjalë urtësie; po, kërkoni nga 
librat më të mirë fjalët e urtësisë; kërkoni të mësoni, madje me 
anë të studimit dhe gjithashtu me anë të besimit” (DeB 88:118) .
•	Çfarë	marrëdhëniesh	shihni	mes	besimit	tonë	dhe	veprimeve	tona?

Cilat Janë Disa nga Bekimet që Vijnë nga Besimi?

Nëpërmjet dhuratës së besimit, kryhen mrekulli, engjëjt shfaqen, 
jepen dhuratat e Shpirtit, lutjet marrin përgjigje dhe njerëzit bëhen 
bij të Perëndisë (shih Moroni 7:25–26, 36–37) .
“Kur besimi vjen ai sjell  .  .  . apostuj, profetë, ungjilltarë, barinj, 
mësues, dhurata, urtësi, dituri, mrekulli, shërime, gjuhë, interpre-
time të gjuhëve etj . Të gjitha këto shfaqen kur besimi shfaqet në 
tokë dhe zhduken atëherë kur ai zhduket nga toka; sepse këto janë 
efektet e besimit .  .  .  . Dhe ai që e ka atë, nëpërmjet tij, do të marrë 
të gjithë dijen dhe urtësinë e nevojshme deri sa ta njohë Perëndinë 
dhe Zotin Jezu Krisht, që ai ka dërguar – njohja e të cilit është jetë 
e përjetshme” (Lectures on Faith [1985], f . 83) .
•	Cilat	janë	disa	ndodhi	nga	shkrimet	e	shenjta	në	të	cilat	njerëzit	

u	bënë	më	të	fortë	sepse	patën	besim	tek	Jezu	Krishti?	Si	e	keni	
parë	ju	që	kjo	të	ndodhë	në	vetë	jetën	tuaj?

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Hebrenjve	11;	Alma	32	(shpjegohet	natyra	e	besimit)	
•	Eksodi	14:19–22	(ndarja	e	ujërave	të	Detit	të	Kuq)
•	Zanafilla	6–8	(Noeu	dhe	përmbytja)
•	Mateu	8:5–33	(të	sëmurët	shërohen,	stuhia	qetësohet,	mrekullitë	

e besimit)
•	Marku	5:25–34	(shëruar	nga	besimi)
•	Romakëve	10:17	(Besimi	vjen	duke	dëgjuar	fjalën	e	Perëndisë)
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Pendimi
K a p i t u l l i  1 9

Të Gjithë Kemi Nevojë të Pendohemi

•	Çfarë	është	mëkati?	Çfarë	pasojash	sjellin	mbi	ne	mëkatet	tona?
Besimi tek Jezu Krishti na çon natyrshëm drejt pendimit . Që nga 
koha e Adamit e deri më sot ka ekzistuar gjithmonë nevoja për 
pendim . Zoti e udhëzoi Adamin: “Si rrjedhim, mësojuani fëmijëve 
tuaj se të gjithë njerëzit, kudo, duhet të pendohen ose ata nuk 
mund të trashëgojnë në asnjë mënyrë mbretërinë e Perëndisë, 
sepse asgjë e papastër nuk mund të banojë atje, ose të banojë në 
prani të tij” (Moisiu 6:57) .
Ne vijmë në tokë me qëllimin për t’u rritur dhe për të përparuar . Ky 
është një proces që zgjat gjithë jetën . Gjatë kësaj kohe ne të gjithë 
mëkatojmë (shih Romakëve 3:23) . Të gjithë kemi nevojë të pendo-
hemi . Ndonjëherë mëkatojmë për shkak të padijes, ndonjëherë për 
shkak të dobësive tona dhe ndonjëherë për shkak të mosbindjes 
së vullnetshme . Në Bibël lexojmë se “nuk ka në fakt asnjë njeri të 
drejtë mbi tokë që bën të mirën dhe të mos mëkatojë” (Predikuesit 
7:20) dhe se “po të themi se jemi pa mëkat, gënjejmë vetveten dhe 
e vërteta nuk është në ne” (1 Gjoni 1:8) . 
Çfarë	është	mëkati?	Jakobi	tha:	“Ai,	pra,	që	di	të	bëjë	të	mirë	edhe	
nuk e bën, bën mëkat” ( Jakobi [Bibël] 4:17) . Gjoni e përshkroi 
mëkatin si “çdo paudhësi” (1 Gjoni 5:17) dhe “shkelje të ligjit” 
(1 Gjoni 3:4) .
Për këtë arsye Zoti ka thënë: “Të gjithë njerëzit, kudo, duhet të 
pendohen” (Moisiu 6:57) . Përveç Jezu Krishtit, i cili jetoi një jetë 
të përkryer, çdo njeri që ka jetuar në tokë ka mëkatuar . Ati ynë 
Qiellor me dashurinë e Tij të madhe na ka dhënë këtë mundësi 
që të pendohemi për mëkatet tona .
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Çlirimi nga Mëkatet Tona me anë të Pendimit

•	Çfarë	është	pendimi?
Pendimi është mënyra që na është dhënë për t’u çliruar nga mëka-
tet tona dhe për t’u falur për to . Mëkatet e ngadalësojnë përparimin 
tonë shpirtëror e madje edhe mund ta ndalojnë atë . Pendimi na 
bën të mundur që të rritemi dhe të zhvillohemi përsëri shpirtërisht .
Privilegji për t’u penduar është bërë i mundur me anë të Shlyerjes 
së Jezu Krishtit . Jezusi pagoi për mëkatet tona në një mënyrë që 
ne nuk e kuptojmë plotësisht . Presidenti Jozef Filding Smith tha:
“Unë e kam provuar dhembjen, ju gjithashtu e keni provuar dhe-
mbjen dhe ndonjëherë ka qenë tepër e rëndë; por unë nuk mund 
ta kuptoj dhembjen  .  .  . që do të bënte që gjaku të rridhte mbi trup 
si të ishte djersë . Ishte diçka e lemerishme, diçka e tmerrshme .  .  .  .
 .  .  . Nuk kishte njeri të lindur në këtë botë që mund të kishte qëndruar 
nën peshën e barrës që ishte mbi Birin e Perëndisë, kur po mbante 
mëkatet e mia dhe tuajat dhe duke bërë kështu të mundur që ne 
të mund të shpëtojmë nga mëkatet tona” (Doctrines of Salvation, 
zgjedh.	Bruce	R.	McConkie,	3	vëll.	[1954–1956],	1:130–131;	germat	
e pjerrëta në origjinal) .
Pendimi ndonjëherë kërkon kurajë të madhe, tepër forcë, shumë 
lotë, lutje të pafundme dhe përpjekje të palodhura për të jetuar 
urdhërimet e Zotit .

Parimet e Pendimit

•	Cilat	janë	parimet	e	pendimit?
Presidenti Spenser W . Kimball deklaroi: “Nuk ka rrugë mbretërore 
drejt pendimit, as një udhë të privilegjuar drejt faljes . Çdo njeri 
duhet të ndjekë të njëjtin drejtim qoftë i pasur apo i varfër, i shko-
lluar apo i pashkolluar, i gjatë apo i shkurtër, princ apo i vobektë, 
mbret apo njeri i thjeshtë” (Teachings of Presidents of the Church: 
Spencer W . Kimball [2006], f . 38; germat e pjerrëta në origjinal) .

Për mësuesit: Shkrimi i një liste mund të sjellë interes dhe t’i ndihmojë nxënësit ta për-
qendrojnë vëmendjen e tyre. Ndërsa diskutoni parimet e pendimit me pjesëtarët e klasës 
apo pjesëtarët e familjes, mund të dëshironi t’i kërkoni dikujt t’i shkruajë parimet në tabelë 
apo në një copë të madhe letre.
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Ne Duhet t’i Pranojmë Mëkatet Tona
Për t’u penduar, duhet ta pranojmë brenda vetes se kemi mëkatuar . 
Nëse nuk e pranojmë këtë, nuk mund të pendohemi .
Alma e këshilloi birin e tij Koriantonin, i cili nuk ishte treguar 
besnik ndaj thirrjes së tij misionare dhe kishte kryer mëkate serioze: 
“Mëkatet e tua të të shqetësojnë me atë shqetësim që do të të sjellë 
në pendim .  .  .  . Mos u përpiq të justifikohesh as në mënyrën më të 
vogël” (Alma 42:29–30) . Shkrimet e shenjta na këshillojnë edhe më 
tej të mos i përligjim sjelljet tona mëkatare (shih Lluka 16:15–16) .
Ne nuk mund t’ia fshehim asnjë veprim të jetës sonë vetes ose Zotit .

Ne Duhet të Ndiejmë Trishtim për Mëkatet Tona
Përveç pranimit të mëkateve, ne duhet të ndiejmë trishtim të 
sinqertë për atë që kemi bërë . Duhet të ndiejmë se mëkatet tona 
janë të lemerishme . Duhet të kemi dëshirën t’i largojmë ato nga 
vetja dhe t’i braktisim . Shkrimet e shenjta na thonë: “Gjithë ata që 
përulen para Perëndisë e dëshirojnë të pagëzohen, dhe vijnë me 
zemra të thyera e shpirtra të penduar, dhe  .  .  . janë penduar me të 
vërtetë për gjithë mëkatet e tyre,  .  .  . do të merren me anë të pagë-
zimit në kishën e tij” (DeB 20:37) .
•	Studioni	2	Korintasve	7:9–10	dhe	Mormoni	2:10–14.	Si	mendoni	ju,	

në çfarë mënyrash “trishtimi sipas Perëndisë” është i ndryshëm nga 
shprehja	e	keqardhjes?	

Ne Duhet t’i Braktisim Mëkatet Tona
Trishtimi ynë i sinqertë duhet të na çojë drejt braktisjes (heqjes 
dorë) së mëkateve tona . Nëse kemi vjedhur diçka, nuk do të vje-
dhim më . Nëse kemi gënjyer, nuk do të gënjejmë më . Nëse kemi 
kryer shkelje kurore, nuk do ta bëjmë më këtë . Zoti i zbuloi Jozef 
Smithit: “Në këtë mënyrë ju mund të dini nëse një njeri pendohet 
për mëkatet e tij – vini re, ai do t’i rrëfejë ato e do t’i braktisë ato” 
(DeB 58:43) .

Ne Duhet t’i Rrëfejmë Mëkatet Tona
Rrëfimi i mëkateve tona është shumë i rëndësishëm . Zoti na ka 
urdhëruar t’i rrëfejmë mëkatet tona . Rrëfimi e lehtëson mëkatarin 
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nga një barrë e rëndë . Zoti na ka premtuar: “Unë, Zoti, fal mëkate 
dhe jam i mëshirshëm për ata që i rrëfejnë mëkatet e tyre me 
zemra të përulura” (DeB 61:2) .
Ne duhet t’ia rrëfejmë të gjitha mëkatet tona Zotit . Ne gjithashtu 
duhet t’ia rrëfejmë autoritetit të duhur të priftërisë mëkatet tona 
serioze – të tilla si shkelje kurore, kurvërim, marrëdhënie homo-
seksuale, abuzim me bashkëshortin/en apo fëmijën si dhe shitjen 
apo përdorimin e drogave të jashtëligjshme – të cilat mund të ndi-
kojnë në qëndrimin tonë në Kishë . Nëse kemi mëkatuar kundër 
një njeriu tjetër, duhet t’i rrëfehemi atij njeriu që kemi lënduar . Disa 
mëkate më pak serioze nuk përfshijnë askënd tjetër përveç vetes 
sonë dhe Zotit . Mëkate të tilla mund t’i rrëfehen Zotit privatisht .

Ne Duhet të Kthejmë Dëmshpërblimin
Pjesë e pendimit është të kthejmë dëmshpërblimin . Kjo do të thotë 
se me aq sa mundemi duhet të korrigjojmë çdo gabim që kemi 
bërë . Për shembull, një vjedhës duhet të kthejë atë që ka vjedhur . 
Një gënjeshtar duhet të tregojë të vërtetën . Një thashethemexhi 
që ka marrë nëpër gojë karakterin e një njeriu duhet të përpiqet 
t’ia kthejë emrin e mirë atij personi që ka lënduar . Kur bëjmë këto 
gjëra, Perëndia nuk do të na i përmendë më mëkatet tona kur të 
gjykohemi (shih Ezekieli 33:15–16) .

Ne Duhet të Falim të Tjerët
Një pjesë thelbësore e pendimit është të falim ata që kanë mëka-
tuar kundër nesh . Zoti nuk do të na falë nëse zemrat tona nuk 
pastrohen plotësisht nga gjithë urrejtja, zemërimi dhe ndjenjat 
jo të mira ndaj të tjerëve (shih 3 Nefi 13:14–15) . “Prandaj, unë ju 
them se ju duhet ta falni njëri-tjetrin; sepse ai që nuk ia fal shke-
ljet vëllait të tij, mbetet i dënuar përpara Zotit; sepse atij i ngelet 
mëkati më i madh” (DeB 64:9) .

Ne Duhet të Mbajmë Urdhërimet e Perëndisë
Për ta bërë pendimin tonë të plotë ne duhet të mbajmë urdhërimet 
e Zotit (shih DeB 1:32) . Nëse nuk paguajmë të dhjetat, ose nëse 
nuk e mbajmë të shenjtë ditën e Shabatit, ose nëse nuk i bindemi 
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Fjalës së Urtësisë, atëherë nuk jemi penduar plotësisht . Nuk jemi 
penduar ende nëse nuk mbështesim autoritetet e Kishës dhe nëse 
nuk e duam Zotin dhe të afërmin tonë . Nëse nuk lutemi dhe nuk 
jemi të mirë me të tjerët, sigurisht që nuk jemi penduar . Kur pendo-
hemi, jeta jonë ndryshon .
Presidenti Kimball tha: “Së pari, një njeri pendohet . Pasi ta ketë 
fituar atë terren atëherë ai duhet të jetojë urdhërimet e Zotit që 
ta mbajë atë pikë avantazhi . Kjo është e domosdoshme për të 
siguruar falje të plotë” (Teachings of Presidents of the Church: 
 Spencer W . Kimball, f . 43) .
•	Si	ndryshojnë	mësimet	në	këtë	seksion	nga	ideja	e	rreme	se	

pendimi është kryerja e një liste hapash të thjeshtë apo vepri-
meve	rutinë?

Si Na Ndihmon Pendimi

•	Në	çfarë	mënyrash	na	ndihmon	pendimi?
Kur pendohemi, Shlyerja e Jezu Krishtit merr efekt të plotë në jetën 
tonë dhe Zoti na i fal mëkatet tona . Ne çlirohemi nga robëria e 
mëkateve tona dhe gjejmë gëzim .
Alma tregoi përvojën e tij të pendimit për mëkatet e së kaluarës:
“Shpirti im qe ngacmuar [munduar] në shkallën më të lartë dhe 
brengosur nga të gjitha mëkatet e mia .
Po, m’u kujtuan të gjitha mëkatet dhe paudhësitë e mia për të cilat 
unë po mundohesha me dhimbjet e ferrit; po, unë pashë se isha 
rebeluar kundër Perëndisë tim dhe se nuk kisha zbatuar urdhërimet 
e tij të shenjta .
 .  .  . Kaq të mëdha kishin qenë paudhësitë e mia, saqë vetëm 
mendimi se do të dilja në praninë e Perëndisë tim, torturonte 
shpirtin tim me një tmerr të papërshkrueshëm .
 .  .  . Dhe ndodhi që ndërsa isha  .  .  . ngacmuar nga kujtimi i mëka-
teve të mia të shumta, vini re, m’u kujtua se kisha dëgjuar atin tim 
duke u profetizuar njerëzve në lidhje me ardhjen e një Jezu Krishti, 
një Biri të Perëndisë, për të shlyer mëkatet e botës .
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Tani, ndërsa mendja ime po më përqendrohej në këtë mendim, 
thirra brenda zemrës sime: O Jezus, ti Biri i Perëndisë, ki mëshirë 
mbi mua .  .  .  .
Dhe tani vini re, kur mendova këtë nuk munda t’i kujtoj më dhe-
mbjet e mia;  .  .  . 
Dhe oh, çfarë gëzimi dhe çfarë drite të mrekullueshme pashë; po, 
shpirti im më ishte mbushur me një gëzim po aq të madh, sa kishte 
qenë dhembja ime!
 .  .  . Nuk mund të ketë asgjë kaq të mrekullueshme dhe kaq të 
ëmbël, sa ishte gëzimi im” (Alma 36:12–14, 17–21) .
•	Si	i	sollën	gëzim	Almës	pendimi	dhe	falja?

Rreziqet e Zvarritjes së Pendimit Tonë

•	Cilat	janë	disa	nga	pasojat	e	mundshme	të	zvarritjes	së	pende-
sës	sonë?

Profetët kanë shpallur se “kjo jetë është koha për njerëzit që të 
përgatiten të takohen me Perëndinë” (Alma 34:32) . Ne duhet të 
pendohemi tani, çdo ditë . Kur ngrihemi në mëngjes, duhet të 
analizojmë veten për të parë nëse Shpirti i Perëndisë është me 
ne . Në mbrëmje para se të biem të flemë, duhet të rishikojmë 
veprimet dhe fjalët e ditës dhe t’i lutemi Zotit të na ndihmojë 
të pranojmë ato gjëra për të cilat duhet të pendohemi . Duke u 
penduar çdo ditë dhe duke pasur faljen e Zotit për mëkatet tona, 
do të përjetojmë procesin e përditshëm të përsosjes . Dhe ashtu si 
ndodhi me Almën, lumturia dhe gëzimi ynë mund të jenë të mre-
kullueshme dhe të ëmbla .

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Mateu	9:10–13;	Lluka	13:3;	Ezekieli	18:30	(pendohuni	ose	vdisni)
•	Alma	7:21	(asgjë	që	nuk	është	e	pastër	nuk	mund	të	banojë	në	

prani të Perëndisë)
•	2	Korintasve	7:9–10	(trishtimi	sipas	Perëndisë)
•	Mosia	4:10–12	(hapat	drejt	pendimit)
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•	Isaia	1:18;	Mosia	26:28–32	(pendimi	sjell	falje)
•	DeB	58:42	(mëkatet	nuk	kujtohen	më)
•	2	Nefi	9:23	(pendimi	i	domosdoshëm	për	shpëtim)
•	2	Nefi	2:21	(pendohuni	ndërsa	jeni	ende	në	mish)
•	DeB	19:15–20	(Zoti	na	ka	urdhëruar	të	pendohemi	që	të	mos	

vuajmë ashtu si Ai)
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Pagëzimi
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Urdhërimi që të Pagëzohemi

•	Pse	duhet	të	pagëzohemi?
Sot, si në kohën e Jezusit, ka disa parime dhe ordinanca të ungji-
llit që duhet t’i mësojmë dhe t’u bindemi . Një parim ungjilli është 
një besim ose një mësim i vërtetë . Ordinanca është një rit ose një 
ceremoni . Dy parimet e para të ungjillit janë besimi në Zotin Jezu 
Krisht dhe pendimi . Pagëzimi është ordinanca e parë e ungjillit . 
Një nga udhëzimet që Zoti u dha Apostujve të Tij ishte: “Shkoni, 
pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në 
emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë, dhe duke i mësuar 
të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar” (Mateu 
28:19–20) .

Ne Duhet të Pagëzohemi për Heqjen e Mëkateve Tona
Kur e vendosim besimin tonë tek Jezu Krishti, pendohemi dhe pagë-
zohemi, mëkatet tona falen nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit .
Nga shkrimet e shenjta mësojmë se Gjon Pagëzori “erdhi në shkre-
tëtirë duke pagëzuar dhe duke predikuar një pagëzim pendese për 
faljen e mëkateve” (Marku 1:4) . Apostulli Pjetër dha mësim: “Pendo-
huni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për 
faljen e mëkateve” (Veprat e Apostujve 2:38) . Pas kthimit në besim 
të Palit, Anania i tha atij: “Çohu dhe ji i pagëzuar dhe i larë nga 
mëkatet e tua” (Veprat e Apostujve 22:16) .

Për mësuesit: Përdorni pyetjet tek fillimi i seksionit për të nisur një diskutim dhe për t’i 
drejtuar tek teksti pjesëtarët e klasës apo pjesëtarët e familjes që të gjejnë më tepër info-
rmacion. Përdorni pyetjet tek fundi i seksionit për të ndihmuar pjesëtarët e klasës apo 
pjesëtarët e familjes që të mendohen e të diskutojnë kuptimin e asaj që kanë lexuar dhe 
ta zbatojnë atë në jetën e tyre.
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Ne Duhet të Pendohemi që të Bëhemi Anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit
“Gjithë ata që përulen para Perëndisë e dëshirojnë të pagëzohen,  .  .  . 
dhe  .  .  . janë penduar me të vërtetë për gjithë mëkatet e tyre,  .  .  . do të 
merren me anë të pagëzimit në kishën e tij” (DeB 20:37) .

Ne Duhet të Pagëzohemi para se të Mund të Marrim Dhuratën e 
Frymës së Shenjtë
Zoti tha: “Në qoftë se do të kthehesh tek unë dhe  .  .  . pendohesh 
për të gjitha shkeljet [mëkatet] e tua, dhe pagëzohesh, madje me 
ujë, në emër të Birit tim të Vetëmlindur,  .  .  . ju do të merrni dhu-
ratën e Frymës së Shenjtë” (Moisiu 6:52) .

Ne Duhet të Pagëzohemi për të Treguar Bindje
Jezu Krishti ishte pa mëkat, e megjithatë Ai u pagëzua . Ai tha se 
pagëzimi i Tij ishte i domosdoshëm për të “përmbush[ur] çdo drej-
tësi” (Mateu 3:15) . Profeti Nefi shpjegoi se Zoti i tha: “Më ndiqni dhe 
bëni gjërat që më keni parë të bëj  .  .  . me qëllim të plotë të zemrës, 
pa bërë hipokrizi dhe mashtrim para Perëndisë, por me bindje të 
vërtetë, duke u penduar për mëkatet tuaja, duke i dëshmuar Atit se 
jeni të gatshëm të merrni mbi vete emrin e Krishtit, me anë të pagë-
zimit” (2 Nefi 31:12–13) .

Ne Duhet të Pagëzohemi për të Hyrë në Mbretërinë Çelestiale
Jezusi tha: “Dhe kushdo që beson në mua dhe pagëzohet,  .  .  . do 
të trashëgoj[ë] mbretërinë e Perëndisë . Dhe kushdo që nuk beson 
në mua dhe nuk pagëzohet, do të mallkohet” (3 Nefi 11:33–34) . 
Pagëzimi është porta nëpërmjet të cilës hyjmë në mbretërinë çele-
stiale (shih 2 Nefi 31:17–18) .

Mënyra e Saktë e Pagëzimit

•	Si	duhet	të	pagëzohemi?
Ekziston vetëm një mënyrë e saktë pagëzimi . Jezusi i zbuloi Pro-
fetit Jozef Smith se një njeri që ka autoritetin e duhur të priftërisë 
për të pagëzuar “duhet të zbresë në ujë me personin që është 
paraqitur për pagëzim .  .  .  . Më pas ai duhet ta zhysë atë në ujë 
dhe ta nxjerrë përsëri nga uji” (DeB 20:73–74) . Zhytja është e 
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domosdoshme . Apostulli Pal na mësoi se zhytja në ujë dhe dalja 
sërish nga uji simbolizon vdekjen, varrimin dhe ringjalljen . Pas 
pagëzimit fillojmë një jetë të re . Pali tha:
“Po a nuk e dini se ne të gjithë që u pagëzuam në Jezu Krishtin, 
u	pagëzuam	në	vdekjen	e	tij?
Ne, pra, u varrosëm me të me anë të pagëzimit në vdekje, që, 
ashtu si Krishti u ringjall prej së vdekurish me anë të lavdisë së 
Atit, kështu edhe ne gjithashtu të ecim në risinë e jetës .
Sepse, nëse u bashkuam me Krishtin në një vdekje të ngjashme me 
të tijën, do të jemi edhe e ringjalljes së tij” (Romakëve 6:3–5) .
Pagëzimi me anë të zhytjes nga një njeri që ka autoritetin e duhur 
të priftërisë është e vetmja mënyrë e pranuar e pagëzimit .
•	Pse	është	i	rëndësishëm	autoriteti	për	të	pagëzuar?
•	Në	çfarë	mënyrash	pagëzimi	me	zhytje	është	i	ngjashëm	me	

varrimin	dhe	Ringjalljen	e	Shpëtimtarit?

Pagëzimi në Moshën e Përgjegjshmërisë

•	Kush	duhet	të	pagëzohet?
Çdo njeri që ka mbushur tetë vjeç dhe është i përgjegjshëm për 
veprimet e tij ose të saj duhet të pagëzohet . Disa kisha mësojnë se 
fëmijët e vegjël duhet të pagëzohen . Një gjë e tillë nuk përputhet 
me mësimet e Shpëtimtarit . Kur Jezusi foli për fëmijët e vegjël, Ai 
tha: “Atyre u përket mbretëria e qiejve” (Mateu 19:14) .
Profeti Mormoni tha se është një tallje solemne para Perëndisë të 
pagëzosh fëmijët e vegjël, pasi ata nuk janë të aftë të mëkatojnë . 
Po kështu, pagëzimi nuk kërkohet për ata njerëz që janë mendë-
risht të paaftë të dallojnë midis së drejtës dhe së gabuarës (shih 
Moroni 8:9–22) .
Të gjithë njerëzit e tjerë duhet të pagëzohen . Ne duhet të marrim 
ordinancën e pagëzimit dhe të mbetemi të vërtetë ndaj besëlidhjeve 
që bëjmë në pagëzim .
•	Çfarë	mund	t’i	thoni	një	miku	që	beson	se	fëmijët	e	vegjël	duhet	

të	pagëzohen?



122

K a p i t u l l i  2 0

Kur Pagëzohemi Bëjmë Besëlidhje

Shumë shkrime të shenjta mësojnë rreth pagëzimit . Në një nga 
këto shkrime të shenjta, profeti Alma dha mësim se besimi dhe 
pendimi janë hapa që na përgatisin për pagëzim . Ai dha mësim se 
kur pagëzohemi ne bëjmë një besëlidhje me Zotin . Ne premtojmë 
të bëjmë disa gjëra dhe Perëndia na premton se do të na bekojë 
në përgjigje të kësaj .
Alma shpjegoi se ne duhet të dëshirojmë të thirremi populli i 
Perëndisë . Ne duhet të jemi të gatshëm të ndihmojmë dhe të 
ngushëllojmë njëri-tjetrin . Duhet të qëndrojmë si dëshmitarë të 
Perëndisë në të gjitha kohërat dhe në të gjitha gjërat dhe në të 
gjitha vendet . Kur i bëjmë këto gjëra dhe pagëzohemi, Perëndia 
do të na i falë mëkatet . Alma u tha njerëzve që besuan mësimet 
e tij rreth ungjillit:
“Vini re, këtu janë ujërat e Mormonit .  .  .  . Dhe tani, pasi ju dëshi-
roni të hyni në grigjën e Perëndisë dhe të quheni populli i tij  .  .  . 
çfarë keni kundër pagëzimit në emrin e Zotit, si një dëshmi para 
tij që ju keni hyrë në një besëlidhje me të, se ju do t’i shërbeni atij 
dhe do të zbatoni urdhërimet e tij, që ai të mund të derdhë mbi ju 
Shpirtin	e	tij	më	me	shumicë?”	(Mosia	18:8,	10).	Njerëzit	përplasën	
duart nga gëzimi dhe thanë se dëshira e tyre ishte të pagëzoheshin . 
Alma i pagëzoi ata në Ujërat e Mormonit . (Shih Mosia 18:7–17 .)
Alma dha mësim se kur pagëzohemi ne bëjmë besëlidhje me Zotin:
 1 . Për të ardhur në grigjën e Perëndisë .
 2 . Për të mbajtur barrët e njëri-tjetrit .
 3 . Për të qëndruar si dëshmitarë të Perëndisë në të gjitha kohërat 

dhe në të gjitha vendet .
 4 . Për t’i shërbyer Perëndisë dhe për të mbajtur urdhërimet e Tij .
Kur pagëzohemi dhe mbajmë besëlidhjet e pagëzimit, Zoti na 
premton:
 1 . Të na falë mëkatet tona (shih Veprat e Apostujve 2:38;  

DeB 49:13) .
 2 . Të derdhë Shpirtin e Tij më me bollëk mbi ne (shih Mosia 18:10) .
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 3 . Të na japë udhëheqje të përditshme dhe ndihmën e Frymës së 
Shenjtë (shih Veprat e Apostujve 2:38; DeB 20:77) .

 4 . Të na lejojë të ngrihemi në Ringjalljen e Parë (shih Mosia 18:9) .
 5 . Të na japë jetë të përjetshme (shih Mosia 18:9) .
•	Si	mendoni,	çfarë	do	të	thotë	të	mbajmë	barrët	e	njëri-tjetrit,	të	

qëndrosh si dëshmitar i Perëndisë në të gjitha kohërat dhe në të 
gjitha	vendet?

Pagëzimi na Jep një Fillim të Ri

Me pagëzimin fillojmë një mënyrë të re jetese . Prandaj pagëzimin 
e quajmë një rilindje . Jezusi tha se nëse nuk lindemi nga uji dhe 
Shpirti, nuk mund të hyjmë në mbretërinë e Perëndisë (shih Gjoni 
3:3–5) . Ky parim iu shpjegua qartë Adamit: 
“Dhe për aq sa ju u lindët në botë me anë të ujit dhe gjakut, dhe 
shpirtit, që unë e kam bërë, dhe kështu u bëtë nga pluhuri një 
shpirt i gjallë, po kështu ju do të lindeni përsëri në mbretërinë e 
qiellit, prej ujit dhe prej Shpirtit, dhe të pastroheni me anë të gjakut, 
madje gjakut të të Vetëmlindurit tim” (Moisiu 6:59) .
Apostulli Pal tha se pas pagëzimit duhet të fillojmë një jetë të re: 
“Ne, pra, u varrosëm me të me anë të pagëzimit  .  .  . kështu edhe 
ne gjithashtu të ecim në risinë e jetës” (Romakëve 6:4) . Një nga 
bekimet e mëdha të pagëzimit është se ai na ofron një fillim të ri 
në udhën drejt qëllimit tonë të përjetshëm . 
•	Si	qe	pagëzimi	juaj	një	fillim	i	ri?

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	2	Nefi	31:4–7	(qëllimi	dhe	domosdoshmëria	e	pagëzimit)
•	3	Nefi	11:21–27;	DeB	20:72–74	(si	të	kryhet	një	pagëzim)
•	Veprat	e	Apostujve	2:38–39	(pagëzohuni	për	faljen	e	mëkateve)
•	Moroni	8:8–12;	DeB	20:71–72	(pagëzimi	nuk	kërkohet	për	fëmijët	

e vegjël; pagëzimi kërkohet për të gjithë ata që pendohen)
•	Alma	7:14–16	(pagëzimi	është	pastrim,	hyrja	në	besëlidhjen	e	

jetës së përjetshme)
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Dhurata e Frymës 
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Fryma e Shenjtë

Në kapitullin 7 mësuam se Fryma e Shenjtë është një nga pjesëtarët 
e Kreut-Perëndi . Ai është një “personazh i Shpirtit” (DeB 130:22) . 
Ai nuk ka një trup prej mishi dhe kocke . Ndikimi i Tij mund të jetë 
kudo në të njëjtën kohë . Misioni i Tij është të dëshmojë për Atin e 
Birin dhe për çdo të vërtetë . Për më tepër, Fryma e Shenjtë pastron, 
ose shenjtëron, Ai na përgatit të banojmë në praninë e Perëndisë . 
Fryma e Shenjtë na pastron zemrat në mënyrë që të mos kemi më 
dëshirë të bëjmë të liga .
Ka ndryshim midis Frymës së Shenjtë dhe dhuratës së Frymës së 
Shenjtë . Në këtë kapitull do të mësojmë se çfarë është dhurata e 
Frymës së Shenjtë dhe si mund ta marrim këtë dhuratë të madhe 
nga Perëndia .

Dhurata e Frymës së Shenjtë

•	Cili	është	ndryshimi	midis	Frymës	së	Shenjtë	dhe	dhuratës	së	
Frymës	së	Shenjtë?

Dhurata e Frymës së Shenjtë është privilegji – i dhënë njerëzve që 
e kanë vënë besimin e tyre te Jezu Krishti, janë pagëzuar dhe janë 
konfirmuar anëtarë të Kishës – për të marrë udhëzim dhe frymëzim 
të vazhdueshëm nga Fryma e Shenjtë .

Për mësuesit: Mund të dëshironi t’i ftoni pjesëtarët e klasës apo pjesëtarët e familjes që 
të marrin pjesë në një apo më shumë prej aktiviteteve në vijim: (1) Të lexojnë shkrimet e 
tjera të shenjta të renditura në fund të kapitullit dhe të diskutojnë se si na ndihmon Fryma 
e Shenjtë gjatë udhëtimit tonë në vdekshmëri. (2) Të tregojnë disa prej bekimeve që kanë 
ardhur në jetën e tyre sepse kanë dhuratën e Frymës së Shenjtë. (3) Të diskutojnë se çfarë 
mund të bëjnë prindërit që të ndihmojnë fëmijët e tyre të kuptojnë dhuratën e Frymës së 
Shenjtë dhe se si komunikon me ne Fryma e Shenjtë.
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Jozef Smithi tha se ne besojmë se dhurata e Frymës së Shenjtë 
gëzohet po aq shumë në këtë kohë sa edhe në kohën e Apostujve 
të parë . Ne besojmë në këtë dhuratë me të gjithë plotësinë, fuqinë, 
madhështinë dhe lavdinë e saj . (Shih Teachings of Presidents of the 
Church: Joseph Smith [2007], f . 97–98 .)
Një njeri mund të udhëhiqet përkohësisht nga Fryma e Shenjtë pa 
e marrë dhuratën e Frymës së Shenjtë (shih DeB 130:23) . Megji-
thatë, kjo udhëheqje nuk do të jetë e vazhdueshme nëse ky njeri 
nuk pagëzohet dhe nuk merr vendosjen e duarve për dhuratën e 
Frymës së Shenjtë . Në kapitullin e 10-të të Veprave të Apostujve 
lexojmë se centurioni Kornel mori frymëzim nga Fryma e Shenjtë, 
kështu mundi të dinte se ungjilli i Jezu Krishtit ishte i vërtetë . 
Por Korneli nuk e mori dhuratën e Frymës së Shenjtë deri pasi u 
pagëzua . Profeti Jozef Smith na mësoi se nëse Korneli nuk do të 
ishte pagëzuar dhe nuk do të kishte marrë dhuratën e Frymës së 
Shenjtë, Fryma e Shenjtë do të ishte larguar prej tij (shih Teachings 
of Presidents of the Church: Joseph Smith, f . 97) .
Sot njerëz që nuk janë anëtarë të Kishës mësojnë nëpërmjet 
fuqisë së Frymës së Shenjtë se Libri i Mormonit është i vërtetë 
(shih Moroni 10:4–5) . Por ajo dëshmi fillestare largohet nëse ata 
nuk marrin dhuratën e Frymës Shenjtë . Ata nuk marrin sigurinë 
e vazhdueshme që u vjen atyre që kanë dhuratën e Frymës së 
Shenjtë .

Marrja e Dhuratës së Frymës së Shenjtë

•	Çfarë	duhet	të	bëjmë	për	të	marrë	shoqërimin	e	vazhdueshëm	
të	Frymës	së	Shenjtë?

Pasi njerëzit pagëzohen, ata konfirmohen anëtarë të Kishës dhe u 
jepet dhurata e Frymës së Shenjtë nëpërmjet vendosjes së duarve . 
Zoti tha: “Dhe këdo që ka besim, do ta konfirmoni në kishën time, 
me anë të vënies së duarve, dhe unë do t’u jap dhuratën e Frymës 
së Shenjtë atyre” (DeB 33:15) .
Çdo plak i denjë i Kishës, kur autorizohet, mund t’ia japë dhura-
tën e Frymës së Shenjtë një njeriu tjetër . Megjithatë, nuk ka asnjë 
garanci që ai person do të marrë frymëzim dhe udhëzim nga 
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Fryma e Shenjtë vetëm sepse pleqtë kanë vendosur duart mbi 
kokën e tij ose të saj . Çdo njeri duhet të “marrë Frymën e Shenjtë” . 
Kjo do të thotë se Fryma e Shenjtë do të na vijë vetëm kur jemi 
besnikë dhe dëshirojmë ndihmë nga ky lajmëtar qiellor .
Për të qenë të denjë për të pasur ndihmën e Frymës së Shenjtë, ne 
duhet të përpiqemi me zell t’u bindemi urdhërimeve të Perëndisë . 
Ne duhet t’i mbajmë mendimet dhe veprimet tona të pastra .

Njohja e Ndikimit të Frymës së Shenjtë

Fryma e Shenjtë zakonisht komunikon qetësisht me ne . Ndikimi i 
Tij shpesh na referohet si një “zë i vogël i qetë” (shih 1 Mbretërve 
19:9–12; Helamani 5:30; DeB 85:6) . Presidenti Bojd K . Paker shpje-
goi: “Fryma e Shenjtë flet me një zë që më shumë e ndieni sesa e 
dëgjoni .  .  .  . Ndërsa flasim për ‘dëgjimin’ e pëshpëritjeve të Shpirtit, 
më shpesh personi përshkruan një nxitje shpirtërore duke thënë: 
‘Unë pata një ndjesi .  .  .  .’” Ai vazhdoi: “Ky zë i Shpirtit flet butësisht, 
duke ju nxitur se ç’të bëni apo ç’të thoni, ose mund t’ju këshillojë 
apo	paralajmërojë”	(në	Conference	Report,	tetor	1994,	f.	77;	ose	
 Ensign, nëntor 1994, f . 60) .

Një nga Dhuratat më të Mëdha të Perëndisë

•	Çfarë	bekimesh	mund	të	marrim	me	anë	të	dhuratës	së	Frymës	
së	Shenjtë?

Dhurata e Frymës së Shenjtë është një nga dhuratat më të mëdha të 
Perëndisë për ne . Nëpërmjet Frymës së Shenjtë ne mund të dimë se 
Perëndia jeton, se Jezusi është Krishti dhe se Kisha e Tij është rive-
ndosur në tokë . Ne mund të kemi nxitjet e Frymës së Shenjtë për 
të na treguar të gjitha gjërat që duhet të bëjmë (shih 2 Nefi 32:5) . 
Fryma e Shenjtë na shenjtëron për të na përgatitur për praninë e 
Perëndisë . Ne mund të gëzojmë dhuratat e Shpirtit (shih kapitullin 
22 në këtë libër) . Kjo dhuratë e madhe nga Ati ynë Qiellor mund të 
na sjell gjithashtu paqe në zemër dhe të kuptuarit e gjërave të Perë-
ndisë (shih 1 Korintasve 2:9–12) .
•	Përse	dhurata	e	Frymës	së	Shenjtë	është	një	nga	dhuratat	më	të	

mëdha	të	Perëndisë	për	ne?
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Shkrime të Shenjta të Tjera

•	1	Korintasve	3:16–17;	DeB	130:22–23	(Fryma	e	Shenjtë	banon	
me besnikët)

•	Veprat	e	Apostujve	19:1–7	(dhurata	e	Frymës	së	Shenjtë	dhënë	
në kohët e lashta)

•	Moroni	8:25–26	(si	e	marrim	Frymën	e	Shenjtë)
•	Moroni	10:5	(Fryma	e	Shenjtë	është	një	dëshmitar	i	së	vërtetës)
•	Mosia	5:2	(Fryma	e	Shenjtë	ndryshon	zemrat)
•	Alma	5:54	(Fryma	e	Shenjtë	shenjtëron)
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Dhuratat e Shpirtit 

•	Çfarë	dhuratash	shpirtërore	na	jep	Zoti?
Pas pagëzimit, secilit prej nesh na vendosen duart në kokë për të 
marrë dhuratën e Frymës së Shenjtë . Nëse jemi besnikë, mund ta 
kemi ndikimin e Tij vazhdimisht me vete . Nëpërmjet Tij, secili nga 
ne mund të bekohet me disa fuqi shpirtërore që quhen dhuratat e 
Shpirtit . Këto dhurata u jepen atyre që janë besnikë ndaj Krishtit . 
“Gjithë këto dhurata vijnë nga Perëndia, për përfitimin e fëmijëve 
të Perëndisë” (DeB 46:26) . Ato na ndihmojnë të njohim e të japim 
mësim të vërtetat e ungjillit . Ato do të na ndihmojnë të bekojmë të 
tjerët . Ato do të na drejtojnë përsëri tek Ati ynë Qiellor . Që t’i për-
dorim dhuratat tona me mençuri, duhet të dimë se cilat janë ato, si 
mund t’i zhvillojmë dhe si të dallojmë imitimet që Satani u bën atyre .
Shkrimet e shenjta përmendin shumë dhurata të Shpirtit . Këto 
dhurata u janë dhënë anëtarëve të Kishës së vërtetë sa herë ajo 
ka qenë mbi tokë (shih Marku 16:16–18) . Dhuratat e Shpirtit për-
fshijnë sa vijon: 

Dhurata e Gjuhëve (DeB 46:24)
Ndonjëherë është e domosdoshme ta ndajmë ungjillin në një 
gjuhë që nuk është e njohur për ne . Kur ndodh kjo, Zoti mund 
të na bekojë me aftësinë për ta folur atë gjuhë . Shumë misionarë 
kanë marrë dhuratën e gjuhëve (shih figurën në këtë kapitull) . Për 
shembull, Plaku Alonco A . Hinkli ishte një misionar në Holandë 
i cili kuptonte e fliste vetëm fare pak holandisht megjithëse ishte 

Për mësuesit: Merrni parasysh t’i kërkoni çdo pjesëtari të klasës apo pjesëtari të familjes 
të rishikojë listën e dhuratave shpirtërore në këtë kapitull dhe të zgjedhë dy për të cilat do 
të donte të mësonte më shumë. Si pjesë të mësimit, jepuni atyre kohë që të studiojnë vetë 
paragrafët dhe fragmentet nga shkrimi i shenjtë që kanë zgjedhur. Pasi të kenë pasur kohë 
të studiojnë, kërkojuni të shprehin se çfarë kanë mësuar.
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lutur dhe kishte studiuar shumë . Kur u kthye në një shtëpi të cilën 
e kishte vizituar më parë, një zonjë hapi derën dhe iu drejtua me 
një ton tepër të ashpër në holandisht . Për habinë e tij ai mund të 
kuptonte çdo fjalë . Ai ndjeu një dëshirë të fuqishme për t’i dhënë 
dëshmi asaj në holandisht . Filloi të fliste dhe fjalët i dolën nga goja 
shumë qartë në holandisht . Por kur u kthye që t’i tregonte preside-
ntit të misionit që mund të fliste holandisht, aftësia për të folur ishte 
larguar prej tij . Shumë anëtarë besnikë janë bekuar me dhuratën e 
gjuhëve . (Shih Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel Questions, 
përmb . Joseph Fielding Smith Jr ., 5 vëll . [1957–1966], 2:32–33 .)

Dhurata e Interpretimit të Gjuhëve (DeB 46:25)
Kjo dhuratë na jepet ndonjëherë kur nuk mund ta kuptojmë një 
gjuhë dhe na duhet të marrim një mesazh të rëndësishëm nga 
Perëndia . Për shembull, Presidenti Dejvid O . Mek-Kei kishte një 
dëshirë të madhe t’u fliste shenjtorëve në Zelandën e Re pa për-
kthyes . Ai u tha atyre se shpresonte që Zoti do t’i bekonte që ata 
të mund ta kuptonin . Ai foli anglisht . Mesazhi i tij zgjati rreth 40 
minuta . Ndërsa fliste, ai mundi të kuptonte nga shprehja në fytyrat 
e shumëve prej tyre dhe lotët në sytë e tyre se ata po e kuptonin 
mesazhin e tij . (Shih Answers to Gospel Questions, 2:30–31 .)

Dhurata e Përkthimit (DeB 5:4)
Nëse jemi thirrur nga udhëheqësit e Kishës për të përkthyer 
fjalën e Zotit, mund të marrim dhuratën e përkthimit përtej aftë-
sive tona të natyrshme . Ashtu si me të gjitha dhuratat, ne duhet 
të jetojmë drejtësisht, të studiojmë shumë dhe të lutemi për ta 
marrë atë . Kur i bëjmë këto gjëra, Zoti do të bëjë që të ndiejmë 
një zjarr brenda nesh për sa i përket saktësisë së përkthimit 
(shih DeB 9:8–9) . Jozef Smithi kishte dhuratën e përkthimit kur 
përktheu Librin e Mormonit . Ai e merrte këtë dhuratë vetëm kur 
ishte në harmoni me Shpirtin .

Dhurata e Urtësisë (DeB 46:17)
Disa nga ne janë bekuar me aftësinë për të kuptuar njerëzit dhe 
parimet e ungjillit ndërsa zbatohen në jetën tonë . Na është thënë:
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“Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kërkojë 
nga Perëndia, që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, dhe atij 
do t’i jepet .
Por le ta kërkojë me besim, pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan 
valës së detit, të cilën e ngre dhe e përplas era .
Dhe ky njeri të mos pandehë se do të marrë diçka nga Zoti” 
( Jakobi [Bibla] 1:5–7) .
Zoti tha: “Mos kërkoni pasuri, por urtësi dhe vini re, misteret e 
Perëndisë do t’ju shpalosen” (DeB 6:7) .

Dhurata e Diturisë (DeB 46:18)
Gjithkush që bëhet si Ati Qiellor përfundimisht i di të gjitha gjërat . 
Dituria për Perëndinë dhe ligjet e Tij zbulohet me anë të Frymës 
së Shenjtë (shih DeB 121:26) . Ne nuk mund të shpëtohemi nëse 
nuk i dimë këto ligje (shih DeB 131:6) .
Zoti zbuloi: “Dhe në qoftë se një njeri fiton më shumë dije dhe 
inteligjencë në këtë jetë, nëpërmjet zellit dhe bindjes, sesa një 
tjetër, ai do të ketë po aq më shumë përparësi në botën që vjen” 
(DeB 130:19) . Zoti na ka urdhëruar të mësojmë sa më shumë 
të mundemi rreth punës së Tij . Ai dëshiron që ne të mësojmë 
rreth qiejve, tokës, gjërave që kanë ndodhur ose që do të ndo-
dhin, gjërave që ndodhin brenda dhe jashtë vendit tonë (shih 
DeB 88:78–79) . Megjithatë, ka disa që përpiqen të fitojnë dituri 
vetëm nëpërmjet studimit të tyre . Ata nuk kërkojnë ndihmën e Fry-
mës së Shenjtë . Këta janë ata që mësojnë gjithmonë duke mos arri-
tur kurrë tek e vërteta (shih 2 Timoteut 3:7) . Kur marrim dituri me 
anë të zbulesës nga Fryma e Shenjtë, Shpirti i Tij u flet mendjeve 
dhe zemrave tona (shih DeB 6:15, 22–24; 8:2; 9:7–9) .

Dhurata për të Dhënë Mësim Dituri e Njohuri (Moroni 10:9–10)
Disa njerëzve iu është dhënë një aftësi e veçantë për të shpjeguar 
dhe dëshmuar për të vërtetat e ungjillit . Kjo dhuratë mund të përdo-
ret kur i japim mësim një klase . Ajo mund të përdoret nga prindërit 
për të mësuar fëmijët e tyre . Kjo dhuratë na ndihmon gjithashtu për 
të udhëzuar të tjerët që edhe ata të mund të kuptojnë ungjillin .
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Dhurata e Njohjes se Jezu Krishti Është Biri i Perëndisë (DeB 46:13)
Kjo ka qenë dhurata e profetëve dhe apostujve që janë thirrur si 
dëshmitarë të veçantë të Jezu Krishtit . Megjithatë, edhe të tjerëve 
u është dhënë kjo dhuratë . Çdo person mund të ketë një dëshmi 
me anë të pëshpëritjeve të Shpirtit të Shenjtë . Presidenti Dejvid O . 
Mek-Kei dha mësim: “Disave u jepet, thotë Zoti në Doktrina e 
Besëlidhje, të dinë me anë të Frymës së Shenjtë se Jezu Krishti 
është Biri i Perëndisë dhe se Ai u kryqëzua për mëkatet e botës 
[shih DeB 46:13] . Kësaj i referohem që [ata] qëndrojnë të paepur 
mbi shkëmbin e zbulesës në dëshminë që i japin botës” (Teachings 
of Presidents of the Church: David O . McKay [2003], f . 166) .

Dhurata e të Besuarit të Dëshmisë së të Tjerëve (DeB 46:14)
Nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë, ne mund të dimë të vër-
tetën e të gjitha gjërave . Në qoftë se duam të dimë nëse dikush 
tjetër po thotë të vërtetën, duhet ta pyesim Perëndinë me besim . 
Nëse ajo për të cilën po lutemi është e vërtetë, Zoti do të na flasë 
paqe në mendje (shih DeB 6:22–23) . Në këtë mënyrë ne mund të 
dimë se kur dikush tjetër, madje edhe profeti, ka marrë zbulesë . 
Nefi i kërkoi Zotit që ta lejonte të shikonte, ndiente dhe dinte se 
ëndrra e të atit ishte e vërtetë (shih 1 Nefi 10:17–19) .

Dhurata e Profecisë (DeB 46:22)
Ata që marrin zbulesa të vërteta rreth së kaluarës, së tashmes apo së 
ardhmes kanë dhuratën e profecisë . Profetët e kanë këtë dhuratë, 
por edhe ne mund ta kemi atë për të na ndihmuar për të qeverisur 
jetën tonë (shih 1 Korintasve 14:39) . Ne mund të marrim zbulesa 
nga Perëndia për vete dhe për thirrjet tona, por kurrë për Kishën 
ose udhëheqësit e saj . Është në kundërshtim me rendin e qiellit që 
një njeri të marrë zbulesë për dikë që nuk e kryeson . Nëse e kemi 
me të vërtetë dhuratën e profecisë, nuk do të marrim asnjë zbulesë 
që nuk përputhet me atë që Zoti ka thënë në shkrimet e shenjta .

Dhurata e Shërimit (DeB 46:19–20)
Disa kanë besimin për të shëruar dhe të tjerët kanë besim për 
t’u shëruar . Ne të gjithë mund të ushtrojmë besim për t’u shëruar 
kur jemi të sëmurë (shih DeB 42:48) . Shumë nga ata që mbajnë 
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priftërinë kanë dhuratën e shërimit të të sëmurëve . Të tjerëve 
mund t’u jepet njohuria si të kurojnë sëmundje .

Dhurata e Kryerjes së Mrekullive (DeB 46:21)
Zoti e ka bekuar popullin e Tij shumë herë nëpërmjet mrekullive . 
Kur pionierët në Juta mbollën drithërat e tyre të para, një epidemi 
karkalecash pothuajse i shkatërroi ato . Pionierët u lutën që Zoti t’i 
shpëtonte drithërat e tyre dhe Ai dërgoi pulëbardhat për të ngrënë 
karkalecat . Kur kemi nevojë për ndihmë dhe lutemi me besim, 
nëse është për të mirën tonë Zoti do të bëjë mrekulli për ne (shih 
Mateu 17:20; DeB 24:13–14) .

Dhurata e Besimit (Moroni 10:11)
Vëllai i Jaredit kishte besim të madh . Për shkak të besimit të tij, 
ai mori edhe dhurata të tjera . Besimi i tij ishte aq i madh saqë atij 
iu shfaq Shpëtimtari (shih Ethëri 3:9–15) . Pa besim nuk mund të 
na jepet asnjë dhuratë . Moroni premton: “Kush beson në Krisht 
pa dyshuar asgjë, çdo gjë që i kërkon Atit në emrin e Krishtit do 
t’i jepet atij” (Mormoni 9:21) . Ne duhet të përpiqemi për të rritur 
besimin tonë, për të gjetur dhuratat tona dhe për t’i përdorur ato . 
Disa njerëz nuk kanë besim dhe e mohojnë faktin që këto dhurata 
të Shpirtit ekzistojnë . Atyre Moroni u thotë:
“Dhe përsëri unë ju flas juve që mohoni zbulesat e Perëndisë dhe 
thoni se ato nuk ndodhin më, se nuk ka më zbulesa, as profeci, as 
dhurata, as shërim, as të folur në gjuhë dhe interpretim gjuhësh;
Vini re, unë ju them juve se ai që i mohon këto gjëra, nuk e njeh 
ungjillin e Krishtit; po, ai nuk i ka lexuar shkrimet e shenjta; në 
qoftë se i ka lexuar, nuk i kupton” (Mormoni 9:7–8) .
•	Përse	Zoti	na	jep	dhurata	shpirtërore?

Ne Mund t’i Zhvillojmë Dhuratat Tona

•	Si	mundemi	ne	të	“[kërkojmë]	me	zell	dhuratat	më	të	mira”?	
(DeB 46:8) .

Zoti ka thënë: “Sepse të gjithë nuk e kanë çdo dhuratë të dhënë 
atyre; sepse ka shumë dhurata dhe çdo njeriu i jepet një dhuratë me 
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anë të Shpirtit të Perëndisë . Disave u jepet një dhuratë dhe disave u 
jepet një tjetër, me qëllim që të gjithë të mund të përfitojnë në këtë 
mënyrë” (DeB 46:11–12) .
Për të zhvilluar dhuratat tona, ne duhet të zbulojmë se cilat dhurata 
kemi . Këtë e bëjmë duke u lutur dhe agjëruar . Ne duhet të kërkojmë 
dhuratat më të mira (shih DeB 46:8) . Ndonjëherë bekimet patriarkale 
do të na tregojnë se cilat dhurata na janë dhënë . 
Ne duhet të jemi të bindur dhe besnikë që të na jepen këto dhu-
rata . Më pas duhet t’i përdorim ato për të kryer punën e Zotit . 
Ato nuk na janë dhënë për të na kënaqur kureshtjen ose për të 
na provuar diçka sepse na mungon besimi . Për dhuratat shpir-
tërore, Zoti tha: “Ato jepen për përfitimin e atyre që më duan e 
që i zbatojnë të gjitha urdhërimet e mia, dhe të atij që kërkon të 
bëjë kështu” (DeB 46:9) .
•	Mendoni	për	disa	dhurata	shpirtërore	që	do	t’ju	forconin	juve	

personalisht ose do t’ju ndihmonin t’i shërbenit Zotit dhe të tje-
rëve.	Çfarë	do	të	bëni	për	t’i	kërkuar	këto	dhurata?

Satani Imiton Dhuratat e Shpirtit

•	Si	mund	t’i	dallojmë	dhuratat	e	vërteta	të	Shpirtit	nga	imitimet	e	
Satanit?

Satani mund të imitojë dhuratat e gjuhëve, profecisë, vegimeve, 
shërimeve dhe mrekulli të tjera . Moisiut iu desh të hahej me imiti-
met e Satanit në oborrin e Faraonit (shih Eksodi 7:8–22) . Satani do 
që ne të besojmë në profetët e tij të rremë, në shëruesit e rremë 
dhe në mrekullibërësit e rremë . Ata mund të na duken kaq të vër-
tetë saqë e vetmja mënyrë për të kuptuar është t’i kërkojmë Perë-
ndisë dhuratën e dallimit . Vetë djalli mund të shfaqet si një engjëll 
drite (shih 2 Nefi 9:9) .
Satani do të na verbojë ndaj të vërtetës dhe të na mbajë larg kërki-
mit të dhuratave të vërteta të Shpirtit . Shortarët, astrologët, parashi-
kuesit e fatit dhe magjistarët janë të frymëzuar nga Satani edhe nëse 
pretendojnë se ndjekin Perëndinë . Veprat e tyre janë të neveritshme 
për Zotin (shih Isaia 47:12–14; Ligji i Përtërirë 18:9–10) . Ne duhet të 
shmangim të gjitha shoqërimet me fuqitë e Satanit . 
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Duhet të Tregohemi të Kujdesshëm me Dhuratat Tona të 
Shpirtit

•	Si	mund	ta	respektojmë	shenjtërinë	e	dhuratave	shpirtërore?
Zoti tha: “Por një urdhërim unë iu jap atyre, që ata nuk duhet të 
mburren për këto gjëra as t’i thonë ato përpara botës; sepse këto 
gjëra ju jepen juve për përfitimin tuaj dhe për shpëtim” (DeB 84:73) . 
Ne duhet të kujtojmë se dhuratat shpirtërore janë të shenjta (shih 
DeB 6:10) .
Në këmbim të dhënies së këtyre dhuratave, Zoti na kërkon që ne 
“t’i [japim] falënderime Perëndisë në Shpirt për çfarëdolloj bekimi 
me të cilin [jemi] bekuar” (DeB 46:32) .

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	3	Nefi	29:6–7	(fati	i	atyre	që	mohojnë	dhuratat)
•	Moroni	10:7–19	(dhuratat	varen	nga	besimi)
•	3	Nefi	26:17;	27:20;	DeB	84:64	(një	dhuratë	dhënë	në	pagëzim)
•	1	Korintasve	12	(dhuratat	e	Shpirtit	në	Kishën	e	hershme	të	

Jezu Krishtit)
•	DeB	46:9–26	(dhuratat	e	Shpirtit	në	Kishë	sot)
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Sakramenti
K a p i t u l l i  2 3

Krishti Paraqiti Sakramentin

•	Çfarë	na	mësojnë	emblemat	e	sakramentit	për	Shlyerjen	e	Jezu	
Krishtit?

Shpëtimtari ynë dëshiron që ne ta kujtojmë sakrificën e Tij të 
madhe shlyese dhe të mbajmë urdhërimet e Tij . Për të na ndihmuar 
ta bëjmë këtë, Ai na ka urdhëruar të mblidhemi së bashku shpesh 
për të marrë sakramentin .
Sakramenti është një ordinancë e shenjtë priftërie që na ndihmon 
të kujtojmë Shlyerjen e Shpëtimtarit . Gjatë sakramentit, marrim 
bukën dhe ujin . Këtë e bëjmë në kujtim të mishit dhe gjakut të Tij, 
që Ai i dha si një sakrificë për ne . Ndërsa marrim sakramentin, ne 
rinovojmë besëlidhjet e shenjta me Atin tonë Qiellor .
Pak kohë para Kryqëzimit të Tij, Jezu Krishti i mblodhi Apostujt 
e Tij rreth vetes në sallën e sipërme . Ai e dinte se do të vdiste së 
shpejti në kryq . Kjo ishte hera e fundit që do të takohej me këta 
burra të dashur para vdekjes së Tij . Ai donte që ata ta kujtonin 
gjithmonë që të mund të mbeteshin të fortë e besnikë .
Për t’i ndihmuar ata që ta kujtonin, Ai u paraqiti sakramentin . Ai 
e copëtoi bukën dhe e bekoi atë . Më pas tha: “Merrni, hani; kjo 
është në kujtim të trupit tim që e jap si shpërblesë për ju” (Për-
kthimi i Joseph Smith-it, Mateu 26:22) . Pastaj mori një kupë verë, 
e bekoi, ua dha Apostujve të Tij që ta pinin dhe tha: “Kjo është 
në kujtim të gjakut tim  .  .  . , i cili derdhet për të gjithë ata që do 
të besojnë në emrin tim, për faljen e mëkateve të tyre” (Përkthimi 
i Joseph Smith-it, Mateu 26:24; shih gjithashtu Mateu 26:26–28; 
Marku 14:22–24; Lluka 22:15–20) .
Pas Ringjalljes së Tij, Shpëtimtari erdhi në kontinentin amerikan dhe 
u mësoi nefitëve të njëjtën ordinancë (shih 3 Nefi 18:1–11; 20:1–9) . 
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Pasi Kisha u rivendos në ditët e fundit, Jezusi e urdhëroi edhe një 
herë popullin e Tij të marrë sakramentin në kujtim të Tij, duke thënë: 
“Është e domosdoshme që kisha të takohet së bashku shpesh për të 
marrë bukë dhe verë në kujtim të Zotit Jezus” (DeB 20:75) .

Si Administrohet Sakramenti

Shkrimet e shenjta shpjegojnë me saktësi se si administrohet sakra-
menti . Anëtarët e Kishës takohen çdo ditë Shabati për të adhuruar 
dhe për të marrë sakramentin (shih DeB 20:75) . Sakramenti admini-
strohet nga ata që mbajnë autoritetin e duhur të priftërisë . Një prift 
ose një mbajtës i Priftërisë Melkizedeke copëton bukën, gjunjëzohet 
dhe e bekon atë (shih DeB 20:76) . Më pas një dhjak ose një mbajtës 
tjetër priftërie ia shpërndan bukën e sakramentit kongregacionit . 
Pastaj prifti ose mbajtësi i Priftërisë Melkizedeke bekon ujin dhe ai 
gjithashtu u shpërndahet anëtarëve . Jezusi u dha dishepujve të Tij 
verë kur u paraqiti sakramentin . Megjithatë, në zbulesën e ditëve të 
mëvonshme Ai ka thënë se nuk ka rëndësi se çfarë hamë ose pimë 
gjatë sakramentit për deri sa e kujtojmë Atë (shih DeB 27:2–3) . Sot, 
shenjtorët e ditëve të mëvonshme pinë ujë në vend të verës . 
Jezusi ka zbuluar me saktësi fjalët për të dyja lutjet e sakramentit . 
Ne duhet t’i dëgjojmë me kujdes këto lutje të bukura dhe të përpi-
qemi të kuptojmë se çfarë po premtojmë dhe çfarë po na premto-
het . Kjo është lutja e ofruar për të bekuar bukën:
“O Perëndi, Ati i Amshuar, ne të kërkojmë ty në emër të Birit tënd, 
Jezu Krishtit, t’u bekosh e t’u shenjtërosh këtë bukë shpirtrave të të 
gjithë atyre që marrin prej saj, që ata të mund të hanë në kujtim të 
trupit të Birit tënd dhe të mund të të dëshmojnë ty, O Perëndi, Ati 
i Amshuar, se ata janë të gatshëm të marrin mbi vete emrin e Birit 
tënd dhe gjithmonë ta kujtojnë atë e të zbatojnë urdhërimet që ai u 
ka dhënë atyre, që të mund të kenë gjithmonë Shpirtin e tij me ta . 
Amen” (DeB 20:77) .
Kjo është lutja e ofruar për të bekuar ujin:
“O Perëndi, Ati i Amshuar, ne të kërkojmë ty në emër të Birit tënd, 
Jezu Krishtit, t’u bekosh e t’u shenjtërosh këtë verë [ujë] shpirtrave 
të të gjithë atyre që pinë prej saj, që ata të mund ta bëjnë atë në 
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kujtim të gjakut të Birit tënd, i cili u derdh për ta; që ata të mund të 
të dëshmojnë ty, O Perëndi, Ati i Amshuar, se gjithmonë e kujtojnë 
atë, që të mund të kenë Shpirtin e tij me ta . Amen” (DeB 20:79) .
Ordinanca e sakramentit kryhet shumë thjesht dhe me nderim .
•	Rishihni	me	kujdes	lutjet	e	sakramentit.	Mendoni	për	kuptimin	e	

secilës frazë .

Besëlidhjet që Ripërtërijmë gjatë Sakramentit

•	Çfarë	besëlidhjesh	ripërtërijmë	gjatë	sakramentit?	Çfarë	bekimesh	
na	premton	Ati	Qiellor	kur	i	mbajmë	këto	besëlidhje?

Sa herë që marrim sakramentin, ne ripërtërijmë besëlidhjet që kemi 
bërë me Zotin . Një besëlidhje është një premtim i shenjtë midis Zotit 
dhe fëmijëve të Tij . Besëlidhjet që bëjmë shprehen me qartësi në 
lutjet e sakramentit . Është e rëndësishme të dimë se cilat janë këto 
besëlidhje dhe ç’kuptim kanë .
Ne besëlidhim se jemi të gatshëm të marrim mbi vete emrin e Jezu 
Krishtit . Me anë të kësaj ne tregojmë se jemi të gatshëm të identifi-
kohemi me Të dhe me Kishën e Tij . Ne zotohemi t’i shërbejmë Atij 
dhe bashkënjerëzve tanë . Ne premtojmë se nuk do t’i sjellim turp 
ose qortim atij emri .
Ne besëlidhim ta kujtojmë gjithmonë Jezu Krishtin . Të gjitha 
mendimet, ndjenjat dhe veprimet tona do të ndikohen nga Ai dhe 
misioni i Tij .
Ne premtojmë të mbajmë urdhërimet e Tij .
Ne i marrim këto detyrime mbi vete kur pagëzohemi (shih 
DeB 20:37; Mosia 18:6–10) . Kështu, kur marrim sakramentin, ne 
ripërtërijmë besëlidhjet që bëmë kur u pagëzuam . Jezusi na dha 
modelin për marrjen e sakramentit (shih 3 Nefi 18:1–12) dhe tha se 
kur e zbatojmë këtë model, duke u penduar për mëkatet tona dhe 
duke besuar në emrin e Tij, do të marrim faljen e mëkateve tona 
(shih Përkthimi i Joseph Smith-it, Mateu 26:24) .
Zoti premton se nëse mbajmë besëlidhjet tona, do të kemi gjith-
monë Shpirtin e Tij me ne . Një njeri i udhëhequr nga Shpirti do të 
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ketë diturinë, besimin, fuqinë dhe drejtësinë për të fituar jetën e 
përjetshme .
•	Çfarë	mund	të	bëjmë	që	t’i	kujtojmë	këto	premtime	gjatë	javës?

Qëndrimi Ynë Kur Marrim Sakramentin

•	Si	mund	të	përgatitemi	për	të	marrë	sakramentin?	Për	çfarë	mund	
të mendojmë gjatë sakramentit për të na ndihmuar të kujtojmë 
Shlyerjen	e	Shpëtimtarit?

Para se të marrim sakramentin, ne duhet të përgatitemi shpirtërisht . 
Zoti thekson se asnjë nuk duhet ta marrë sakramentin padenjë-
sisht . Kjo do të thotë se duhet të pendohemi për mëkatet tona para 
se të marrim sakramentin . Shkrimet e shenjta thonë: “Nëse dikush 
ka shkelur një ligj, mos e lejoni të marrë derisa ai të bëjë pajtim” 
(DeB 46:4) . Zoti i udhëzoi dymbëdhjetë dishepujt e Tij nefitë: “Ju 
nuk duhet të lejoni me dijeni që ndokush të marrë nga mishi dhe 
nga gjaku im padenjësisht, kur ju ta shpërndani; Pasi kushdo që 
ha dhe pi mishin dhe gjakun tim, duke qenë i padenjë, ha dhe pi 
mallkimin e shpirtit të tij” (3 Nefi 18:28–29) .
Gjatë shërbesës së sakramentit duhet të largojmë nga mendja të 
gjitha mendimet e padenja . Duhet të jemi të zhytur në lutje dhe të 
tregojmë nderim . Duhet të mendojmë për Shlyerjen e Shpëtimtarit 
tonë dhe të jemi mirënjohës për të . Ne duhet të analizojmë jetën 
tonë dhe të kërkojmë mënyra se si mund ta përmirësojmë atë . 
Gjithashtu duhet të ripërtërijmë vendosmërinë tonë për të mbajtur 
urdhërimet .
Nuk është e nevojshme të jemi të përkryer para se të marrim sakra-
mentin, por duhet të kemi shpirtin e pendimit në zemër . Qëndrimi 
që tregojmë ndaj marrjes së sakramentit ndikon përvojën tonë me 
të . Nëse e marrim sakramentin me një zemër të pastër, marrim 
bekimet e premtuara nga Zoti .
•	Si	mendoni	ju,	përse	marrja	denjësisht	e	sakramentit	rrit	forcën	

tonë	shpirtërore?

Për mësuesit: Nëse shumë prej atyre që u jepni mësim janë prindër, ju mund të dëshironi 
t’u kërkoni atyre të shprehin ide se si mund të ndihmojnë fëmijët e tyre që të përgatiten ta 
marrin sakramentin me nderim.
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Shkrime të Shenjta të Tjera

•	1	Korintasve	11:27–29	(merreni	sakramentin	denjësisht)
•	Gjoni	4:5–14	( Jezusi	është	Uji	i	Gjallë)
•	Gjoni	6:30–35	( Jezusi	është	Buka	e	Jetës)
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Kuptimi i Ditës së Shabatit

•	Çfarë	është	dita	e	Shabatit?
“Mbaje mend ditën e shtunë për ta shenjtëruar” (Eksodi 20:8; 
shih gjithashtu DeB 68:29) .
Fjala Shabat vjen nga një fjalë hebraike që do të thotë pushim . 
 Përpara Ringjalljes së Jezu Krishtit, dita e Shabatit përkujtoi ditën që 
Perëndia pushoi pasi përfundoi Krijimin . Ishte një shenjë e besëlidh-
jes mes Perëndisë dhe popullit të Tij . Në librin e Zanafillës lexojmë 
se Perëndia krijoi qiejt dhe tokën në gjashtë periudha kohore, të 
cilat i quajti ditë: “Ndërkaq ditën e shtatë Perëndia mbaroi veprën 
që kishte kryer dhe ditën e shtatë u çlodh nga gjithë vepra që kishte 
kryer . Dhe Perëndia bekoi ditën e shtatë dhe e shenjtëroi” (Zanafilla 
2:2–3) . Tani Shabati përkujton gjithashtu Ringjalljen e Jezu Krishtit . 
Dita e Shabatit është çdo ditë e shtatë . Ajo është një ditë e shenjtë 
e shuguruar nga Perëndia që ne të pushojmë nga punët tona të 
përditshme dhe ta adhurojmë Atë .

Qëllimi i Ditës së Shabatit

•	Si	do	t’ia	shpjegonit	qëllimin	e	ditës	së	Shabatit	dikujt	që	nuk	di	
gjë	për	Shabatin?

Jezusi na mësoi se dita e Shabatit është bërë për të mirën tonë 
(shih Marku 2:27) . Qëllimi i Shabatit është të na japë një ditë gjatë 
javës në të cilën t’i drejtojmë mendimet dhe veprimet tona drejt 
Perëndisë . Ajo nuk është thjesht një ditë për të pushuar nga puna . 
Ajo është një ditë e shenjtë për t’u kaluar në adhurim dhe nderim . 
Ndërsa pushojmë nga aktivitetet tona të përditshme, mendjet tona 
janë të lira të mendohen mbi çështje shpirtërore . Gjatë kësaj dite 
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ne ripërtërijmë besëlidhjet që kemi bërë me Zotin dhe i ushqejmë 
shpirtrat me gjërat e Shpirtit .
•	Mendoni	se	çfarë	mund	të	bëni	për	ta	mbajtur	në	mendje	qëllimin	

e Shabatit ndërsa përgatiteni për atë ditë çdo javë .

Historia e Shabatit

Dita e shtatë u shenjtërua nga Perëndia si një Shabat që në filli-
min e tokës (shih Zanafilla 2:2–3) . Që nga kohët më të hershme, 
tradita e një dite të shenjtë të shtatë është ruajtur midis popujve të 
ndryshëm të tokës . Perëndia u ripërtëriti izraelitëve një urdhërim 
në lidhje me këtë ditë, duke thënë: “Mbaje mend ditën e shtunë 
për ta shenjtëruar” (Eksodi 20:8) . Mbajtja e ditës së Shabatit ishte 
gjithashtu një shenjë që izraelitët ishin populli i Tij i besëlidhjes 
(shih Eksodi 31:12–13, 16; Isaia 56:1–8; Jeremia 17:19–27) .
Megjithatë, disa udhëheqës hebrenj krijuan shumë rregulla të 
panevojshme për Shabatin . Ata caktuan se sa larg mund të shkonin 
njerëzit, çfarë lloj nyjesh mund të lidhnin dhe kështu me radhë . 
Kur disa udhëheqës hebrenj e kritikuan Jezu Krishtin se shëronte 
njerëz në ditën e Shabatit, Jezusi u kujtoi atyre se Shabati ishte bërë 
për të mirën e njeriut .
Nefitët gjithashtu e respektuan ditën e Shabatit sipas urdhërimeve 
të Perëndisë (shih Jaromi 1:5) .
Në kohët moderne Zoti e ka përsëritur urdhërimin e Tij se duhet ta 
kujtojmë ditën e Shabatit dhe ta mbajmë të shenjtë (shih DeB 68:29) .

Dita e Zotit

•	Pse	u	ndryshua	Shabati	nga	dita	e	shtatë	në	ditën	e	parë?
Deri në Ringjalljen e Tij, Jezu Krishti dhe dishepujt e Tij e nderuan 
ditën e shtatë si Shabat . Pas Ringjalljes së Tij, filloi të mbahej e 
diela si dita e shenjtë e Zotit në kujtim të Ringjalljes së Tij në atë 
ditë (shih Veprat e Apostujve 20:7; 1 Korintasve 16:2) . Që nga ajo 
kohë e tutje, pasuesit e Tij e kanë caktuar ditën e parë të javës si 
Shabatin e tyre . Në të dyja rastet ka gjashtë ditë pune dhe një ditë 
për pushim e përkushtim .
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Zoti na ka dhënë një urdhërim të drejtpërdrejtë në këto ditë që 
edhe ne duhet ta nderojmë të dielën, ditën e Zotit, si Shabatin tonë 
(shih DeB 59:12) .
•	Si	mund	ta	ndikojë	adhurimin	tonë	në	Shabat	kujtimi	i	Ringjalljes?

Ta Mbajmë të Shenjtë Ditën e Shabatit

•	Çfarë	do	të	thotë	ta	mbash	të	shenjtë	ditën	e	Shabatit?
Zoti na kërkon së pari, ta shenjtërojmë ditën e Shabatit . Në një zbu-
lesë dhënë Jozef Smithit në vitin 1831, Zoti i urdhëroi shenjtorët të 
shkonin në shtëpinë e lutjes dhe të ofronin sakramentet e tyre, të 
preheshin nga punët e tyre dhe t’i drejtonin lutje Më të Lartit (shih 
DeB 59:9–12) .
Së dyti, Ai na kërkon të prehemi nga punët e përditshme . Kjo do 
të thotë se nuk duhet të kryejmë asnjë lloj pune që nuk do të na 
lejonte t’u kushtonim vëmendje të plotë çështjeve shpirtërore . Zoti 
u tha izraelitëve: “Nuk do të bësh në atë ditë asnjë punë, as ti, as 
biri yt, as bija jote, as shërbëtori yt, as shërbëtorja jote, as kafshët e 
tua” (Eksodi 20:10) . Profetët tanë na kanë thënë se në këtë ditë nuk 
duhet të bëjmë pazar, të shkojmë për gjueti, për peshkim, të mos 
ndjekim veprimtari sportive, apo të mos marrim pjesë në veprimtari 
të ngjashme me këto . 
Megjithatë, Presidenti Spenser W . Kimball na porositi që, nëse 
thjesht rrimë kot pa bërë asgjë ditën e Shabatit, as kështu nuk e 
mbajmë atë të shenjtë . Shabati kërkon mendime dhe veprime të 
dobishme . (Shih Teachings of Presidents of the Church: Spencer W . 
Kimball [2006], f . 170 .)
Çfarë gjërash mund	të	bëjmë	në	ditën	e	Shabatit?	Profeti	Isaia	
sugjeroi se duhet të mos bëjmë gjëra për kënaqësinë tonë dhe 
duhet “[ta quajmë] të shtunën kënaqësi, ditën e shenjtë të Zotit, 
që meriton nder” (Isaia 58:13) .
Duhet të mbajmë parasysh gjëra të drejta që mund të bëjmë në ditën 
e Shabatit . Për shembull, mund ta mbajmë të shenjtë ditën e Shabatit 

Për mësuesit: Mund t’i ndihmoni pjesëtarët e klasës apo pjesëtarët e familjes që të 
mendojnë më thellësisht për një pyetje duke u dhënë kohë të mendohen. Pasi të kenë 
patur kohë të mjaftueshme, kërkoni përgjigjet e tyre.
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duke shkuar në mbledhjet e Kishës; duke lexuar shkrimet e shenjta 
dhe fjalët e udhëheqësve tanë të Kishës; duke vizituar të sëmurët, të 
moshuarit dhe të dashurit tanë; duke dëgjuar muzikë lartësuese dhe 
duke kënduar himne; duke iu lutur Atit tonë Qiellor me lavdërim e 
falënderim; duke kryer shërbim në Kishë; duke përgatitur shënime 
të historisë familjare dhe histori vetjake; duke treguar ndodhi që nxi-
tin besim, duke u dhënë dëshminë tonë pjesëtarëve të familjes dhe 
duke ndarë përvoja shpirtërore me ta; duke u shkruar letra misio-
narëve dhe të dashurve; duke agjëruar me një qëllim; si dhe duke 
ndarë kohë me fëmijë dhe të tjerë në shtëpi .
Për të vendosur se cilat veprimtari të tjera janë të përshtatshme që 
të përfshihemi në to në ditën e Shabatit, mund ta pyesim veten: A 
do	të	më	lartësojë	dhe	frymëzojë	kjo	gjë?	A	tregon	ajo	respekt	për	
Zotin?	A	i	drejton	mendimet	e	mia	tek	Ai?
Disa herë mund të ndodhë që na kërkohet të punojmë ditën e 
Shabatit . Këtë duhet ta shmangim sa herë që të jetë e mundur, 
por kur është e domosdoshme të punojmë, ne ende duhet ta 
ruajmë shpirtin e adhurimit të Shabatit në zemrat tona sa më 
shumë të mundemi .
•	Mendoni	për	diçka	që	mund	të	bëni	për	t’u	përmirësuar	në	për-

pjekjet tuaja që ta mbani të shenjtë Shabatin . Nëse jeni prind 
apo gjysh, mendoni për diçka që mund të bëni për të ndihmuar 
fëmijët apo nipërit e mbesat tuaja që të kuptojnë domethënien e 
Shabatit .

Bekimet për Respektimin e Shabatit

•	Cilat	janë	disa	bekime	që	marrim	kur	e	mbajmë	të	shenjtë	ditën	e	
Shabatit?

Në qoftë se e nderojmë ditën e Shabatit, mund të marrim bekime 
të mëdha shpirtërore dhe fizike . Zoti ka thënë se, nëse e mbajmë 
ditën e Shabatit me falënderim dhe zemra të gëzuara, do të jemi 
plot gëzim . Ai ka premtuar:
“Plotësia e tokës do të jetë juaja,  .  .  . qoftë për ushqim ose për 
veshje, ose për shtëpi, ose për hambarë, ose për pemishte, ose 
për kopshte, ose për vreshta;
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Po, gjithë gjërat që vijnë nga toka, në stinën e tyre, bëhen për të 
mirën dhe për përdorimin e njeriut, si për të kënaqur syrin, edhe 
për të gëzuar zemrën;
Po, për ushqim dhe për veshje, për shije dhe për aromë, për të 
forcuar trupin dhe për të gjallëruar shpirtin” (DeB 59:16–19) .

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Eksodi	31:16–17	(Shabati	është	një	besëlidhje	e	përhershme	mes	
Zotit dhe popullit të Tij)

•	Mosia	13:16–19;	18:23;	Eksodi	35:1–3;	Levitiku	26:2–4,	6,	12	
(respektojeni Shabatin si një ditë të shenjtë)

•	Lluka	6:1–11	(është	e	ligjshme	të	bësh	mirë	ditën	e	Shabatit)
•	Lluka	13:11–17;	Gjoni	5:1–18	(shembulli	i	Jezusit	i	bërjes	mirë	

në Shabat)
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Si të Agjërojmë Siç Duhet

•	Çfarë	mund	të	bëjmë	që	ta	bëjmë	agjërimin	një	përvojë	të	
gëzueshme?

Që nga koha e Adamit, populli i Perëndisë ka agjëruar për t’iu afruar 
më pranë Perëndisë dhe për ta adhuruar Atë . Jezusi e tregoi rëndë-
sinë e agjërimit nëpërmjet vetë shembullit të Tij (shih Lluka 4:1–4) . 
Nëpërmjet zbulesës së ditëve të mëvonshme mësojmë se Zoti ende 
pret që populli i tij të agjërojë dhe të lutet shpesh (shih DeB 88:76) .
Agjërim do të thotë të mos hash dhe të mos pish . Agjërimi herë 
pas here është i mirë për trupin tonë dhe na e ndihmon mendjen 
të bëhet më aktive .
Shpëtimtari na mësoi se agjërimi me qëllim është më tepër sesa të 
mos hash dhe të mos pish . Ne duhet që gjithashtu të përqendro-
hemi në gjërat shpirtërore .

Ne Duhet të Lutemi Kur Agjërojmë
Lutja është një pjesë e domosdoshme e agjërimit . Në të gjitha 
shkrimet e shenjta, lutja dhe agjërimi përmenden së bashku . Agjë-
rimi ynë duhet të shoqërohet nga lutja e sinqertë dhe ne duhet ta 
fillojmë dhe ta mbarojmë agjërimin me lutje .

Ne Duhet të Agjërojmë me një Qëllim
Agjërimi mund të ketë shumë qëllime . Ne mund të mposhtim 
dobësitë ose problemet tona duke agjëruar dhe duke u lutur . Ndo-
njëherë mund të dëshirojmë të agjërojmë për ndihmë ose udhë-
heqje për të tjerët, si për shembull për një anëtar të familjes që 

Për mësuesit: Mund të dëshironi t’i ndani pjesëtarët e klasës apo pjesëtarët e familjes në 
grupe me dy deri katër vetë dhe t’i jepni secilit grup një mundësi për të diskutuar mënyra si 
ta bëni agjërimin një përvojë të gëzueshme. Pastaj punoni së bashku për të bërë një listë të 
ideve të gjithsecilit – ndoshta në një tabelë ose në një copë të madhe letre.
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është i sëmurë dhe ka nevojë për një bekim (shih Mosia 27:22–23) . 
Nëpërmjet agjërimit mund të arrijmë të njohim të vërtetën e gjërave 
ashtu si profeti Alma në Librin e Mormonit . Ai tha: “Vini re, unë 
kam agjëruar dhe jam lutur për shumë ditë, që t’i di këto gjëra vetë . 
Dhe tani, unë vetë e di se ato janë të vërteta; pasi Zoti Perëndi m’i 
ka njoftuar nëpërmjet Shpirtit të tij të Shenjtë” (Alma 5:46) .
Mund të agjërojmë që të ndihmojmë të tjerët të përqafojnë të 
vërtetën . Agjërimi mund të ndihmojë për të na ngushëlluar në 
kohë trishtimi dhe vajtimi (shih Alma 28:4–6) . Agjërimi mund të 
na ndihmojë të bëhemi të përulur dhe të ndihemi më pranë Atit 
tonë Qiellor (shih Helamani 3:35) .
Nuk duhet të agjërojmë me qëllim që t’u biem në sy të tjerëve . 
Zoti këshilloi:
“Dhe kur të agjëroni, mos u tregoni të pikëlluar si hipokritët; 
sepse ata shfytyrohen për t’u treguar njerëzve se agjërojnë;
në të vërtetë ju them se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre .
Kurse ti, kur të agjërosh, vajose kokën dhe laje fytyrën, me qëllim 
që të mos u tregosh njerëzve se ti agjëron” (Mateu 6:16–18) .
Ne duhet të jemi të gëzuar kur agjërojmë dhe të mos t’ua bëjmë të 
ditur publikisht të tjerëve që po agjërojmë .
•	Si	ndikon	qëndrimi	ynë	ndaj	përvojës	tonë	kur	agjërojmë?

Dita e Agjërimit

Një të diel të çdo muaji shenjtorët e ditëve të mëvonshme e respe-
ktojnë si një ditë agjërimi . Gjatë kësaj dite ne nuk hamë dhe as 
nuk pimë për dy vakte të njëpasnjëshme . Nëse do të hanim darkë 
të shtunën, atëherë nuk duhet të hamë dhe të pimë deri në darkën 
e së dielës .
Të gjithë anëtarët që janë fizikisht në gjendje duhet të agjërojnë . 
Ne duhet t’i nxisim fëmijët tanë të agjërojnë pasi janë pagëzuar, 
por kurrë nuk duhet t’i detyrojmë ata . Dita e agjërimit është një 
ditë e veçantë për t’u përulur para Zotit në agjërim e lutje . Ajo 
është një ditë për t’u lutur për falje për mëkatet tona dhe për 
fuqi që të mposhtim të metat tona e që të falim të tjerët .
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Në të dielën e agjërimit, anëtarët e Kishës mblidhen së bashku 
për të marrë sakramentin . Ata forcojnë veten dhe njëri-tjetrin duke 
dhënë dëshmi në mbledhjen e agjërimit dhe të dëshmive .
•	Si	keni	përfituar	nga	shprehja	e	dëshmisë	suaj	në	mbledhjen	e	

agjërimit	dhe	të	dëshmisë?	Si	keni	përfituar	nga	që	keni	dëgjuar	
të	tjerë	të	shprehin	dëshmitë	e	tyre?

Ofertat e Agjërimit

•	Përse	japim	kontribut	me	oferta	agjërimi?
Kur agjërojmë çdo muaj, Zoti na kërkon të ndihmojmë ata që janë 
në nevojë . Një mënyrë si e bëjmë këtë është duke dhënë, nëpërmjet 
autoritetit të duhur të priftërisë, paratë që do të kishim shpenzuar 
për ushqim për dy vaktet . Ne duhet të tregohemi sa më bujarë . 
Nëpërmjet ofertave të agjërimit ne bëhemi ortakë me Zotin në plo-
tësimin e nevojave të vëllezërve e motrave tona me më pak fat .

Ne Bekohemi Kur Agjërojmë

•	Çfarë	bekimesh	mund	të	marrim	kur	agjërojmë	siç	duhet?
Isaia, një profet i Dhiatës së Vjetër, shkroi për premtimet e pasura 
të Zotit ndaj atyre që agjërojnë dhe ndihmojnë nevojtarët . Na pre-
mtohet paqe, shëndet më i mirë dhe udhëheqje shpirtërore . Isaia 
na tregon për bekimet që vijnë kur agjërojmë: “Drita jote do të 
shpërthejë si agimi dhe shërimi yt do të mbijë menjëherë, drejtësia 
jote do të të pararendë dhe lavdia e Zotit do të jetë praparoja jote . 
Atëherë do të thërrasësh dhe Zoti do të të përgjigjet, do të bërta-
sësh dhe ai do të thotë: ‘Ja ku jam!’” (Isaia 58:8–9) .
Agjërimi përmirëson jetën tonë dhe na jep më tepër forcë . Ai na 
ndihmon të jetojmë parimet e tjera të ungjillit, sepse na afron më 
pranë Zotit .

Agjërimi Mëson Vetëkontrollin
Agjërimi na ndihmon të fitojmë forcë karakteri . Kur agjërojmë siç 
duhet, do të mësojmë të kontrollojmë dëshirat e pasionet tona . 
Ne bëhemi pak më të fortë pasi t’i kemi provuar vetes se kemi 
vetëkontroll . Nëse u mësojmë fëmijëve tanë të agjërojnë, ata do 
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të zhvillojnë forcën shpirtërore për të mposhtur tundime më të 
mëdha në të ardhmen .

Agjërimi na Jep Fuqi Shpirtërore
Kur agjërojmë me urtësi dhe me lutje, zhvillojmë besimin . Me atë 
besim që fitojmë do të kemi fuqi më të madhe shpirtërore . Për 
shembull, Alma (profet i Librit të Mormonit) tregon historinë e 
ritakimit me bijtë e Mosias shumë vite pas kthimit të tyre të mre-
kullueshëm në besim . Ai ndjeu gëzim të madh kur mësoi se ata 
e kishin forcuar besimin e tyre dhe kishin zhvilluar fuqi më të 
madhe shpirtërore . Ata e kishin fituar këtë fuqi sepse “ata ishin 
dhënë pas lutjeve të shumta dhe agjërimit; prandaj ata kishin 
shpirtin e profecisë dhe shpirtin e zbulesës” (Alma 17:3) .
Bijtë e Mosias u kishin predikuar për 14 vjet lamanitëve . Duke qenë 
se bijtë e Mosias kishin agjëruar dhe ishin lutur, Shpirti i Zotit i bëri 
fjalët e tyre më të fuqishme . Kjo u dha atyre sukses të madh në 
punën e tyre misionare . (Shih Alma 17:4 .)
Shpëtimtari u ka thënë atyre që agjërojnë në mënyrën e duhur: 
“Ati yt, i cili shikon në fshehtësi, do ta japë shpërblimin publikisht” 
(Mateu 6:18) .
•	Si	mundet	agjërimi	të	rrisë	fuqinë	tonë	shpirtërore	për	t’u	rezistuar	

tundimeve,	për	të	marrë	zbulesë,	për	të	bërë	veprime	të	drejta?

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Lluka	2:37;	Alma	45:1	(adhurimi	i	Perëndisë	me	anë	të	agjërimit)
•	Isaia	58:3–11	(agjërimi	në	mënyrën	e	duhur)
•	Mosia	27:19,	23	(agjërimi	për	të	sëmurët)
•	3	Nefi	27:1–3;	Eksodi	34:27–28	(agjërimi	për	zbulesë	dhe	dëshmi)
•	Alma	6:6;	17:9	(agjërimi	për	ata	që	nuk	e	njohin	Perëndinë)
•	Veprat	e	Apostujve	13:2–3	(agjërimi	për	zgjedhjen	e	drejtuesve	

të Kishës)
•	Mosia	4:26	(mbajtja	e	një	shlyerjeje	të	mëkateve	tona	kur	ndih-

mojmë nevojtarët)
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Kuptimi i Sakrificës

Sakrificë do të thotë t’i japim Zotit çfarëdo që Ai kërkon nga koha 
jonë, të mirat tona tokësore dhe energjitë tona për ta çuar përpara 
punën e Tij . Zoti urdhëroi: “Para së gjithash kërkoni mbretërinë e 
Perëndisë dhe drejtësinë e tij” (Mateu 6:33) . Gatishmëria jonë për 
të sakrifikuar është një tregues i përkushtimit tonë ndaj Perëndisë . 
Njerëzit janë vënë gjithmonë në provë për të parë nëse do të 
vendosnin në jetë në fillim gjërat e Perëndisë .
•	Përse	është	e	rëndësishme	të	sakrifikojmë	ashtu	si	kërkon	Zoti	

pa	pritur	ndonjë	gjë	në	këmbim?

Ligji i Sakrificës Praktikohej në Lashtësi

•	Cila	ishte	domethënia	e	sakrificës	së	kryer	nga	populli	i	besëlidhjes	
së	Zotit	në	lashtësi?

Që nga koha e Adamit dhe e Evës e deri në kohën e Jezu Krishtit, 
populli i Zotit praktikoi ligjin e sakrificës . Ata ishin urdhëruar të 
ofronin si sakrifica të parëlindurit e tufave të tyre . Këto kafshë 
duhet të ishin të përkryera, pa asnjë të metë . Kjo ordinancë u dha 
për ta kujtuar popullin se Jezu Krishti, i Parëlinduri i Atit, do të 
vinte në botë . Ai do të ishte i përkryer në çdo gjë dhe do të ofro-
hej si fli për mëkatet tona . (Shih Moisiu 5:5–8 .)
Jezusi erdhi vërtet dhe e ofroi veten si një fli, pikërisht ashtu siç u 
qe mësuar njerëzve më parë . Për shkak të sakrificës së Tij, të gjithë 
do të shpëtohen nga vdekja fizike nëpërmjet Ringjalljes dhe të gjithë 
mund të shpëtohen prej mëkateve të tyre nëpërmjet besimit tek Jezu 
Krishti (shih kapitullin 12 në këtë libër) .

Për mësuesit: Nuk është e nevojshme të jepni mësim gjithçka në secilin kapitull. Ndërsa 
përgatiteni plot lutje të jepni mësim, kërkoni udhërrëfimin e Shpirtit për të ditur se cilat 
pjesë të kapitullit duhet të zhvilloni dhe cilat pyetje duhet të bëni.
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Sakrifica shlyese e Krishtit shënoi mbarimin e sakrificës me derdhje 
gjaku . Një sakrificë e tillë e jashtme u zëvendësua me ordinancën 
e sakramentit . Ordinanca e sakramentit u dha për të na kujtuar 
për sakrificën e madhe të Shpëtimtarit . Ne duhet ta marrim sakra-
mentin shpesh . Emblemat e bukës dhe të ujit na kujtojnë trupin e 
Shpëtimtarit dhe gjakun e Tij, që derdhi për ne (shih kapitullin 23 
në këtë libër) .
•	Përse	Shlyerja	konsiderohet	si	sakrifica	e	madhe	dhe	e	fundit?

Ne Ende Duhet të Sakrifikojmë

•	Si	e	zbatojmë	ligjin	e	sakrificës	sot?
Megjithëse sakrifica me derdhjen e gjakut mori fund, Zoti ende 
kërkon që ne të sakrifikojmë . Por tani Ai kërkon një lloj tjetër fli-
jimi . Ai tha: “Dhe ju nuk do të më ofroni më derdhje gjaku;  .  .  . dhe 
olokaustet tuaja do të marrin fund .  .  .  . Dhe ju do të më ofroni për 
fli një zemër të thyer dhe një shpirt të penduar” (3 Nefi 9:19–20) . 
Një “zemër [e] thyer dhe një shpirt [i] penduar” do të thotë se ne 
ofrojmë trishtim të thellë për mëkatet tona ndërsa përulemi e 
pendohemi për to . 

Ne Duhet të Jemi të Gatshëm të Sakrifikojmë Çdo Gjë që 
Kemi për Zotin

•	Përse	njerëzit	janë	të	gatshëm	të	bëjnë	sakrifica?
Apostulli Pal shkroi se ne duhet të bëhemi fli të gjallë, të shenjtëruar 
e të pëlqyer për Perëndinë (shih Romakëve 12:1) .
Nëse duam të jemi fli të gjallë, ne duhet të jemi të gatshëm të japim 
çdo gjë që kemi për Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve 
të Mëvonshme – për të ndërtuar mbretërinë e Perëndisë mbi tokë 
dhe për të punuar për ta sjellë në dritë Sionin (shih 1 Nefi 13:37) .
Një i ri i pasur nga krerët e pyeti Shpëtimtarin: “Ç’duhet të bëj 
për	të	trashëguar	jetën	e	përjetshme?”	Jezusi	iu	përgjigj:	“Ti	i	njeh	
urdhërimet: ‘Mos shkel kurorën, mos vrit, mos vidh, mos thuaj 
dëshmi të rrem, ndero atin tënd dhe nënën tënde .’” I riu pasanik i 
tha: “ ‘Të gjitha këto i kam zbatuar që nga rinia .’ Si e dëgjoi, Jezusi 
i tha: ‘Të mungon akoma një gjë: shit gjithçka që ke dhe jepua të 
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varfërve dhe do të kesh një thesar në qiell; pastaj eja e më ndiq .’” 
Kur i riu pasanik dëgjoi këto gjëra, u trishtua shumë . Ai ishte 
shumë i pasur dhe zemrën e kishte vënë mbi pasuritë e tij . (Shih 
Lluka 18:18–23; shih gjithashtu figurën në këtë kapitull .)
I riu pasanik ishte një njeri i mirë . Por kur u vu në provë, ai nuk qe i 
gatshëm të sakrifikonte pasuritë e tij tokësore . Nga ana tjetër, dishe-
pujt e Zotit Pjetri dhe Andrea qenë të gatshëm të sakrifikonin çdo 
gjë për hir të mbretërisë së Perëndisë . Kur Jezusi u tha: “‘Ndiqmëni’ 
 .  .  . ata i lanë menjëherë rrjetat dhe e ndoqën” (Mateu 4:19–20) .
Ashtu si dishepujt, ne mund të ofrojmë aktivitetet tona të përdit-
shme si sakrificë për Zotin . Ne mund të themi: “U bëftë vullneti yt .” 
Abrahami veproi kështu . Ai jetoi në tokë para Krishtit, në kohën kur 
kërkoheshin sakrificat dhe olokaustet . Si provë e besimit të Abraha-
mit, Zoti e urdhëroi atë të ofronte birin e tij Isakun si fli . Isaku ishte 
i vetmi bir i Abrahamit dhe Sarës . Urdhëri për ta ofruar atë si sakri-
ficë ishte tepër i dhimbshëm për Abrahamin .
Megjithatë, ai dhe Isaku e kryen udhëtimin e gjatë deri në vendin 
e Moriahve, ku do të bëhej flijimi . Ata udhëtuan për tre ditë . Për-
fytyroni mendimet e Abrahamit dhe dhimbjen e tij . Biri i tij do t’i 
flijohej Zotit . Kur arritën në vendin e Moriahve, Isaku mbarti drutë 
dhe Abrahami mbarti zjarrin e thikën drejt vendit ku do të ndërtonin 
altarin . Isaku tha: “‘Ati im!  .  .  . ja zjarri dhe druri, po ku është qengji 
për	sakrificën?’	Abrahami	u	përgjigj:	‘Djali	im,	Perëndia	do	ta	sigurojë	
vetë qengjin për sakrificën .’” Më pas Abrahami ndërtoi një altar dhe 
vendosi drutë mbi të . Ai e lidhi Isakun dhe e vendosi mbi altar sipër 
druve . Pastaj mori thikën për ta vrarë Isakun . Në atë çast një engjëll i 
Zotit e ndaloi duke i thënë: “Abraham  .  .  . mos e zgjat dorën kundër 
djalit dhe mos i bëj asnjë të keqe . Tani e di mirë që ti i trembesh 
Perëndisë, se nuk më ke refuzuar birin tënd, të vetmin bir që ke .” 
(Shih Zanafilla 22:1–14 .)
Abrahami duhet të ish mbushur me gëzim kur nuk iu kërkua më 
të sakrifikonte të birin . Por ai e donte Zotin aq shumë sa ishte i 
gatshëm të bënte çdo gjë që Zoti kërkonte .
•	Çfarë	shembujsh	sakrifice	keni	parë	ju	në	jetën	e	njerëzve	që	njihni?	

Çfarë shembujsh sakrifice keni parë në jetën e paraardhësve tuaj, 
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në jetën e anëtarëve të hershëm të Kishës, në jetën e njerëzve në 
shkrimet	e	shenjta?	Çfarë	keni	mësuar	nga	këta	shembuj?

Sakrifica na Ndihmon për të na Përgatitur të Jetojmë në 
Prani të Perëndisë

Vetëm nëpërmjet sakrificës mund të bëhemi të denjë të jetojmë në 
prani të Perëndisë . Vetëm nëpërmjet sakrificës mund të gëzojmë 
jetën e përjetshme . Shumë nga ata që kanë jetuar para nesh kanë 
sakrifikuar çdo gjë që kishin . Ne duhet të jemi të gatshëm të bëjmë 
të njëjtën gjë nëse duam të fitojmë shpërblimin e çmuar që ata 
gëzojnë .
Nga ne mund të mos kërkohet të sakrifikojmë çdo gjë . Por ashtu si 
Abrahami, ne duhet të jemi të gatshëm të sakrifikojmë çdo gjë që 
të bëhemi të denjë të jetojmë në praninë e Zotit .
Populli i Zotit gjithmonë ka sakrifikuar shumë dhe në mënyra të 
ndryshme . Disa kanë vuajtur vështirësi dhe tallje për hir të ungji-
llit . Disa prej të porsakthyerve në besim janë përjashtuar prej fami-
ljeve të tyre . Miqtë e vjetër janë larguar . Disa anëtarë kanë humbur 
punën; disa madje edhe jetën . Por Zoti i vë re sakrificat tona; Ai 
premton: “Dhe kushdo që ka lënë, për hir të emrit tim, shtëpi, 
vëllezër, motra, atë, nënë, grua, bij ose ara, do të marrë njëqind-
fish dhe do të trashëgojë jetë të përjetshme” (Mateu 19:29) .
Ndërsa dëshmitë tona për ungjillin rriten, ne bëhemi më të gatshëm 
për të bërë sakrifica edhe më të mëdha për Zotin . Vini re sakrificat 
e bëra në këta shembuj të vërtetë:
Një anëtar i Kishës në Gjermani ruajti të dhjetën e tij për vite me 
radhë derisa dikush me autoritetin e priftërisë të mund të vinte 
për ta pranuar atë .
Një mësuese e vizitave në Shoqatën e Ndihmës shërbeu për 30 vjet 
duke mos lënë asnjë detyrë pa plotësuar .
Një grup shenjtorësh në Afrikën e Jugut udhëtoi për tre ditë, duke 
qëndruar në këmbë, për të dëgjuar dhe parë profetin e Zotit .
Në një konferencë zone në Meksikë, anëtarët e Kishës fjetën përtokë 
dhe agjëruan gjatë ditëve të konferencës . Ata i kishin përdorur të 
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gjitha paratë e tyre që të shkonin në konferencë dhe nuk u kishte 
mbetur asgjë për ushqim dhe strehim .
Një familje shiti makinën për të siguruar paratë që donin t’i derdhnin 
në fondin e ndërtimit të një tempulli .
Një familje tjetër shiti shtëpinë për të siguruar paratë për të shkuar 
në tempull .
Shumë shenjtorë të ditëve të mëvonshme kanë fare pak të ardhura 
për të jetuar e megjithatë ata paguajnë të dhjetat e ofertat e tyre .
Një vëlla sakrifikoi punën e tij, sepse nuk pranoi të punonte të dielën .
Në një degë, të rinjtë dhuruan me dëshirë nga koha e tyre për t’u 
kujdesur për fëmijët, prindërit e të cilëve ndihmonin në ndërtimin 
e godinës së Kishës .
Të rinj e të reja refuzojnë apo shtyjnë mundësi të mira për punë, 
arsimim ose sporte për të shërbyer si misionarë .
Ka edhe shumë shembuj të tjerë të atyre që sakrifikojnë për Zotin . 
E megjithatë një vend në mbretërinë e Atit tonë Qiellor ja vlen çdo 
sakrificë që na duhet të bëjmë nga koha, talentet, energjitë, paratë 
dhe jeta jonë . Nëpërmjet sakrificës mund të marrim njohuri nga 
Zoti se jemi të pranueshëm për Të (shih DeB 97:8) .
•	Si	mendoni	ju,	përse	gatishmëria	jonë	për	të	sakrifikuar	është	e	

lidhur	me	qenien	tonë	gati	për	të	jetuar	në	prani	të	Perëndisë?

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Lluka	12:16–34	(aty	ku	është	thesari,	aty	është	dhe	zemra)
•	Lluka	9:57–62	(sakrifikoni	që	të	jeni	të	përshtatshëm	për	

mbretërinë)
•	DeB	64:23;	97:12	(sot	është	një	ditë	sakrifice)
•	DeB	98:13–15	(ata	që	e	humbasin	jetën	për	Zotin	do	ta	gjejnë	atë)
•	Alma	24	(populli	i	Amonit	sakrifikoi	jetën	në	vend	që	të	thyente	

betimin që i kishte bërë Zotit)
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Puna dhe  
Përgjegjësia Personale
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Puna Është një Parim i Përjetshëm

•	Çfarë	përvojash	keni	patur	që	ju	kanë	treguar	rëndësinë	e	punës?
Ati ynë Qiellor dhe Jezu Krishti na kanë treguar me anë të shem-
bullit dhe mësimeve të Tyre se puna është e rëndësishme në qiell 
dhe në tokë . Perëndia punoi për të krijuar qiejt dhe tokën . Ai bëri 
që detet të grumbulloheshin në një vend dhe të shfaqej tera . Ai 
bëri të mbijë mbi tokë gjelbërimi, bari dhe drurët . Ai krijoi diellin, 
hënën dhe yjet . Ai krijoi çdo gjallesë në det apo në tokë . Më pas 
Ai e vendosi Adamin dhe Evën në tokë për t’u kujdesur për të dhe 
për të sunduar mbi gjithë qeniet e tjera . (Shih Zanafilla 1:1–28 .)
Jezusi tha: “Im Atë vepron deri më tash, e edhe unë veproj” (Gjoni 
5:17) . Ai gjithashtu tha: “Unë duhet t’i kryej veprat e atij që më ka 
dërguar” (Gjoni 9:4) .

Ne Jemi Urdhëruar të Punojmë

Puna ka qenë mënyra e jetesës në tokë që kur Adami dhe Eva u 
larguan nga Kopshti i Edenit . Zoti i tha Adamit: “Do të hash bukën 
me djersën e ballit” (Zanafilla 3:19) . Adami dhe Eva punuan në 
fusha për të përmbushur nevojat e tyre dhe të fëmijëve të tyre 
(shih Moisiu 5:1) .
Zoti i tha popullit të Izraelit: “Do të punosh gjashtë ditë” (Eksodi 
20:9) .

Për mësuesit: Përpiquni të ndihmoni çdo pjesëtar të klasës apo pjesëtar të familjes të marrë 
pjesë gjatë mësimit. Individët mund të ndihmojnë duke vendosur karriget, duke ofruar lutjen 
e hapjes apo të mbylljes, duke shkruar në tabelë, duke lexuar me zë të lartë shkrimet, duke 
iu përgjigjur pyetjeve, duke ndarë dëshmi, apo duke përmbledhur mësimin.
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Në ditët e para të kishës së rivendosur, Zoti u tha shenjtorëve 
të ditëve të mëvonshme: “Tani, unë, Zoti, nuk jam i kënaqur me 
banorët e Sionit, sepse ka dembelë mes tyre” (DeB 68:31) .
Një profet i Perëndisë ka thënë: “Puna duhet të rikurorëzohet 
si një parim sundues në jetën e anëtarësisë së Kishës sonë” 
(Heber J . Grant, Teachings of Presidents of the Church: Heber J . 
Grant [2002], f . 115) .

Përgjegjësia Familjare

•	Cilat	janë	disa	përgjegjësi	që	kanë	etërit,	nënat	dhe	fëmijët	për	të	
mirëmbajtur	shtëpinë?	Çfarë	mund	të	bëjnë	pjesëtarët	e	familjes	
që	ta	ndajnë	punën?

Prindërit punojnë së bashku për të siguruar mirëqenien fizike, shpir-
tërore dhe emocionale të familjes së tyre . Ata nuk duhet të presin 
kurrë që dikush tjetër ta marrë përsipër këtë përgjegjësi në vend të 
tyre . Apostulli Pal shkroi: “Por në qoftë se dikush nuk kujdeset për 
të vetët, dhe më tepër për ata të shtëpisë, ai e ka mohuar besimin” 
(1 Timoteut 5:8) .
Çiftet duhet të kërkojnë frymëzim nga Zoti dhe të ndjekin këshi-
llën e profetëve kur vendosin përgjegjësitë individuale . Krijimi i 
një shtëpie ku parimet e ungjillit mësohen çdo ditë dhe ku ka me 
bollëk dashuri dhe rregull është po aq i rëndësishëm sa sigurimi i 
domosdoshmërive bazë për ushqim dhe veshmbathje .
Fëmijët duhet të bëjnë pjesën e tyre në punën e familjes . Është e 
nevojshme që fëmijëve t’u caktohen detyra që u përshtaten aftësive 
të tyre . Ata duhen përgëzuar për suksesin e tyre . Qëndrimi i mirë 
ndaj punës, zakonet dhe aftësitë mësohen nëpërmjet përvojave të 
suksesshme në shtëpi .
Ndonjëherë njerëzit hasin vështirësi kur përpiqen për të siguruar të 
mirat materiale për familjet e tyre . Sëmundje kronike, humbja e një 
bashkëshorti, ose prania e një prindi të moshuar mund t’i shtojnë 
përgjegjësitë në shtëpi . Ati ynë Qiellor i kujton familjet në të tilla 
situata dhe u jep atyre forcë për të përmbushur detyrat e tyre . Ai 
do t’i bekojë ata gjithmonë nëse i luten Atij me besim .
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Ne Mund të Gëzohemi në Punën Tonë

•	Si	ndikon	në	punë	qëndrimi	që	kemi	ndaj	saj?
Për disa njerëz puna është angari . Për të tjerë ajo është një pjesë e 
gëzueshme e jetës . Një mënyrë për të gëzuar në plotësi të mirat e 
jetës është të mësojmë ta duam punën .
Jo të gjithë mund ta zgjedhin llojin e punës që bëjnë . Disa punojnë 
me orare të zgjatura për të siguruar thjesht gjërat e nevojshme të 
jetesës . Është e vështirë të na pëlqejë një punë e tillë . E megjithatë 
njerëzit më të lumtur kanë mësuar ta pëlqejnë punën e tyre, cilado 
qoftë ajo .
Ne mund ta ndihmojmë njëri-tjetrin në punën tonë . Edhe barra më 
e rëndë bëhet më e lehtë kur e ndajmë atë .
Qëndrimi që mbajmë ndaj punës është shumë i rëndësishëm . 
Historia e mëposhtme tregon se si një njeri arriti të shikonte përtej 
punës së tij të përditshme . Një udhëtar kaloi pranë një guroreje dhe 
pa tre burra duke punuar . Ai e pyeti secilin nga ata se çfarë bënte . 
Përgjigjja e secilit prej tyre zbuloi një qëndrim të ndryshëm ndaj së 
njëjtës punë . “Po pres gurë”, tha i pari . I dyti u përgjigj: “Po fitoj tre 
monedha ari në ditë .” I treti buzëqeshi dhe tha: “Po ndihmoj për të 
ndërtuar një shtëpi të Perëndisë .”
Në çdo punë të ndershme ne mund t’i shërbejmë Perëndisë . Mbreti 
Beniamin, një profet nefit, tha: “Kur jeni në shërbimin e bashkë-
qenieve tuaja, ju jeni vetëm në shërbimin e Perëndisë tuaj” (Mosia 
2:17) . Nëse puna jonë siguron vetëm sa për domosdoshmëritë bazë 
të jetës për veten dhe familjet tona, ne ende jemi duke ndihmuar 
disa nga fëmijët e Perëndisë . 
•	Si	mund	ta	përmirësojmë	qëndrimin	tonë	ndaj	punës?

Perëndia e Dënon Përtacinë

Zoti nuk është i kënaqur me ata që janë dembelë ose përtacë . 
Ai tha: “Dembeli nuk do të ketë vend në kishë, në qoftë se nuk 
pendohet dhe nuk i korrigjon mënyrat e tij” (DeB 75:29) . Ai gjitha-
shtu urdhëroi: “Mos ji dembel; sepse ai që është dembel nuk duhet 
të hajë bukën, as duhet të veshë rrobat e punëtorit” (DeB 42:42) .
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Që nga ditët e para të Kishës, profetët i kanë mësuar shenjtorët e 
ditëve të mëvonshme të jenë të pavarur, të mbështeten te vetja dhe 
të shmangin përtacinë . Shenjtorët e vërtetë të ditëve të mëvonshme 
nuk do ta hiqnin nga shpatullat me dashje barrën për mbështet-
jen e tyre . Për aq kohë sa janë të aftë fizikisht, ata do të sigurojnë 
domosdoshmëritë e jetës për vete dhe familjet e tyre .
Për aq sa janë në gjendje, të gjithë anëtarët e Kishës duhet të pra-
nojnë përgjegjësinë për t’u kujdesur për të afërmit e tyre që nuk 
kanë mundësinë të sigurojnë jetesën për vete .
•	Si	ndikon	përtacia	tek	një	individ,	një	familje,	një	komunitet?

Puna, Zbavitja dhe Çlodhja

•	Përse	është	e	rëndësishme	të	ruajmë	ekuilibrin	në	jetë	midis	
punës,	zbavitjes	dhe	çlodhjes?

Secili prej nesh duhet të gjejë ekuilibrin e duhur midis punës, 
zbavitjes dhe çlodhjes . Ekziston një thënie e vjetër: “Të mos bësh 
asgjë është puna më e rëndë nga të gjitha, sepse kurrë nuk mund 
të ndalesh për t’u çlodhur .” Pa punë, çlodhja dhe pushimi nuk 
kanë kuptim .
Jo vetëm që është e këndshme dhe e nevojshme të çlodhesh, por 
ne jemi urdhëruar të pushojmë në ditën e Shabatit (shih Eksodi 
20:10; DeB 59:9–12) . Kjo ditë çlodhjeje pas çdo gjashtë ditë pune 
sjell çlodhje për ditët në vazhdim . Zoti gjithashtu u premton 
“plotësinë e tokës” atyre që e respektojnë ditën e Shabatit (shih 
DeB 59:16–20; shih edhe kapitullin 24 në këtë libër) .
Në ditët e tjera të javës, përveç punës, mund të kalojmë kohë për 
të përmirësuar talentet tona e për t’u kënaqur me gjërat që na 
pëlqejnë, për t’u zbavitur apo për të bërë aktivitete të tjera që do 
të na çlodhin .
•	Çfarë	mund	të	bëjmë	për	të	mbajtur	një	ekuilibër	të	mirë	midis	

punës,	zbavitjes	dhe	çlodhjes?	Si	mund	t’i	ndihmojnë	prindërit	
fëmijët	e	tyre	që	ta	mbajnë	këtë	ekuilibër?
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Bekimet e Punës

•	Cilat	janë	disa	bekime	që	vijnë	nga	puna	e	ndershme?
Perëndia i zbuloi Adamit: “Do të hash bukën me djersën e ballit” 
(Zanafilla 3:19) . Përveç se është një ligj tokësor, ky ishte gjithashtu 
një ligj për shpëtimin e shpirtit të Adamit . Nuk ekziston një ndarje 
e vërtetë midis punës shpirtërore, mendore dhe fizike . Puna është 
thelbësore për secilin nga ne për rritjen, zhvillimin e karakterit dhe 
kënaqësi të shumta që dembeli nuk i njeh kurrë .
Presidenti Dejvid O . Mek-Kei tha: “Le ta kuptojmë se privilegji 
për të punuar është një dhuratë, se fuqia për të punuar është një 
bekim, se dashuria për punën është sukses” (Pathways to Happi-
ness [1957], f . 381) .
“Njerëzit janë, që ata të mund të kenë gëzim” (2 Nefi 2:25) . Puna 
është një çelës për gëzim të plotë në planin e Perëndisë . Nëse jemi 
të drejtë, do të kthehemi për të jetuar me Atin tonë Qiellor dhe do 
të kemi ende punë për të bërë . Ndërsa bëhemi si Ai, puna jonë do 
të bëhet si puna e Tij . Puna e Tij është: “të bëj[ë] të ndodhë pavde-
kësia dhe jeta e përjetshme e njeriut” (Moisiu 1:39) .

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Moisiu	4:23–25	(Adamit	iu	tha	se	do	të	punonte	gjithë	jetën	e	tij	
për të siguruar ushqim)

•	DeB	56:16–17	(Perëndia	i	paralajmëron	të	pasurit	dhe	të	varfërit	
ndaj lakmisë, zilisë dhe përtacisë)

•	DeB	58:26–29	(njerëzit	duhet	të	përfshihen	me	zell	në	një	kauzë	
të mirë)

•	Mateu	25:14–30	(shëmbëlltyra	e	talentave)
•	Efesianëve	4:28	(mos	vidhni	më,	por	punoni)
•	1	Thesalonikasve	4:11–12	(punoni	me	duart	tuaja)
•	2	Nefi	5:17	(Nefi	e	mësoi	popullin	e	tij	të	punonte	dhe	të	ishte	

punëtor)
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Shërbimi
K a p i t u l l i  2 8

Si Mund të Shërbejmë

•	Mendoni	për	mënyra	se	si	ju	kanë	shërbyer	njerëzit	juve	dhe	
pjesëtarëve të familjes suaj .

Jezusi tha: “Unë jam midis jush porsi ai që shërben” (Lluka 22:27) . 
Si pasues të vërtetë të Jezusit, ne gjithashtu duhet t’u shërbejmë të 
tjerëve . 
Shërbim do të thotë t’i ndihmojmë të tjerët që kanë nevojë për 
ndihmë . Shërbimi si i Krishtit vjen nga dashuria e pastër për Shpë-
timtarin dhe dashuria e kujdesi për ata që Ai na jep mundësitë e 
na udhëzon t’i ndihmojmë . Dashuria është më tepër se një ndje-
një; kur i duam të tjerët, duam që edhe t’i ndihmojmë ata .
Të gjithë ne duhet të jemi të gatshëm për të shërbyer, pavarësisht 
nga të ardhurat tona, mosha, apo pozita shoqërore . Disa njerëz 
besojnë se vetëm të varfërit dhe njerëzit e thjeshtë duhet të shër-
bejnë . Të tjerë mendojnë se shërbimi duhet të jepet vetëm nga të 
pasurit . Por Jezusi na mësoi ndryshe . Kur nëna e dy prej dishepujve 
të Tij i kërkoi të nderonte bijtë e saj në mbretërinë e Tij, Jezusi iu 
përgjigj: “Secili prej jush që do të dojë të bëhet i madh, qoftë shër-
bëtori juaj; dhe kushdo prej jush që do të dojë të jetë i pari, qoftë 
skllavi juaj” (Mateu 20:26–27) .
Ka shumë mënyra për të shërbyer . Ne mund t’i ndihmojmë të tjerët 
ekonomikisht, shoqërisht, fizikisht dhe shpirtërisht . Për shembull, 
mund t’u japim ushqim ose gjëra të tjera atyre që kanë nevojë për 
to . Ne mund t’u ndihmojmë nevojtarëve duke dhënë një ofertë agjë-
rimi bujare . Mund të shoqërojmë një të porsaardhur . Mund të mbje-
llim një kopsht për një njeri të moshuar ose të kujdesemi për dikë 
që është sëmurë . Mund t’ia mësojmë ungjillin dikujt që ka nevojë 
për të vërtetën ose mund të ngushëllojmë dikë që është i trishtuar .
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Ne mund të bëjmë vepra të vogla ose të mëdha shërbimi . Kurrë nuk 
duhet të heqim dorë nga ndihma për dikë, për shkak se nuk jemi 
në gjendje të bëjmë gjëra të mëdha . Një e ve tregoi për dy fëmijë që 
trokitën në derën e saj pak kohë pasi ishte transferuar në një qytet 
të ri . Fëmijët i sollën një shportë me ushqime dhe një shënim ku 
shkruhej: “Nëse keni nevojë që dikush t’ju ndihmojë për punët e 
shtëpisë, na telefononi .” E veja u gëzua nga kjo mirësi e vogël dhe 
kurrë nuk e harroi atë .
Megjithatë, ndonjë herë duhet të sakrifikojmë së tepërmi për t’i 
shërbyer dikujt . Shpëtimtari dha jetën e Tij për të na shërbyer ne .
•	Mendoni	për	njerëz	në	familjen	apo	komunitetin	tuaj	që	janë	në	

nevojë ekonomikisht, shoqërisht, fizikisht, apo shpirtërisht . Vrisni 
mendjen për gjëra që mund të bëni për t’u shërbyer atyre .

Përse Shpëtimtari Kërkon që t’u Shërbejmë të Tjerëve

•	Përse	Zoti	do	që	ne	t’u	shërbejmë	të	tjerëve?
Puna e Perëndisë kryhet nëpërmjet shërbimit të burrave e grave, 
djemve e vajzave . Presidenti Spenser W . Kimball shpjegoi: “Perëndia 
na shikon dhe kujdeset për ne . Por zakonisht është nëpërmjet një 
personi tjetër që ai i plotëson nevojat tona” (Teachings of Presidents 
of the Church: Spencer W . Kimball [2006], f . 82) .
Gjatë gjithë jetës sonë ne varemi nga të tjerët për ndihmë . Kur 
jemi foshnja, prindërit na ushqejnë, na veshin dhe kujdesen për 
ne . Pa këtë kujdes do të kishim vdekur . Kur rritemi, njerëz të tjerë 
na mësojnë aftësi dhe sjellje . Shumë nga ne kanë pasur nevojë për 
kujdes kur kanë qenë të sëmurë ose për para në kriza financiare . 
Disa nga ne i kërkojnë Perëndisë të bekojë njerëzit që vuajnë dhe 
pastaj nuk bëjnë asgjë për ta . Ne duhet të kujtojmë se Perëndia 
punon nëpërmjet nesh .
Kur e ndihmojmë njëri-tjetrin, i shërbejmë Perëndisë . Mbreti Benia-
min, një mbret i madh në kohën e Librit të Mormonit, i mësoi popu-
llit të tij këtë parim nëpërmjet mënyrës se si jetoi . Ai u shërbeu atyre 
gjatë gjithë jetës, duke fituar jetesën e tij në vend që të mbahej nga 
populli . Në një predikim të frymëzuar ai shpjegoi pse e donte shër-
bimin me këto fjalë:
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“Kur ju jeni në shërbimin e bashkëqenieve tuaja, ju jeni vetëm në 
shërbimin e Perëndisë tuaj .  .  .  .
Dhe në qoftë se unë, të cilin ju e quani mbretin tuaj, punoj që 
t’ju shërbej, atëherë a nuk duhet që ju të punoni për t’i shërbyer 
njëri-tjetrit?”	(Mosia	2:17–18).
•	Çfarë	mund	të	bëjmë	që	të	jemi	të	gatshëm	të	plotësojmë	nevojat	

e	të	tjerëve?

Ne Marrim Bekime Nëpërmjet Shërbimit

•	Çfarë	bekimesh	marrim	nëpërmjet	shërbimit	ndaj	të	tjerëve?
Kur u shërbejmë të tjerëve fitojmë bekime të rëndësishme . Nëpër-
mjet shërbimit, rrisim aftësinë për të dashur . Bëhemi më pak egoistë . 
Ndërsa mendojmë për problemet e të tjerëve, problemet tona duken 
më pak serioze . Ne duhet t’u shërbejmë të tjerëve që të fitojmë jetën 
e përjetshme . Perëndia ka thënë se ata që jetojnë me Të duhet t’i 
duan dhe t’u shërbejnë fëmijëve të Tij (shih Mateu 25:34–40) .
Kur mendojmë për jetën e njerëzve që shërbejnë me vetëmohim, 
mund të shikojmë se ata fitojnë më tepër se japin . Një njeri i tillë 
ishte një shenjtor i ditëve të mëvonshme i quajtur Pol, i cili humbi 
që të dy këmbët në një aksident . Në të tilla raste disa njerëz mund 
të mbushen me zemërim dhe të bëhen të pavlefshëm, por përku-
ndrazi Poli zgjodhi të mendonte për të tjerët . Ai mësoi një zanat 
dhe fitoi mjaft para sa bleu një shtëpi . Atje ai dhe e shoqja strehuan 
shumë të pastrehë dhe fëmijë të padëshiruar . Disa prej tyre kishin të 
meta të rënda fizike . Deri sa vdiq, njëzet vjet më vonë, ai u shërbeu 
këtyre fëmijëve dhe të tjerëve . Nga ana tjetër, ai vetë fitoi dashurinë 
e të tjerëve dhe nuk mendoi më për këmbët e tij të gjymtuara . Ai iu 
afrua më pranë Zotit .
Presidenti Spenser W . Kimball tha: “Ne bëhemi më të pavarur kur 
u shërbejmë të tjerëve – vërtet, është më e lehtë të ‘gjejmë’ veten 
sepse ka shumë më tepër tek ne për të gjetur!” (Teachings of Presi-
dents of the Church: Spencer W . Kimball, f . 85–86) .
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Mundësi për të Shërbyer

Disa nga ne u shërbejnë vetëm atyre që u pëlqen t’u shërbejnë 
duke shmangur të gjithë të tjerët . Megjithatë, Jezusi na urdhëroi 
t’i duam dhe t’u shërbejmë të gjithëve . Ka shumë mundësi për të 
shërbyer (shih Mosia 4:15–19) .
Mund t’u shërbejmë anëtarëve të familjeve tona . Bashkëshortët e 
bashkëshortet duhet të jenë të vetëdijshëm për nevojat e njëri-tjetrit . 
Prindërit duhet t’u shërbejnë fëmijëve të tyre jo vetëm duke i ush-
qyer dhe veshur, por edhe duke i mësuar, duke luajtur dhe punuar 
me ta . Fëmijët mund të shërbejnë duke ndihmuar në punët e shtë-
pisë dhe duke ndihmuar vëllezërit e motrat .
Bashkëshortët e bashkëshortet i shërbejnë dhe i ndihmojnë  
njëri-tjetrit . Ata mund ta ndihmojnë njëri-tjetrin për t’u kujdesur 
për fëmijët dhe mund ta mbështesin njëri-tjetrin për interesat dhe 
aktivitetet e tyre . Një nënë dhe një baba mund të sakrifikojnë për 
të dërguar një fëmijë në mision . Një djalë më i madh mund të ngu-
shëllojë një motër më të vogël që ka frikë nga errësira ose ta ndih-
mojë të mësojë të lexojë . Profetët tanë na kanë thënë se familja 
është njësia më e rëndësishme e shoqërisë . Ne duhet t’u shërbejmë 
mirë familjeve tona (shih Mosia 4:14–15) .
Ne kemi shumë mundësi për t’u shërbyer fqinjëve e miqve tanë 
dhe madje të huajve . Nëse një fqinj po has vështirësi për të korrur 
prodhimet e tij para se të shpërthejë stuhia, ne mund ta ndihmojmë . 
Nëse një nënë është sëmurë, mund të kujdesemi për fëmijët e saj 
ose ta ndihmojmë për punët e shtëpisë . Nëse një i ri po largo-
het nga Kisha, mund ta sjellim sërish në Kishë . Nëse një fëmijë e 
vënë në lojë, mund të shoqërohemi me të dhe t’i bindim të tjerët 
të tregojnë mirësi . Nuk është e thënë t’i njohim njerëzit të cilëve u 
shërbejmë . Ne duhet të kërkojmë mundësi për t’u shërbyer sa më 
shumë fëmijëve të Atit tonë Qiellor që mundemi .
Nëse kemi talente të veçanta, duhet t’i përdorim ato për t’u shër-
byer të tjerëve . Perëndia na bekon me talente dhe aftësi për të 
ndihmuar në përmirësimin e jetës së të tjerëve .
Ne kemi mundësi për të shërbyer në Kishë . Një nga qëllimet e 
organizimit të Kishës është të na japë mundësi për të ndihmuar 
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njëri-tjetrin . Anëtarët e Kishës shërbejnë duke kryer punë misio-
nare, duke pranuar detyra udhëheqjeje, duke vizituar anëtarë 
të tjerë të Kishës, duke dhënë mësim në klasa të ndryshme dhe 
duke u marrë me punë të tjera të Kishës . Në Kishën e Jezu Kri-
shtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme nuk ka kler profe-
sionist, kështu që anëtarë të thjeshtë duhet të kryejnë të gjitha 
aktivitetet e Kishës .
•	Si	mund	t’i	kushtojmë	kohë	të	mjaftueshme	familjes	sonë,	edhe	

me mundësitë tona të shumta për të dhënë shërbim në Kishë e 
komunitet?

Jezu Krishti Është Shembulli i Përkryer i Shërbimit

•	Cilat	janë	disa	nga	ndodhitë	tuaja	të	parapëlqyera	nga	shkrimi	i	
shenjtë	në	të	cilat	Shpëtimtari	jep	një	shembull	shërbimi?

Shpëtimtari na dha shembullin e përkryer të shërbimit . Ai shpjegoi 
se nuk erdhi në tokë për t’i shërbyer, por për t’u shërbyer të tjerëve 
dhe për të dhënë jetën e Tij për ne (shih Mateu 20:28) .
Jezu Krishti na do të gjithëve më tepër nga ç’mund ta kuptojmë . 
Kur ishte në tokë Ai u shërbeu të varfërve, të paditurve, mëkata-
rëve, të përbuzurve . Ai ua mësoi ungjillin të gjithëve që e dëgjo-
nin, ushqeu turma njerëzish të uritur që shkuan për ta dëgjuar, 
shëroi të sëmurët dhe ngriti të vdekurit .
Ai është Krijuesi i tokës dhe Shpëtimtari ynë, e megjithatë Ai kreu 
shumë akte të përulura shërbimi . Tamam para Kryqëzimit Ai u 
takua me dishepujt e Vet . Pasi u dha mësim atyre, mori legenin me 
ujë dhe një peshqir dhe u lau këmbët (shih Gjoni 13:4–10; shih 
gjithashtu figurën në këtë kapitull) . Në atë kohë larja e këmbëve 
të një miku ishte një shenjë nderimi dhe zakonisht kryhej nga 
një shërbëtor . Jezusi e bëri këtë si një shembull të dashurisë dhe 
shërbimit . Kur ne u shërbejmë me dëshirë të tjerëve me një shpirt 
dashurie, bëhemi më tepër si Krishti .
•	Çfarë	mund	të	mësojmë	nga	shembulli	i	shërbimit	të	Shpëtimtarit?

Për mësuesit: Kur ndajmë dëshmitë tona për Jezu Krishtin, ne ftojmë ndikimin e Frymës së 
Shenjtë. Kur përgatiteni për të dhënë mësim, kërkoni shpesh mënyra për të dëshmuar për 
Shpëtimtarin dhe për të ftuar ata që u mësoni që të veprojnë po ashtu.
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Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Mosia	2	(predikimi	i	Mbretit	Beniamin	mbi	shërbimin)
•	DeB	81:5	(ndihmoni,	lartësoni,	forconi)
•	Kolosianëve	3:23–24	(shërbejuni	të	tjerëve	si	do	t’i	shërbenit	Zotit)
•	Alma	17:18	(Amoni	i	shërbeu	mbretit)
•	Galatasve	5:13	(shërbejini	njëri-tjetrit	me	dashuri)
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Ligji i Zotit për Shëndetin
K a p i t u l l i  2 9

Trupat Tanë janë Tempuj të Perëndisë

Një nga bekimet e mëdha që morëm kur erdhëm në tokë ishte trupi 
fizik . Ne kemi nevojë për një trup fizik për t’u bërë si Ati ynë Qiellor . 
Trupat tanë janë kaq të rëndësishëm sa Zoti i quan ata tempuj të 
Perëndisë (shih 1 Korintasve 3:16–17; 6:19–20) . Trupat tanë janë të 
shenjtë . 
Duke qenë se trupat tanë janë të rëndësishëm, Ati ynë në Qiell 
kërkon që të kujdesemi mirë për ta . Ai e di se ne mund të jemi 
njerëz më të lumtur e më të mirë nëse jemi të shëndetshëm . Fryma 
e Shenjtë mund të jetë me ne nëse trupat e mendjet tona janë të 
pastra . Ati ynë e di se ne përballemi me tundime për t’i trajtuar tru-
pat tanë në mënyrë të pamatur ose për të futur gjëra të dëmshme 
në ta . Për këtë arsye Ai na ka thënë se cilat gjëra janë të mira për 
shëndetin tonë dhe cilat janë të këqija . Shumë nga informacioni që 
Perëndia na ka dhënë në lidhje me një shëndet të mirë gjendet në 
Doktrina e Besëlidhje 89 . Kjo zbulesë quhet Fjala e Urtësisë . 
Ne duhet t’i bindemi Fjalës së Urtësisë që të jemi të denjë për të 
hyrë në tempull . Në se nuk i bindemi Fjalës së Urtësisë, Shpi-
rti i Zotit tërhiqet prej nesh . Në qoftë se e ndyjmë “tempullin e 
Perëndisë”, që është trupi ynë, e dëmtojmë veten fizikisht dhe 
shpirtërisht .

Ne Jemi Urdhëruar të Mos Futim Disa Gjëra të Caktuara në 
Trupat Tanë

•	Për	cilat	gjëra	na	ka	urdhëruar	Zoti	që	mos	t’i	futim	në	trupat	tanë?
Zoti na urdhëron të mos përdorim verë dhe pije të forta, dome-
thënë pije që përmbajnë alkool . Presidencia e Parë na ka mësuar 
se pija e fortë shpesh sjell dhunë, varfëri, sëmundje dhe plagë në 
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familje . Ajo shpesh është shkak i pandershmërisë, humbjes së dëli-
rësisë dhe humbjes së gjykimit të shëndoshë . Ajo është një mallkim 
për të gjithë ata që e pijnë . (Shih “Message of the First Presidency,” 
Improvement Era, nëntor 1942, f . 686 .) Nënat shtatzëna që pijnë 
mund t’u shkaktojnë dëmtime fizike e mendore fëmijëve të tyre . 
Shumë aksidente automobilistike shkaktohen çdo vit nga njerëz që 
pijnë alkool .
Zoti na ka thënë se “duhani nuk është për trupin” (DeB 89:8) . Ai 
është i dëmshëm për trupat dhe shpirtrat tanë . Ne nuk duhet të 
pijmë cigare ose puro, ose të përtypim duhan . Shkencëtarët kanë 
treguar se duhani shkakton shumë sëmundje dhe mund të dëmtojë 
foshnjat ende të palindura .
Zoti gjithashtu na këshillon kundër përdorimit të “pijeve të nxehta” 
(DeB 89:9) . Udhëheqësit e Kishës kanë thënë se kjo nënkupton 
kafenë dhe çajin, që përmbajnë lëndë të dëmshme . Ne duhet të 
shmangim të gjitha pijet që përmbajnë lëndë të dëmshme .
Nuk duhet të përdorim droga përveç rasteve kur ato janë të nevoj-
shme si medikamente . Disa droga janë edhe më të dëmshme se 
alkooli dhe duhani (të cilët gjithashtu janë droga) . Ata që abuzojnë 
me drogat duhet të kërkojnë ndihmë, të luten për forcë dhe të 
këshillohen me peshkopin e tyre që të mund të pendohen plotë-
sisht e të bëhen të pastër .
Ne duhet të shmangim çdo gjë që e dimë se është e dëmshme 
për trupat tanë . Nuk duhet të përdorim asnjë lëndë që është 
ves-formuese . Gjithashtu duhet të shmangim ngrënien me tepri . 
Fjala e Urtësisë nuk na tregon çdo gjë që duhet të shmangim apo 
të konsumojmë, por na jep udhëzime . Ajo është një ligj i vlefshëm 
fizik . Ajo gjithashtu është një ligj i madh shpirtëror . Duke e jetuar 
Fjalën e Urtësisë ne bëhemi më të fortë shpirtërisht . Pastrojmë tru-
pat tanë kështu që Shpirti i Zotit të mund të banojë me ne .

Për mësuesit: Shkrimi i listave mund të sjellë interes dhe t’i ndihmojë nxënësit ta për-
qendrojnë vëmendjen. Kërkojuni pjesëtarëve të klasës apo pjesëtarëve të familjes të disku-
tojnë lëndët që Zoti na ka urdhëruar të mos i fusim në trupat tanë, mund të dëshironi t’i 
kërkoni dikujt t’i shkruajë përgjigjet e tyre në tabelë apo në një copë të madhe letre. Mund të 
veproni njëlloj kur të diskutojnë gjëra që janë të shëndetshme për trupat tanë.
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•	Cilat	janë	disa	nga	gjërat	që	nuk	përmenden	veçanërisht	në	Fjalën	
e	Urtësisë	që	duhet	t’i	shmangim?

Na Është Mësuar se Disa Gjëra Janë të Mira për Trupat Tanë

•	Sipas	Fjalës	së	Urtësisë,	cilat	janë	disa	gjëra	që	Zoti	thotë	se	janë	
të	mira	për	ne?

Frutat, perimet dhe barërat e shëndetshme janë të mira për ne . 
Ne duhet t’i përdorim ato me urtësi e falënderim .
Mishi i shpendëve e i kafshëve na është dhënë gjithashtu si ush-
qim për ne . Megjithatë, ne duhet ta hamë mishin me masë (shih 
DeB 49:18; 89:12) . Peshku është gjithashtu i mirë për t’u ngrënë . 
Drithërat janë të shëndetshme për ne . Veçanërisht gruri është i 
shëndetshëm .
•	Si	ju	ka	bekuar	juve	përdorimi	i	këtyre	gjërave?

Puna, Çlodhja dhe Gjimnastika Janë të Rëndësishme

•	Ç’kanë	të	bëjnë	puna,	çlodhja	dhe	gjimnastika	me	ligjin	e	Zotit	
për	shëndetin?

Përveç Doktrina e Besëlidhje 89, shkrime të tjera na tregojnë si të 
jemi të shëndetshëm . Ato na thonë se duhet “[të pushojmë] së qenuri 
përtacë; [të pushojmë] së qenuri të papastër;  .  .  . [të pushojmë] së 
fjeturi më gjatë se ç’është e nevojshme; [të shkojmë] në shtrat herët, 
që të mos [jemi] të lodhur; [të ngrihemi] herët, që trupat [tanë] dhe 
mendjet [tona] të mund të fuqizohen” (DeB 88:124) . Na është thënë 
gjithashtu: “Do të punosh gjashtë ditë dhe në ato do të bësh të gjithë 
punën tënde” (Eksodi 20:9) . Zoti na këshillon të mos punojmë më 
tepër sesa kemi fuqi (shih DeB 10:4) .
Një profet i ditëve të mëvonshme na ka thënë se duhet t’i mbajmë 
të shëndetshëm trupat tanë . Ai dha këshillë: “Vaktet e ushqyeshme, 
gjimnastika e rregullt dhe gjumi i duhur janë të domosdoshëm për 
një trup të fuqishëm, tamam si studimi i shkrimit të shenjtë dhe 
lutja vazhdimisht e forcojnë mendjen dhe shpirtin” (Thomas S . 
Monson,	në	Conference	Report,	tetor	1990,	f.	60;	ose	 Ensign, 
nëntor 1990, f . 46) .
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Bekimet e Premtuara për të Jetuarit sipas Ligjit të Zotit për 
Shëndetin

•	Cilat	janë	bekimet	që	na	vijnë	kur	i	bindemi	Fjalës	së	Urtësisë?
Ati ynë Qiellor na ka dhënë ligjet e shëndetit për të na mësuar si 
të kujdesemi për trupat tanë . Shkrimet e shenjta na tregojnë rreth 
ligjeve të Perëndisë: “Asnjë urdhërim tokësor nuk i dhashë  .  .  . , 
sepse urdhërimet e mia janë shpirtërore” (DeB 29:35) . Kjo do të 
thotë se urdhërimet e Tij në lidhje me gjendjen tonë fizike janë 
për të mirën tonë shpirtërore . 
Kur mbajmë ligjin e Zotit për shëndetin dhe u bindemi urdhë-
rimeve të Tij të tjera, Zoti na premton të na bekojë fizikisht dhe 
shpirtërisht .
Fizikisht na premtohet shëndet i mirë . Si rezultat i këtij shëndeti të 
mirë ne “do të vrapoj[më] e nuk do të lodhe[mi], dhe do të eci[m] e 
nuk do të këpute[mi]” (DeB 89:20) . Ky është një bekim i madh, por 
bekimet shpirtërore që Ai na ka premtuar janë madje edhe më të 
mëdha se ato fizike . 
Zoti na premton se “do të gjej[më] urtësi dhe thesare të mëdha 
diturie, madje thesare të fshehura” (DeB 89:19) . Do të na mësohen 
të vërteta të rëndësishme nga Fryma e Shenjtë nëpërmjet zbulesës . 
Presidenti Bojd K . Paker na mësoi: “Trupi ynë fizik është mjeti i 
shpirtit tonë . Në atë zbulesë të mrekullueshme, Fjalën e Urtësisë, 
na thuhet si t’i mbajmë trupat tanë të lirë nga papastërtitë që mund 
të mpijnë, madje të shkatërrojnë, ato ndjesi të holla fizike që kanë 
të bëjnë me komunikimin shpirtëror . Fjala e Urtësisë është një 
çelës	për	zbulesën	vetjake”	(në	Conference	Report,	tetor	1989,	
f . 16; ose  Ensign, nëntor 1989, f . 14) .
Zoti gjithashtu na premton se engjëlli shkatërrues do të na kalojë 
pranë . Presidenti Hiber J . Grant tha: “Nëse ju dhe unë dëshirojmë 
bekimet e jetës, të shëndetit, të forcës së trupit e të mendjes; 
nëse dëshirojmë që engjëlli shkatërrues të kalojë pa na prekur, 
siç bëri në kohët e bijve të Izraelit, ne duhet t’i bindemi Fjalës së 
Urtësisë; atëherë Perëndia angazhohet dhe bekimet do të vijnë 
tek ne” (Teachings of Presidents of the Church: Heber J . Grant 
[2002], f . 192) .
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•	Si	mund	t’i	ndihmojmë	fëmijët	e	të	rinjtë	të	kuptojnë	domethënien	
e	përjetshme	të	Fjalës	së	Urtësisë?

•	Çfarë	mund	të	bëjmë	që	të	ndihmojmë	pjesëtarët	e	familjes	apo	
miqtë	që	kanë	vështirësi	t’i	binden	Fjalës	së	Urtësisë?

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Gjyqtarët	13:13–14;	Fjalët	e	Urta	20:1;	Isaia	5:11–12;	Danieli	1	
(shmangni pijet e forta)

•	DeB	59:16–20	(gjërat	e	tokës	për	të	mirën	e	njeriut)
•	Fjalët	e	Urta	23:20–21	(paralajmërim	kundër	dehjes,	grykësisë,	

përtacisë)
•	DeB	136:24	(ndërpritni	dehjen)
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Çfarë Është Dashuria Hyjnore?

•	Si	do	ta	përkufizonit	dashurinë	hyjnore?
Jeta e Shpëtimtarit pasqyron dashurinë e Tij të pastër për të gji-
thë njerëzit . Ai madje dha jetën e Tij për ne . Dashuria hyjnore 
është ajo dashuri e pastër që ka Shpëtimtari Jezu Krisht . Ai na 
ka urdhëruar ta duam njëri-tjetrin ashtu siç na do Ai . Shkrimet e 
shenjta na tregojnë se dashuria hyjnore rrjedh nga një zemër e 
pastër (shih 1 Timoteut 1:5) . Ne kemi dashuri të pastër kur, nga 
zemra, tregojmë përkujdesje e dhembshuri të sinqertë për të gji-
thë vëllezërit e motrat tona . 

Dashuria Hyjnore Është më e Madhja ndër të Gjitha Virtytet

Profeti Mormon na thotë: “Prandaj, kapuni pas dashurisë hyjnore 
që është më e madhja e të gjithave, pasi të gjitha gjërat duhet të 
dështojnë – Por, dashuria hyjnore është dashuria e pastër e Krishtit 
dhe nuk ka mbarim” (Moroni 7:46–47; shih gjithashtu 1 Korintasve 
13; 2 Nefi 26:30; Moroni 7:44–45, 48) .
Shpëtimtari na dha që ta ndjekim shembullin e jetës së Tij . Ai ishte 
Biri i Perëndisë . Ai kishte dashuri të përkryer dhe na tregoi si duhet 
të duam . Nëpërmjet shembullit të Tij, Ai na tregoi se nevojat shpirtë-
rore e fizike të të afërmve tanë janë po aq të rëndësishme sa tonat . 
Para se të jepte jetën për ne, Ai tha:
“Ky është urdhërimi im: ta doni njëri-tjetrin, ashtu si unë ju kam 
dashur juve .
Askush s’ka dashuri më të madhe nga kjo: të japë jetën e vet për 
miqtë e tij” (Gjoni 15:12–13) .
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Duke folur për Zotin, Moroni tha:
“Më kujtohet se ti pate thënë se e deshe botën, madje, sa e dhe 
jetën tënde për botën .  .  .  .
Dhe tani unë e di se kjo dashuri që ti ke pasur për fëmijët e nje-
rëzve, është dashuri hyjnore; prandaj, në qoftë se njerëzit nuk kanë 
dashuri hyjnore, ata nuk do të mund ta trashëgojnë atë vend që ti 
ke përgatitur në pallatet e Atit tënd” (Ethëri 12:33–34) .
Mund të mos jetë e nevojshme që ne të japim jetën ashtu siç bëri 
Shpëtimtari . Por ne mund të kemi dashuri hyjnore nëse e bëjmë 
Atë qendrën e jetës sonë dhe ndjekim shembullin dhe mësimet e 
Tij . Ashtu si Shpëtimtari, edhe ne mund të bekojmë jetën e vëlle-
zërve e motrave tona këtu në tokë .
•	Pse	është	dashuria	hyjnore	më	e	madhja	ndër	të	gjitha	virtytet?

Dashuria Hyjnore Përfshin Shërbimin ndaj të Sëmurëve, 
të Munduarve dhe të Varfërve

Shpëtimtari na dha shumë mësime në formën e historive ose shë-
mbëlltyrave . Shëmbëlltyra e Samaritanit të mirë na mëson se duhet 
t’u japim atyre në nevojë, pavarësisht nëse ata janë miqtë tanë ose 
jo (shih Lluka 10:30–37; shih gjithashtu James E . Talmage, Jesus the 
Christ, bot . 3-të [1916], f . 430–432) . Në këtë shëmbëlltyrë, Shpëtimtari 
tha se një njeri po udhëtonte për në një qytet tjetër . Gjatë rrugës atë 
e sulmuan disa banditë . Ata i vodhën rrobat e paratë dhe e rrahën, 
duke e lënë gjysmë të vdekur . Një prift i kaloi pranë, e pa dhe u lar-
gua . Më pas një punonjës tempulli iu afrua, e pa dhe vazhdoi rrugën . 
Por një Samaritan, të cilët përbuzeshin nga hebrenjtë, i kaloi afër dhe 
kur e pa atë burrë ndjeu dhembshuri (shih figurën në këtë kapitull) . 
Duke u gjunjëzuar pranë tij, Samaritani i mirë i lidhi plagët dhe e vuri 
mbi gomarin e tij për ta çuar në një han . Ai e pagoi hanxhiun për t’u 
kujdesur për të deri sa të shërohej .
Jezusi na mësoi se duhet t’i japim ushqim të uriturit, strehë atyre 
që nuk kanë dhe veshmbathje të varfërve . Kur vizitojmë të sëmurët 
dhe ata që janë në burg, është sikur po i bënim këto gjëra për Të . 
Ai na premton se kur i bëjmë këto gjëra do të trashëgojmë mbretë-
rinë e Tij . (Shih Mateu 25:34–46 .)
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Ne nuk duhet të përpiqemi të vendosim nëse dikush e meriton 
me të vërtetë ndihmën tonë apo jo (shih Mosia 4:16–24) . Nëse 
jemi kujdesur së pari për nevojat e familjes sonë, atëherë duhet 
të ndihmojmë të gjithë ata që kanë nevojë për ndihmë . Në këtë 
mënyrë do të jemi si Ati ynë në Qiell, që bën të bjerë shi njëlloj 
mbi të drejtët dhe të padrejtët (shih Mateu 5:44–45) .
Presidenti Tomas S . Monson na kujtoi se ka nga ata që kanë nevojë 
për më tepër se të mira materiale:
“Le	t’i	bëjmë	vetes	pyetjet:	‘A	kam	bërë	ndonjë	të	mirë	në	botë	sot?	
A	kam	ndihmuar	ndonjë	nevojtar?’	[Hymns, nr . 223] . Çfarë formule 
për lumturi! Çfarë recete për kënaqësi, për paqe të brendshme – të 
kesh frymëzuar mirënjohje në një tjetër qenie njerëzore .
Mundësitë tona për të dhënë nga vetja janë me të vërtetë pa fund, 
por ato gjithashtu humbasin . Ka zemra për t’u dhënë gëzim . Ka 
fjalë të dashura për t’u thënë . Ka dhurata për t’u dhënë . Ka vepra 
për	t’u	kryer.	Ka	shpirtra	për	t’u	shpëtuar”	(në	Conference	Report,	
tetor 2001, f . 72; ose  Ensign, nëntor 2001, f . 60) .
•	Në	shëmbëlltyrën	e	Samaritanit	të	mirë,	si	do	t’i	përshkruanit	ata	

që	kaluan	pranë	të	plagosurit?	Si	do	ta	përshkruanit	Samaritanin?	
Në çfarë mënyrash mund ta zbatojmë mesazhin e kësaj shëmbëll-
tyre	në	jetën	tonë?

Dashuria Hyjnore Vjen nga Zemra

•	Si	mund	t’i	duam	njerëzit	pavarësisht	nga	mëkatet	dhe	të	metat	
e	tyre?

Madje edhe kur u japim atyre në nevojë, në qoftë se nuk ndiejmë 
dhembshuri për ta nuk kemi dashuri hyjnore (shih 1 Gjoni 3:16–17) . 
Apostulli Pal na mësoi se kur kemi dashuri hyjnore mbushemi me 
ndjenja të mira për të gjithë njerëzit . Jemi të duruar dhe të dashur . 
Nuk jemi mburracakë apo krenarë, egoistë apo të pasjellshëm . 
Kur kemi dashuri hyjnore nuk e kujtojmë ose nuk gëzohemi për 
të ligën që kanë bërë të tjerët . As nuk bëjmë gjëra të mira vetëm 
sepse është në avantazhin tonë . Përkundrazi, ne ndajmë gëzimin 
e atyre që jetojnë me të vërtetën . Kur kemi dashuri hyjnore jemi 
besnikë, besojmë më të mirën për të tjerët dhe jemi të sjellshëm 
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me ta . Shkrimet na mësojnë se “dashuria nuk ligështohet kurrë” . 
(Shih 1 Korintasve 13:4–8 .)
Shpëtimtari ishte shembulli ynë në lidhje me atë se si duhet të ndi-
hemi rreth të tjerëve e si duhet t’i trajtojmë ata . Ai përbuzi ligësinë, 
por i donte mëkatarët pavarësisht nga mëkatet e tyre . Ai kishte 
dhembshuri për fëmijët, të moshuarit, të varfërit dhe nevojtarët . Ai 
kishte një dashuri aq të madhe sa mundi t’i lutej Atit tonë Qiellor 
të falte ushtarët që ngulën gozhdë në duart dhe këmbët e Tij (shih 
Lluka 23:34) . Ai na mësoi se nëse nuk i falim të tjerët, Ati ynë në 
Qiell nuk do të na falë as ne (shih Mateu 18:33–35) . Ai tha: “Por 
unë po ju them: ‘Duani armiqtë tuaj, bekoni ata që ju mallkojnë, u 
bëni të mirë atyre që ju urrejnë, dhe lutuni për ata që ju keqtrajtojnë 
dhe ju përndjekin .  .  .  . Sepse, po të doni vetëm ata që ju duan, çfarë 
shpërblimi	do	të	keni?’”	(Mateu	5:44,	46).	Ne	duhet	të	mësojmë	të	
ndihemi ndaj të tjerëve ashtu siç ndihej Jezusi . 

Zhvillimi i Virtytit të Dashurisë Hyjnore

•	Si	mund	të	kemi	më	shumë	dashuri	hyjnore?
Një mënyrë se si mund të kemi dashuri hyjnore është të studiojmë 
jetën e Jezu Krishtit dhe të mbajmë urdhërimet e Tij . Ne mund të 
studiojmë çfarë bëri Ai në një situatë të caktuar dhe të bëjmë të 
njëjtën gjë kur jemi në po të njëjtat situata .
Së dyti, kur nuk kemi ndjenja të mira, mund të lutemi që të kemi 
më shumë dashuri hyjnore . Mormoni na nxit: “Lutiuni Atit me gjithë 
fuqinë e zemrës suaj, që të mbusheni me këtë dashuri [hyjnore] që 
ai ua jep të gjithë atyre që janë pasues të vërtetë të Birit të tij Jezu 
Krisht” (Moroni 7:48) .
Së treti, mund të mësojmë ta duam veten, që do të thotë se e 
kuptojmë vlerën tonë të vërtetë si fëmijë të Atit tonë Qiellor . 

Për mësuesit: Nën titullin “Zhvillimi i Virtytit të Dashurisë Hyjnore” secili prej katër para-
grafëve të parë jep mësim një mënyrë si mund të kemi më shumë dashuri hyjnore. Nëse 
mjedisi lejon diskutim në grup të vogël, mbani parasysh t’i ndani pjesëtarët e klasës apo 
pjesëtarët e familjes në grupe prej katër vetësh. Caktojini një prej katër paragrafëve secilit 
anëtar të secilit grup. Ftojini pjesëmarrësit t’i studiojnë individualisht paragrafët që u janë 
caktuar. U kërkoni të mendojnë shembuj, nga jeta e njerëzve që njohin apo e njerëzve në 
shkrimet e shenjta, që përfaqësojnë këtë mënyrë të të pasurit më shumë dashuri hyjnore. 
Pastaj u kërkoni të shprehin shembujt e tyre me njëri-tjetrin në grupe.
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Shpëtimtari na mësoi se duhet t’i duam të tjerët ashtu si duam 
veten (shih Mateu 22:39) . Për të dashur veten, ne duhet të kemi 
respekt dhe besim te vetja . Kjo do të thotë se duhet të jemi të 
bindur ndaj parimeve të ungjillit . Duhet të pendohemi për çdo 
gabim . Ne duhet ta falim veten kur jemi penduar . Do të arrijmë ta 
duam veten më mirë vetëm kur të mund të ndiejmë sigurinë e the-
llë e ngushëlluese se Shpëtimtari na do me të vërtetë .
Së katërti, mund të shmangim mendimin se jemi më të mirë se të 
tjerët . Mund të kemi durim me të metat e tyre . Jozef Smithi tha: 
“Sa më tepër i afrohemi Atit qiellor, aq më tepër jemi të prirur 
të shikojmë me dhembshuri mbi shpirtërat e vuajtur; ndiejmë se 
duam t’i marrim ata mbi shpatullat tona dhe të hedhim mëkatet 
e tyre mbi shpinën tonë” (Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith [2007], f . 428–429) .
Në Librin e Mormonit lexojmë për Enosin, një të ri i cili donte të 
dinte se mëkatet e tij ishin falur . Ai na tregon:
“Dhe shpirti im ishte i uritur; dhe unë u gjunjëzova para Krijuesit tim 
dhe iu përgjërova atij në lutje të fuqishme dhe kërkesë të sinqertë 
për shpirtin tim; dhe gjithë ditën unë iu përgjërova atij; po, dhe kur 
ra nata, unë e ngrita akoma zërin tim lart, saqë ai arriti qiejt .
Dhe erdhi një zë tek unë duke thënë: Enos, mëkatet e tua të janë 
falur dhe ti do të jesh i bekuar” (Enosi 1:4–5) .
Zoti i shpjegoi Enosit se, për shkak të besimit të tij tek Krishti, 
mëkatet e tij ishin falur . Kur Enosi dëgjoi këto fjalë ai nuk ishte 
më i shqetësuar për veten . Ai e dinte se Zoti e donte dhe do ta 
bekonte . Përkundrazi ai filloi të ndiente shqetësim për mirëqe-
nien e miqve dhe të afërmve të tij, nefitëve . Ai ia derdhi gjithë 
shpirtin e tij Perëndisë, për ta . Zoti iu përgjigj dhe i tha se ata do 
të bekoheshin sipas besnikërisë në mbajtjen e urdhërimeve që 
tashmë u qenë dhënë . Pas këtyre fjalëve dashuria e Enosit shkoi 
edhe më tutje dhe ai u lut me mundime të mëdha për lamanitët, 
që ishin armiqtë e nefitëve . Zoti ia plotësoi dëshirat dhe ai e kaloi 
gjithë jetën duke u përpjekur të shpëtonte shpirtrat e nefitëve dhe 
lamanitëve . (Shih Enosi 1:6–26 .)
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Enosi ishte aq mirënjohës për dashurinë dhe faljen e Zotit saqë me 
dëshirë e kaloi gjithë jetën e tij duke i ndihmuar të tjerët të merr-
nin të njëjtën dhuratë . Enosi kishte fituar me të vërtetë dashurinë 
hyjnore . Edhe ne mund të bëjmë të njëjtën gjë . Në fakt, ne duhet 
ta bëjmë këtë nëse duam të trashëgojmë vendin që është përgatitur 
për ne në mbretërinë e Atit tonë .

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Kolosianëve	3:12–14	(dashuria	hyjnore	është	lidhja	e	përsosmërisë)
•	Alma	34:28–29	(lutjet	tona	janë	të	kota	nëse	nuk	veprojmë	me	

dashuri hyjnore)
•	1	Korintasve	12:29–13:3	(kuptimi	i	dashurisë	hyjnore)
•	DeB	121:45–46	(le	të	jemi	plot	dashuri	hyjnore	ndaj	të	gjithë	

njerëzve)
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Ndershmëria Është një Parim i Shpëtimit

•	Si	do	të	ishte	shoqëria	në	se	të	gjithë	do	të	ishin	përsosmërisht	të	
ndershëm?

Neni i 13-të i besimit thotë: “Ne besojmë në qenien të ndershëm .” 
Libri i Mormonit na tregon rreth një grupi njerëzish që “u dalluan 
gjithashtu për zellin e tyre ndaj Perëndisë, si edhe ndaj njerëzve; 
pasi ishin krejtësisht të ndershëm dhe të drejtë për çdo gjë; dhe 
ishin të vendosur në besimin e Krishtit, madje deri në fund” (Alma 
27:27) . Për shkak të ndershmërisë së tyre, këta njerëz u dalluan nga 
të afërmit e tyre dhe nga Perëndia . Është e rëndësishme të mësojmë 
se çfarë është ndershmëria, në ç’mënyra tundohemi për të qenë të 
pandershëm dhe si mund ta mposhtim këtë tundim .
Ndershmëria e plotë është e domosdoshme për shpëtimin tonë . 
 Presidenti Brigam Jang tha: “Nëse e pranojmë shpëtimin me kushtet 
që na ofrohet, ne duhet të jemi të ndershëm në çdo mendim, në 
përsiatjet tona, në shqyrtimet tona, në rrethet tona private, në marrë-
veshjet tona, në deklaratat tona dhe në çdo veprim të jetës sonë” 
(Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young [1997], f . 293) .
Perëndia është i ndershëm dhe i drejtë në të gjitha gjërat (shih Alma 
7:20) . Që të bëhemi si Ai edhe ne duhet të jemi të ndershëm në të 
gjitha gjërat . Vëllai i Jaredit dëshmoi: “Po, Zot, unë e di që  .  .  . ti je 
një Perëndi i së vërtetës dhe nuk mund të gënjesh” (Ethëri 3:12) . 
Krejt ndryshe, djalli është një gënjeshtar . Në fakt, ai është ati i të 
gjitha gënjeshtrave (shih 2 Nefi 9:9) . “Ata që zgjedhin t’ua hedhin të 
tjerëve, të gënjejnë, të mashtrojnë dhe t’i paraqesin ndryshe faktet 
bëhen	skllevër	të	tij”	(Mark	E.	Petersen,	në	Conference	Report,	tetor	
1971, f . 65; ose  Ensign, dhjetor 1971, f . 73) .
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Njerëzit e ndershëm e duan të vërtetën dhe drejtësinë . Ata janë të 
ndershëm në fjalët dhe veprimet e tyre . Ata nuk gënjejnë, nuk vje-
dhin dhe nuk mashtrojnë .

Të Gënjesh Është e Pandershme

Të gënjesh do të thotë t’i mashtrosh të tjerët me paramendim . Dhë-
nia e një dëshmie të rreme është një formë e gënjeshtrës . Zoti u dha 
këtë urdhërim fëmijëve të Izraelit: “Nuk do të bësh dëshmi të rreme 
kundër të afërmit tënd” (Eksodi 20:16) . Jezusi dha mësim gjithashtu 
të njëjtën gjë kur ishte në tokë (shih Mateu 19:18) . Ekzistojnë edhe 
shumë forma të tjera të gënjeshtrës . Kur themi gjëra që nuk janë të 
vërteta, jemi fajtorë për gënjeshtër . Gjithashtu mund të mashtrojmë 
të tjerët me qëllim me anë të një gjesti ose vështrimi, duke heshtur 
ose duke treguar vetëm një pjesë të së vërtetës . Sa herë bëjmë që 
njerëzit të besojnë diçka që nuk është e vërtetë, nuk tregohemi të 
ndershëm .
Zoti nuk është i kënaqur me një pandershmëri të tillë dhe ne do të 
na duhet të japim llogari për gënjeshtrat tona . Satani do të donte 
që ne të besonim se nuk ka asgjë të keqe po të gënjejmë . Ai thotë: 
“Po, gënjeni pak,  .  .  . nuk ka gjë të keqe në këtë” (2 Nefi 28:8) . 
Satani na nxit t’ia përligjim vetes gënjeshtrat tona . Njerëzit e nder-
shëm i dallojnë tundimet e Satanit dhe do thonë të gjithë të vërte-
tën, madje edhe në se është në dëm të tyre .

Të Vjedhësh Është e Pandershme

Jezusi na mësoi: “Mos vidh” (Mateu 19:18) . Të vjedhim do të thotë 
të marrim diçka që nuk na përket . Kur marrim atë që i përket 
dikujt tjetër, ose një dyqani, ose komunitetit pa marrë në fillim leje, 
atëherë po vjedhim . Të marrësh mallra ose mjete nga një punëdhë-
nës është gjithashtu vjedhje . Kopjimi i muzikës, filmave, figurave, 
apo tekstit të shkruar pa lejen e pronarëve të së drejtës së autorit 

Për mësuesit: Ky kapitull përmban tre seksione që përshkruajnë forma pandershmërie: 
gënjeshtrën, vjedhjen dhe mashtrimin. Mund të mbani parasysh t’i ndani pjesëtarët e 
klasës apo pjesëtarët e familjes në tre grupe. Caktojini çdo grupi një prej tre seksioneve. 
U kërkoni individëve në secilin grup ta lexojnë në heshtje seksionin që u është caktuar 
dhe të mendojnë për format e pandershmërisë të përshkruara në atë seksion. Pastaj 
diskutojini seksionet si klasë ose si familje. Pyesni se si mund të jemi të ndershëm në 
secilën prej situatave të përshkruara.



189

K a p i t u l l i  3 1

është e pandershme dhe një formë vjedhjeje . Të pranosh më tepër 
kusur ose mallra nga sa duhet të marrim është e pandershme . Të 
marrim më tepër nga sa na takon do të thotë të vjedhim .

Të Mashtrosh Është e Pandershme

Ne mashtrojmë kur japim më pak nga sa detyrohemi, ose kur 
marrim diçka që nuk e meritojmë . Disa punonjës i mashtrojnë 
punëdhënësit e tyre duke mos punuar me orar të plotë; e megji-
thatë pranojnë pagesën e plotë . Disa punëdhënës nuk janë të 
ndershëm me punonjësit e tyre; i paguajnë ata më pak nga sa 
duhet . Satani thotë: “Përfitoni nga ndonjë për shkak të fjalëve të 
tij, hapini gropën fqinjit” (2 Nefi 28:8) . Të fitosh epërsi padrejtë-
sisht është një formë pandershmërie . Dhënia e një shërbimi ose 
malli të dobët është gjithashtu mashtrim .

Ne Nuk Duhet ta Shfajësojmë Pandershmërinë Tonë

•	Çfarë	na	ndodh	shpirtërisht	kur	shfajësojmë	pandershmërinë	tonë?
Njerëzit përdorin shumë shfajësime për qenien të pandershëm . 
Njerëzit gënjejnë për të mbrojtur veten dhe që të tjerët të mendojnë 
mirë për ta . Disa e shfajësojnë veten kur vjedhin, duke menduar 
se e meritojnë atë që morën, se mendojnë ta kthejnë përsëri ose 
se kanë nevojë për të më tepër se pronari . Disa mashtrojnë për të 
marrë nota më të mira në shkollë, ose sepse “të gjithë të tjerët e 
bëjnë atë”, ose për të marrë hak .
Këto shfajësime dhe shumë të tjera jepen si arsye për mungesën e 
ndershmërisë . Për Zotin këto nuk janë arsye të pranueshme . Kur e 
shfajësojmë veten, mashtrojmë veten tonë dhe Shpirti i Perëndisë 
nuk është më me ne . Ne bëhemi sa vjen e më tepër mëkatarë .

Ne Mund të Jemi Plotësisht të Ndershëm

•	Çfarë	do	të	thotë	të	jesh	plotësisht	i	ndershëm?
Për t’u bërë plotësisht të ndershëm, ne duhet ta analizojmë me 
kujdes jetën tonë . Nëse ka mënyra në të cilat po tregohemi 
qoftë edhe fare pak të pandershëm, duhet të pendohemi për to 
menjëherë .
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Kur jemi plotësisht të ndershëm, nuk mund të korruptohemi . Ne 
qëndrojmë të vërtetë ndaj çdo besimi, detyre, marrëveshjeje ose 
besëlidhjeje, madje edhe nëse do të na kushtojë para, miq ose 
jetën . Atëherë mund të përballemi me Zotin, veten dhe të tjerët pa 
na ardhur turp . Presidenti Jozef F . Smith këshilloi: “Le të jetë jeta e 
çdo njeriu e tillë që karakteri i tij të durojë edhe shqyrtimin më të 
imët dhe që të mund të shihet si një libër i hapur, kështu që nuk 
do të kemi asgjë nga e cila të zmbrapsemi ose për të cilën të na 
vijë turp” (Gospel Doctrine, bot . 5-të [1939], f . 252) .
•	Në	çfarë	mënyrash	ndershmëria	apo	pandershmëria	ndikojnë	në	

ndjenjat	që	kemi	për	veten?

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	DeB	50:17	(flisni	vetëm	nëpërmjet	shpirtit	të	së	vërtetës)
•	DeB	76:103–6	(fundi	i	gënjeshtarëve)
•	DeB	42:27	(urdhërimi	për	të	mos	folur	keq	për	të	afërmit)
•	Eksodi	20:15–16	(urdhërimi	për	të	mos	vjedhur	dhe	për	të	mos	

dhënë dëshmi të rreme)
•	DeB	42:20,	84–85;	59:6	(ndalimi	i	vjedhjes)
•	DeB	3:2	(Perëndia	është	i	ndershëm)
•	DeB	10:25–28	(Satani	mashtron)
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Pagesa e Të Dhjetave dhe Ofertave

•	Në	çfarë	mënyre	gatishmëria	jonë	për	të	paguar	të	dhjetat	dhe	
ofertat tregon mirënjohjen ndaj Atit tonë Qiellor për të gjitha 
bekimet	e	Tij	për	ne?

Ne na janë dhënë urdhërime për të na ndihmuar të përgatitemi në 
të gjitha drejtimet për të jetuar në prani të Atit tonë Qiellor . Ai na ka 
dhënë një mënyrë për ta falënderuar Atë për bekimet tona . Pagimi 
me dëshirë i të dhjetave dhe ofertave është një mënyrë si e falënde-
rojmë Atë . Kur i paguajmë këto oferta, i tregojmë se e duam dhe se 
do t’i bindemi këshillës së Tij .
•	Në	çfarë	mënyre	pagimi	i	të	dhjetave	dhe	ofertave	na	ndihmon	ta	

falënderojmë	Atin	tonë	Qiellor?

Bindja ndaj Ligjit të së Dhjetës

•	Çfarë	është	një	e	dhjetë	e	ndershme?
Në kohët e lashta Abrahami dhe Jakobi iu bindën urdhërimit për të 
paguar një të dhjetën e të ardhurave të tyre (shih Hebrenjve 7:1–10; 
Zanafilla 14:19–20; 28:20–22) .
Në kohët moderne Profeti Jozef Smith u lut: “O Zot! Tregoju shërbë-
torëve të tu se sa shumë kërkon nga pronat e njerëzve të tu për të 
dhjetë” (DeB 119, parathënia e seksionit) . Zoti iu përgjigj: “Dhe ky 
do të jetë fillimi i së dhjetës së popullit tim . Dhe pas asaj, ata që e 
kanë paguar të dhjetën kështu, do të paguajnë një të dhjetën e gjithë 
interesit të tyre çdo vit; dhe ky duhet të jetë një ligj i qëndrueshëm 

Për mësuesit: Përdorni pyetjet tek fillimi i seksionit për të nisur një diskutim dhe për t’i drej-
tuar tek teksti pjesëtarët e klasës apo pjesëtarët e familjes që të gjejnë më tepër informacion. 
Përdorni pyetjet tek fundi i seksionit për të ndihmuar pjesëtarët e klasës apo pjesëtarët e 
familjes që të mendohen e të diskutojnë kuptimin e asaj që kanë lexuar dhe ta zbatojnë atë 
në jetën e tyre.
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për ta përgjithmonë” (DeB 119:3–4) . Presidencia e Parë ka shpje-
guar se “një të dhjetën e gjithë interesit të tyre çdo vit” i referohet të 
ardhurës sonë (shih First Presidency letter, 19 mars 1970) .
Kur paguajmë të dhjetën tregojmë besnikërinë tonë ndaj Zotit . Gji-
thashtu u mësojmë fëmijëve tanë vlerën e këtij ligji . Ata do të duan 
të ndjekin shembullin tonë dhe të paguajnë të dhjetën e çfarëdo 
shume që fitojnë .
•	Në	çfarë	mënyrash	e	dhjeta	është	një	parim	besimi	më	tepër	se	

një	parim	financash?
•	Çfarë	mund	të	bëjnë	prindërit	që	t’u	mësojnë	fëmijëve	të	tyre	ta	

paguajnë	të	dhjetën	dhe	ta	kuptojnë	rëndësinë	e	saj?

Ne Duhet të Japim me Dëshirë

•	Përse	qëndrimi	ynë	është	i	rëndësishëm	kur	paguajmë	të	dhjetën?
Është e rëndësishme të japim me dëshirë . “Kur dikush e paguan 
të dhjetën pa gëzim, ai humbet një pjesë të bekimit . Ai duhet të 
mësojë të japë me kënaqësi, me dëshirë dhe me gëzim, atëherë 
dhurata e tij do të bekohet” (Stephen L . Richards, The Law of 
Tithing [broshurë, 1983], f . 8) .
Apostulli Pal dha mësim se mënyra se si japim është po aq e 
rëndësishme sa ajo që japim . Ai tha: “Secili le të veprojë ashtu 
si ka vendosur në zemrën, as me keqardhje as nga shtrëngimi, 
sepse Perëndia do një dhurues të gëzuar” (2 Korintasve 9:7) .
•	Çfarë	do	të	thotë	për	ju	të	jeni	një	“dhurues	[i]	gëzuar”?

E Dhjeta dhe Ofertat e Tjera

•	Në	çfarë	mënyrash	i	përdor	Kisha	fondet	e	së	dhjetës	dhe	ofertat	
e	tjera?

Si anëtarë të Kishës, ne i japim një të dhjetën dhe oferta të tjera Zotit .

E dhjeta
E dhjeta përdoret nga Kisha për qëllime të shumta . Disa prej tyre 
janë:
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 1 . Të ndërtojë, mirëmbajë dhe mbajë në funksionim tempujt, 
ndërtesat e mbledhjeve dhe ndërtesa të tjera .

 2 . Të sigurojë fonde të vazhdueshme për kunjet, lagjet dhe njësi 
të tjera të Kishës . (Këto njësi i përdorin fondet për të përmbu-
shur programet fetare të Kishës, që përfshijnë mësimdhënien 
e ungjillit dhe zhvillimin e veprimtarive shoqërore .)

 3 . Të ndihmojë programin misionar .
 4 . Të shkollojë të rinjtë në shkollat, seminaret dhe institutet e Kishës .
 5 .  Të shtypë dhe shpërndajë materiale mësimore .
 6 .  Të ndihmojë në historinë familjare dhe punën në tempull .

Oferta të Tjera
Ofertat e agjërimit . Anëtarët e Kishës agjërojnë çdo muaj pa ngrënë 
dhe pa pirë për dy vakte të njëpasnjëshme . Ata dhurojnë të pak-
tën sasinë e parave që do të kishin shpenzuar për këto vakte . Ata 
mund të japin sa më bujarisht të munden . Kjo ofertë quhet oferta 
e agjërimit . Peshkopët i përdorin ofertat e agjërimit për të siguruar 
ushqim, strehim, veshmbathje dhe kujdes mjekësor për nevojtarët . 
(Shih kapitullin 25 në këtë libër .)
Si pjesë të ditës së agjërimit, anëtarët marrin pjesë në një mbledhje 
të quajtur mbledhja e agjërimit dhe e dëshmive, ku ata ndajnë me 
njëri-tjetrin dëshmitë e tyre për Krishtin dhe ungjillin e Tij .
Dhurime të Tjera . Anëtarët e Kishës mund të dhurojnë për përpjekje 
të tjera të Kishës, të tilla si puna misionare, Fondi i Qarkullueshëm i 
Arsimimit, ndërtime tempulli dhe ndihmë humanitare .
Shërbimi . Anëtarët ofrojnë gjithashtu nga koha, aftësitë dhe të 
mirat e tyre materiale për të ndihmuar të tjerët . Ky shërbim e 
lejon Kishën të ndihmojë anëtarë dhe joanëtarë në nevojë në 
mbarë botën në nivele komuniteti, kombëtar e ndërkombëtar, 
veçanërisht në rastet e fatkeqësive .

Ne Bekohemi Kur Japim të Dhjetat dhe Ofertat

Zoti premton të na bekojë ndërsa paguajmë me besnikëri të dhjetat 
dhe ofertat . Ai tha: “Sillni gjithë të dhjetat në shtëpinë e thesarit, që 
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të ketë ushqim në shtëpinë time dhe pastaj më vini në provë për 
këtë gjë  .  .  . në se unë nuk do t’i hap pragjet e qiellit dhe nuk do të 
derdh mbi ju aq shumë bekim, sa nuk do të keni vend të mjaftue-
shëm ku ta shtini” (Malakia 3:10) .
Zbulesa e ditëve të mëvonshme na tregon për një tjetër bekim që 
u vjen atyre që paguajnë të dhjetën: “Në të vërtetë është një ditë 
sakrifice dhe një ditë për të dhjetën e popullit tim; sepse ai që do të 
paguajë të dhjetën, nuk do të digjet në ardhjen e tij” (DeB 64:23) .
Bekimet që na janë premtuar janë si fizike ashtu edhe shpirtërore . 
Nëse japim me dëshirë, Ati Qiellor do të na ndihmojë të sigurojmë 
për nevojat tona të përditshme për ushqim, veshje e strehim . Duke 
u folur shenjtorëve të ditëve të mëvonshme në Filipine, Presidenti 
Gordon B . Hinkli tha që, nëse njerëzit “do ta pranojnë ungjillin dhe 
do ta jetojnë atë, do të paguajnë të dhjetat e ofertat, edhe pse këto 
mund të jenë të pakta, Zoti do ta mbajë premtimin e Tij të lashtë 
në lidhje me ta dhe ata do të kenë oriz në tasat e tyre, dhe veshje 
mbi shpinën e tyre, dhe strehë mbi kokën e tyre . Unë nuk shoh 
ndonjë zgjidhje tjetër . Ata kanë nevojë për një fuqi më të madhe se 
cilado fuqi tokësore që t’i ngrejë e t’i ndihmojë ata” (“Inspirational 
Thoughts,”  Ensign, gusht 1997, f . 7) . Zoti gjithashtu do të na ndihmojë 
të rritemi “në njohurinë e Perëndisë, në dëshmi, në fuqi për të jetuar 
ungjillin dhe për të frymëzuar familjet tona të bëjnë të njëjtën gjë” 
(Teachings of Presidents of the Church: Heber J . Grant [2002], f . 124) .
Ata që paguajnë të dhjetat dhe ofertat bekohen së tepërmi . Ata 
ndihen mirë se po ndihmojnë në ndërtimin e mbretërisë së Perë-
ndisë në tokë .
•	Cilat	janë	disa	bekime	që	ju,	pjesëtarët	e	familjes	suaj,	apo	miqtë	

tuaj	keni	marrë	me	anë	të	pagimit	të	së	dhjetës	dhe	ofertave	të	tjera?

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	DeB	119:1–4	(ligji	i	së	dhjetës)
•	Zanafilla	14:18–20;	Alma	13:13–16	(Abrahami	pagoi	të	dhjeta)
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Puna Misionare
K a p i t u l l i  3 3

Kisha e Zotit Është një Kishë Misionare

•	Në	çfarë	mënyrash	puna	misionare	është	pjesë	e	planit	të	Perë-
ndisë	për	fëmijët	e	Tij?

Zoti i zbuloi Adamit planin e ungjillit: “Dhe kështu Ungjilli filloi të 
predikohej, që nga fillimi” (Moisiu 5:58) . Më vonë, pasardhësit e 
drejtë të Adamit u dërguan të predikonin ungjillin: “Ata  .  .  . u bënë 
thirrje të gjithë njerëzve, kudo, të pendoheshin; dhe besimi iu 
mësua fëmijëve të njerëzve” (Moisiu 6:23) .
Të gjithë profetët kanë qenë misionarë . Secili prej tyre u urdhërua në 
kohën e tij të predikonte mesazhin e ungjillit . Sa herë që priftëria ka 
qenë në tokë, Zoti ka pasur nevojë për misionarë që t’u predikojnë 
parimet e përjetshme të ungjillit fëmijëve të Tij .
Kisha e Zotit ka qenë gjithmonë një kishë misionare . Kur Shpëti-
mtari jetoi në tokë, Ai shuguroi Apostuj dhe Të Shtatëdhjetë dhe u 
dha atyre autoritetin dhe përgjegjësinë për të predikuar ungjillin . 
Pjesa më e madhe e predikimit të tyre iu drejtua popullit të tyre, 
hebrenjve (shih Mateu 10:5–6) . Pasi Jezusi u ringjall, Ai dërgoi 
Apostujt për t’u predikuar ungjillin johebrenjve . Ai i urdhëroi Apo-
stujt: “Dilni në mbarë botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese” 
(Marku 16:15) .
Apostulli Pal ishte një misionar i madh që u dërgua midis johe-
brenjve . Pasi u kthye në besim në Kishë, ai e kaloi gjithë jetën 
duke u predikuar atyre ungjillin . Shpesh gjatë misionit të tij e rra-
hën, e goditën me gurë dhe e burgosën . Megjithatë, ai vazhdoi të 
predikojë ungjillin (shih Veprat e Apostujve 23:10–12; 26) .

Për mësuesit: Ndarja e përvojave me parimet e ungjillit mund ta ftojë Shpirtin. Mund të 
dëshironi të kontaktoni paraprakisht disa pjesëtarë të klasës apo pjesëtarë të familjes, 
duke u kërkuar të përgatiten të tregojnë përvoja që janë domethënëse për ta dhe që 
mund t’i ndihmojnë të tjerët.
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Puna misionare filloi përsëri kur Kisha e Zotit u rivendos nëpërmjet 
Profetit Jozef Smith . Sot Apostujve dhe të Shtatëdhjetëve u është 
dhënë përgjegjësia kryesore për të predikuar ungjillin dhe për t’u 
kujdesur që ai të predikohet në mbarë botën . Zoti i tha Jozef Smi-
thit: “[Shpalle] ungjillin tim nga një tokë në tjetrën dhe nga një qytet 
në tjetrin .  .  .  . Jep dëshmi në çdo vend, çdo populli” (DeB 66:5, 
7) . Në qershor 1830, Samuel Herison Smithi, vëllai i Profetit, filloi 
udhëtimin e parë misionar për Kishën . 
Që nga ajo kohë, më tepër se një milion misionarë janë thirrur 
dhe dërguar për të predikuar ungjillin . Mesazhi që ata i sjellin 
botës është se Jezu Krishti është Biri i Perëndisë dhe Shpëtimtari 
ynë . Ata dëshmojnë se ungjilli është rivendosur në tokë nëpër-
mjet një profeti të Perëndisë . Misionarëve u jepet përgjegjësia për 
t’u predikuar ungjillin të gjithë njerëzve, për t’i pagëzuar ata dhe 
për t’u mësuar të bëjnë gjithçka që Zoti ka urdhëruar (shih Mateu 
28:19–20) . Misionarët shenjtorë të ditëve të mëvonshme shkojnë 
me shpenzimet e tyre në të gjitha skajet e botës për të predikuar 
mesazhin e ungjillit . 

Ungjilli do t’i Predikohet Gjithë Botës

•	Cilat	janë	disa	mënyra	të	ndryshme	që	ka	përgatitur	Zoti	që	ne	të	
ndajmë	ungjillin?

Në zbulesat e ditëve të mëvonshme na është thënë se duhet 
t’ia çojmë ungjillin e rivendosur çdo kombi dhe populli (shih 
DeB 133:37) . Zoti nuk na jep kurrë një urdhërim pa përgatitur 
një udhë që të mund ta plotësojmë atë (shih 1 Nefi 3:7) . Zoti ka 
përgatitur udhën që ne t’ua predikojmë ungjillin atyre kombeve 
që më parë ishin të mbyllura për ne . Ndërsa vazhdojmë të lutemi 
dhe të ushtrojmë besim, Zoti do të hapë kombe të tjera për punën 
misionare .
Zoti gjithashtu “po frymëzon mendjet e njerëzve të mëdhenj për të 
krijuar shpikje që do ta çojnë përpara punën e Zotit në mënyra që 
bota	nuk	i	ka	njohur	kurrë	më	parë”	(Russell	M.	Nelson,	“Compute-
rized Scriptures Now Available,”  Ensign, prill 1988, f . 73) . Gazetat, 
revistat, televizioni, radioja, satelitët, kompjuterat, interneti dhe 
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teknologjia e lidhur me to ndihmojnë për t’ua përcjellë mesazhin 
e ungjillit miliona njerëzve . Ne që kemi plotësinë e ungjillit duhet 
t’i përdorim këto shpikje për të përmbushur urdhërimin e Zotit: 
“Sepse, në të vërtetë, tingulli duhet të shkojë nga ky vend në të 
gjithë botën dhe në skajet më të largëta të tokës – ungjilli duhet t’i 
predikohet çdo [personi]” (DeB 58:64) .
•	Në	cilat	mënyra	e	keni	parë	të	përdoret	efektivisht	teknologjia	

për	të	përhapur	ungjillin?

Puna Misionare Është e Rëndësishme

•	Pse	është	e	rëndësishme	që	çdo	njeri	ta	dëgjojë	dhe	ta	kuptojë	
ungjillin?

“Ky është interesi ynë numër një si Kishë – të shpëtojmë dhe të 
ekzaltojmë shpirtrat e fëmijëve të njerëzve” (Ezra Taft Benson, në 
Conference	Report,	prill	1974,	f.	151;	ose	 Ensign, maj 1974, f . 104) . 
Puna misionare është e domosdoshme që t’u japim njerëzve në 
mbarë botën një mundësi për të dëgjuar dhe pranuar ungjillin . Ata 
kanë nevojë të mësojnë të vërtetën, të kthehen tek Perëndia dhe të 
marrin falje për mëkatet e tyre .
Shumë nga vëllezërit e motrat tona në tokë janë verbuar nga mësi-
met e rreme dhe “mbahen larg nga e vërteta vetëm ngaqë nuk dinë 
se ku ta gjejnë atë” (DeB 123:12) . Nëpërmjet punës misionare ne 
mund t’u sjellim atyre të vërtetën . 
Zoti ka urdhëruar: “Punoni ju në vreshtin tim për herë të fundit – 
për herë të fundit u bëni thirrje banorëve të tokës” (DeB 43:28) . 
Ndërsa u mësojmë ungjillin vëllezërve e motrave tona, përgatisim 
udhën për Ardhjen e Dytë të Shpëtimtarit (shih DeB 34:6) .

Ne të Gjithë Duhet të Jemi Misionarë

•	Në	çfarë	mënyrash	mund	të	kërkojmë	aktivisht	mundësi	për	të	
ndarë	ungjillin	me	të	tjerët?	Në	çfarë	mënyrash	mund	të	përgati-
temi	për	mundësi	të	tilla?

Çdo anëtar i Kishës është një misionar . Ne duhet të jemi misio-
narë madje edhe nëse nuk jemi thirrur dhe veçuar zyrtarisht . Ne 
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kemi përgjegjësi t’ua mësojmë ungjillin të gjithë fëmijëve të Atit 
tonë Qiellor nëpërmjet fjalëve e veprave . Zoti na ka thënë: “Dhe të 
bëhet që, kushdo që është paralajmëruar, të paralajmërojë të afër-
min e tij” (DeB 88:81) . Një nga profetët na ka thënë se duhet t’u 
tregojmë fqinjëve tanë se i duam para se t’i paralajmërojmë (shih 
Teachings of Presidents of the Church: Spencer W . Kimball [2006], 
f . 262) . Ata duhet të provojnë miqësinë dhe shoqërinë tonë .
Bijtë e Mosias e pranuan me dëshirë përgjegjësinë e tyre për të 
dhënë mësim ungjillin . Kur u kthyen në besim në Kishë, zemrat 
e tyre u mbushën me dhembshuri për të tjerët . Ata kishin dëshirë 
t’ua predikonin ungjillin armiqve të tyre lamanitëve “pasi nuk mund 
të duronin që ndonjë shpirt njeriu të mbaronte; po, madje vetëm 
mendimet se ndonjë shpirt do të pësonte vuajtje pa mbarim, i bënin 
të ngjetheshin dhe të dridheshin” (Mosia 28:3) . Ndërsa ungjilli 
mbush zemrat tona me gëzim, ne do të ndiejmë të njëjtën dashuri 
e dhembshuri për vëllezërit e motrat tona . Do të kemi dëshirë të 
ndajmë mesazhin e ungjillit me këdo që dëshiron të dëgjojë .
Ka shumë mënyra për ta përhapur ungjillin . Më poshtë gjenden 
disa sugjerime:
 1 . Ne mund t’u tregojmë miqve dhe të tjerëve gëzimin që provojmë 

nga të jetuarit sipas të vërtetave të ungjillit . Në këtë mënyrë do 
të jemi një dritë për botën (shih Mateu 5:16) .

 2 . Ne mund ta mposhtim ndrojtjen tonë të natyrshme duke u tre-
guar miqësorë me të tjerët dhe duke bërë gjëra të mira për ta . 
Mund t’i ndihmojmë të kuptojnë se jemi sinqerisht të interesuar 
për ta dhe nuk po kërkojmë asnjë përfitim personal .

 3 . Ne mund t’ua shpjegojmë ungjillin miqve joanëtarë dhe të 
tjerëve .

 4 . Mund të ftojmë në shtëpi miqtë tanë që janë të interesuar të 
mësojnë rreth ungjillit që misionarët t’u japin mësim . Nëse miqtë 
tanë joanëtarë jetojnë shumë larg, mund të kërkojmë që misio-
narë në zonat e tyre t’i vizitojnë ata .

 5 .  Ne mund t’u mësojmë fëmijëve tanë rëndësinë e ndarjes së 
ungjillit dhe mund t’i përgatisim ata shpirtërisht dhe financiarisht 
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për të shkuar në misione . Gjithashtu mund të përgatitemi për të 
shërbyer misione kohë-plota kur të jemi më të shtyrë në moshë .

 6 .  Mund të paguajmë të dhjetën dhe të kontribuojmë në fondin 
e misionarëve . Këto dhurime përdoren për ta çuar më tej punën 
misionare .

 7 .  Mund të kontribuojmë në fondin misionar të lagjes, degës, 
apo atë të përgjithshëm, që t’i mbështesim financiarisht misio-
narët familjet e të cilëve nuk janë në gjendje t’i mbështesin .

 8 .  Mund të bëjmë kërkime për historinë familjare dhe punën 
në tempull për të ndihmuar paraardhësit tanë të marrin beki-
met e plota të ungjillit .

 9 .  Mund t’i ftojmë joanëtarët në aktivitete të tilla si mbrëmje 
familjare në shtëpi dhe në aktivitetet shoqërore të Kishës, në 
konferenca e mbledhje .

 10 .  Mund të shpërndajmë kopje të revistave të Kishës . Mund të 
ndajmë gjithashtu mesazhe të ungjillit duke përdorur artikuj të 
disponueshëm në faqet zyrtare të Kishës në internet, LDS .org  
dhe Mormon .org . 

Kur kemi dëshirën për të përhapur ungjillin dhe për t’u lutur për 
udhëheqje, Ati ynë Qiellor do të na ndihmojë të jemi misionarë 
efektivë . Ai do të na ndihmojë të gjejmë mënyra për ta ndarë 
ungjillin me njerëzit rreth nesh .
•	Mendoni	për	njerëz	me	të	cilët	mund	të	ndani	ungjillin.	Vendosni	

se si do ta bëni këtë . Merrni parasysh të vendosni një qëllim për 
ta ndarë ungjillin me këta njerëz brenda një date të caktuar .

Zoti na Premton Bekime Kur Bëjmë Punë Misionare

Zoti i tha Profetit Jozef Smith se misionarët do të marrin bekime 
të mëdha . Duke folur për pleqtë që po ktheheshin nga misionet e 
tyre, Zoti tha: “Ju jeni të bekuar, sepse dëshmia që ju keni dhënë, 
shënohet në qiell, që engjëjt ta vështrojnë; dhe ata gëzohen për 
ju” (DeB 62:3) . Ai ka thënë gjithashtu se atyre që punojnë për 
shpëtimin e të tjerëve do t’u falen mëkatet e tyre dhe do të sjellin 
shpëtim për vetë shpirtrat e tyre (shih DeB 4:4; 31:5; 84:61) .
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Zoti na ka thënë:
“Dhe nëse është që ju duhet të punoni gjithë ditët tuaja për t’u 
shpallur pendim këtyre njerëzve dhe sillni qoftë edhe një shpirt tek 
unë, sa i madh do të jetë gëzimi juaj me të në mbretërinë e Atit tim!
Dhe tani, nëse gëzimi juaj do të jetë i madh me një shpirt që keni 
sjellë tek unë në mbretërinë e Atit tim, sa i madh do të jetë gëzimi 
juaj nëse do të më sillni shumë shpirtra!” (DeB 18:15–16) .
•	Kur	e	keni	provuar	gëzimin	e	punës	misionare?

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	DeB	1:17–23	( Jozef	Smithi	urdhërohet	të	predikojë)
•	DeB	24:12	(Zoti	i	forcon	ata	që	kërkojnë	gjithmonë	të	deklarojnë	

ungjillin e Tij)
•	DeB	38:41	(ndajeni	ungjillin	me	qetësi	dhe	butësi)
•	DeB	34:4–6;	Veprat	e	Apostujve	5:42	(ungjilli	duhet	të	

predikohet)
•	DeB	60:1–2	(Zoti	i	paralajmëron	ata	që	kanë	frikë	të	predikojnë	

ungjillin)
•	DeB	75:2–5	(ata	që	shpallin	ungjillin	dhe	janë	besnikë	do	të	

bekohen me jetë të përjetshme) 
•	DeB	88:81–82	(të	gjithë	ata	që	janë	paralajmëruar	duhet	të	

paralajmërojnë të afërmit e tyre)
•	Mateu	24:14	(ungjilli	do	të	predikohet	para	se	të	vijë	fundi)
•	Abrahami	2:9–11	(ungjilli	dhe	priftëria	do	t’u	jepen	të	gjitha	

kombeve)
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Zhvillimi i Talenteve Tona
K a p i t u l l i  3 4

Ne të Gjithë Kemi Talente e Aftësi të Ndryshme

Ne të gjithë kemi dhunti, talente dhe aftësi të veçanta që na janë 
dhënë nga Ati ynë Qiellor . Kur lindëm, i sollëm këto dhunti, talente 
e aftësi me vete (shih kapitullin 2 në këtë libër) .
Profeti Moisi ishte një udhëheqës i madh, por ai kishte nevojë për 
Aaronin, vëllain e tij, që ta ndihmonte si zëdhënës (shih Eksodi 
4:14–16) . Disa nga ne janë udhëheqës si Moisiu ose oratorë të mirë 
si Aaroni . Disa prej nesh mund të këndojnë bukur ose të luajnë një 
vegël muzikore . Të tjerë mund të jenë të mirë në sporte ose që të 
punojnë mirë me duar . Talente të tjera që mund të kemi përfshijnë 
të kuptuarit e të tjerëve, durimin, harenë, ose aftësinë për të mësuar 
të tjerët .
•	Si	keni	përfituar	ju	nga	talentet	e	të	tjerëve?

Ne Duhet t’i Përdorim dhe t’i Përmirësojmë Talentet Tona

•	Si	mund	t’i	zhvillojmë	talentet	tona?
Ne kemi përgjegjësi të zhvillojmë talentet që na janë dhënë . Ndo-
njëherë mendojmë se nuk kemi shumë talente ose që njerëz të tjerë 
janë bekuar me më shumë aftësi nga ne . Ndonjëherë nuk i përdo-
rim talentet tona, sepse kemi frikë se mund të dështojmë ose të na 
kritikojnë të tjerët . Ne nuk duhet t’i fshehim talentet tona . Duhet t’i 
përdorim ato . Atëherë të tjerët mund të shikojnë veprat tona të mira 
dhe të lavdërojnë Atin tonë Qiellor (shih Mateu 5:16) .
Ka disa gjëra që duhet të bëjmë për të zhvilluar talentet . Së pari, 
duhet t’i zbulojmë talentet tona . Duhet të bëjmë një vlerësim të 
vetes për të zbuluar pikat e forta dhe aftësitë tona . Familja dhe 

Për mësuesit: Një mënyrë për t’u treguar pjesëtarëve të klasës se ju kujdeseni për ta indivi-
dualisht është t’u thërrisni me emër. Mësojini emrat e tyre. Kur në mësim vijnë pjesëtarë të 
rinj, paraqituani ata të tjerëve.
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miqtë tanë mund të na ndihmojnë për këtë . Ne gjithashtu duhet t’i 
kërkojmë Atit tonë Qiellor të na ndihmojë të mësojmë se cilat janë 
talentet tona .
Së dyti, duhet të jemi të gatshëm t’i kushtojmë kohë dhe përpjekje 
zhvillimit të talentit që po kërkojmë .
Së treti, duhet të kemi besim se Ati ynë Qiellor do të na ndihmojë 
dhe duhet të kemi besim te vetja .
Së katërti, duhet të mësojmë aftësitë e nevojshme për të zhvilluar 
talentet tona . Këtë mund ta bëjmë duke ndjekur një kurs, duke i 
kërkuar një miku të na mësojë ose duke lexuar një libër .
Së pesti, duhet të bëjmë praktikë duke e përdorur talentin . Çdo 
talent kërkon përpjekje dhe punë për t’u zhvilluar . Mjeshtëria e 
një talenti duhet fituar .
Së gjashti, duhet ta ndajmë talentin tonë me të tjerët . Vetëm duke i 
përdorur talentet ato mund të rriten (shih Mateu 25:29) .
Të gjithë këto hapa bëhen më të lehtë nëse lutemi dhe kërkojmë 
ndihmën e Zotit . Ai dëshiron që ne t’i zhvillojmë talentet tona dhe 
Ai do të na ndihmojë .

Ne Mund t’i Zhvillojmë Talentet Pavarësisht nga Dobësitë Tona

•	Si	mund	t’i	zhvillojmë	talentet	pavarësisht	nga	dobësitë	tona?
Ngaqë jemi të vdekshëm dhe të rënë, ne kemi dobësi . Me ndihmën 
e Zotit, dobësitë tona dhe natyra e rënë mund të mposhten (shih 
Ethëri 12:27, 37) . Bethoveni kompozoi muzikën e tij më të mreku-
llueshme pasi u shurdhua . Enoku e mposhti ngadalësinë e tij në të 
folur dhe u bë një mësues i fuqishëm (shih Moisiu 6:26–47) .
Disa nga atletët e famshëm kanë kapërcyer të meta fizike para se 
të fitonin sukses në zhvillimin e talenteve të tyre . Shelli Man ishte 
një shembull i tillë . “Në moshën pesë vjeçare ajo kaloi poliomieli-
tin .  .  .  . Prindërit e çuan çdo ditë në pishinë duke shpresuar se uji 
do ta ndihmonte t’i mbante krahët lart ndërsa përpiqej t’i vinte për-
sëri në lëvizje ato . Kur mundi ta nxirrte krahun nga uji me forcën 
e vet, ajo brohoriti me gëzim . Më pas qëllimi i saj ishte të notonte 
sa e gjithë gjerësia e pishinës, më pas sa e gjithë gjatësia e më pas 
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disa herë sa gjatësia . Ajo vazhdoi të përpiqej, të notonte, të trego-
hej e duruar, ditë për ditë, derisa fitoi medaljen e artë [olimpike] 
për stilin flutur – një nga stilet më të vështira të notit” (Marvin J . 
Ashton,	në	Conference	Report,	prill	1975,	f.	127;	ose	 Ensign, maj 
1975, f . 86) .
Hiber J . Grant mposhti shumë nga dobësitë e tij dhe i ktheu ato në 
talente . Ai kishte si moto këto fjalë: “Ajo që këmbëngulim ta bëjmë 
bëhet më e lehtë për t’u bërë; jo se natyra e asaj gjëje ka ndryshuar, 
por se fuqia jonë për ta bërë atë është rritur” (në Teachings of Presi-
dents of the Church: Heber J . Grant [2002], f . 35) .

Zoti do të na Bekojë Nëse i Përdorim Talentet Tona me Urtësi

Presidenti Jozef F . Smith tha: “Çdo bir dhe çdo bijë e Perëndisë ka 
marrë disa talente dhe secili do të japë llogari të rreptë për për-
dorimin ose keqpërdorimin e atij talenti” (Gospel Doctrine, bot . 
5-të [1939], f . 370) . Talenti është një lloj kujdestarie (përgjegjësi në 
mbretërinë e Perëndisë) . Shëmbëlltyra e talentave na tregon se kur 
shërbejmë mirë në kujdestarinë tonë, do të na jepen përgjegjësi 
edhe më të mëdha . Nëse nuk shërbejmë mirë, atëherë do të vijë 
koha kur kujdestaria jonë do të na hiqet . (Shih Mateu 25:14–30 .)
Në shkrimet e shenjta na thuhet gjithashtu se do të gjykohemi 
sipas veprave tona (shih Mateu 16:27) . Kur zhvillojmë dhe i për-
dorim talentet tona për njerëz të tjerë, atëherë po kryejmë vepra 
të mira . 
Zoti kënaqet kur i përdorim talentet tona me urtësi . Ai do të na 
bekojë nëse i përdorim talentet tona për të mirën e të tjerëve dhe 
për të ndërtuar mbretërinë e Tij në tokë . Disa nga bekimet që fitojmë 
janë gëzimi dhe dashuria nga shërbimi që u japim vëllezërve e mot-
rave tona këtu në tokë . Ne gjithashtu fitojmë vetëkontroll . Të gjitha 
këto gjëra janë të nevojshme nëse duam të jemi të denjë për të jetuar 
përsëri me Atin tonë Qiellor .
•	Cilët	janë	disa	shembuj	të	njerëzve	talentet	e	të	cilëve	janë	

lartësuar	ngaqë	i	kanë	përdorur	me	urtësi?	(Merrni	parasysh	
njerëz që njihni ose njerëz nga shkrimet e shenjta apo historia 
e Kishës .)
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Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Jakobi	[Bibla]	1:17	(dhuratat	vijnë	nga	Perëndia)
•	DeB	46:8–11;	1	Timoteut	4:14	(kërkojini	dhe	zhvillojini	dhuntitë)
•	2	Korintasve	12:9	(gjërat	e	dobëta	bëhen	të	forta)
•	Zbulesa	20:13;	1	Nefi	15:33;	DeB	19:3	(gjykohemi	sipas	veprave	

tona)
•	Hebrenjve	13:21	(tregoni	vepra	të	mira)





209

K a p i t u l l i  3 5

Bindja
K a p i t u l l i  3 5

Ne Duhet t’i Bindemi Perëndisë me Dëshirë

•	Çfarë	ndryshimi	ka	po	të	bindemi	më	mirë	me	dëshirë	sesa	pa	
dëshirë?

Kur Jezusi ishte në tokë, një mësues i ligjit i bëri një pyetje:
“‘Mësues,	cili	është	urdhërimi	i	madh	i	ligjit?’
Dhe Jezusi i tha: ‘Duaje Zotin, Perëndinë tënde me gjithë zemrën 
tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde’ .
Ky është urdhërimi i parë dhe i madhi .
Dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, është: ‘Duaje të afërmin tënd porsi 
vetveten’ .
Nga këto dy urdhërime varet i tërë ligji dhe profetët” 
(Mateu 22:36–40) .
Nga këto shkrime mësojmë sa e rëndësishme është t’i duam Zotin 
dhe	të	afërmit	tanë.	Por	si	e	tregojmë	dashurinë	tonë	për	Zotin?
Jezusi iu përgjigj kësaj pyetjeje kur tha: “Kush ka urdhërimet e mia 
dhe i zbaton, është ai që më do; dhe kush më do mua, Ati im do ta 
dojë” (Gjoni 14:21) .
Secili nga ne duhet ta pyesë veten pse u bindemi urdhërimeve 
të	Perëndisë.	E	bëjmë	këtë	sepse	kemi	frikë	nga	ndëshkimi?	Apo	
sepse	dëshirojmë	shpërblimet	e	të	jetuarit	të	një	jete	të	mirë?	Apo	
sepse e duam Perëndinë dhe Jezu Krishtin dhe duam t’u shër-
bejmë	Atyre?
Është më mirë t’u bindemi urdhërimeve për shkak se i druhemi 
ndëshkimit sesa të mos u bindemi fare . Por do të jemi shumë më 

Për mësuesit: Mund t’i ndihmoni pjesëtarët e klasës apo pjesëtarët e familjes që të mendojnë 
më thellësisht për një pyetje duke u dhënë kohë të mendohen. Pasi të kenë patur kohë të mja-
ftueshme, kërkoni përgjigjet e tyre.



210

K a p i t u l l i  3 5

të lumtur nëse i bindemi Perëndisë sepse e duam Atë dhe duam 
t’i bindemi . Kur i bindemi Atij me dëshirë, Ai mund të na bekojë 
bujarisht . Ai tha: “Unë, Zoti,  .  .  . gëzohem t’i nderoj ata që më shër-
bejnë në drejtësi dhe në të vërtetë deri në fund” (DeB 76:5) . Bindja 
gjithashtu na ndihmon të përparojmë dhe të bëhemi më tepër si Ati 
ynë Qiellor . Por ata që nuk bëjnë asgjë deri sa të urdhërohen dhe 
më pas i mbajnë urdhërimet pa dëshirë do ta humbasin shpërbli-
min e tyre (shih DeB 58:26–29) .
•	Si	mund	ta	rrisim	dëshirën	për	t’u	bindur?

Ne Mund të Bindemi pa e Kuptuar Përse

•	Pse	nuk	është	e	nevojshme	t’i	kuptojmë	gjithmonë	qëllimet	e	
Zotit	për	të	qenë	të	bindur?

Duke mbajtur urdhërimet e Perëndisë, ne përgatitemi për jetën e 
përjetshme dhe ekzaltimin . Ndonjëherë nuk e dimë arsyen për një 
urdhërim të caktuar . Megjithatë, ne e tregojmë besimin tonë tek 
Perëndia kur i bindemi Atij pa e ditur përse .
Adami dhe Eva u urdhëruan t’i ofronin sakrifica Perëndisë . Një 
ditë një engjëll iu shfaq Adamit dhe e pyeti pse ofronte sakrifica . 
Adami u përgjigj se nuk e dinte arsyen përse . Ai e bënte atë, sepse 
Zoti e kishte urdhëruar . (Shih Moisiu 5:5–6 dhe figurën në këtë 
kapitull .)
Atëherë engjëlli i mësoi Adamit ungjillin dhe i tregoi për Shpëtimta-
rin që do të vinte . Fryma e Shenjtë ra mbi Adamin dhe ai profetizoi 
në lidhje me banorët e tokës deri në brezin e fundit . (Shih Moisiu 
5:7–10; DeB 107:56 .) Kjo njohuri dhe shumë bekime të mëdha i 
erdhën Adamit sepse ishte i bindur . 

Perëndia do të Përgatisë një Udhë

Libri i Mormonit na tregon se Nefi dhe vëllezërit e tij më të 
mëdhenj morën një detyrë shumë të vështirë nga Zoti (shih 1 Nefi 
3:1–6) . Vëllezërit e Nefit u ankuan, duke thënë se Zoti kërkonte 
një gjë të vështirë prej tyre . Por Nefi tha: “Unë do të shkoj dhe 
do të bëj gjërat që Zoti ka urdhëruar, pasi e di se Zoti nuk u jep 
urdhërime fëmijëve të njerëzve pa përgatitur një udhë për ta, që 
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ata të mund të plotësojnë gjënë, që ai i urdhëron” (1 Nefi 3:7) . Kur 
e kemi të vështirë t’i bindemi një urdhërimi të Zotit, duhet të kuj-
tojmë fjalët e Nefit . 
•	Kur	e	përgatiti	Zoti	një	udhë	për	ju	që	t’i	bindeni	Atij?

Asnjë Urdhërim Nuk është Tepër i Vogël ose Tepër i Madh 
për t’iu Bindur

Ndonjëherë mund të mendojmë që një urdhërim nuk është shumë 
i rëndësishëm . Shkrimet e shenjta tregojnë për një burrë të quajtur 
Naaman i cili mendoi në atë mënyrë . Naamani kishte një sëmundje 
të tmerrshme dhe udhëtoi nga Siria për në Izrael për t’i kërkuar 
profetit Elise ta shëronte . Naamani ishte një njeri i rëndësishëm 
në vendin e tij, kështu që u ndie i fyer kur Eliseu nuk e përshën-
deti personalisht, por në vend të kësaj, dërgoi shërbëtorin e tij . 
Naamani u ndie edhe më i fyer kur mori mesazhin e Eliseut: lahu 
shtatë herë në lumin Jordan . “Lumenjtë e Damaskut,  .  .  . a nuk janë 
më	të	mirë	se	tërë	ujërat	e	Izraelit?	Nuk	mund	të	lahesha	në	to	dhe	
të	bëhem	i	pastër?”	pyeti	ai.	Naamani	u	largua	i	inatosur.	Por	shër-
bëtorët e tij e pyetën: “Në qoftë se profeti do të kishte urdhëruar 
një	gjë	të	madhe,	ti	a	do	ta	kishe	bërë?	Aq	më	tepër	tani	që	të	ka	
thënë:	‘Lahu	dhe	do	të	pastrohesh?’”	Naamani	qe	mjaft	i	mençur	sa	
ta kuptonte se ishte e rëndësishme t’i bindej profetit të Perëndisë, 
madje edhe nëse dukej një gjë e vogël . Kështu ai u la në Jordan 
dhe u shërua . (Shih 2 Mbretërve 5:1–14 .)
Ndonjëherë mund të mendojmë se një urdhërim është tepër i 
vështirë për t’iu bindur . Ashtu si vëllezërit e Nefit, ne mund të 
themi: “Është një gjë e vështirë ajo që [Perëndia na ka] kërkuar .” 
Megjithatë, ashtu si Nefi, ne mund të jemi të sigurt se Perëndia 
nuk do të na japë asnjë urdhërim pa përgatitur më parë një udhë 
për ne që t’i bindemi Atij .
Ishte “një gjë e vështirë” kur Zoti e urdhëroi Abrahamin të ofronte 
birin e tij të dashur Isakun si fli (shih Zanafilla 22:1–13; shih gji-
thashtu kapitullin 26 në këtë libër) . Abrahami kishte pritur me vite 
të tëra për lindjen e Isakut, e birit që Perëndia i kish premtuar . Si 
mund	ta	humbiste	të	birin	në	këtë	mënyrë?	Ky	urdhërim	duhet	të	
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ketë qenë jashtëzakonisht i vështirë për Abrahamin . Megjithatë ai 
zgjodhi t’i bindej Perëndisë .
Edhe ne duhet të jemi të gatshëm të bëjmë çdo gjë që na kërkon 
Perëndia . Profeti Jozef Smith tha: “E bëra këtë rregullin tim: Kur 
Zoti urdhëron, bëje” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph 
Smith [2007], f . 160) . Ky mund të jetë rregulli ynë gjithashtu .
•	Kur	keni	marrë	bekime	si	rezultat	i	bindjes	tuaj	ndaj	urdhërimeve	

që	dukeshin	të	vogla?

Jezu Krishti iu Bind Atit të Tij

•	Çfarë	shembujsh	ju	vijnë	në	mendje	kur	mendoni	për	Jezu	Krishtin	
që	i	bindet	Atit	të	Tij?

Jezu Krishti ishte shembulli sublim i bindjes ndaj Atit tonë Qiellor . 
Ai tha: “Unë kam zbritur nga qielli jo për të bërë vullnetin tim, 
por vullnetin e atij që më ka dërguar” (Gjoni 6:38) . E gjithë jeta 
e Tij iu përkushtua bindjes ndaj Atit të Tij; e megjithatë nuk ishte 
gjithmonë e lehtë për të . Ai u tundua në të gjitha mënyrat ashtu 
si edhe njerëzit e tjerë (shih Hebrenjve 4:15) . Në Kopshtin e Gje-
tsemanit Ai u lut, duke thënë: “Ati im, në qoftë se është e mundur, 
largoje prej meje këtë kupë; megjithatë, jo si dua unë, por si do ti” 
(Mateu 26:39) .
Duke qenë se Jezusi iu bind vullnetit të Atit në të gjitha gjërat, Ai e 
bëri shpëtimin të mundur për të gjithë ne .
•	Si	mund	të	na	ndihmojë	kujtimi	i	shembullit	të	Shpëtimtarit	për	

të	qenë	të	bindur?

Rezultatet e Bindjes dhe Mosbindjes

•	Cilat	janë	pasojat	e	bindjes	apo	mosbindjes	ndaj	urdhërimeve	
të	Zotit?

Mbretëria e qiellit qeveriset nga ligji dhe kur marrim një bekim, kjo 
vjen nëpërmjet bindjes ndaj atij ligji mbi të cilin bazohet ai bekim 
(shih DeB 130:20–21; 132:5) . Zoti na ka thënë se nëpërmjet bindjes 
dhe zellit tonë mund të fitojmë njohuri dhe inteligjencë (shih 
DeB 130:18–19) . Ne mund të rritemi gjithashtu shpirtërisht (shih 



213

K a p i t u l l i  3 5

Jeremia 7:23–24) . Nga ana tjetër, mosbindja sjell zhgënjim dhe 
rezulton në humbjen e bekimeve . “Kush jam unë, thotë Zoti, që 
kam	premtuar	dhe	nuk	e	kam	plotësuar?	Unë	urdhëroj	dhe	njerëzit	
nuk binden; unë anuloj dhe ata nuk e marrin bekimin . Atëherë ata 
thonë në zemrat e tyre: Kjo nuk është puna e Zotit, sepse premti-
met e tij nuk plotësohen” (DeB 58:31–33) .
Kur mbajmë urdhërimet e Perëndisë, Ai i përmbush premtimet e 
Tij, ashtu si Mbreti Beniamin i tha popullit të tij: “Ai kërkon që ju 
duhet të bëni siç ju ka urdhëruar; pasi në qoftë se ju bëni ashtu, 
ai ju bekon menjëherë” (Mosia 2:24) .

Të Bindurit Fitojnë Jetë të Përjetshme

Zoti na këshillon: “Nëse i zbaton urdhërimet e mia e duron deri 
në fund, ti do të kesh jetë të përjetshme, dhuratë e cila është më 
e madhja nga të gjitha dhuratat e Perëndisë” (DeB 14:7) .
Zoti ka përshkruar bekime të tjera që u vijnë atyre që i binden Atij 
në drejtësi dhe të vërtetë deri në fund:
“Sepse kështu thotë Zoti – Unë, Zoti, jam i mëshirshëm dhe i hir-
shëm për ata që më kanë frikë dhe gëzohem t’i nderoj ata që më 
shërbejnë në drejtësi dhe në të vërtetë deri në fund . 
I madh do të jetë shpërblimi i tyre dhe e përjetshme do të jetë 
lavdia e tyre .
Dhe atyre unë do t’ua zbuloj gjithë misteret, po, gjithë misteret e 
fshehura të mbretërisë sime, që nga kohërat e lashta dhe për epo-
kat që vijnë, do t’ua bëj të njohur atyre pëlqimin e mirë të vullnetit 
tim për të gjitha gjërat që lidhen me mbretërinë time .
Po, madje mrekullitë e përjetësisë do t’i njohin ata dhe gjërat që do 
të vijnë, do t’ua tregoj, madje gjërat e shumë brezave .
Dhe urtësia e tyre do të jetë e madhe dhe të kuptuarit e tyre do të 
arrijë qiellin;  .  .  .
Sepse me anë të Shpirtit tim do t’i ndriçoj dhe me anë të fuqisë 
sime do t’ua bëj të njohura sekretet e vullnetit tim – po, madje ato 
gjëra që syri s’i ka parë as veshi nuk i ka dëgjuar, as që kanë hyrë 
në zemrën e njeriut” (DeB 76:5–10) .
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•	Çfarë	do	të	thotë	fraza	“të	durosh	deri	në	fund”	për	ju?
•	Çfarë	mund	të	bëjmë	që	të	qëndrojmë	të	vërtetë	ndaj	parimeve	

të	ungjillit	edhe	kur	kjo	nuk	gëzon	popullaritet?	Si	mund	t’i	
ndihmojmë ne fëmijët dhe të rinjtë të qëndrojnë të vërtetë ndaj 
parimeve	të	ungjillit?

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Abrahami	3:25	(ne	erdhëm	në	tokë	për	të	provuar	bindjen	tonë)
•	1	Samuelit	15:22	(bindja	është	më	e	mirë	se	sakrifica)
•	Predikuesit	12:13;	Gjoni	14:15;	Romakëve	6:16;	DeB	78:7;	132:36;	

Ligji i Përtërirë 4:1–40 (ne duhet t’i bindemi Perëndisë)
•	2	Nefi	31:7	( Jezu	Krishti	qe	i	bindur)
•	Fjalët	e	Urta	3:1–4;	6:20–22;	7:1–3;	Efesianëve	6:1–3;	Kolosianëve	

3:20 (fëmijët duhet t’u binden prindërve të tyre)
•	DeB	21:4–6	(bindju	profetit)
•	Gjoni	8:29–32;	Mosia	2:22,	41;	DeB	82:10;	1	Nefi	2:20	(bekime	

për bindjen)
•	DeB	58:21–22;	98:4–6;	134:5–7	(bindju	ligjeve	të	tokës)
•	Isaia	60:12;	DeB	1:14;	93:39;	132:6,	39	(pasojat	e	mosbindjes)
•	2	Nefi	31:16;	DeB	53:7;	Mateu	24:13;	Lluka	9:62	(duroni	deri	në	

fund)
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Familja Mund të 
Jetë e Përjetshme 
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Rëndësia e Familjes

•	Përse	Ati	Qiellor	na	dërgoi	në	tokë	si	pjesëtarë	familjesh?
“Martesa midis një burri dhe një gruaje është shuguruar nga Perë-
ndia .  .  .  . Familja është qendrore në planin e Krijuesit për destinaci-
onin hyjnor të fëmijëve të Tij” (“Familja: Një Proklamatë drejtuar 
Botës”,  Ensign, nëntor 1995, f . 102) .
Pasi Ati Qiellor i bashkoi në martesë Adamin dhe Evën, Ai i urdhë-
roi ata të kishin fëmijë (shih Zanafilla 1:28) . Ai ka zbuluar se një 
nga qëllimet e martesës është të sigurojë trupa fizikë për fëmijët 
e Tij shpirtërorë . Prindërit janë bashkëpjesëmarrës me Atin tonë 
Qiellor . Ai dëshiron që secili nga fëmijët e Tij shpirtërorë të marrë 
një trup fizik dhe të provojë jetën në tokë . Kur një burrë e një grua 
sjellin fëmijë në këtë botë, ata e ndihmojnë Atin tonë Qiellor ta 
përmbushë planin e Tij .
Çdo fëmijë i porsalindur duhet të mirëpritet në familje me gëzim . 
Secili prej tyre është një fëmijë i Perëndisë . Ne duhet të kalojmë 
kohë duke u kënaqur me fëmijët tanë, duke luajtur me ta dhe duke 
u dhënë mësim .
Presidenti Dejvid O . Mek-Kei tha: “Me gjithë zemër besoj se vendi 
më i mirë për t’u përgatitur për  .  .  . jetën e përjetshme është në 
shtëpi” (“Blueprint for Family Living,” Improvement Era, prill 1963, 
f . 252) . Në shtëpi, me familjet tona, ne mund të mësojmë vetëkon-
trollin, sakrificën, besnikërinë dhe vlerën e punës . Ne mund të 
mësojmë t’i duam të tjerët, të ndajmë me ta dhe t’u shërbejmë .

Për mësuesit: Kur të jepni mësim këtë kapitull dhe dy kapitujt vijues mbi familjet, të jeni të 
ndjeshëm ndaj ndjenjave të atyre që nuk kanë situata ideale në shtëpi.
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Baballarët dhe nënat kanë përgjegjësinë për t’i mësuar fëmijët 
rreth Atit Qiellor . Ata duhet të tregojnë nëpërmjet shembullit se 
e duan Atë, sepse ata i mbajnë urdhërimet e Tij . Prindërit duhet 
gjithashtu t’u mësojnë fëmijëve të luten dhe t’u binden urdhëri-
meve (shih Fjalët e Urta 22:6) .
•	Pse	është	shtëpia	vendi	më	i	mirë	për	t’u	përgatitur	për	jetën	e	

përjetshme?
•	Si	mund	ta	ndihmojmë	ne	rininë	e	Kishës	ta	kuptojë	shenjtërinë	

e	familjes	dhe	të	besëlidhjes	së	martesës?

Familja e Përjetshme

Familjet mund të jenë së bashku përgjithmonë . Për ta gëzuar këtë 
bekim ne duhet të martohemi në tempull . Kur martohemi jashtë 
tempullit, martesa merr fund kur njëri nga bashkëshortët vdes . 
Kur jemi të martuar në tempull nëpërmjet autoritetit të Priftërisë 
Melkizedeke, atëherë jemi të martuar për këtë kohë e për gjithë 
përjetësinë . Nëse i mbajmë besëlidhjet tona me Zotin, familjet tona 
do të jenë së bashku përgjithmonë, si bashkëshort, bashkëshorte 
dhe fëmijë . Vdekja nuk mund të na ndajë .

Marrëdhënie të Dashura Familjare

•	Si	mund	të	zhvillojmë	harmoni	më	të	madhe	në	shtëpitë	tona?
Bashkëshortët e bashkëshortet duhet të jenë të kujdesshëm dhe të 
dashur me njëri-tjetrin . Ata kurrë nuk duhet të bëjnë apo të thonë 
ndonjë gjë që do të lëndonte ndjenjat e njëri-tjetrit . Ata duhet gji-
thashtu të përpiqen të bëjnë çdo gjë që munden për ta bërë të 
lumtur njëri-tjetrin .
Kur prindërit vijnë tek njohja e Perëndisë dhe përpiqen të bëhen 
si Ai, ata do t’u mësojnë fëmijëve ta duan njëri-tjetrin . Në Librin e 
Mormonit, Mbreti Beniamin shpjegoi:
“Dhe ju nuk do të lejoni fëmijët tuaj  .  .  . të luftojnë dhe të grinden 
me njëri-tjetrin .  .  .  .
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Por, ju do t’u mësoni atyre të ecin në udhët e së vërtetës dhe të 
maturisë; ju do t’u mësoni atyre të duan njëri-tjetrin dhe t’i shër-
bejnë njëri-tjetrit” (Mosia 4:14–15) .
Si anëtarë të familjes ne mund ta ndihmojmë njëri-tjetrin të ndihemi 
të sigurt duke i dhënë nxitje dhe përgëzime të sinqerta . Secili fëmijë 
duhet të ndihet i rëndësishëm . Prindërit duhet të tregojnë se janë të 
interesuar për atë çfarë bëjnë fëmijët dhe të shprehin dashurinë e 
shqetësimin e tyre për fëmijët . Fëmijët gjithashtu duhet të tregojnë 
dashuri për prindërit e tyre . Ata duhet të jenë të bindur dhe të për-
piqen të jetojnë atë lloj jete që do t’u sillte nder prindërve dhe emrit 
të familjes së tyre .
•	Çfarë	mund	të	bëjnë	prindërit	që	t’i	nxitin	bijtë	e	bijat	e	tyre	të	

jenë	miq	të	mirë	me	njëri-tjetrin?	Çfarë	mund	të	bëjnë	vëllezërit	
e	motrat	për	të	ushqyer	miqësinë	e	tyre	me	njëri-tjetrin?

•	Çfarë	mund	të	bëjnë	bashkëshortët	e	bashkëshortet	që	të	ndih-
mojnë	njëri-tjetrin	të	jenë	të	lumtur?

Si të Kemi një Familje të Suksesshme

•	Çfarë	po	bëni	ju	për	të	ndihmuar	që	ta	forconi	familjen	tuaj	dhe	
ta	bëni	atë	të	suksesshme?

Presidenti Harold B . Li na mësoi: “Puna më e rëndësishme e Zotit 
që ju do të bëni ndonjëherë do të jetë brenda mureve të vetë shtë-
pisë tuaj” (Teachings of Presidents of the Church: Harold B . Lee 
[2000], f . 134) .
Satani e di sa të rëndësishme janë familjet në planin e Atit tonë 
Qiellor . Ai kërkon t’i shkatërrojë ato duke mos na lejuar t’i afro-
hemi Zotit . Ai do të na tundojë të bëjmë gjëra që do t’i përçajnë 
familjet tona .
Presidencia e Parë dhe Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve dekla-
ruan: “Martesat dhe familjet e suksesshme ngrihen dhe ruhen me 
parimet e besimit, lutjes, pendimit, faljes, respektit, dashurisë, 
dhembshurisë, punës dhe aktiviteteve të shëndosha argëtuese” 
( Ensign, nëntor 1995, f . 102) .



219

K a p i t u l l i  3 6

Të gjithë duam të kemi familje të lumtura e të suksesshme . Gjërat e 
mëposhtme do të na ndihmojnë ta arrijmë këtë:
 1 . Zhvilloni lutje familjare çdo mbrëmje dhe mëngjes (shih 3 Nefi 

18:21) . Lutuni së bashku si bashkëshort e bashkëshorte . 
 2 . Jepuni mësim ungjillin fëmijëve çdo javë në mbrëmje familjare 

në shtëpi .
 3 . Studioni rregullisht si familje shkrimet e shenjta .
 4 . Bëni gjëra së bashku si familje, të tilla si projekte pune, eksku-

rsione dhe marrje vendimesh .
 5 .  Mësoni të jeni të dashur, të duruar, tolerantë dhe plot 

dashuri hyjnore (shih Moroni 7:45–48) .
 6 .  Merrni pjesë rregullisht në mbledhjet e Kishës (shih 

DeB 59:9–10) .
 7 .  Zbatoni këshillën e Zotit tek DeB 88:119: “Organizoni veten 

tuaj; përgatisni çdo gjë të nevojshme; dhe ngrini një shtëpi, 
madje një shtëpi lutjeje, një shtëpi agjërimi, një shtëpi besimi, 
një shtëpi mësimi, një shtëpi lavdie, një shtëpi rregulli, një 
shtëpi të Perëndisë .”

 8 .  Mbani një histori familjare, kryeni punë tempulli së bashku 
dhe merrni ordinancat vulosëse të tempullit .

Familja është njësia më e rëndësishme në Kishën e Jezu Krishtit 
të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme . Kisha ekziston për t’i 
ndihmuar familjet të fitojnë bekime të përjetshme dhe ekzaltim . 
Organizatat dhe programet brenda Kishës janë hartuar për të na 
forcuar ne individualisht dhe për të na ndihmuar të jetojmë si 
familje përgjithmonë .
•	Çfarë	mund	të	bëjnë	familjet	për	të	zgjidhur	momentet	e	vështira?
•	Çfarë	provash	keni	parë	ju	se	përpjekje	të	tilla	si	lutja	familjare,	

studimi familjar i shkrimit të shenjtë, këshillat familjare, vaktet 
familjare	dhe	mbrëmja	familjare	në	shtëpi	sjellin	ndryshim?
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Shkrime të Shenjta të Tjera dhe Burime të Tjera

•	Moisiu	2:27–28	(burri	dhe	gruaja	krijohen	dhe	bekohen)
•	Zanafilla	2:24	(burri	duhet	të	bashkohet	me	gruan	e	tij)
•	DeB	49:15–16	(Perëndia	shuguroi	martesën)
•	Efesianëve	6:4	(i	edukoni	fëmijët	në	drejtësi)
•	DeB	132:15–21	(martesa	e	përjetshme)
•	DeB	88:119–26	(udhëzime	për	një	familje	të	suksesshme)
•	DeB	93:40–50	(Zoti	i	urdhëron	prindërit	t’i	rrisin	fëmijët	e	tyre	në	

dritë e të vërtetë)
•	“Familja:	Një	Proklamatë	Drejtuar	Botës”	(e	disponueshme	tek	

LDS .org dhe në shumë botime të Kishës, përfshirë  Ensign, nëntor 
1995, faqe 102; Për Forcën e Rinisë: Të Përmbushim Detyrën Tonë 
ndaj Perëndisë [artikulli numër 36550], faqe 44; dhe True to the 
Faith: A Gospel Reference [artikulli numër 36863], faqet 59–61) 
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Përgjegjësitë e Prindërve

•	Çfarë	përgjegjësish	kanë	së	bashku	bashkëshortët	e	bashkëshortet	
për	rritjen	e	fëmijëve	të	tyre?

Çdo njeri ka një vend të rëndësishëm në familjen e tij ose të saj . Me 
anë të profetëve Zoti na ka shpjeguar si duhet të sillen dhe të ndi-
hen kundrejt njëri-tjetrit baballarët, nënat dhe fëmijët . Si bashkësho-
rtë, bashkëshorte dhe fëmijë ne duhet të mësojmë se çfarë pret nga 
ne Zoti, që të përmbushim qëllimin tonë si familje . Nëse ne të gjithë 
bëjmë pjesën tonë, do të jemi të bashkuar përjetësisht .
Në përgjegjësitë e shenjta të prindërisë, “etërit dhe nënat kanë dety-
rim të ndihmojnë njëri-tjetrin si partnerë të barabartë” (“Familja: Një 
Proklamatë drejtuar Botës”,  Ensign, nëntor 1995, f . 102) . Ata duhet të 
punojnë së bashku për të siguruar nevojat shpirtërore, emocionale, 
intelektuale dhe fizike të familjes .
Disa përgjegjësi duhen ndarë midis bashkëshortit e bashkësho-
rtes . Prindërit duhet t’u mësojnë fëmijëve ungjillin . Zoti paralaj-
mëroi se nëse prindërit nuk i mësojnë fëmijët e tyre rreth besimit, 
pendimit, pagëzimit dhe dhuratës së Frymës së Shenjtë, mëkati 
do të mbetet mbi kokën e prindërve . Prindërit duhet gjithashtu 
t’u mësojnë fëmijëve të luten dhe t’u binden urdhërimeve të Zotit . 
(Shih DeB 68:25, 28 .)
Një nga mënyrat më të mira se si prindërit mund t’i mësojnë fëmijët 
është nëpërmjet shembullit . Bashkëshortët e bashkëshortet duhet të 
tregojnë dashuri e respekt për njëri-tjetrin dhe për fëmijët e tyre si 
me anë të veprave edhe të fjalëve . Është e rëndësishme të mbajmë 
mend se secili anëtar i familjes është një fëmijë i Perëndisë . Prindërit 

Për mësuesit: Ashtu si me kapitullin 36, të jeni të ndjeshëm ndaj ndjenjave të atyre që nuk 
kanë situata ideale në shtëpi. Theksoni që, me udhëheqjen e Zotit dhe me ndihmë nga pje-
sëtarët e familjes dhe nga Kisha, prindërit e vetëm mund t’i rrisin me sukses fëmijët e tyre.
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duhet t’i trajtojnë fëmijët me dashuri e respekt, duke qenë të vendo-
sur, por edhe të dashur me ta .
Prindërit duhet të kuptojnë se ndonjëherë fëmijët do të bëjnë zgje-
dhje të gabuara madje edhe pasi u është mësuar e vërteta . Kur kjo 
ndodh, prindërit nuk duhet të dorëzohen . Ata duhet të vazhdojnë 
t’i mësojnë fëmijët, t’u shprehin dashuri, të jenë shembuj të mirë 
për ta dhe të agjërojnë e të luten për ta .
Libri i Mormonit na tregon se si lutjet e një babai ndihmuan një 
bir rebel të kthehej në udhën e Zotit . Alma i Riu ishte larguar nga 
mësimet e babait të tij të drejtë, Almës, dhe përpiqej të shkatërro-
nte Kishën . I ati u lut me besim për të birin . Almën të Riun e vizitoi 
një engjëll dhe u pendua për mënyrën e ligë si jetonte . Ai u bë një 
udhëheqës i madh i Kishës . (Shih Mosia 27:8–32 .)
Prindërit mund të sigurojnë një mjedis nderimi dhe respekti në 
shtëpi nëse i mësojnë dhe i udhëheqin fëmijët e tyre me dashuri . 
Prindërit duhet gjithashtu të sigurojnë përvoja të lumtura për fëmijët 
e tyre .
•	Si	mund	të	mbështesin	njëri-tjetrin	në	rolet	e	tyre	bashkëshortët	

e	bashkëshortet?	Kujt	mund	t’i	drejtohen	për	mbështetje	prindërit	
e	vetëm?

Përgjegjësitë e Babait

•	Çfarë	shembujsh	pozitivë	keni	parë	të	etërve	që	rrisin	fëmijët	e	tyre?
“Nëpërmjet planit hyjnor, etërit duhet të kryesojnë familjet e tyre 
me dashuri e drejtësi dhe janë përgjegjës për të siguruar gjërat e 
nevojshme për jetën dhe mbrojtjen për familjet e tyre” ( Ensign, 
nëntor 1995, f . 102) . Një atë i denjë, që është anëtar i Kishës, ka 
mundësinë të mbajë priftërinë, gjë që e bën atë udhëheqësin e 
priftërisë të familjes së tij . Ai duhet ta udhëheqë familjen e tij me 
përulësi dhe mirësi e jo me dhunë ose ashpërsi . Shkrimet e shenjta 
na mësojnë se ata që mbajnë priftërinë duhet t’i udhëheqin të tje-
rët me anë të bindjes, zemërbutësisë, dashurisë dhe mirësisë (shih 
DeB 121:41–44; Efesianëve 6:4) .
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Babai ndan bekimet e priftërisë me anëtarët e familjes së tij . Kur 
një burrë mban Priftërinë Melkizedeke, ai mund t’i ndajë këto 
bekime duke u shërbyer të sëmurëve dhe duke dhënë bekime të 
veçanta priftërie . Nën drejtimin e një udhëheqësi kryesues të priftë-
risë, ai mund të bekojë foshnja, të pagëzojë, të konfirmojë dhe të 
kryejë shugurime në priftëri . Ai duhet të japë një shembull të mirë 
për familjen e tij duke mbajtur urdhërimet . Ai duhet gjithashtu të 
sigurojë që familja të lutet së bashku dy herë në ditë dhe të zhvi-
llojë mbrëmje familjare .
Babai duhet të kalojë kohë individualisht me secilin nga fëmijët . 
Ai duhet t’u mësojë fëmijëve të tij parime të sakta, të flasë me ta 
rreth problemeve dhe shqetësimeve të tyre dhe t’i këshillojë me 
dashuri . Disa shembuj të mirë gjenden në Librin e Mormonit (shih 
2 Nefi 1:14–3:25; Alma 36–42) .
Është po ashtu detyra e babait të sigurojë nevojat fizike të fami-
ljes së tij duke bërë të mundur që ata të kenë ushqimin, strehimin, 
veshmbathjen dhe shkollimin e nevojshëm . Edhe nëse ai nuk është 
në gjendje ta sigurojë gjithë këtë mbështetje vetë, ai prapëseprapë 
nuk heq dorë nga përgjegjësia e kujdesit për familjen e tij .

Përgjegjësitë e Nënës

•	Çfarë	shembujsh	pozitivë	keni	parë	të	nënave	që	rrisin	fëmijët	
e	tyre?

Presidenti Dejvid O . Mek-Kei tha se mëmësia është më fisnikja nga 
thirrjet (shih Teachings of Presidents of the Church: David O . McKay 
[2003], f . 156) . Ajo është një thirrje e shenjtë, një bashkëpjesëmarrje  
me Perëndinë për sjelljen në botë të fëmijëve të Tij shpirtërorë . 
Lindja e fëmijëve është një nga bekimet më të mëdha . Nëse nuk ka 
baba në shtëpi, nëna e kryeson familjen .
Presidenti Bojd K . Paker lëvdoi gratë që nuk mund të kenë fëmijë të 
tyre e megjithatë kujdesen për të tjerët . Ai tha: “Kur flas për nënat, 
nuk flas vetëm për ato gra që kanë lindur fëmijë, por edhe për ato 
që kanë birësuar fëmijë që u kanë lindur të tjerave dhe për shumë 
gra të cilat, duke mos pasur fëmijë të vetët, janë bërë si nëna për 
fëmijët e të tjerëve” (Mothers [1977], f . 8) .
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Profetët e ditëve të mëvonshme kanë dhënë mësim: “Nënat janë 
kryesisht përgjegjëse për edukimin e fëmijëve të tyre” ( Ensign, 
nëntor 1995, f . 102) . Një nënë duhet të kalojë kohë me fëmijët 
e saj dhe t’u mësojë atyre ungjillin . Ajo duhet të luajë dhe të 
punojë me ta kështu që ata të mund të zbulojnë botën përreth . 
Ajo gjithashtu duhet ta ndihmojë familjen e saj të dijë si ta bëjnë 
shtëpinë një vend të këndshëm . Nëse është e përzemërt dhe e 
dashur, ajo i ndihmon fëmijët e saj të ndihen mirë me veten .
Libri i Mormonit përshkruan një grup prej 2 .000 të rinjsh që fituan 
madhështi, për shkak të mësimeve të nënave të tyre (shih Alma 
53:16–23) . Të udhëhequr nga profeti Helaman, ata shkuan në 
betejë kundër armiqve të tyre . Ata kishin mësuar nga nënat e 
tyre të ishin të ndershëm, trima dhe të besueshëm . Nënat e tyre u 
kishin mësuar gjithashtu se nëse nuk do të dyshonin, Perëndia do 
t’i shpëtonte (shih Alma 56:47) . Ata të gjithë i mbijetuan betejës . 
Më vonë ata shprehën besimin në mësimet e nënave të tyre duke 
thënë: “Ne nuk dyshojmë që nënat tona e dinin atë” (Alma 56:48) . 
Çdo nënë që ka një dëshmi mund të ketë një ndikim të thellë tek 
fëmijët e saj . 

Përgjegjësitë e Fëmijëve

•	Si	i	ndihmojnë	fëmijët	prindërit	e	tyre	për	të	ndërtuar	një	shtëpi	
të	lumtur?

Fëmijët kanë bashkërisht me prindërit e tyre përgjegjësinë e ndërti-
mit të një shtëpie të lumtur . Ata duhet t’u binden urdhërimeve dhe 
të bashkëpunojnë me anëtarë të tjerë të familjes . Zoti nuk është i 
kënaqur kur fëmijët grinden (shih Mosia 4:14) .
Zoti i ka urdhëruar fëmijët t’i nderojnë prindërit e tyre . Ai tha: “Do 
të nderosh atin tënd dhe nënën tënde, me qëllim që ditët e tua të 
jenë të gjata mbi tokën” (Eksodi 20:12) . Të nderosh prindërit do 
të thotë t’i duash dhe t’i respektosh ata . Do të thotë gjithashtu t’u 
bindesh atyre . Shkrimet e shenjta u thonë fëmijëve: “binduni pri-
ndërve tuaj në Zotin, sepse kjo është e drejtë” (Efesianëve 6:1) .
Presidenti Spenser W . Kimball tha se fëmijët duhet të mësojnë të 
punojnë dhe të ndajnë bashkërisht përgjegjësitë në shtëpi dhe në 



226

K a p i t u l l i  3 7

oborr . Atyre duhet t’u caktohen detyra për ta mbajtur shtëpinë të 
rregullt e të pastër . (Shih Teachings of Presidents of the Church: 
Spencer W . Kimball [2006], f . 120 .)
•	Çfarë	duhet	të	bëjnë	fëmijët	për	të	nderuar	dhe	respektuar	pri-

ndërit	e	tyre?
•	Çfarë	bënë	prindërit	tuaj	që	ju	bënë	juve	t’i	nderoni	e	t’i	

respektoni	ata?

Pranimi i Përgjegjësive Sjell Bekime

•	Çfarë	mund	të	bëjë	secili	pjesëtar	i	familjes	për	ta	bërë	shtëpinë	
një	vend	të	lumtur?

Një familje e dashur dhe e lumtur nuk ndodh rastësisht . Çdonjëri 
në familje duhet të bëjë pjesën e vet . Zoti u ka dhënë përgjegjësi 
si prindërve ashtu edhe fëmijëve . Shkrimet e shenjta na mësojnë 
se duhet të jemi të vëmendshëm, të gëzueshëm dhe të kujdes-
shëm ndaj të tjerëve . Kur flasim, lutemi, këndojmë, ose punojmë 
së bashku mund të gëzojmë bekimet e harmonisë në familjet tona . 
(Shih Kolosianëve 3 .)
•	Cilat	janë	disa	tradita	e	praktika	që	mund	ta	bëjnë	shtëpinë	një	

vend	të	lumtur?

Shkrime të Shenjta të Tjera dhe Burime të Tjera

•	Fjalët	e	Urta	22:6	(mësoje	fëmijën)
•	Efesianëve	6:1–3	(fëmijët	duhet	t’u	binden	prindërve)
•	DeB	68:25–28;	Efesianëve	6:4	(përgjegjësitë	e	prindërve)
•	“Familja:	Një	Proklamatë	Drejtuar	Botës”	(e	disponueshme	tek	

LDS .org dhe në shumë botime të Kishës, përfshirë  Ensign, nëntor 
1995, faqe 102; Për Forcën e Rinisë [artikulli numër 36550], faqe 44; 
dhe True to the Faith [artikulli numër 36863], faqet 59–61)

•	Family Guidebook [Libri Udhëzues i Familjes] (artikulli numër 
31180)
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Martesa e Përjetshme
K a p i t u l l i  3 8

Martesa është Shuguruar nga Perëndia

Martesa midis një burri dhe një gruaje është pjesë jetësore e planit 
të Perëndisë . Zoti ka thënë: “Kushdo që ju ndalon të martoheni, 
nuk është nga Perëndia, sepse martesa shugurohet nga Perëndia 
për njeriun” (DeB 49:15) . Që nga fillimi, martesa ka qenë një ligj 
i ungjillit . Martesat kanë qëllim të zgjasin përgjithmonë, jo vetëm 
gjatë vdekshmërisë .
Adami dhe Eva u martuan nga Perëndia para se vdekja të vinte në 
botë . Ata patën një martesë të përjetshme . Ata ua mësuan ligjin e 
martesës së përjetshme fëmijëve të tyre dhe fëmijëve të fëmijëve 
të tyre . Me kalimin e viteve, ligësia hyri në zemrat e njerëzve dhe 
autoriteti për ta kryer këtë ordinancë të shenjtë u mor nga toka . 
Nëpërmjet Rivendosjes së ungjillit, martesa e përjetshme është 
rivendosur në tokë .
•	Përse	është	e	rëndësishme	ta	dimë	se	martesa	midis	një	burri	e	

një	gruaje	është	shuguruar	nga	Perëndia?

Martesa e Përjetshme Është Thelbësore për Ekzaltim

•	Cila	është	doktrina	e	martesës	e	Zotit	dhe	si	ndryshon	ajo	nga	
pikëpamjet	e	botës?

Shumë njerëz në botë e konsiderojnë martesën vetëm si një traditë 
të shoqërisë, një marrëveshje ligjore midis një burri e një gruaje 
për të jetuar së bashku . Por për shenjtorët e ditëve të mëvonshme, 
martesa është shumë më tepër . Ekzaltimi ynë varet nga martesa, 
bashkë me parime dhe ordinanca të tjera, të tilla si besimi, pendimi, 
pagëzimi dhe marrja e dhuratës së Frymës së Shenjtë . Ne besojmë 
se martesa është marrëdhënia më e shenjtë që mund të ekzistojë 
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midis një burri e një gruaje . Kjo marrëdhënie e shenjtë ndikon në 
lumturinë tonë tani dhe në përjetësi .
Ati Qiellor na ka dhënë ligjin e martesës së përjetshme që të mund 
të bëhemi si Ai . Zoti ka thënë:
“Në lavdinë çelestiale ka tre qiej ose shkallë;
Dhe me qëllim që të fitojë më të lartën, një njeri duhet të hyjë në 
këtë rend të priftërisë [domethënë besëlidhjen e re dhe të përjet-
shme të martesës];
Dhe nëse nuk e bën këtë, ai nuk mund ta fitojë atë” (DeB 131:1–3) .

Martesa e Përjetshme Duhet të Kryhet Nëpërmjet Autoritetit 
të Duhur në Tempull

•	Përse	që	martesa	të	jetë	e	përjetshme	duhet	të	kryhet	nëpërmjet	
autoritetit	të	duhur	në	tempull?

Një martesë e përjetshme duhet kryer nga dikush që mban fuqinë 
vulosëse . Zoti premtoi: “Në qoftë se një burrë martohet me një 
grua  .  .  . me anë të besëlidhjes së re dhe të përjetshme  .  .  . prej atij 
që vajoset,  .  .  . dhe në qoftë se [ata] e [durojnë] besëlidhjen [e Zotit], 
 .  .  . do të jetë plotësisht e vlefshme kur ata të jenë jashtë botës” 
(DeB 132:19) .
Martesa e përjetshme jo vetëm që duhet të kryhet nëpërmjet auto-
ritetit të duhur të priftërisë, por edhe duhet të kryhet brenda një 
prej tempujve të shenjtë të Zotit tonë . Tempulli është i vetmi vend 
ku mund të kryhet kjo ordinancë e shenjtë .
Në tempull, çiftet e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme gjunjëzohen 
në një prej altarëve të shenjtë në praninë e familjes dhe miqve të tyre 
që kanë marrë indaumentin e tempullit . Ata bëjnë besëlidhjet e tyre 
martesore para Perëndisë . Aty ata shpallen si bashkëshort e bashkë-
shorte për kohën dhe gjithë përjetësinë . Kjo bëhet nga dikush që 
mban priftërinë e shenjtë të Perëndisë dhe i është dhënë autoriteti 

Për mësuesit: Të gjithë anëtarët, qoftë të martuar apo beqarë, duhet ta kuptojnë doktrinën 
e martesës së përjetshme. Megjithatë, ju duhet të jini të ndjeshëm ndaj ndjenjave të të 
rriturve që nuk janë të martuar. Kur është e nevojshme, ndihmojini të kuptojnë pjesëtarët e 
klasës apo pjesëtarët e familjes se të gjithë fëmijët e Atit Qiellor, që janë besnikë ndaj besë-
lidhjeve të tyre në këtë jetë, do të kenë mundësinë të marrin të gjitha bekimet e ungjillit në 
përjetësi, përfshirë mundësinë për të patur një familje të përjetshme.
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për ta kryer këtë ordinancë të shenjtë . Ai vepron nën drejtimin e 
Zotit dhe i premton çiftit bekimet e ekzaltimit . Ai i udhëzon ata për 
gjërat që duhet të bëjnë për t’i marrë këto bekime . Dhe i kujton ata 
se të gjitha bekimet varen nga bindja ndaj ligjeve të Perëndisë .
Nëse jemi martuar nëpërmjet një autoriteti tjetër dhe jo nëpërmjet 
priftërisë në tempull, martesa është e vlefshme vetëm për këtë 
jetë . Pas vdekjes, bashkëshortët nuk kanë asnjë lloj pretendimi 
mbi njëri-tjetrin ose mbi fëmijët e tyre . Martesa e përjetshme na 
jep mundësinë për të vazhduar si familje pas kësaj jete .

Të Mirat e Martesës së Përjetshme

•	Cilat	janë	bekimet	e	një	martese	të	përjetshme	në	këtë	jetë	dhe	
në	gjithë	përjetësinë?

Si shenjtorë të ditëve të mëvonshme, ne jetojmë me një këndvësht-
rim për përjetësinë dhe jo vetëm për çastin . Megjithatë, mund të 
marrim bekime në këtë jetë si rezultat i martesës për përjetësinë . 
Disa nga këto bekime janë sa vijon:
 1 . E dimë se martesa jonë mund të zgjasë përgjithmonë . Vdekja 

mund të na ndajë nga njëri-tjetri vetëm përkohësisht . Asgjë nuk 
mund të na ndajë përgjithmonë përveç mosbindjes tonë . Kjo 
njohuri na ndihmon të punojmë sa më shumë për të pasur një 
martesë të lumtur dhe të suksesshme .

 2 . Ne e dimë se marrëdhëniet tona familjare mund të vazhdojnë 
për gjithë përjetësinë . Kjo njohuri na ndihmon të jemi të kujdes-
shëm për t’i mësuar dhe edukuar fëmijët tanë . Ajo gjithashtu na 
ndihmon t’u tregojmë atyre durim dhe dashuri më të madhe . Si 
pasojë, do të kemi një shtëpi edhe më të lumtur .

 3 . Meqenëse jemi martuar sipas mënyrës së shuguruar nga Perë-
ndia, kemi të drejtën të kemi një derdhje të Shpirtit në martesën 
tonë kur mbetemi të denjë .

Më poshtë gjenden disa nga bekimet që mund të gëzojmë në 
përjetësi:
 1 . Mund të jetojmë në shkallën më të lartë të mbretërisë çelestiale 

të Perëndisë .
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 2 . Mund të bëhemi të ekzaltuar si Perëndia dhe të marrim një 
plotësi gëzimi .

•	Si	mundet	që	një	këndvështrim	për	përjetësinë	të	ndikojë	mënyrën	
si	ndihemi	për	martesën	dhe	familjet	tona?

Ne Duhet të Përgatitemi për një Martesë të Përjetshme

•	Çfarë	mund	të	bëjmë	që	të	ndihmojmë	të	rinjtë	të	përgatiten	për	
një	martesë	të	përjetshme?

Presidenti Spenser W . Kimball mësoi: “Martesa është ndoshta ven-
dimi më jetësor nga të gjithë vendimet dhe ka rezultatet me ndikim 
më të gjerë, sepse ka të bëjë jo vetëm me lumturinë e menjëher-
shme, por gjithashtu me gëzime të përjetshme . Ajo ndikon jo vetëm 
tek dy njerëzit që martohen, por edhe tek familjet e tyre dhe veça-
nërisht tek fëmijët e tyre dhe fëmijët e fëmijëve të tyre për brezat 
e shumtë në vijim . Gjatë përzgjedhjes së një shoku/shoqeje për 
jetën dhe përjetësinë, sigurisht që duhet të bëhet planifikimi, dhe 
mendimi, dhe lutja, dhe agjërimi më i kujdesshëm për të siguruar 
që ndër të gjitha vendimet, ky vendim të mos jetë i gabuar ” (Teach-
ings of Presidents of the Church:  Spencer W . Kimball [2006], f . 193) .
Martesa e përjetshme duhet të jetë qëllimi i çdo shenjtori të ditëve 
të mëvonshme . Kjo është e vërtetë edhe për ata që tashmë janë të 
martuar nëpërmjet ligjit civil . Përgatitja për një martesë të përjet-
shme kërkon shumë të menduar e lutje . Vetëm anëtarët e Kishës që 
jetojnë me drejtësi lejohen të hyjnë të tempull (shih DeB 97:15–17) . 
Ne nuk vendosim papritur një ditë se duam të martohemi në tem-
pull e më pas shkojmë në tempull po atë ditë për t’u martuar . Për 
këtë së pari duhet të përmbushim disa kërkesa .
Para se të mund të shkojmë në tempull, duhet të jemi anëtarë aktivë 
e të denjë të Kishës për të paktën një vit . Burrat duhet të mbajnë 
Priftërinë Melkizedeke . Gjithashtu duhet të intervistohemi nga pre-
sidenti i degës ose peshkopi . Nëse ai na gjen të denjë, do të na japë 
një rekomandim tempulli . Nëse nuk jemi të denjë, ai do të këshillo-
het me ne dhe do të na ndihmojë të vendosim qëllime për t’u bërë 
të denjë të shkojmë në tempull .
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Pasi ta marrim rekomandimin nga peshkopi ynë ose presidenti i 
degës, duhet të intervistohemi nga presidenti i kunjit ose presidenti 
i misionit . Gjatë intervistës për rekomandimin e tempullit na bëhen 
pyetje si të mëposhtmet:
 1 . A besoni dhe a keni një dëshmi për Perëndinë, Atin e Përjet-

shëm,	Birin	e	Tij,	Jezu	Krishtin,	dhe	Frymën	e	Shenjtë?	A	keni	
një	dëshmi	të	fortë	për	ungjillin	e	rivendosur?

 2 . A e mbështetni Presidentin e Kishës së Jezu Krishtit të Shenj-
torëve	të	Ditëve	të	Mëvonshme	si	profet,	shikues	e	zbulues?	A	
e pranoni atë si të vetmin person në tokë të autorizuar për të 
ushtruar	të	gjithë	çelësat	e	priftërisë?

	 3.	A	e	jetoni	ligjin	e	dëlirësisë?
	 4.	A	jeni	pagues	i	së	dhjetës	së	plotë?
	 5.		A	i	bindeni	Fjalës	së	Urtësisë?
	 6.		A	jeni	plotësisht	të	ndershëm	në	sjelljen	tuaj	me	të	tjerët?
 7 .  A përpiqeni të mbani besëlidhjet që keni bërë, për të ndje-

kur mbledhjet e sakramentit e të priftërisë dhe për ta mbajtur 
jetën	në	harmoni	me	ligjet	dhe	urdhërimet	e	ungjillit?

Kur kërkoni një rekomandim tempulli, duhet të kujtoni se të hysh 
në tempull është një privilegj i shenjtë . Është një akt serioz, jo diçka 
për t’u marrë me lehtësi .
Ne duhet të përpiqemi me zell t’i bindemi çdo besëlidhjeje që 
bëjmë në tempull . Zoti ka thënë se nëse jemi të vërtetë e besnikë, 
do të hyjmë në ekzaltimin tonë . Do të bëhemi si Ati ynë Qiellor . 
(Shih DeB 132:19–20 .) Martesa në tempull ja vlen çdo sakrificë . 
Ajo është një mënyrë për të fituar bekime të përjetshme tej mase .
•	Çfarë	mund	të	bëjmë	ne	që	t’i	nxitim	të	rinjtë	të	vënë	qëllim	që	

të	martohen	në	tempull?	Si	mund	t’i	ndihmojmë	që	të	përgatiten	
për	këtë?
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Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Zanafilla	1:26–28	(ne	duhet	të	shumëzohemi	dhe	të	mbushim	
tokën)

•	Zanafilla	2:21–24	(martesa	e	parë	u	krye	nga	Perëndia)
•	Mateu	19:3–8	(atë	që	Perëndia	ka	bashkuar)
•	DeB	132	(natyra	e	përjetshme	e	ligjit	të	martesës)
•	DeB	42:22–26	(betimet	e	martesës	duhet	të	mbahen)
•	Jakobi	[LiM]	3:5–7	(bashkëshortët	e	bashkëshortet	duhet	ta	duan	

njëri-tjetrin) 
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Ligji i Dëlirësisë
K a p i t u l l i  3 9

Njoftim për Prindërit

Ky kapitull përmban disa pjesë që janë përtej pjekurisë së fëmi-
jëve të vegjël . Është më mirë të prisni derisa fëmijët të jenë mjaft të 
rritur sa të kuptojnë marrëdhëniet seksuale dhe riprodhimin para 
se t’u mësoni këto pjesë të këtij kapitulli . Udhëheqësit e Kishës na 
kanë thënë se prindërit kanë përgjegjësinë për t’u mësuar fëmijëve 
të tyre rreth riprodhimit (procesin e ngjizjes dhe lindjes së fëmi-
jëve) . Prindërit duhet gjithashtu t’u mësojnë atyre ligjin e dëlirësisë, 
që shpjegohet në këtë kapitull .
Prindërit mund të fillojnë t’u mësojnë fëmijëve të kenë qëndrimet 
e duhura ndaj trupit të tyre që kur janë fëmijë shumë të vegjël . 
Të folurit me çiltërsi, por me nderim me fëmijët duke përdorur 
emrat e duhur për pjesët dhe funksionet e trupit të tyre do t’i 
ndihmojë ata të rriten pa ndjenjën e panevojshme të sikletit ndaj 
trupave të tyre .
Fëmijët nga natyra janë kureshtarë . Ata duan të dinë se si funksio-
nojnë trupat e tyre . Ata duan të dinë se nga vijnë bebet . Nëse pri-
ndërit u përgjigjen të tilla pyetjeve menjëherë dhe me qartësi që 
fëmijët të mund t’i kuptojnë, atëherë fëmijët do të vazhdojnë t’u 
drejtohen prindërve për pyetjet e tyre . Por, nëse prindërit u përgji-
gjen pyetjeve në mënyrë të tillë që fëmijët të ndihen të sikletosur, 
të padëshiruar, ose të pakënaqur, ata ndoshta do t’i drejtohen dikujt 
tjetër për pyetjet e tyre dhe ndoshta do të marrin ide të pasakta dhe 
qëndrime të gabuara .
Megjithatë, nuk është e mençur dhe as e nevojshme që t’u themi 
çdo gjë fëmijëve menjëherë . Prindërit duhet t’u japin fëmijëve vetëm 
atë informacion për të cilin pyetën dhe të cilin mund ta kuptojnë . 
Ndërsa u përgjigjen këtyre pyetjeve, prindërit mund t’u mësojnë 
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fëmijëve rëndësinë e respektit ndaj trupave të tyre dhe trupave të 
të tjerëve . Prindërit duhet t’i mësojnë fëmijët të vishen me modesti . 
Ata duhet të korrigjojnë idetë e rreme dhe fjalorin vulgar që fëmijët 
mësojnë nga të tjerë .
Deri në kohën kur fëmijët të kenë arritur pjekurinë, prindërit duhet 
të kenë diskutuar çiltërsisht me fëmijët rreth riprodhimit . Fëmijët 
duhet të kuptojnë se këto fuqi janë të mira dhe na janë dhënë nga 
Zoti . Ai pret që ne t’i përdorim ato brenda kufijve që Ai ka vendo-
sur për ne .
Fëmijët e vegjël vijnë në tokë të pastër e të pafajshëm nga Ati Qie-
llor . Ndërsa prindërit luten për udhëheqje, Zoti do t’i frymëzojë t’i 
mësojnë fëmijët në kohën e duhur dhe në mënyrën e duhur .

Fuqia e Riprodhimit

•	Përse	prindërit	duhet	t’u	mësojnë	fëmijëve	të	tyre	mbi	riprodhimin	
dhe	dëlirësinë?	Si	mund	ta	bëjnë	këtë	siç	duhet?

Perëndia e urdhëroi çdo qenie të gjallë të riprodhohej sipas llojit 
të vet (shih Zanafilla 1:22) . Riprodhimi ishte pjesë e planit të Tij 
në mënyrë që të gjitha format e jetës të mund të vazhdonin të 
ekzistonin në tokë . 
Më pas Ai e vendosi Adamin dhe Evën në tokë . Ata ishin ndryshe 
nga krijimet e tjera, sepse ata ishin fëmijët e Tij shpirtërorë . Në Kop-
shtin e Edenit, Ai i martoi së bashku Adamin dhe Evën dhe i urdhë-
roi ata të shumëzoheshin e të mbushnin tokën (shih Zanafilla 1:28) . 
Megjithatë, jeta e tyre do të drejtohej nga ligjet e moralit dhe jo nga 
instikti . 
Perëndia donte që fëmijët e Tij shpirtërorë të lindeshin në familje në 
mënyrë që të merrnin kujdesin dhe mësimet e duhura . Ne, ashtu si 
Adami dhe Eva, duhet të sigurojmë trupa fizikë për këta fëmijë shpir-
tërorë . Presidencia e Parë dhe Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve 
kanë shpallur: “Ne deklarojmë se mënyra me anë të së cilës krijohet 
jeta e vdekshme është caktuar dhe drejtuar nga Perëndia” (“Familja: 
Një Proklamatë drejtuar Botës”  Ensign, nëntor 1995, f . 102) . Perëndia 
na ka urdhëruar që ne duhet të kemi marrëdhënie seksuale vetëm 



237

K a p i t u l l i  3 9

brenda martesës midis një burri dhe një gruaje . Ky urdhërim quhet 
ligji i dëlirësisë .

Ligji i Dëlirësisë

•	Çfarë	është	ligji	i	dëlirësisë?
Ne duhet të kemi marrëdhënie seksuale vetëm me bashkëshortin/
bashkëshorten tonë me të cilin/cilën jemi martuar ligjërisht . Askush, 
mashkull apo femër, nuk duhet të ketë marrëdhënie seksuale para 
martesës . Pas martesës, marrëdhëniet seksuale lejohen vetëm me 
bashkëshorten/in tonë .
Izraelitëve Zoti u tha: “Nuk do të shkelësh besnikërinë bashkësho-
rtore” (Eksodi 20:14) . Ata izraelitë që e thyenin këtë urdhërim u nën-
shtroheshin dënimeve të ashpra . Zoti e ka përsëritur këtë urdhërim 
në ditët e mëvonshme (shih DeB 42:24) .
Na është mësuar se ligji i dëlirësisë përfshin më tepër se marrëdhë-
niet seksuale . Presidencia e Parë i paralajmëroi të rinjtë për mëkate 
të tjera seksuale:
“Para martesës, mos bëni asgjë që të zgjojë emocionet e fuqishme 
që duhet të shprehen vetëm brenda martesës . Mos u përfshini në 
puthje pasionante, mos u shtrini mbi trupin e një personi tjetër, 
ose mos prekni pjesët intime e të shenjta të trupit të një personi 
tjetër, me ose pa rroba . Mos lejoni asnjë që t’ua bëjë këtë . Mos 
i zgjoni këto emocione në vetë trupin tuaj” (Për Forcën e Rinisë 
[broshurë, 2002], f . 27) .
Ashtu si dhunimet e tjera të ligjit të dëlirësisë, sjellja homoseksuale 
është një mëkat serioz . Profetët e ditëve të mëvonshme kanë folur 
për rreziqet e sjelljes homoseksuale dhe për shqetësimin e Kishës 
për njerëzit që mund të kenë prirje të tilla . Presidenti Gordon B . 
Hinkli ka thënë:
“Në radhë të parë, ne besojmë se martesa midis një burri e një 
gruaje është shuguruar nga Perëndia . Ne besojmë se martesa 
mund të jetë e përjetshme përmes ushtrimit të fuqisë së priftërisë 
së përjetshme në shtëpinë e Zotit .
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Njerëzit pyesin për pozicionin tonë ndaj atyre që e konsiderojnë 
veten të ashtuquajtur gej dhe lezbiane . Përgjigjja ime është se ne 
i duam ata si bij e bija të Perëndisë . Ata mund të kenë disa prirje 
të caktuara që janë të fuqishme dhe që mund të jetë e vështirë të 
kontrollohen . Shumica e njerëzve kanë prirje të një lloji apo një 
tjetri në periudha të ndryshme . Nëse ata nuk veprojnë sipas këtyre 
prirjeve, atëherë ata mund të shkojnë përpara siç bëjnë të gjithë 
anëtarët e tjerë të Kishës . Nëse shkelin ligjin e dëlirësisë dhe stan-
dardet morale të Kishës, atëherë ata i nënshtrohen disiplinës së 
Kishës, ashtu si dhe të tjerët .
Ne duam t’i ndihmojmë këta njerëz, t’i forcojmë ata, t’u rrimë pranë 
në problemet e tyre dhe t’i ndihmojmë për vështirësitë e tyre . Por 
ne nuk mund të rrimë pa vepruar nëse ata kënaqen me veprimtari 
të pamoralshme, nëse ata përpiqen të përkrahin, dhe të mbrojnë, 
dhe të jetojnë në situatën e të ashtuquajturës martesë mes së njëjtës 
gjini . Ta lejosh këtë sjellje do të thotë t’i ulësh vlerën bazës shumë 
serioze e të shenjtë të martesës së sanksionuar nga Perëndia dhe 
vetë	qëllimit	të	saj,	ngritjes	së	familjes”	(në	Conference	Report,	
tetor . 1989, f . 91; ose  Ensign, nëntor 1998, f . 71) .

Satani Dëshiron që Ne ta Thyejmë Ligjin e Dëlirësisë

•	Cilat	janë	disa	mënyra	se	si	Satani	i	tundon	njerëzit	ta	thyejnë	
ligjin	e	dëlirësisë?

Plani i Satanit është të mashtrojë sa më shumë të mundet nga ne që 
të na pengojë për t’u kthyer që të jetojmë me Atin tonë Qiellor . Një 
nga dëmet më të mëdha që mund të bëjë është të na nxisë ta thy-
ejmë ligjin e dëlirësisë . Ai është dinak dhe i fuqishëm . Ai do që ne 
të besojmë se nuk është mëkat ta thyesh këtë ligj . Shumë njerëz janë 
mashtruar . Ne duhet ta ruajmë veten nga të tilla ndikime të liga .
Satani sulmon standardet e modestisë . Ai do që ne të besojmë se 
me qenë se trupi i njeriut është i bukur, është diçka që duhet vënë 
në pah dhe duhet ekspozuar . Ati ynë Qiellor do që ne t’i mbajmë 
trupat tanë të mbuluar në mënyrë që të mos nxitim mendime të 
pahijshme në mendjet e të tjerëve .
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Satani jo vetëm na nxit të vishemi pa modesti, por ai gjithashtu 
na nxit të mendojmë mendime të pamoralshme ose të pahijshme . 
Këtë ai e bën me anë të fotografive, filmave, historive, shakave, 
muzikës dhe vallëzimeve që sugjerojnë veprime të pamoralshme . 
Ligji i dëlirësisë kërkon që mendimet dhe veprimet tona të jenë të 
pastra . Profeti Alma na mësoi se kur të gjykohemi nga Perëndia, 
“mendimet tona do të na dënojnë gjithashtu; dhe në këtë gjendje 
të tmerrshme ne nuk do të guxojmë të shikojmë drejt Perëndisë 
tonë” (Alma 12:14) .
Jezusi dha mësim: “Ju keni dëgjuar se të lashtëve u qe thënë: ‘Mos 
shkel kurorën’ .
Por unë po ju them se kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar, 
ka shkelur kurorën me të në zemrën e vet” (Mateu 5:27–28) .
Presidenti Gordon B . Hinkli ka paralajmëruar: “Ju jetoni në një 
botë me tundime të tmerrshme . Pornografia, me fëlliqësinë e saj të 
dobët, derdhet mbi botën si një valë e tmerrshme gëlltitëse . Është 
helm . Mos e shikoni apo mos e lexoni atë . Do t’ju shkatërrojë nëse 
e bëni . Do t’ju heqë respektin për veten . Do t’ju grabisë ndjesitë 
e bukurive të jetës . Do t’ju shembë e do t’ju tërheqë në një batak 
mendimesh të liga e mundet, veprimesh të liga . Qëndroni larg 
saj . Shmangeni ashtu si do të bënit me një sëmundje molepsëse, 
sepse është po aq vdekjeprurëse . Jini të virtytshëm në mendim e 
në veprim . Perëndia ka mbjellë tek ju, me një qëllim, një dëshirë 
hyjnore që mund të shkatërrohet lehtë në veprime të liga e rrë-
nuese . Kur jeni të rinj, mos u përfshini në takime njohjeje të vazh-
dueshme . Kur të mbërrini një moshë kur mendoni për martesë, 
atëherë është koha të përfshiheni kështu . Por ju djema, që jeni në 
shkollë	të	mesme,	s’keni	nevojë	për	këtë	dhe	as	vajzat”	(në	Confe-
rence Report, tetor 1997, f . 71–72; ose  Ensign, nëntor 1997, f . 51) .
Satani ndonjëherë na tundon nëpërmjet emocioneve tona . Ai e 
di se jemi të vetmuar, të pështjelluar ose të trishtuar . Ai zgjedh 
këtë kohë dobësie për të na tunduar të thyejmë ligjin e dëlirësisë . 
Ati ynë Qiellor mund të na japë fuqi për të kaluar përmes këtyre 
sprovave të padëmtuar .
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Shkrimet e shenjta na tregojnë rreth një të riu të quajtur Jozef tek i 
cili besonte mjaft zotëria i tij, Potifari . Potifari i kishte dhënë Jozefit 
kontrollin mbi çdo gjë që kishte . E shoqja e Potifarit e pëlqente 
Jozefin dhe e tundoi të kryente shkelje kurore me të . Por Jozefi e 
kundërshtoi dhe u largua prej saj . (Shih Zanafilla 39:1–18 .)
Pali dha mësim: “Asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve, përveç se 
tundimi njerëzor; por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë 
që t’ju tundojnë përtej fuqive tuaja, por me tundimin do t’ju japë 
dhe rrugë dalje, që ju të mund ta përballoni” (1 Korintasve 10:13) . 
Alma theksoi se ne nuk do të “tundohe[m]i mbi atë që mund të 
[durojmë]” kur “përule[m]i para Zotit dhe të thërr[asim] në emrin e 
tij të shenjtë dhe të je[m]i vigjilentë, dhe të lute[m]i vazhdimisht” 
(Alma 13:28) .
•	Si	lidhen	thjeshtësia	dhe	dëlirësia?	Si	munden	prindërit	t’u	mësojnë	

fëmijëve	të	tyre	që	të	jenë	të	thjeshtë	në	veshje,	gjuhë	e	sjellje?
•	Si	mund	ta	luftojmë	përhapjen	dhe	ndikimin	e	pornografisë?
•	Çfarë	premtimesh	na	ka	dhënë	Zoti	për	të	na	ndihmuar	t’i	

mposhtim	tundimet	e	Satanit?

Thyerja e Ligjit të Dëlirësisë Është Tepër Serioze

Profeti Alma u hidhërua, sepse njëri nga bijtë e tij kishte thyer ligjin 
e dëlirësisë . Alma i tha birit të tij Koriantonit: “A nuk e di, biri im, 
se këto gjëra janë një neveri në pamjen e Zotit; po, më të neverit-
shme mbi të gjitha mëkatet e tjera, me përjashtim të gjakderdhjes 
së	një	të	pafajshmi,	ose	të	mohimit	të	Frymës	së	Shenjtë?”	(Alma	
39:5) . Mungesa e dëlirësisë vjen menjëherë pas vrasjes në shkallën 
e seriozitetit të mëkatit . 
Nëse një burrë e një grua shkelin ligjin e dëlirësisë dhe ngjizin një 
fëmijë, ata mund të tundohen të kryejnë një tjetër mëkat të neverit-
shëm: abortin . Rrallë ekziston ndonjë arsye përligjëse për abortin . 
Udhëheqësit e Kishës kanë thënë se ndonjë rrethanë e jashtëza-
konshme mund ta përligjë abortin, e tillë si kur shtatzënia është 

Për mësuesit: Për ndihmë në lidhje me pyetje mbi thjeshtësinë dhe dëlirësinë, mund të 
dëshironi t’i drejtoheni broshurës me titull Për Forcën e Rinisë (artikulli numër 36550), 
që është i disponueshëm në qendrat e shpërndarjes dhe në internet në LDS.org si dhe që 
mund të jetë i disponueshëm në bibliotekën e ndërtesës suaj të mbledhjeve.
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pasojë e një incesti apo përdhunimi, kur gjykohet nga autoritete 
mjekësore kompetente se jeta apo shëndeti i nënës janë në rrezik 
serioz, ose kur njihet nga autoritete mjekësore kompetente se fetusi 
ka të meta të rënda që nuk do ta lejonin foshnjën të mbijetonte 
pas lindjes . Por edhe këto rrethana nuk e përligjin abortin auto-
matikisht . Ata që përballen me rrethana të tilla duhet ta marrin në 
konsideratë abortin vetëm pasi të jenë konsultuar me udhëheqësit 
e tyre vendorë të Kishës dhe të kenë marrë konfirmim nëpërmjet 
lutjes së zellshme .
“Kur një burrë e një grua ngjizin një fëmijë jashtë martese, duhet 
të bëhet çdo përpjekje që ata të nxiten që të martohen . Kur është 
e pashpresë mundësia për një martesë të suksesshme për shkak 
të moshës apo rrethanave të tjera, prindërit e pamartuar duhet të 
këshillohen që ta japin fëmijën për birësim përmes Shërbimeve 
Familjare të ShDM që të sigurojnë se foshnja do të vuloset me pri-
ndër të denjë për tempull” (First Presidency letter, 26 qershor 2002 
dhe 19 korrik 2002) .
Është jashtëzakonisht e rëndësishme për Atin tonë Qiellor që fëmi-
jët e Tij t’i binden ligjit të dëlirësisë . Anëtarë të Kishës që e shkelin 
këtë ligj, apo ndikojnë të tjerë që ta bëjnë këtë, i nënshtrohen disip-
linës së Kishës .

Ata që e Thyejnë Ligjin e Dëlirësisë Mund të Falen

Ata që thyejnë ligjin e dëlirësisë mund të gjejnë paqe . Zoti na thotë: 
“Në rast se i pabesi largohet nga të gjitha mëkatet që kryente, në 
rast se respekton të gjitha statutet e mia,  .  .  . asnjë nga shkeljet që ka 
kryer nuk do t’i kujtohet atij” (Ezekieli 18:21–22) . Paqja vjen vetëm 
nëpërmjet faljes . 
Presidenti Kimball tha: “Për çdo falje ka një kusht .  .  .  . Agjërimi, lutjet, 
përulësia duhet të jenë baraz ose më të mëdha se mëkati . Duhet të 
ketë një zemër të thyer e një shpirt të penduar .  .  .  . Duhet të ketë lotë 
dhe një ndryshim të sinqertë zemre . Personi duhet të jetë bindur për 
mëkatin që ka kryer, ta braktisë të ligën, t’ua rrëfejë gabimin auto-
riteteve të Zotit të zgjedhur siç duhet” (The Miracle of Forgiveness 
[1969], f . 353) .
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Për shumë njerëz, rrëfimi është pjesa më e vështirë e pendimit . Ne 
duhet t’i rrëfehemi jo vetëm Zotit, por edhe personit ndaj të cilit 
kemi mëkatuar, të tillë si bashkëshortit apo bashkëshortes, si dhe 
autoritetit të duhur të priftërisë . Udhëheqësi i priftërisë (peshkopi 
ose presidenti i kunjit) do të gjykojë qëndrimin tonë në Kishë . Zoti 
i tha Almës: “Kushdo që bën shkelje kundër meje,  .  .  . në qoftë se i 
rrëfen mëkatet e tij para teje dhe meje dhe pendohet me çiltërsinë 
e zemrës së tij, atë do ta falësh; dhe unë do ta fal atë gjithashtu” 
(Mosia 26:29) .
Por Presidenti Kimball paralajmëroi: “Edhe pse falja premtohet 
kaq me bollëk, nuk ka as premtim e as tregues për falje të cilitdo 
shpirt që nuk pendohet tërësisht .  .  .  . Është e vështirë të jemi më 
energjikë se ç’duhet kur u kujtojmë njerëzve që ata nuk mund 
të mëkatojnë dhe të falen e më pas të mëkatojnë përsëri dhe të 
shpresojnë të falen edhe një herë” (The Miracle of Forgiveness, 
f . 353, 360) . Ata që marrin falje dhe më pas e përsërisin gabi-
min mbahen përgjegjës edhe për mëkatet e mëparshme (shih 
DeB 82:7; Ethëri 2:15) .

Ata që e Mbajnë Ligjin e Dëlirësisë Bekohen së Tepërmi

•	Çfarë	bekimesh	marrim	kur	e	zbatojmë	ligjin	e	dëlirësisë?
Kur i bindemi ligjit të dëlirësisë, mund të jetojmë pa ndjenjën e fajit 
apo të turpit . Jeta jonë dhe jeta e fëmijëve tanë do të bekohet kur e 
mbajmë veten të pastër dhe të panjollë para Zotit . Fëmijët mund të 
shikojnë shembullin tonë dhe të ndjekin hapat tona .

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Mateu	19:5–9;	Zanafilla	2:24	(marrëdhënia	martesore	është	e	
shenjtë)

•	Titit	2:4–12	(udhëzime	për	dëlirësinë)
•	1	Korintasve	7:2–5;	Efesianëve	5:28	(besnikëria	ndaj	

bashkëshortit/es)
•	Zbulesa	14:4–5	(bekime	për	bindje	ndaj	ligjit	të	dëlirësisë)
•	Fjalët	e	Urta	31:10	(virtyti	çmohet)
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•	Alma	39:9	(mos	shkoni	pas	epsheve	të	syve	tuaj)
•	DeB	121:45	(virtyti	duhet	t’i	stolisë	mendimet	e	tua	pa	pushim)
•	Alma	42:16	(pendimi	nuk	vjen	pa	dënim)
•	Alma	42:30	(mos	u	përpiq	të	shfajësohesh	për	mëkatet)
•	DeB	58:42–43	(ata	që	janë	penduar	i	rrëfejnë	dhe	i	braktisin	

mëkatet e tyre)
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Puna në Tempull dhe 
Historia Familjare

K a p i t u l l i  4 0

Ati Qiellor Dëshiron që Fëmijët e Tij të Kthehen tek Ai

Shlyerja e Jezu Krishtit na siguron të gjithëve se do të ringjallemi 
dhe do të jetojmë përgjithmonë . Por që të jetojmë përgjithmonë 
me familjet tona në prani të Atit Qiellor, duhet të bëjmë çdo gjë që 
Shpëtimtari na urdhëron . Kjo përfshin edhe pagëzimin e konfirmi-
min dhe marrjen e ordinancave në tempull .
Si anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të 
Mëvonshme, secili prej nesh është pagëzuar dhe konfirmuar nga 
dikush që mban autoritetin e duhur të priftërisë . Secili nga ne mund 
të shkojë në tempull gjithashtu për të marrë ordinancat shpëtuese 
të priftërisë që kryhen aty . Por shumë nga fëmijët e Perëndisë nuk i 
kanë pasur këto mundësi . Ata jetuan në një kohë apo vend kur nuk 
mund ta kishin ungjillin .
Ati Qiellor do që të gjithë fëmijët e Tij të kthehen dhe të jetojnë me 
Të . Për ata që kanë vdekur pa u pagëzuar ose pa marrë ordinancat 
e tempullit, Ai ka siguruar një mënyrë që këto gjëra të kryhen . Ai 
na ka kërkuar që ne t’i kryejmë këto ordinanca për paraaadhësit 
tanë në tempuj .

Tempujt e Zotit

•	Pse	janë	tempujt	të	rëndësishëm	në	jetën	tonë?
Tempujt e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të 
Mëvonshme janë ndërtesa të veçanta që i janë përkushtuar Zotit . 

Për mësuesit: Figurat mund të ngjallin interes dhe t’i ndihmojnë nxënësit ta rritin kupti-
min vetjak. Merrni parasysh t’u kërkoni pjesëtarëve të klasës apo pjesëtarëve të familjes 
të mendohen për ndjenjat e tyre në lidhje me punën në tempull ndërsa shohin figurën e 
tempullit në këtë kapitull.
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Anëtarë të denjë të Kishës mund të shkojnë atje për të marrë ordi-
nanca të shenjta dhe për të bërë besëlidhje me Perëndinë . Ashtu si 
pagëzimi, këto ordinanca e besëlidhje janë të domosdoshme për 
shpëtimin tonë . Ato duhen kryer në tempujt e Zotit .
Ne shkojmë në tempull edhe për të mësuar më tepër rreth Atit 
Qiellor dhe Birit të Tij, Jezu Krishtit . Aty ne fitojmë një kuptim më 
të mirë të qëllimit të jetës dhe marrëdhënies sonë me Atin Qiellor 
dhe Jezu Krishtin . Mësojmë rreth ekzistencës para lindjes, kuptimit 
të jetës në tokë dhe jetës pas vdekjes .

Ordinancat e Tempullit i Vulosin Familjet së Bashku 
Përgjithmonë

•	Çfarë	do	të	thotë	të	vulosesh?
Të gjitha ordinancat e tempullit kryhen nëpërmjet fuqisë së priftë-
risë . Me anë të kësaj fuqie, ordinancat që kryhen në tokë vulosen, 
ose lidhen, në qiell . Shpëtimtari u mësoi Apostujve të Tij: “Gjithçka 
që të kesh lidhur mbi tokë, do të jetë lidhur në qiej” (Mateu 16:19; 
shih gjithashtu DeB 132:7) .
Vetëm në tempull ne mund të vulosemi së bashku si familje 
përgjithmonë . Martesa në tempull bashkon një burrë e një grua 
përjetësisht si bashkëshort e bashkëshorte nëse ata i nderojnë 
besëlidhjet e tyre . Pagëzimi dhe të gjitha ordinancat e tjera na 
përgatisin për këtë ngjarje të shenjtë .
Kur një burrë e një grua martohen në tempull, fëmijët e tyre që 
lindin pas kësaj, gjithashtu bëhen pjesë e familjes së tyre të përjet-
shme . Çiftet që kanë pasur një martesë civile mund t’i marrin këto 
bekime duke përgatitur veten dhe fëmijët për të shkuar në tempull 
dhe për t’u vulosur me njëri-tjetrin . Prindërit që birësojnë zyrtarisht 
fëmijë, mund të vulosen me ata fëmijë .
•	Çfarë	duhet	të	bëjë	një	çift	që	ta	bëjë	të	efektshme	fuqinë	vulosëse	

në	martesën	tij?

Paraardhësit Tanë Kanë Nevojë për Ndihmën Tonë

•	Çfarë	përgjegjësish	kemi	kundrejt	paraardhësve	tanë	që	kanë	
vdekur	pa	i	marrë	ordinancat	e	priftërisë?
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Mario Kanamela u martua me Maria Vitën në vitin 1882 . Ata jetuan 
në Tripani, në Itali ku rritën familjen e tyre dhe ndanë shumë vite 
të mrekullueshëm së bashku . Mario dhe Maria nuk e dëgjuan mesa-
zhin e ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit gjatë jetës së tyre . Ata 
nuk u pagëzuan . Ata nuk patën mundësinë të shkonin në tempull 
dhe të vuloseshin së bashku si një familje e përjetshme . Me vdek-
jen, martesa e tyre përfundoi .
Mbi një shekull më vonë ndodhi një ribashkim i mrekullueshëm . 
Pasardhësit e Marios dhe Marias shkuan në Tempullin e Los Anxhe-
losit, ku një nga stërnipërit e tyre dhe bashkëshortja e tij u gjunjë-
zuan para altarit dhe shërbyen si mëkëmbës për vulosjen e Marios 
dhe Marias . Sytë iu mbushën me lotë ndërsa u ndjenë pjesë e gëzi-
mit të Marios dhe Marias .
Shumë nga paraardhësit tanë janë midis atyre që kanë vdekur pa 
e dëgjuar ungjillin ndërsa ishin ende në tokë . Tani ata jetojnë në 
botën e shpirtrave (shih kapitullin 41 në këtë libër) . Atje atyre u 
mësohet ungjilli i Jezu Krishtit . Ata që e kanë pranuar ungjillin 
presin që ordinancat e tempullit të kryhen për ta . Kur ne i kry-
ejmë këto ordinanca në tempull për paraardhësit tanë, bëhemi 
pjesë e gëzimit të tyre .
•	Si	e	tregon	doktrina	e	shpëtimit	për	të	vdekurit	drejtësinë,	dhe-

mbshurinë	dhe	mëshirën	e	Perëndisë?
•	Çfarë	përvojash	keni	patur	ju	kur	keni	kryer	punë	në	tempull	

për	paraardhësit	tuaj?

Historia Familjare – Si Fillojmë t’i Ndihmojmë Paraardhësit 
Tanë

•	Cilët	janë	hapat	bazë	për	të	bërë	punë	të	historisë	familjare?
Shenjtorët e ditëve të mëvonshme nxiten të marrin pjesë në vepri-
mtaritë për historinë familjare . Nëpërmjet këtyre veprimtarive 
mësojmë rreth paraardhësve tanë në mënyrë që të mund të kry-
ejmë ordinancat për ta . Historia familjare përfshin tre hapa bazë:
 1 . Të identifikojmë paraardhësit tanë .
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 2 . Të zbulojmë se cilët nga paraardhësit kanë nevojë që t’u kryhen 
ordinancat në tempull .

 3 . Të sigurohemi që ordinancat të kryhen për ta .
Shumë lagje e degë kanë këshillues për historinë familjare që 
mund t’u përgjigjen pyetjeve dhe të na drejtojnë tek burimet që 
na nevojiten . Nëse një lagje ose degë nuk ka një këshillues për 
historinë familjare, atëherë peshkopi ose presidenti i degës mund 
të japin drejtim .

Të Identifikojmë Paraardhësit Tanë
Që të kryejmë ordinancat e tempullit për paraardhësit tanë, 
duhet të dimë emrat e tyre . Shumë burime të mrekullueshme na 
janë vënë në dispozicion sot për të na ndihmuar të gjejmë emrat 
e paraardhësve tanë .
Një mënyrë e mirë për të filluar të mbledhim informacionin për 
paraardhësit është të shohim se çfarë kemi tashmë në shtëpi . Mund 
të kemi certifikata lindjeje, martese ose vdekjeje . Mund të kemi 
gjithashtu bibla familjare [me shënime], njoftime vdekjeje, histori 
familjare ose ditare . Përveç këtyre, mund t’i pyesim të afërmit për 
ndonjë informacion që ata mund të kenë . Pasi të mbledhim info-
rmacion në shtëpitë tona dhe prej të afërmve tanë, mund të bëjmë 
kërkime në burime të tjera, të tilla si FamilySearch .org . Gjithashtu 
mund të vizitojmë një prej qendrave vendore të historisë familjare 
të Kishës . 
Sasia e asaj që do të mësojmë do të varet në atë se çfarë informacioni  
kemi në dispozicion . Mund të kemi vetëm fare pak informacion  fami-
ljar dhe ndoshta nuk do të jemi në gjendje të bëjmë më tepër sesa të 
identifikojmë prindërit dhe gjyshërit . Nëse tashmë kemi një koleksion 
të madh të dokumenteve familjarë, mund të jemi në gjendje të identi-
fikojmë paraardhësit në brezat e kaluar .
Informacionin që mbledhim mund ta shënojmë në dokumentet e 
grupit familjar dhe tabelat e prejardhjes familjare .
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Të Zbulojmë se Cilët nga Paraardhësit Kanë Nevojë që t’u Kryhen 
Ordinancat në Tempull .
Ordinancat e tempullit për të vdekurit janë kryer që në ditët e 
para të Kishës . Për pasojë, disa ordinanca për paraardhësit tanë 
mund të jenë kryer tashmë . Për të zbuluar se cilët paraardhës 
kanë nevojë për ordinancat e tempullit mund të kontrollojmë 
në dy vende . Dokumentet tona familjare mund të kenë info-
rmacion për atë që është bërë për ta . Në qoftë se jo, Kisha ka 
një dokument të të gjitha ordinancave që janë kryer në tempull . 
Këshilluesi i historisë familjare të lagjes ose degës suaj mund t’ju 
ndihmojë për këtë përpjekje .

Të Sigurohemi që Ordinancat të Kryhen
Shumë nga paraardhësit tanë në botën e shpirtrave mund të presin 
me padurim për të marrë ordinancat e tyre të tempullit . Sapo t’i 
kemi identifikuar këta paraardhës, duhet të bëjmë të mundur që të 
kryhet kjo punë për ta .
Një nga bekimet e punës së historisë familjare vjen nga vajtja në 
tempull dhe kryerja e ordinancave në emër të paraardhësve tanë . Ne 
duhet të përgatitemi për të marrë një rekomandim tempulli, kështu 
që kur të jetë e mundur, të mund ta kryejmë këtë punë . Nëse fëmijët 
tanë janë 12 vjeç e lart, ata mund të jenë pjesë e këtyre bekimeve 
duke u pagëzuar dhe konfirmuar për paraardhësit e tyre .
Nëse nuk është e mundur që të shkojmë në tempull për të marrë 
pjesë në këto ordinanca, tempulli do të marrë masa që ordinancat 
të kryhen nga anëtarë të tjerë të Kishës .
•	Si	ju	ka	ndihmuar	Zoti	juve	apo	pjesëtarë	të	familjes	suaj	që	të	

gjeni	informacion	mbi	paraardhësit	tuaj?

Mundësi të Tjera për Histori Familjare

•	Cilat	janë	disa	mënyra	të	thjeshta	që	dikush	me	shumë	përgjegjësi	
të	tjera	të	marrë	pjesë	në	punën	e	historisë	familjare?

Përveç kryerjes së ordinancave të tempullit për paraardhësit tanë 
që kemi identifikuar, ne mund t’i ndihmojmë ata që ndodhen në 
botën e shpirtrave në shumë mënyra të tjera . Ne duhet të kërkojmë 
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udhëheqjen e Shpirtit ndërsa me lutje mendohemi se çfarë mund 
të bëjmë . Në varësi të rrethanave, mund të bëjmë sa më poshtë:
 1 . Të shkojmë në tempull sa më shpesh të mundemi . Pasi të kemi 

shkuar në tempull për vete, mund të kryejmë ordinanca shpë-
tuese për të tjerë që po presin në botën e shpirtrave .

 2 . Të bëjmë kërkime për të identifikuar ata paraardhës që janë më 
të vështirë për t’u gjetur . Këshilluesit e historisë familjare mund 
të na drejtojnë në burime të dobishme .

 3 . Të ndihmojmë për programin e indeksimit të Kishës . Nëpërmjet 
këtij programi, anëtarët përgatisin informacion gjenealogjik për 
t’u përdorur në programet kompjuterike të Kishës për historinë 
familjare . Këto programe na e bëjnë më të lehtë të identifikojmë 
paraardhësit tanë .

 4 . Të kontribuojmë për informacionin e historisë familjare në 
programet e sotme kompjuterike të Kishës për historinë fami-
ljare . Këto programe përmbajnë gjenealogji që janë kontribut 
i njerëzve në mbarë botën . Ato u lejojnë njerëzve të ndajnë 
bashkërisht informacionin e familjes së tyre . Këshilluesit e 
historisë familjare mund të japin më tepër informacion rreth 
programeve kompjuterike të Kishës .

 5 .  Të marrim pjesë në organizimet familjare . Mund të bëjmë 
shumë më tepër për paraardhësit tanë ndërsa punojmë së 
bashku me anëtarët e tjerë të familjes .

•	Mendoni	për	atë	çfarë	mund	të	bëni	që	ta	shtoni	pjesëmarrjen	
tuaj në punën e tempullit dhe të historisë familjare .

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	1	Pjetrit	4:6	(ungjilli	iu	predikua	të	vdekurve)
•	Malakia	4:5–6;	DeB	2:2;	3	Nefi	25:5–6	(misioni	i	Elijas)
•	1	Korintasve	15:29;	DeB	128:15–18	(punoni	për	të	vdekurit)
•	DeB	138	(shëlbimi	për	të	vdekurit)
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Bota e Shpirtrave 
pas Vdekjes

K a p i t u l l i  4 1

Jeta pas Vdekjes

•	Çfarë	na	ndodh	pasi	vdesim?
Ati Qiellor përgatiti një plan për shpëtimin tonë . Si pjesë e këtij 
plani, Ai na dërgoi nga prania e Tij për të jetuar në tokë dhe për të 
marrë trupa të vdekshëm prej mishi e gjaku . Përfundimisht trupat 
tanë të vdekshëm do të vdesin dhe shpirtrat tanë do të shkojnë në 
botën e shpirtrave . Bota e shpirtrave është një vend pritjeje, pune, 
mësimi dhe, për të drejtët, vend prehjeje nga shqetësimet e pikëlli-
met . Shpirtrat tanë do të jetojnë atje deri sa të jemi gati për ringjall-
jen . Atëherë trupat tanë të vdekshëm do të bashkohen edhe një 
herë me shpirtrat tanë dhe ne do të marrim atë shkallë lavdie për 
të cilën jemi përgatitur (shih kapitullin 46 në këtë libër) .
Shumë njerëz kanë pyetur veten se si është bota e shpirtrave . 
Shkrimet e shenjta dhe profetët e ditëve të mëvonshme na kanë 
dhënë informacion rreth botës së shpirtrave .
•	Çfarë	ngushëllimi	merrni	ju	nga	dija	se	ka	jetë	pas	vdekjes?	Si	

mund ta përdorim kuptimin tonë për botën e shpirtrave pas 
	vdekjes	për	të	ngushëlluar	të	tjerët?

Ku Është Bota e Shpirtrave pas Vdekjes?

Profetët e ditëve të mëvonshme kanë thënë se shpirtrat e atyre që 
kanë vdekur nuk janë larg prej nesh . Presidenti Ezra Taft Benson 
tha: “Ndonjëherë veli midis kësaj jete dhe jetës së përtejme bëhet 
tepër i hollë . Njerëzit tanë të dashur që kanë vdekur nuk janë larg 
nesh”	(në	Conference	Report,	prill	1971,	f.	18;	ose	 Ensign, qershor 
1971, f . 33) . Presidenti Brigam Jang dha mësim se bota e shpirtrave 
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pas vdekjes është në tokë, rreth nesh (shih Teachings of Presidents 
of the Church: Brigham Young [1997], f . 279) .

Cila Është Natyra e Shpirtrave Tanë?

Qeniet shpirtërore kanë të njëjtën formë trupore si njerëzit përveç 
faktit se trupi shpirtëror është në formën e tij të përsosur (shih 
Ethëri 3:16) . Shpirtërat mbartin me vete nga kjo tokë qëndrimet 
e tyre të përkushtimit ose kundërshtimit ndaj gjërave të drejtësisë 
(shih Alma 34:34) . Ata kanë të njëjtat pasione e dëshira që kanë 
pasur kur jetuan në tokë . Të gjithë shpirtrat janë në formën e tyre 
madhore . Ata ishin në moshën madhore para ekzistencës së tyre 
të vdekshme dhe pas vdekjes janë në formën e moshës madhore, 
edhe nëse vdesin si foshnja ose fëmijë (shih Teachings of Presidents 
of the Church: Joseph F . Smith [1998], f . 131–132) .
•	Përse	është	e	rëndësishme	të	dimë	se	shpirtrat	tanë	do	të	kenë	të	

njëjtat	qëndrime	në	botën	e	shpirtrave	si	ato	që	kanë	tani?

Cilat janë Kushtet në Botën e Shpirtrave pas Vdekjes?

Profeti Alma në Librin e Mormonit dha mësim rreth dy ndarjeve ose 
gjendjeve në botën e shpirtrave:
“Shpirtrat e atyre që janë të drejtë pranohen në një gjendje lumtu-
rie që quhet parajsë, një gjendje e pushimit, një gjendje e paqes, 
ku ata do të prehen nga të gjitha trazirat e tyre dhe nga të gjitha 
vuajtjet dhe brengat .
Dhe atëherë do të ndodhë që shpirtrat e të ligjve, po, që janë të 
këqij – pasi vër re, ata nuk kanë as racion, as pjesë të Shpirtit të 
Zotit; pasi vër re, ata zgjodhën punë të liga në vend të të mirave; 
prandaj shpirti i djallit hyri në ta dhe mori nën kontroll shtëpinë 
e tyre – dhe këta do të dëbohen në errësirën e mëtejshme; aty 
do të ketë qarje dhe vajtime dhe kërcëllimë dhëmbësh dhe kjo 
për shkak të vetë paudhësisë së tyre, duke qenë bërë robër të 
vullnetit të djallit .
Tani, kjo është gjendja e shpirtrave të të ligjve, po, në errësirë dhe 
në një gjendje të tmerrshme pritjeje të frikshme për indinjatën e 
flaktë të zemërimit të Perëndisë mbi ta; kështu, ata qëndrojnë në 
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këtë gjendje, ashtu sikurse të drejtët në parajsë, deri në kohën e 
ringjalljes së tyre” (Alma 40:12–14) .
Shpirtrat klasifikohen sipas pastërtisë së jetës dhe bindjes së tyre 
ndaj vullnetit të Zotit gjatë jetës së tyre në tokë . Të drejtët dhe të 
ligjtë janë të ndarë (shih 1 Nefi 15:28–30), por shpirtrat mund të 
përparojnë ndërsa mësojnë parimet e ungjillit dhe jetojnë në për-
puthje me to . Shpirtrat në parajsë mund t’u japin mësim shpirtrave 
që janë në burg (shih DeB 138) .

Parajsa
Sipas profetit Alma, shpirtrat e drejtë prehen nga vuajtjet dhe bre-
ngat tokësore . Megjithatë, ata janë të zënë duke bërë punën e Zotit . 
Presidenti Jozef F . Smith pa në një vegim se, menjëherë pasi Jezu 
Krishti u kryqëzua, Ai vizitoi të drejtët në botën e shpirtrave . Ai 
caktoi lajmëtarë, u dha atyre fuqi e autoritet dhe i ngarkoi “ta çonin 
dritën e ungjillit tek ata që ishin në errësirë, madje të gjithë shpir-
trave të njerëzve” (DeB 138:30) .
Kisha është e organizuar në botën e shpirtrave dhe mbajtësit e pri-
ftërisë i vazhdojnë atje përgjegjësitë e tyre (shih DeB 138:30) . Pre-
sidenti Uillford Udraf dha mësim: “E njëjta Priftëri ekziston edhe në 
anën tjetër të velit .  .  .  . Çdo Apostull, çdo i Shtatëdhjetë, çdo Plak 
etj ., që ka vdekur në besim, sapo kalon në anën tjetër të velit, hyn 
në punën e shërbesës” (Deseret News, 25 janar 1882, f . 818) .
Marrëdhëniet familjare janë gjithashtu të rëndësishme . Presidenti 
Xhededia M . Grant, këshilltar i Brigam Jangut, pa botën e shpir-
trave	dhe	i	përshkroi	Hiber	C.	Kimballit	organizimin	që	ekzistonte	
atje: “Ai tha se njerëzit që pa atje ishin organizuar sipas familjeve . 
 .  .  . Ai tha: ‘Kur pashë familjet, vura re mungesë në disa prej tyre, 
 .  .  . sepse pashë familje që nuk lejoheshin të vinin dhe të jeto-
nin së bashku, sepse nuk e kishin nderuar thirrjen e tyre këtu’” 
(Deseret News, 10 dhjetor 1856, f . 316–317) .

Për mësuesit: Për t’i ndihmuar pjesëtarët e klasës apo pjesëtarët e familjes që të kuptojnë 
ndryshimet mes parajsës dhe burgut të shpirtrave, mbani parasysh të vizatoni një vijë verti-
kale në mes të tabelës apo të një cope të madhe letre, duke krijuar dy kolona. Në krye të një 
kolone shkruani Gjendja e të Drejtëve. Në krye të kolonës tjetër shkruani Gjendja e të Ligjve. 
Kërkojuni pjesëtarëve të përshkruajnë secilën gjendje në botën e shpirtrave, bazuar në ato 
që kanë lexuar në këtë seksion. Përmblidhini komentet e tyre në kolonat përkatëse.
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Burgu i Shpirtrave
Apostulli Pjetër e quajti një burg botën e shpirtrave pas vdekjes, siç 
është vërtet për disa (shih 1 Pjetrit 3:18–20) . Në burgun e shpirtrave 
gjenden shpirtrat e atyre që nuk e kanë marrë ende ungjillin e Jezu 
Krishtit . Këta shpirtra kanë lirinë e zgjedhjes dhe mund të joshen si 
nga e mira ashtu edhe nga e liga . Nëse ata i pranojnë ungjillin dhe 
ordinancat e kryera për ta në tempuj, ata mund të largohen nga 
burgu i shpirtrave dhe të banojnë në parajsë .
Gjithashtu në burgun e shpirtrave gjenden dhe ata që e kanë flakur 
ungjillin pasi u është predikuar në tokë ose në botën e shpirtrave . 
Këta shpirtra vuajnë në një gjendje të njohur si ferr . Ata janë larguar 
nga mëshira e Jezu Krishtit, i cili tha: “Pasi vër re, unë, Perëndia, i 
kam vuajtur këto gjëra për të gjithë, që ata të mos vuajnë nëse do 
të pendohen; Por nëse nuk do të pendohen, ata duhet të vuajnë po 
aq sa unë; Vuajtje që më bëri mua, madje Perëndi, më i madhi i të 
gjithëve, të dridhem për shkak të dhembjes e të më dalë gjak nga 
çdo por dhe të vuaj si në trup e në shpirt” (DeB 19:16–18) . Pasi të 
vuajnë për mëkatet e tyre, ata do të lejohen, përmes Shlyerjes së 
Jezu Krishtit, të trashëgojnë shkallën më të ulët të lavdisë, që është 
mbretëria telestiale . 
•	Në	ç’mënyrë	gjendjet	në	botën	e	shpirtrave	janë	të	ngjashme	me	

gjendjet	në	këtë	jetë?

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	1	Pjetrit	4:6	(ungjilli	iu	predikua	të	vdekurve)
•	Moisiu	7:37–39	(burgu	shpirtëror	përgatitet	për	të	ligjtë)
•	DeB	76	(zbulesë	rreth	tre	mbretërive	të	lavdisë)
•	Lluka	16:19–31	(fati	i	lypësit	dhe	i	të	pasurit	në	botën	e	shpirtrave)
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Mbledhja e Shtëpisë 
së Izraelit 
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Shtëpia e Izraelit është Populli i Besëlidhjes së Perëndisë

•	Çfarë	përgjegjësish	ka	populli	i	besëlidhjes	së	Perëndisë	kundrejt	
kombeve	të	botës?

Jakobi ishte një profet i madh që jetoi qindra vjet para kohës së 
Krishtit . Meqenëse Jakobi qe besnik, Zoti i dha atij emrin e veçantë 
Izrael, që do të thotë “dikush që triumfon me Perëndinë” ose “Perë-
ndia le të triumfojë” (Bible Dictionary, “Israel,” f . 708) . Jakobi pati 
dymbëdhjetë bij . Këta bij dhe familjet e tyre u bënë të njohur si 
dymbëdhjetë fiset e Izraelit, ose izraelitët (shih Zanafilla 49:28) .
Jakobi ishte nip i Abrahamit . Zoti kishte bërë një besëlidhje të 
përjetshme me Abrahamin që u ripërtëri me Isakun dhe Jakobin e 
fëmijët e tij (shih kapitullin 15 në këtë libër; shih edhe figurën në 
këtë kapitull, që paraqet Jakobin duke bekuar bijtë e tij) . Perëndia 
premtoi se izraelitët do të ishin populli i besëlidhjes së Tij për aq 
kohë sa do t’u bindeshin urdhërimeve të Tij (shih Ligji i Përtërirë 
28:9–10) . Ata do të ishin një bekim për të gjitha kombet e botës 
duke ua çuar atyre ungjillin dhe priftërinë (shih Abrahami 2:9–11) . 
Në këtë mënyrë, ata do të mbanin besëlidhjen e tyre me Zotin dhe 
Ai do të mbante besëlidhjen e Tij me ta . 

Shtëpia e Izraelit u Shpërnda

Profetët e Zotit e paralajmëruan vazhdimisht shtëpinë e Izraelit për 
ato që do t’u ndodhnin nëse do të ishin të ligj . Moisiu profetizoi: 
“Zoti do të të shpërndajë midis tërë popujve, nga njeri skaj i tokës 
në tjetrin” (Ligji i Përtërirë 28:64) .
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Me gjithë këtë paralajmërim, izraelitët i thyen vazhdimisht urdhë-
rimet e Perëndisë . Ata luftuan mes njëri-tjetrit dhe u ndanë në dy 
mbretëri: Mbretëria e Veriut, e quajtur mbretëria e Izraelit dhe 
Mbretëria e Jugut, e quajtur mbretëria e Judës . Dhjetë nga dymbë-
dhjetë fiset e Izraelit jetonin në Mbretërinë Veriore . Gjatë një lufte 
ata u pushtuan nga armiqtë e tyre dhe u çuan në robëri . Më vonë 
disa prej tyre u arratisën në tokat e veriut duke humbur për pjesën 
tjetër të botës .
Rreth 100 vjet pas pushtimit të Mbretërisë Veriore, u pushtua 
edhe Mbretëria Jugore . Kryeqyteti Jeruzalem u shkatërrua në vitin 
586 p .e .r ., dhe shumë pjesëtarë të dy fiseve të mbetur të Izraelit u 
zunë rob . Më vonë, disa prej anëtarëve të këtyre fiseve u kthyen 
dhe rindërtuan Jeruzalemin . Fare pak kohë para se Jeruzalemi të 
shkatërrohej, Lehi dhe familja e tij, që qenë pjesëtarë të shtëpisë 
së Izraelit, u larguan nga qyteti dhe u vendosën në kontinentin 
amerikan .
Pas kohës së Krishtit, Jeruzalemi u shkatërrua përsëri, këtë radhë 
nga ushtarët romakë . Hebrenjtë u shpërndanë edhe më tepër 
nëpër botë . Sot izraelitët gjenden në të gjitha vendet e botës . 
Shumë prej këtyre njerëzve nuk e dinë se janë pasardhës nga 
shtëpia e lashtë e Izraelit .
•	Çfarë	përfitimesh	u	kanë	ardhur	fëmijëve	të	Perëndisë	sepse	

populli	i	besëlidhjes	së	Tij	është	shpërndarë	në	mbarë	botën?

Shtëpia e Izraelit Duhet të Mblidhet

•	Përse	Zoti	do	që	populli	i	Tij	të	mblidhet?
•	Si	do	të	mblidhet	shtëpia	e	Izraelit?
Zoti premtoi se populli i besëlidhjes së Tij do të mblidhej një ditë: 
“Do të mbledh kusurin e deleve të mia nga të gjitha vendet ku i 
kam shpërndarë” ( Jeremia 23:3) .
Perëndia i mbledh fëmijët e Tij me anë të punës misionare . Kur 
njerëzit vijnë tek një njohuri e Jezu Krishtit, duke marrë ordina-
ncat e shpëtimit dhe duke mbajtur besëlidhjet e shoqëruara me 
to, ata bëhen “fëmijët e besëlidhjes” (3 Nefi 20:26) . Ai ka arsye 
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të rëndësishme për mbledhjen e fëmijëve të Tij . Ai i mbledh ata 
që të mund të mësojnë mësimet e ungjillit dhe të përgatiten për 
ta takuar Shpëtimtarin kur Ai të vijë sërish . Ai i mbledh ata që të 
mund të ndërtojnë tempuj dhe të kryejnë ordinancat e shenjta 
për paraardhësit që kanë vdekur pa e pasur këtë mundësi . Ai i 
mbledh ata që të mund të forcojnë njëri-tjetrin dhe të bashkohen 
në ungjill, duke gjetur mbrojtje nga ndikimet mëkatare në botë . 
Ai i mbledh gjithashtu ata që të mund të përgatiten për të ndarë 
ungjillin me të tjerët .
Fuqia dhe autoriteti për të drejtuar punën e mbledhjes së shtëpisë 
së Izraelit iu dhanë Jozef Smithit me anë të profetit Moisi, i cili u 
shfaq në vitin 1836 në Tempullin e Kirtlandit (shih DeB 110:11) . Që 
nga ajo kohë, çdo profet ka mbajtur çelësat për mbledhjen e shtë-
pisë së Izraelit dhe kjo mbledhje ka qenë një pjesë e rëndësishme 
e punës së Kishës . Populli i besëlidhjes tani po mblidhet ndërsa ata 
pranojnë ungjillin e rivendosur dhe i shërbejnë Perëndisë së Abra-
hamit, Isakut dhe Jakobit (shih Ligji i Përtërirë 30:1–5) .
Izraelitët do të mblidhen në fillim shpirtërisht e më pas fizikisht . 
Ata mblidhen shpirtërisht kur bashkohen me Kishën e Jezu Krishtit 
të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe bëjnë e mbajnë besë-
lidhjet e shenjta . Kjo mbledhje shpirtërore filloi gjatë kohës së Pro-
fetit Jozef Smith dhe vazhdon edhe sot në mbarë botën . Të kthyerit 
në besim në Kishë janë izraelitë ose nëpërmjet gjakut ose duke u 
adoptuar . Ata i përkasin familjes së Abrahamit dhe Jakobit (shih 
Abrahami 2:9–11; Galatasve 3:26–29) .
Presidenti Jozef Filding Smith tha: “Ka shumë kombe të përfaqësuara 
në  .  .  . Kishë .  .  .  . Ata kanë ardhur sepse Shpirti i Zotit ka rënë mbi ta; 
 .  .  . duke marrë shpirtin e mbledhjes, ata kanë lënë çdo gjë për hir të 
ungjillit” (Doctrines of Salvation, përmb.	Bruce	R.	McConkie,	3	vëll.	
[1954–1956], 3:256; germat e pjerrëta në origjinal) .
Mbledhja fizike e Izraelit do të thotë se njerëzit e popullit të besë-
lidhjes do të “mblidhen në shtëpi, në tokat e trashëgimit të tyre dhe 
do të vendosen në të gjitha tokat e tyre të premtimit” (shih 2 Nefi 
9:2) . Fiset e Efraimit dhe Manasës do të mblidhen në Amerikë . Fisi 
i Judës do të rikthehet në qytetin e Jeruzalemit dhe në territorin 
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përreth tij . Dhjetë fiset e humbura do të marrin nga fisi i Efraimit 
bekimet e tyre të premtuara (shih DeB 133:26–34) .
Kur Kisha u themelua në fillim, shenjtorët u udhëzuan të mbli-
dheshin në Ohajo, më pas në Misuri e më vonë në Luginën e 
Solt-Lejkut . Megjithatë, sot profetët e kohës sonë na kanë mësuar 
se anëtarët e Kishës duhet të ndërtojnë mbretërinë e Perëndisë në 
vendet e tyre . Plaku Rasëll M . Nelson tha: “Zgjedhja për të ardhur 
tek Krishti nuk është një çështje vendndodhjeje fizike; ajo është 
një çështje angazhimi vetjak . Njerëzit mund të ‘sillen në njohurinë 
e Zotit’ [3 Nefi 20:13] pa u larguar nga vendlindja e tyre . Vërtet, në 
ditët e hershme të Kishës, kthimi në besim shpesh do të thoshte 
edhe emigrim . Por tani mbledhja ndodh në çdo komb .  .  .  . Vendi i 
mbledhjes për shenjtorët brazilianë është në Brazil; vendi i mble-
dhjes për shenjtorët nigerianë është në Nigeri; vendi i mbledhjes 
për shenjtorët koreanë është në Kore; e kështu me radhë . Sioni 
është ‘të kulluarit në zemër’ [DeB 97:21] . Sioni është kudo ku janë 
shenjtorët	e	drejtë”	(në	Conference	Report,	tetor	2006,	f.	85;	ose	
 Ensign, nëntor 2006, f . 81) .
Mbledhja fizike e Izraelit nuk do të jetë përfunduar deri në Ardhjen 
e Dytë të Shpëtimtarit dhe më tej në Mijëvjeçar (shih Joseph Smith – 
Mateu 1:37) . Më pas premtimi i Zotit do të përmbushet: 
“ ‘Prandaj ja, po vijnë ditët’, thotë Zoti, ‘në të cilat nuk do të thuhet 
më: ‘Për Zotin e gjallë që nxori bijtë e Izraelit nga vendi i Egjiptit,’
por: ‘Për Zotin e gjallë që nxori bijtë e Izraelit nga vendi i veriut dhe 
nga tërë vendet ku i kishte shpërndarë’ . Dhe unë do t’i çoj përsëri 
në vendin që u kisha dhënë etërve të tyre’” ( Jeremia 16:14–15) .
•	Në	çfarë	mënyrash	jeni	mbledhur	shpirtërisht	si	një	njeri	nga	

populli	i	besëlidhjes	së	Zotit?
•	Në	çfarë	mënyrash	keni	marrë	pjesë	në	mbledhjen	e	të	tjerëve?

Për mësuesit: Kur njerëzit tregojnë historitë e tyre të kthimit në besimin tek ungjilli i rivendo-
sur i Jezu Krishtit, ata po ndajnë së bashku histori mbi mbledhjen shpirtërisht. Mbani para-
sysh t’u kërkoni paraprakisht disa njerëzve që të tregojnë se si u kthyen në besimin tek ungjilli.
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Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Zanafilla	17:1–8	(besëlidhja	e	Perëndisë	me	Abrahamin)
•	Romakëve	9:4–8;	Galatasve	3:29	(ata	që	shkojnë	pas	Jezu	Krishtit	

dhe fjalës së Tij janë fëmijët e besëlidhjes)
•	2	Nefi	30:2;	Mosia	5:10–11	(ata	që	pendohen,	ndjekin	profetët	dhe	

kanë besim tek Jezu Krishti, bëhen populli i besëlidhjes së Zotit)
•	2	Mbretërve	17	(pushtohet	Mbretëria	Veriore)
•	2	Kronikave	36:11–20	(pushtohet	Mbretëria	Jugore)
•	Jakobi	[Bibël]	1:1	(dymbëdhjetë	fiset	shpërndahen)
•	1	Nefi	10:12–13	(emigrimi	i	nefitëve	ishte	pjesë	e	shpërndarjes)
•	Jeremia	3:14–18	(një	nga	çdo	qytet,	dy	nga	çdo	familje)
•	Ezekieli	20:33–36	(Izraeli	do	të	mblidhet	nga	të	gjitha	vendet)
•	3	Nefi	20:29–46	(hebrenjtë	do	të	mblidhen	në	Jeruzalem)
•	1	Nefi	15:13–18;	3	Nefi	21:26–29	(mbledhja	fillon	me	Rivendosjen	

e ungjillit)
•	DeB	38:31–33	(populli	i	besëlidhjes	së	Zotit	do	të	shpëtohet)
•	Isaia	11:11–13	(Zoti	do	ta	mbledhë	popullin	e	Tij)
•	Zbulesa	18:4–8	(një	zë	do	të	shpallë	mbledhjen)
•	DeB	133:6–15	(johebrenjtë	në	Sion,	hebrenjtë	në	Jeruzalem)
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Shenjat e Ardhjes së Dytë 
K a p i t u l l i  4 3

Jezu Krishti do të Rikthehet në Tokë

•	Cilat	janë	disa	nga	shenjat	e	Ardhjes	së	Dytë?
Shpëtimtari i tha Jozef Smithit: “Unë do të shfaqem nga qielli me 
fuqi e lavdi të madhe  .  .  . dhe do të banoj në drejtësi me njerëzit në 
tokë për një mijë vjet e të ligjtë nuk do të durojnë dot” (DeB 29:11; 
shih edhe kapitujt 44 e 45 në këtë libër) . Jezusi na ka thënë se disa 
shenja dhe ngjarje do të na paralajmërojnë se kur do të jetë pranë 
koha e Ardhjes së Tij të Dytë .
Për mijëra vjet, pasuesit e Jezu Krishtit e kanë pritur me padurim 
Ardhjen e Dytë si një kohë paqeje dhe gëzimi . Por para se Shpë-
timtari të vijë, banorët e tokës do të përjetojnë sprova dhe fatke-
qësi të mëdha . Ati ynë Qiellor dëshiron që ne të përgatitemi për 
këto kohë të vështira . Ai gjithashtu pret që ne të jemi gati shpir-
tërisht kur Shpëtimtari të vijë me lavdinë e Tij . Prandaj, Ai na ka 
dhënë shenja, që janë ngjarje që do ta na tregojnë se kur po afro-
het Ardhja e Dytë e Shpëtimtarit . Gjatë gjithë epokave Perëndia 
ua ka zbuluar profetëve të Tij këto shenja . Ai ka thënë se të gjithë 
pasuesit besnikë të Krishtit do ta dinë se cilat janë këto shenja 
dhe do të vëzhgojnë për to (shih DeB 45:39) . Nëse jemi të bindur 
dhe besnikë, do të studiojmë shkrimet e shenjta dhe do t’i njohim 
këto shenja . 
Disa nga shenjat që paralajmërojnë Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit 
tashmë janë përmbushur ose po përmbushen tani . Të tjerat do të 
përmbushen në të ardhmen .

Për mësuesit: Merrni parasysh t’i caktoni secilit pjesëtar të klasës apo pjesëtar të familjes 
një apo dy prej shenjave të përshkruara në këtë kapitull (në klasa të mëdha, disa shenja 
mund t’u caktohen më shumë se një personi). Si pjesë të mësimit, jepuni atyre kohë që të 
studiojnë vetë informacionin mbi këto shenja dhe të mendojnë për provat që kanë parë se 
shenjat sot po përmbushen. I vini ata t’i shprehin idetë e tyre me njëri-tjetrin.
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Ligësi, Luftëra dhe Trazira
Shumë nga shenjat janë të tmerrshme e të frikshme . Profetët na 
kanë paralajmëruar se toka do të përjetojë trazirë, ligësi, luftë dhe 
vuajtje të madhe . Profeti Daniel tha se koha para Ardhjes së Dytë 
të Shpëtimtarit do të jetë një kohë me ankthe, ashtu si toka nuk ka 
njohur kurrë më parë (shih Danieli 12:1) . Zoti tha: “Dhe dashuria 
e njerëzve do të ftohet e paudhësia do të shumohet” (DeB 45:27) . 
“Dhe gjithë gjërat do të jenë në rrëmujë; dhe,  .  .  . frikë do të vijë 
mbi gjithë njerëzit” (DeB 88:91) . Mund të presim tërmete, sëmu-
ndje, zi buke, stuhi të mëdha, vetëtima dhe bubullima (shih Mateu 
24:7; DeB 88:90) . Stuhi breshëri do të shkatërrojnë prodhimet e 
tokës (shih DeB 29:16) .
Jezusi u tha dishepujve të Tij se lufta do të mbulonte tokën: “Do të 
dëgjoni të flitet për lufta dhe për ushtima luftash .  .  .  . Do të ngrihet, 
pra, popull kundër populli dhe mbretëri kundër mbretërie” (Mateu 
24:6–7) . Profeti Jozef Smith tha: “Mos e humbni kurajën kur ju tre-
gojmë për kohët e rrezikshme, sepse ato duhet të vijnë së shpejti, 
sepse shpata, zia e bukës dhe murtaja po afrohen . Do të ketë shka-
tërrim të madh mbi faqen e kësaj toke, sepse nuk duhet të pandehni 
që ndonjë pikë ose presje e profecive të të gjithë profetëve të shenjtë 
nuk do të plotësohet dhe ka ende shumë të tilla që mbeten për t’u 
përmbushur” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith 
[2007], f . 252) .
Shumë nga këto shenja po përmbushen . Ligësia gjendet kudo . 
Kombet janë vazhdimisht në luftë . Tërmete dhe fatkeqësi të tjera 
po ndodhin . Shumë njerëz po vuajnë nga stuhi shkatërruese, tha-
tësirë, uri dhe sëmundje . Mund të jemi të sigurt se këto fatkeqësi 
do të bëhen edhe më të rënda para se të vijë Zoti .
Megjithatë, jo të gjitha ngjarjet që i paraprijnë Ardhjes së Dytë janë 
të frikshme . Shumë prej tyre i sjellin gëzim botës .

Rivendosja e Ungjillit
Zoti tha: “Një dritë do të agojë mes atyre që dergjen në errësirë 
dhe ajo do të jetë plotësia e ungjillit tim” (DeB 45:28) . Profetët e së 
kaluarës parashikuan Rivendosjen e ungjillit . Apostulli Gjon pa se 
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ungjilli do të rivendosej nga një engjëll (shih Zbulesa 14:6–7) . Në 
përmbushje të kësaj profecie, engjëlli Moroni dhe vizitorë të tjerë 
qiellorë i sollën Jozef Smithit ungjillin e Jezu Krishtit . 

Ardhja në Dritë e Librit të Mormonit
Zoti u tregoi nefitëve për një shenjë tjetër: Libri i Mormonit do të 
vinte tek pasardhësit e tyre (shih 3 Nefi 21) . Në kohët e Dhiatës së 
Vjetër profetët Isaia dhe Ezekieli parashikuan ardhjen e Librit të 
Mormonit (shih Isaia 29:4–18; Ezekieli 37:16–20) . Këto profeci tani 
po përmbushen . Libri i Mormonit ka dalë në dritë dhe po shpë-
rndahet në mbarë botën .

Ungjilli do t’i Predikohet Mbarë Botës
Një tjetër shenjë e ditëve të fundit është se “ky ungjill i mbretërisë 
do të predikohet në gjithë botën si një dëshmi për gjithë kombet” 
(Mateu 24:14; shih gjithashtu Joseph Smith – Mateu 1:31) . Të gjithë 
njerëzit do ta dëgjojnë plotësinë e ungjillit në vetë gjuhën e tyre (shih 
DeB 90:11) . Gjithmonë që nga koha e Rivendosjes së Kishës, misio-
narët kanë predikuar ungjillin . Përpjekja misionare është rritur dhe 
tani dhjetëra mijëra misionarë predikojnë në shumë vende të botës 
dhe në shumë gjuhë . Para Ardhjes së Dytë dhe gjatë Mijëvjeçarit, Zoti 
do të sigurojë mënyra për t’ua çuar të vërtetën të gjitha kombeve .

Ardhja e Elijas
Profeti Malakia profetizoi se para Ardhjes së Dytë të Shpëtimtarit, 
profeti Elija do të dërgohej në tokë . Elija do të rivendoste fuqitë 
vulosëse që familjet të mund të vuloseshin së bashku . Ai gjitha-
shtu do të frymëzonte njerëzit të kujdeseshin për paraardhësit 
dhe pasardhësit e tyre . (Shih Malakia 4:5–6; DeB 2 .) Profeti Elija 
iu shfaq Jozef Smithit në prill 1836 . Që nga ajo kohë, është rritur 
interesimi për gjenealogjinë dhe historinë familjare . Ne gjithashtu 
mund të kryejmë ordinanca vulosëse në tempuj për të gjallët dhe 
të vdekurit .

Pasardhësit e Lehit do të Bëhen një Popull i Madh
Zoti tha se kur të afrohej ardhja e Tij, lamanitët do të bëheshin një 
popull i drejtë dhe i respektuar . Ai tha: “Përpara se dita e madhe e 
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Zotit të vijë,  .  .  . Lamanitët do të çelin si trëndafili” (DeB 49:24) . Një 
numër i madh prej pasardhësve të Lehit po marrin tani bekimet e 
ungjillit . 

Ndërtimi i Jeruzalemit të Ri
Kur të afrohet koha e ardhjes së Jezu Krishtit, shenjtorët besnikë 
do të ndërtojnë një qytet të drejtë, një qytet të Perëndisë, të quajtur 
Jeruzalemi i Ri . Jezu Krishti Vetë do të sundojë në të . (Shih 3 Nefi 
21:23–25; Moisiu 7:62–64; Nenet e Besimit 1:10 .) Zoti tha se qyteti 
do të ndërtohej në shtetin e Misurit në Shtetet e Bashkuara (shih 
DeB 84:2–3) .
Këto janë vetëm pak nga shenjat që Zoti na ka dhënë . Shkrimet 
e shenjta përshkruajnë shumë më tepër .
•	Çfarë	provash	shihni	se	shenjat	po	përmbushen?

Njohja e Shenjave të Kohërave Mund të na Ndihmojë

•	Si	mund	të	mbetemi	të	qetë	dhe	në	paqe	edhe	kur	disa	prej	
shenjave	janë	të	tmerrshme	e	të	frikshme?

Duke folur për Ardhjen e Tij të Dytë, Zoti tha: “Orën dhe ditën 
askush s’e di, as engjëjt në qiell” (DeB 49:7) . Ai e dha mësim këtë 
me anë të shëmbëlltyrës së pemës së fikut . Ai tha se kur shikojmë 
një pemë fiku të lëshojë gjethe, mund të themi se vera do të vijë 
shpejt . Po kështu, kur të shikojmë shenjat e përshkruara në shkri-
met e shenjta, mund ta dimë se ardhja e Tij është pranë . (Shih 
Mateu 24:32–33 .)
Zoti na i jep këto shenja për të na ndihmuar . Ne mund të vëmë 
rregull në jetën tonë dhe të përgatisim veten dhe familjet tona për 
gjërat që do të ndodhin .
Ne na është dhënë paralajmërim për fatkeqësitë dhe na është 
thënë të përgatitemi për to, por mund të presim me padurim ardh-
jen e Shpëtimtarit dhe të jemi të gëzuar . Zoti tha: “Mos u shqetë-
soni, sepse, kur gjithë këto gjëra [shenjat] të ndodhin, ju mund të 
dini se premtimet që ju janë bërë, do të përmbushen” (DeB 45:35) . 
Ai tha se ata që janë të drejtë kur të vijë Ai nuk do të shkatërro-
hen “por do t’i qëndrojnë ditës . Dhe toka do t’u jepet atyre për 
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trashëgim;  .  .  . dhe fëmijët e tyre do të rriten pa mëkat .  .  .  . Sepse 
Zoti do të jetë mes tyre e lavdia e tij do të jetë mbi ta dhe ai do të 
jetë mbreti e ligjdhënësi i tyre” (DeB 45:57–59) .

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	1	Korintasve	15:22–28	(fundi	vjen;	vdekja	shkatërrohet)
•	Mateu	16:1–4	(dallimi	i	shenjave	të	kohëve)
•	Mateu	24;	DeB	29:14–23;	45:17–57;	88:87–94;	Joseph	Smith	–	

Mateu 1 (shenjat e Ardhjes së Dytë)
•	1	Thesalonikasve	5:1–6	(vëzhgoni	për	shenjat	dhe	jini	të	përgatitur)
•	DeB	38:30	(nëse	jemi	të	përgatitur,	s’do	të	frikësohemi)
•	DeB	68:11	(mund	t’i	dimë	shenjat)
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Ardhja e Dytë  
e Jezu Krishtit 
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Pritja me padurim e Ardhjes së Dytë të Shpëtimtarit

Dyzet ditë pas Ringjalljes, Jezusi dhe Apostujt e Tij u mblodhën së 
bashku në Malin e Ullinjve . Kishte ardhur koha që Jezusi të largohej 
nga toka . Ai e kishte përfunduar të gjithë punën që duhej të bënte 
në atë kohë . Ai duhej të kthehej tek Ati ynë Qiellor deri sa të vinte 
koha për Ardhjen e Tij të Dytë .
Pasi i udhëzoi Apostujt, Jezusi u ngjit në qiell . Ndërsa Apostujt 
po vështronin lart në qiell, dy engjëj qëndruan pranë tyre dhe 
u	thanë:	“Burra	Galileas,	pse	qëndroni	e	shikoni	drejt	qiellit?	Ky	
Jezus, që u është marrë në qiell nga mesi juaj, do të kthehet në të 
njëjtën mënyrë, me të cilën e keni parë të shkojë në qiell” (Veprat 
e Apostujve 1:11) .
Që nga ajo kohë e deri në ditët e sotme, pasuesit e Jezu Krishtit e 
kanë pritur me padurim Ardhjen e Dytë .

Çfarë do të Bëjë Jezusi Kur të Vijë Sërish?

Kur Jezu Krishti të vijë përsëri në tokë, Ai do të bëjë gjërat e 
mëposhtme:
 1 . Ai do të pastrojë tokën . Kur Jezusi të vijë përsëri, Ai do të vijë 

me fuqi dhe lavdi të madhe . Në atë kohë të ligjtë do të shka-
tërrohen . Të gjitha gjërat që janë të korruptuara do të digjen 
dhe toka do të pastrohet me zjarr (shih DeB 101:24–25) .

Për mësuesit: Merrni parasysh t’i caktoni çdo pjesëtari të klasës apo pjesëtari të familjes 
një nga pesë pjesët e renditura në këtë kapitull. Kërkojini çdo personi të punojë më vete, 
duke studiuar pjesën që i është caktuar, përfshirë fragmentet nga shkrimi i shenjtë. Pastaj 
ftoni gjithsecilin të diskutojë se çfarë ka mësuar.
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 2 . Ai do ta gjykojë popullin e Tij . Kur Jezusi të vijë përsëri, Ai do 
t’i gjykojë kombet dhe do t’i ndajë të drejtët nga të ligjtë (shih 
Mateu 25:31–46; shih gjithashtu kapitullin 46 në këtë libër) . 
Gjon Zbuluesi shkroi rreth këtij gjykimi: “Dhe pashë frone, dhe 
ata u ulën mbi to dhe atyre iu dha pushteti që të gjykojnë edhe 
pashë shpirtrat e atyre që u ishin prerë kokat për dëshminë e 
Jezusit dhe për fjalën e Perëndisë .  .  .  . Këta u kthyen në jetë 
e mbretëruan me Krishtin për një mijë vjet .” Ai pa se të ligjtë 
“nuk u kthyen në jetë deri sa të mbusheshin një mijë vjet” 
(Zbulesa 20:4–5; shih gjithashtu DeB 88:95–98) .

 3 . Ai do të nisë Mijëvjeçarin . Mijëvjeçari është një periudhë prej 
një mijë vjetësh kur Jezusi do të mbretërojë mbi tokë . Të drejtët 
do të rrëmbehen për të takuar Jezusin në ardhjen e Tij (shih 
DeB 88:96) . Ardhja e Tij do të fillojë mbretërimin mijëvjeçar . 
(Shih kapitullin 45 në këtë libër .)
Presidenti Brigam Jang tha:
“Gjatë Mijëvjeçarit, kur Mbretëria e Perëndisë të vendoset mbi 
tokë me fuqi, lavdi e përsosmëri, dhe mbretëria e ligësisë që 
ka mbisunduar kaq gjatë të nënshtrohet, shenjtorët e Perëndisë 
do të kenë privilegjin të ndërtojnë tempujt e tyre, dhe të hyjnë 
në ta, duke u bërë, siç ishin, shtylla në tempujt e Perëndisë 
[shih Zbulesa 3:12], dhe aty ata do të kryejnë ceremoni për të 
vdekurit e tyre . Atje do të shohim miqtë tanë të na afrohen dhe 
ndoshta disa me të cilët jemi njohur këtu .  .  .  . Dhe do të kemi 
zbulesa për të njohur paraardhësit tanë deri tek Ati Adam e 
Nëna Evë, dhe do të hyjmë në tempujt e Perëndisë për të kryer 
ordinancat për ta . Atëherë [fëmijët] do të vulosen me [prindërit] 
deri sa zinxhiri të bëhet i përsosur deri tek Adami, kështu që 
do të ketë një zinxhir të përkryer Priftërie nga Adami deri në 
ditët e fundit” (Teachings of Presidents of the Church: Brigham 
Young [1997], f . 333–334) .

 4 . Ai do të përfundojë Ringjalljen e Parë . Ata që kanë marrë privi-
legjin e ringjalljes në ringjalljen e të drejtëve do të ngrihen nga 
varret e tyre . Ata do të rrëmbehen lart për t’u takuar me Shpë-
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timtarin ndërkohë që Ai do jetë duke zbritur nga qielli . (Shih 
DeB 88:97–98 .)
Pasi Jezu Krishti u ringjall nga të vdekurit, njerëz të tjerë të 
drejtë, që kishin vdekur, u ringjallën gjithashtu . Ata u shfaqën 
në Jeruzalem dhe gjithashtu në kontinentin amerikan . (Shih 
Mateu 27:52–53; 3 Nefi 23:9–10 .) Ky ishte fillimi i Ringjalljes 
së Parë . Disa njerëz janë ringjallur që nga ajo kohë . Ata që 
tashmë janë ringjallur dhe ata që do të ringjallen në kohën e 
ardhjes së Tij do të trashëgojnë lavdinë e mbretërisë çelestiale 
(shih DeB 76:50–70) .
Pas ringjalljes së atyre që do të trashëgojnë lavdinë çelestiale, 
do të ringjallet një grup tjetër: ata që do të marrin një lavdi 
terrestriale . Kur të gjithë këta njerëz të jenë ringjallur, atëherë 
Ringjallja e Parë do të ketë përfunduar .
Të ligjtë që do të jenë gjallë në kohën e Ardhjes së Dytë të Zotit 
do të shkatërrohen në mish . Atyre, së bashku me të ligjtë që 
kanë vdekur tashmë, do t’u duhet të presin deri në ringjalljen e 
fundit . E gjithë pjesa e mbetur e të vdekurve do të ngrihen për 
t’u takuar me Perëndinë . Ata ose do të trashëgojnë mbretërinë 
telestiale ose do të flaken në errësirën e përtejme me Satanin 
(shih DeB 76:32–33, 81–112) .

 5 .  Ai do të zërë vendin që i takon si Mbreti i qiellit e i tokës . Kur 
Jezusi të vijë, Ai do të vendosë qeverinë e Tij mbi tokë . Kisha do 
të bëhet pjesë e asaj mbretërie . Ai do të qeverisë të gjithë popujt 
e tokës në paqe për 1 .000 vjet .
Kur erdhi për herë të parë në tokë Jezu Krishti, nuk erdhi me 
lavdi . Ai lindi në një grazhd të varfër dhe u shtri në një koritë 
kashte . Ai nuk erdhi midis ushtrive të mëdha ashtu siç e prisnin 
hebrenjtë Shpëtimtarin e tyre . Përkundrazi, Ai erdhi duke thënë: 
“Duani armiqtë tuaj,  .  .  . u bëni të mirë atyre që ju urrejnë, dhe 
lutuni për ata që ju keqtrajtojnë dhe ju përndjekin” (Mateu 5:44) . 
Atë nuk e pranuan dhe e kryqëzuan . Por në Ardhjen e Dytë Ai 
nuk do të flaket “sepse çdo vesh do ta dëgjojë atë dhe çdo gju 
do të përkulet e çdo gjuhë do të rrëfejë” se Jezusi është Krishti 
(DeB 88:104) . Atë do ta përshëndesin si “Zot i zotërve dhe Mbret 
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i mbretërve” (Zbulesa 17:14) . Atë do ta quajnë “Këshilltar i admi-
rueshëm, Perëndi i fuqishëm, Atë i përjetshëm, Princ i paqes” 
(Isaia 9:6) .

•	Cilat	janë	mendimet	dhe	ndjenjat	tuaja	ndërsa	mendoheni	për	
ngjarjet	e	Ardhjes	së	Dytë?

Si do ta Dimë se Kur do të Jetë Pranë Ardhja e Shpëtimtarit?

Kur lindi Jezu Krishti, vetëm pak njerëz e dinin se Shpëtimtari i 
botës kishte ardhur . Kur Ai të vijë përsëri, nuk do të ketë asnjë 
dyshim se kush do të jetë Ai . Askush nuk e di kohën e saktë kur 
Shpëtimtari do të vijë përsëri . “Tani sa për atë ditë dhe për atë orë, 
askush s’e di, as engjëjt e qiejve, por vetëm Ati im” (Mateu 24:36; 
shih gjithashtu DeB 49:7) .
Zoti përdori një shëmbëlltyrë për të na dhënë idenë e ardhjes së Tij:
“Tani mësoni nga shëmbëlltyra e fikut: kur degët e tij njomësohen 
dhe nxjerrin gjethe, ju e dini se vera është afër .
Kështu edhe ju, kur do të shihni se po ndodhin këto gjëra, ta dini 
se ai është afër, madje te dera” (Marku 13:28–29) .
Zoti gjithashtu na ka dhënë disa shenja për të na bërë të ditur se 
kur do të jetë afër koha e ardhjes së Tij . Pasi zbuloi këto shenja, 
Ai paralajmëroi:
“Rrini zgjuar, pra, sepse nuk e dini në cilën orë do të vijë Zoti 
juaj .  .  .  .
 .  .  . Prandaj edhe ju jini gati, sepse Biri i njeriut do të vijë në atë 
orë kur ju nuk mendoni” (Mateu 24:42, 44) .
Për më tepër informacion mbi mënyrën se si do ta marrim vesh se 
kur do të jetë pranë Ardhja e Dytë e Jezusit, shihni kapitullin 43 në 
këtë libër .

Si Mund të Jemi Gati Kur të Vijë Shpëtimtari?

Mënyra më e mirë se si mund të përgatitemi për ardhjen e Shpëti-
mtarit është të pranojmë mësimet e ungjillit dhe t’i bëjmë ato pjesë 
të jetës sonë . Ne duhet ta jetojmë çdo ditë sa më mirë që mundemi, 
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ashtu si Jezusi na mësoi kur ishte në tokë . Mund të kërkojmë udhë-
heqjen e profetit dhe të ndjekim këshillën e tij . Mund të jetojmë të 
denjë për të pasur udhëheqjen e Frymës së Shenjtë . Atëherë do ta 
presim ardhjen e Shpëtimtarit me lumturi e jo me frikë . Zoti tha: 
“Mos ki frikë, tufë e vogël, mbretëria është e jotja, derisa unë të vij . 
Vini re, unë vij shpejt . Madje kështu . Amen” (DeB 35:27) .
•	Përse	duhet	të	jemi	më	tepër	të	shqetësuar	për	gatishmërinë	tonë,	

sesa	për	kohën	e	saktë	të	Ardhjes	së	Dytë?	

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Gjoni	14:2–3;	Mateu	26:64	( Jezusi	do	të	përgatisë	një	vend	dhe	
do të vijë përsëri)

•	Malakia	3:2–3;	4:1;	DeB	64:23–24	(toka	do	të	digjet)
•	DeB	133:41–51	(të	ligjtë	do	të	shkatërrohen)
•	Mateu	13:40–43	(profetizohet	Gjykimi)
•	1	Korintasve	15:40–42;	DeB	76;	88:17–35	(mbretëritë	e	lavdisë)
•	DeB	43:29–30;	29:11	(ardhja	e	Shpëtimtarit	do	të	nisë	Mijëvjeçarin)
•	Nenet	e	Besimit	1:10	( Jezusi	do	të	mbretërojë)
•	Alma	11:43–44;	40:23	(shpjegohet	Ringjallja)
•	DeB	88:96–98	(të	vdekurit	do	të	ringjallen)
•	Zakaria	14:9;	Zbulesa	11:15;	1	Nefi	22:24–26	( Jezusi	do	të	sundojë	

si Mbret)
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Njerëzit në Tokë gjatë Mijëvjeçarit

•	Kush	do	të	jetë	në	tokë	gjatë	Mijëvjeçarit?
Një mijë vjet paqeje, dashurie dhe gëzimi do të fillojnë në tokë me 
Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit . Kjo periudhë prej një mijë vjetësh 
quhet Mijëvjeçari . Shkrimet e shenjta dhe profetët na ndihmojnë të 
kuptojmë se si do të jetë jeta në tokë gjatë Mijëvjeçarit .
Për shkak të shkatërrimit të të ligjve në Ardhjen e Dytë të Shpë-
timtarit, vetëm njerëzit e drejtë do të jetojnë në tokë në fillim të 
Mijëvjeçarit . Këta do të jenë ata që kanë jetuar jetë të virtytshme e të 
ndershme . Këta njerëz do të trashëgojnë ose mbretërinë terrestriale 
ose mbretërinë çelestiale .
Gjatë Mijëvjeçarit, njerëzit do të jetojnë ende në tokë dhe do të 
vazhdojnë të kenë fëmijë ashtu si ne tani (shih DeB 45:58) . Jozef 
Smithi tha se qeniet e pavdekshme do ta vizitojnë shpesh tokën . 
Këto qenie të ringjallura do të ndihmojnë për qeverisjen dhe punë 
të tjera . (Shih Teachings of the Prophet Joseph Smith, zgjedh . Joseph 
Fielding Smith [1976], f . 268 .)
Njerëzit ende do ta kenë lirinë e zgjedhjes dhe, për një periudhë 
kohe, shumë njerëz do të jenë të lirë të vazhdojnë me besimet e 
idetë e tyre . Përfundimisht gjithkush do ta pohojë se Jezu Krishti 
është Shpëtimtari .
Gjatë Mijëvjeçarit, Jezusi do të “mbretërojë personalisht mbi tokë” 
(Nenet e Besimit 1:10) . Jozef Smithi shpjegoi se Jezusi do të “mbre-
tërojë mbi shenjtorët dhe do të zbresë e do të udhëzojë” (Teachings 
of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], f . 258) .

Për mësuesit: Në lidhje me temën e Mijëvjeçarit, nganjëherë njerëzit spekulojnë mbi idetë 
që nuk gjenden tek shkrimet e shenjta apo mësimet e profetëve të ditëve të mëvonshme. 
Kur ta udhëhiqni këtë mësim, kini kujdes të shmangni një spekulim të tillë.



276

K a p i t u l l i  4 5

Puna e Kishës gjatë Mijëvjeçarit

•	Cilat	janë	dy	punët	e	mëdha	që	do	të	kryhen	gjatë	Mijëvjeçarit?
Gjatë Mijëvjeçarit do të ketë dy punë të mëdha për anëtarët e 
Kishës: puna në tempull dhe puna misionare . Puna në tempull 
përfshin ordinancat që janë të domosdoshme për ekzaltim . Këto 
përfshijnë pagëzimin, vendosjen e duarve për dhuratën e Frymës 
së Shenjtë dhe ordinancat e tempullit – indaumentin, martesën në 
tempull dhe vulosjen së bashku të njësive familjare .
Shumë njerëz kanë vdekur pa i marrë këto ordinanca . Njerëzit 
në tokë duhet t’i kryejnë këto ordinanca për ta . Kjo punë tani po 
kryhet në tempujt e Zotit . Ka ende shumë punë sa të mbarohet 
para se të fillojë Mijëvjeçari, prandaj kjo punë do të përfundojë 
gjatë asaj periudhe . Qeniet e ringjallura do të na ndihmojnë të 
korrigjojmë gabimet që kemi bërë gjatë kërkimeve në lidhje me 
paraardhësit tanë të vdekur . Ata do të na ndihmojnë gjithashtu për 
të gjetur informacionin që na duhet për të plotësuar dokumentet 
tona . (Shih Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, përmb . 
Bruce	R.	McConkie,	3	vëll.	[1954–1956],	2:167,	f.	251–252.)
Puna tjetër e madhe që do të ndodhë gjatë Mijëvjeçarit do të jetë 
puna misionare . Ungjilli do t’u mësohet me fuqi të madhe të gji-
thë njerëzve . Përfundimisht nuk do të jetë më e nevojshme t’u 
mësojmë të tjerëve parimet e para të ungjillit, sepse “ ‘të gjithë 
do të më njohin, nga më i vogli e deri te më i madhi,’ thotë Zoti” 
( Jeremia 31:34) .
•	Si	mund	të	përgatitemi	tani	për	punën	gjatë	Mijëvjeçarit?

Kushtet gjatë Mijëvjeçarit

•	Në	çfarë	mënyre	jeta	gjatë	Mijëvjeçarit	do	të	jetë	e	ndryshme	nga	
jeta	në	tokë	tani?

Profeti Jozef Smith dha mësim se gjatë Mijëvjeçarit, “toka do të 
ripërtërihet dhe do të marrë lavdinë e saj të parajsës” (Nenet e 
Besimit 1:10) .
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Satani do të Lidhet
Gjatë Mijëvjeçarit, Satani do të lidhet . Kjo do të thotë se ai nuk do 
të ketë fuqi për të tunduar ata që do të jetojnë në atë kohë (shih 
DeB 101:28) . “Fëmijët  .  .  . do të rriten pa mëkat deri në shpëtim” 
(DeB 45:58) . “Dhe për shkak të drejtësisë së popullit të [Zotit], 
Satani nuk ka pushtet; prandaj, ai nuk do të mund të lirohet për 
hapësirën e shumë viteve; pasi ai nuk ka fuqi mbi zemrat e nje-
rëzve, pasi ata jetojnë në drejtësi dhe i Shenjti i Izraelit mbretëron” 
(1 Nefi 22:26) .

Paqe në Tokë
Gjatë Mijëvjeçarit, nuk do të ketë më luftëra . Njerëzit do të jetojnë 
në paqe e harmoni së bashku . Gjërat që ishin përdorur për luftë 
do të përdoren për qëllime të dobishme . “Do t’i farkëtojnë shpa-
tat e tyre duke i kthyer në plugje dhe heshtat e tyre në drapinj; 
një komb nuk ka për të ngritur shpatën kundër një kombi tjetër 
dhe nuk do të mësojnë më luftën” (Isaia 2:4; shih gjithashtu Isaia 
11:6–7; DeB 101:26) .

Qeverisje e Drejtë
Presidenti Xhon Tejlor dha mësim: “Zoti do të jetë mbret mbi 
tokën, dhe gjithë njerëzimi vërtet nën sovranitetin e tij, dhe çdo 
kombi nën qiejt do t’i duhet ta njohë autoritetin e tij, dhe t’i për-
kulet skeptrit të tij . Ata që shërbejnë me të në drejtësi do të kenë 
komunikime me Perëndinë dhe me Jezusin; do të kenë shërbesën 
e engjëjve, dhe do ta njohin të kaluarën, të tashmen dhe të ardh-
men; dhe njerëzve të tjerë, që mund të mos u binden plotësisht 
ligjeve të tij, as të mos jenë plotësisht të udhëzuar për besëlidhjet 
e tij, megjithatë, do t’u duhet t’i binden plotësisht qeverisë së tij . 
Sepse do të jetë mbretëria e Perëndisë mbi tokë, dhe ai do të vërë 
në zbatim ligjet e tij, dhe do të urdhërojë atë bindje nga kombet e 
botës që është e drejta e tij e ligjshme” (Teachings of Presidents of 
the Church: John Taylor [2001], f . 225) .

Nuk do të Ketë Vdekje
Gjatë Mijëvjeçarit, nuk do të ketë më vdekje siç e njohim ne tani . 
Kur njerëzit të kenë arritur në një moshë të vjetër, ata nuk do të 
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vdesin dhe nuk do të varrosen . Përkundrazi, ata do të transformo-
hen nga gjendja e tyre e vdekshme në gjendjen e pavdekshme “sa 
hap e mbyll sytë” . (Shih DeB 63:51; 101:29–31 .)

Të Gjitha Gjërat do të Zbulohen
Disa të vërteta nuk na janë zbuluar . Të gjitha gjërat do të zbulo-
hen gjatë Mijëvjeçarit . Zoti tha se Ai: “do t’i zbulojë gjithë gjërat . 
Gjëra që kanë kaluar dhe gjëra të fshehura të cilat askush s’i njeh, 
gjëra rreth tokës, me të cilat ajo u bë, dhe qëllimin dhe synimin 
e saj – Gjërat më të çmuara, gjëra që janë lart dhe gjëra që janë 
poshtë, gjëra që janë brenda në tokë e mbi tokë dhe në qiell” 
(DeB 101:32–34) .

Veprimtari të Tjera të Mijëvjeçarit
Në shumë mënyra, jeta do të jetë siç është tani, përveç faktit që 
çdo gjë do të bëhet në drejtësi . Njerëzit do të hanë, do të pinë e 
do të vishen . (Shih Teachings of Presidents of the Church: Brigham 
Young [1997], f . 333 .) Njerëzit do të vazhdojnë të mbjellin e të 
korrin dhe të ndërtojnë shtëpi (shih Isaia 65:21) .
•	Cilat	janë	mendimet	e	ndjenjat	tuaja	rreth	kushteve	që	do	të	

ekzistojnë	gjatë	Mijëvjeçarit?

Një Luftë Përfundimtare pas Mijëvjeçarit

•	Cili	do	të	jetë	fati	përfundimtar	i	tokës?
Në fund të 1 .000 vjetëve, Satani do të lirohet për një kohë të shku-
rtër . Disa njerëz do të largohen nga Ati Qiellor . Satani do të mble-
dhë ushtritë e tij dhe Mikaeli (Adami) do të mbledhë ushtritë e 
qiellit . Në këtë luftë të madhe, Satani dhe pasuesit e tij do të flaken 
përgjithmonë . Toka do të transformohet në një mbretëri çelestiale . 
(Shih DeB 29:22–29; 88:17–20, 110–115 .)
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Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Zakaria	14:4–9;	1	Nefi	22:24–25	( Jezusi	do	të	sundojë	mbi	tokë)
•	Danieli	7:27	(shenjtorëve	do	t’u	jepet	mbretëria)
•	DeB	88:87–110	(kushtet	gjatë	Mijëvjeçarit)
•	Zbulesa	20:1–3;	1	Nefi	22:26	(Satani	do	të	lidhet)
•	DeB	101:22–31	(armiqësia	do	të	pushojë;	nuk	do	të	ketë	vdekje;	

Satani nuk do të ketë fuqi për të tunduar)
•	Isaia	11:1–9	(ujku	dhe	qengji	do	të	banojnë	së	bashku)
•	DeB	43:31;	Zbulesa	20:7–10	(Satani	do	të	zgjidhet	për	një	stinë	

të vogël)
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Gjykimet e Perëndisë

•	Cilat	janë	disa	gjykime	të	ndryshme	që	vijnë	përpara	Gjykimit	të	
Fundit?	Si	lidhen	me	njëri-tjetrin	të	gjitha	këto	gjykime?

Në shkrimet e shenjta na thuhet shpesh se do të vijë koha kur do 
të qëndrojmë para Perëndisë dhe do të gjykohemi . Ne duhet të 
kuptojmë si do të ndodhë gjykimi që të mund të përgatitemi më 
mirë për këtë ngjarje të rëndësishme .
Shkrimet e shenjta na mësojnë se të gjithë ne duhet të gjyko-
hemi sipas veprave tona: “Dhe pashë të vdekurit, të mëdhenj 
e të vegjël, që rrinin në këmbë përpara Perëndisë, edhe librat 
u hapën; dhe u hap një libër tjetër, që është libri i jetës; dhe të 
vdekurit u gjykuan në bazë të gjërave të shkruara në libra, sipas 
veprave të tyre” (Zbulesa 20:12; shih gjithashtu DeB 76:111; 
1 Nefi 15:32; Abrahami 3:25–28) . Ne do të gjykohemi gjithashtu 
“sipas dëshirës së zemrave [tona]” (DeB 137:9; shih gjithashtu 
Alma 41:3) .
Këtu në tokë ne shpesh gjykohemi mbi denjësinë tonë për marrjen 
e mundësive brenda mbretërisë së Perëndisë . Kur pagëzohemi gjy-
kohemi të denjë për ta marrë këtë ordinancë . Kur thirremi për të 
shërbyer në Kishë ose intervistohemi për të përparuar në priftëri 
apo për një rekomandim tempulli, edhe atëherë gjykohemi .
Alma na mësoi se kur vdesim shpirtërat tanë caktohen në një 
gjendje lumturie ose mjerimi (shih Alma 40:11–15) . Ky është një 
gjykim . 

Për mësuesit: Nuk është e nevojshme të jepni mësim gjithçka në secilin kapitull. Ndërsa 
përgatiteni plot lutje të jepni mësim, kërkoni udhërrëfimin e Shpirtit për të ditur se cilat 
pjesë të kapitullit duhet të zhvilloni.
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Fjalët, Veprat dhe Mendimet Tona Përdoren për të na Gjykuar

•	Përfytyroni	të	gjykoheni	për	gjithë	mendimet,	fjalët	dhe	vepri-
met tuaja .

Profeti Alma dëshmoi: “Fjalët tona do të na dënojnë, po, të gjitha 
veprat tona do të na dënojnë;  .  .  . dhe mendimet tona do të na 
dënojnë gjithashtu” (Alma 12:14) .
Zoti tha: “Ditën e gjyqit njerëzit do të japin llogari për çdo fjalë të kotë 
që kanë thënë . Sepse në bazë të fjalëve të tua do të justifikohesh, dhe 
në bazë të fjalëve të tua do të dënohesh” (Mateu 12:36–37) .
Besimi tek Jezu Krishti na ndihmon të përgatitemi për Gjykimin e 
Fundit . Nëpërmjet ndjekjes me besnikëri të Tij dhe pendimit për 
të gjitha mëkatet tona, mund të falemi për mëkatet dhe të bëhemi 
të pastër e të shenjtë që të mund të banojmë në prani të Perë-
ndisë . Kur pendohemi për mëkatet tona, duke hequr dorë nga 
çdo mendim dhe veprim i papastër, Fryma e Shenjtë do të ndry-
shojë zemrat tona dhe ne nuk do të kemi më madje as dëshirë 
për të mëkatuar (shih Mosia 5:2) . Pastaj kur të gjykohemi, do të 
jemi gati për të hyrë në praninë e Perëndisë . 
•	Mendoni	se	çfarë	mund	të	bëni	për	të	përmirësuar	mendimet,	

fjalët dhe veprimet tuaja .

Ne do të Gjykohemi në Bazë të Analeve të Shkruara

•	Nga	cilat	anale	do	të	gjykohemi?	Cili	do	të	na	gjykojë?
Profeti Jozef Smith tha se të vdekurit do të gjykohen në bazë të 
analeve të mbajtura në tokë . Ne do të gjykohemi gjithashtu nga 
“libri i jetës”, që është mbajtur në qiell (shih DeB 128:6–8) .
“Secili prej jush  .  .  . duhet të qëndrojë para ‘fronit të gjykimit të të 
Shenjtit të Izraelit;  .  .  . dhe atëherë  .  .  . duhet të gjykohe[t] sipas 
gjykimit të shenjtë të Perëndisë’ . (2 Nefi 9:15 .) Dhe sipas vegimit 
të Gjonit, ‘librat u hapën; dhe u hap një libër tjetër, që është libri 
i jetës; dhe të vdekurit u gjykuan në bazë të gjërave të shkruara 
në libra, sipas veprave të tyre’ . (Zbulesa 20:12 .) ‘Librat’ që për-
menden iu referohen ‘analeve [të veprave tuaja] që u mbajtën në 
tokë .  .  .  . Libri i jetës, është anali që mbahet në qiell .’ (Doktrina 
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e Besëlidhje 128:7 .)” (Teachings of Presidents of the Church: 
Harold B . Lee [2000], f . 226–227) .
Është edhe një anal tjetër që do të përdoret për të na gjykuar . 
Apostulli Pal na mësoi se vetë ne jemi anali i jetës sonë (shih 
Romakëve 2:15) . Në trupin e mendjen tonë gjendet e depozituar 
një histori e plotë e çdo gjëje që kemi bërë . Presidenti Xhon Tejlor 
dha mësim këtë të vërtetë: “[Individi] vetë tregon historinë dhe jep 
dëshmi kundër vetes .  .  .  . Ai anal që është shkruar nga vetë njeriu 
në faqet e mendjes së tij, ai anal që nuk mund të gënjejë, atë ditë 
do të shpaloset para Perëndisë e engjëjve dhe atyre që qëndrojnë 
si gjykatës” (Deseret News, 8 mars 1865, f . 179) .
Apostulli Gjon na mësoi se “Ati nuk gjykon asnjë, por gjithë gjyqin 
ia dha Birit” (Gjoni 5:22) . Ndërsa Biri, nga ana e Tij, do të thërrasë 
të tjerë për ta ndihmuar në Gjykim . Të Dymbëdhjetët që ishin me 
Të gjatë shërbesës së Tij do të gjykojnë dymbëdhjetë fiset e Izrae-
lit (shih Mateu 19:28; Lluka 22:30) . Dymbëdhjetë dishepujt nefitë 
do të gjykojnë popullin nefit dhe lamanit (shih 1 Nefi 12:9–10; 
Mormoni 3:18–19) .

Trashëgimi i një Vendi në një Mbretëri Lavdie

•	Në	ç’mënyrë	besnikëria	jonë	gjatë	jetës	sonë	në	tokë	do	të	ndikojë	
jetën	tonë	nëpër	përjetësi?

Në Gjykimin e Fundit do të trashëgojmë një vend në atë mbretëri 
për të cilën jemi përgatitur . Shkrimet e shenjta japin mësim për tre 
mbretëri lavdie – mbretëria çelestiale, mbretëria terrestriale dhe 
mbretëria telestiale (shih DeB 88:20–32) .
Në Doktrina e Besëlidhje 76, Zoti përshkroi mënyrat se si mund 
të zgjedhim ta jetojmë jetën tonë në vdekshmëri . Ai shpjegoi se 
zgjedhjet tona do të përcaktojnë se për cilën mbretëri jemi për-
gatitur . Nga kjo zbulesë mësojmë se edhe anëtarët e Kishës do të 
trashëgojnë mbretëri të ndryshme, sepse ata nuk janë të gjithë po 
aq besnikë e trima në bindjen e tyre ndaj Krishtit .
Më poshtë janë llojet e jetës që mund të zgjedhim të jetojmë dhe 
mbretëritë që do të na sigurojnë zgjedhjet tona .
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Çelestiale
“Janë ata që morën dëshminë e Jezusit dhe besuan në emër të tij 
e u pagëzuan .  .  .  . Se me anë të zbatimit të urdhërimeve ata mund 
të lahen e pastrohen nga gjithë mëkatet e tyre dhe mund të marrin 
Shpirtin e Shenjtë .” Këta janë ata që e kanë mposhtur botën nëpër-
mjet besimit të tyre . Ata janë të drejtë e të vërtetë kështu Fryma e 
Shenjtë mund të vulosë bekimet e tyre mbi ta . (Shih DeB 76:51–53 .) 
Ata që trashëgojnë shkallën më të lartë të mbretërisë çelestiale, që 
bëhen perëndi, duhet gjithashtu të jenë martuar për përjetësinë në 
tempull (shih DeB 131:1–4) . Të gjithë ata që trashëgojnë mbretërinë 
çelestiale do të jetojnë me Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin përgjith-
monë (shih DeB 76:62) .
Me anë të punës që bëjmë në tempuj, të gjithë njerëzit që kanë 
jetuar në tokë mund të kenë mundësi të barabartë për të marrë 
plotësinë e ungjillit dhe ordinancat e shpëtimit kështu që ata të 
mund të trashëgojnë një vend në shkallën më të lartë të lavdisë 
çelestiale .

Terrestriale
Këta janë ata që nuk e kanë pranuar ungjillin në tokë, por më vonë 
e kanë pranuar atë në botën e shpirtrave . Këta janë njerëzit e nder-
shëm të tokës që ishin të verbuar ndaj ungjillit të Jezu Krishtit nga 
dredhitë e njerëzve . Këta janë gjithashtu ata që e pranuan ungjillin 
dhe një dëshmi të Jezusit, por pastaj nuk qenë trima . Ata do t’i vizi-
tojë Jezu Krishti, por jo Ati ynë Qiellor . (Shih DeB 76:73–79 .)

Telestiale
Këta njerëz nuk e morën ungjillin ose dëshminë e Jezusit as në 
tokë dhe as në botën e shpirtrave . Ata do të vuajnë për mëkatet e 
tyre në ferr deri pas Mijëvjeçarit, kur do të ringjallen . “Këta janë ata 
që janë gënjeshtarë dhe magjistarë, dhe kurorëshkelës, dhe kurvë-
rues, dhe kushdo që do e bën një gënjeshtër .” Këta njerëz janë aq 
të shumtë sa edhe yjet në qiell dhe rëra në bregun e detit . Ata do 
t’i vizitojë Fryma e Shenjtë, por jo Ati ose Biri . (Shih DeB 76:81–88, 
103–106, 109 .)
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Errësira e Jashtme
Këta janë ata që kanë pasur dëshminë e Jezusit nëpërmjet Frymës 
së Shenjtë dhe e njohën fuqinë e Zotit, por e lejuan Satanin që t’i 
mposhtte . Ata e mohuan të vërtetën dhe kundërshtuan fuqinë e 
Zotit . Për ta nuk ka falje, sepse ata e mohuan Frymën e Shenjtë pasi 
e kishin marrë atë . Ata nuk do të kenë një mbretëri lavdie . Ata do të 
jetojnë në errësirë, mundim e mjerim të përjetshëm, me Satanin dhe 
engjëjt e tij përgjithmonë . (Shih DeB 76:28–35, 44–48 .)
•	Sipas	Doktrina	e	Besëlidhje	76:50–53,	62–70,	cilat	janë	karakte-

ristikat e një personi që e mposht botën me anë të besimit dhe 
është	trim	në	dëshminë	për	Jezusin?

Ne Duhet të Përgatitemi Tani për Gjykimin

•	Çfarë	duhet	të	bëjmë	që	të	jemi	gati	për	Gjykimin	e	Fundit?
Në të vërtetë, çdo ditë është një ditë gjykimi . Ne flasim, mendojmë 
dhe veprojmë sipas ligjit çelestial, terrestrial ose telestial . Besimi 
ynë tek Jezu Krishti, siç tregohet nëpërmjet veprimeve tona të për-
ditshme, përcakton se cilën mbretëri do të trashëgojmë .
Ne kemi ungjillin e rivendosur të Jezu Krishtit në plotësinë e tij . 
Ungjilli është ligji i mbretërisë çelestiale . Të gjithë ordinancat 
e priftërisë të domosdoshme për përparimin tonë tashmë janë 
zbuluar . Ne kemi hyrë në ujërat e pagëzimit dhe kemi bërë një 
besëlidhje për të jetuar një jetë si të Krishtit . Nëse jemi besnikë 
dhe mbajmë besëlidhjet që kemi bërë, Zoti na ka thënë se cili do 
të jetë gjykimi ynë . Ai do të na thotë: “Ejani, të bekuar të Atit tim; 
merrni në trashëgim mbretërinë që u bë gati për ju që nga krijimi 
i botës” (Mateu 25:34) .

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	Romakëve	2:6–9;	Zbulesa	20:12–13	(Gjykimi)
•	Alma	11:41,	45;	Mormoni	7:6;	9:13–14	(ne	gjykohemi	në	një	gjendje	

të ringjallur)
•	2	Nefi	29:11;	3	Nefi	27:23–26	(librat	që	do	të	përdoren	në	Gjykim)
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•	Alma	41:2–7	(gjykimi	ynë	përcaktohet	nga	veprat	tona,	dëshirat	e	
zemrave tona, pendimi dhe durimi deri në fund)

•	Mormoni	3:22	(pendohuni	dhe	përgatituni	të	qëndroni	para	fronit	
të gjykimit)

•	Lluka	12:47–48;	DeB	82:3	(atij	që	shumë	i	është	dhënë,	shumë	i	
kërkohet)

•	DeB	88:16–33	(secili	prej	nesh	do	të	marrë	lavdinë	për	të	cilën	
jemi të denjë)
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Ekzaltimi
K a p i t u l l i  4 7

Plani për Përparimin Tonë

Kur jetonim me Atin tonë Qiellor, Ai na shpjegoi një plan për për-
parimin tonë . Ne mund të bëheshim si Ai, një qenie e ekzaltuar . 
Plani kërkonte që të ndaheshim prej Tij e të vinim në tokë . Kjo 
ndarje ishte e domosdoshme për të provuar nëse do t’u bindeshim 
urdhërimeve të Atit tonë edhe nëse nuk do të ishim më në praninë 
e Tij . Sipas planit, kur jeta në tokë të përfundonte, ne do të gjyko-
heshim dhe do të shpërbleheshim sipas shkallës së besimit dhe 
bindjes sonë .
Nga shkrimet e shenjta mësojmë se ka tre mbretëri lavdie në qiell . 
Apostulli Pal tha se ai njihte një njeri që “u rrëmbye gjer në të tretin 
qiell” (2 Korintasve 12:2) . Pali përmendi dy nga mbretëritë e qiellit: 
çelestialen dhe terrestrialen (shih 1 Korintasve 15:40–42) . Çelestialja 
është më e larta dhe terrestrialja është e dyta . Nëpërmjet zbulesës së 
ditëve të mëvonshme mësojmë se mbretëria e tretë është mbretëria 
telestiale (shih DeB 76:81) . Gjithashtu mësojmë se ka tre qiej apo 
shkallë brenda mbretërisë çelestiale (shih DeB 131:1) .

Ekzaltimi

•	Çfarë	është	ekzaltimi?
Ekzaltimi është jeta e përjetshme, lloji i jetës që jeton Perëndia . Ai 
jeton në lavdi të madhe . Ai është i përkryer . Ai ka të gjithë diturinë 
dhe urtësinë . Ai është Ati i fëmijëve shpirtërorë . Ai është krijuesi . 
Ne mund të bëhemi si Ati ynë Qiellor . Ky është ekzaltimi .
Nëse provohemi besnikë ndaj Zotit, do të jetojmë në shkallën më 
të lartë të mbretërisë çelestiale të qiellit . Do të ekzaltohemi, për të 
jetuar me Atin tonë Qiellor në familje të përjetshme . Ekzaltimi është 
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dhurata më e madhe që Ati Qiellor mund t’u japë fëmijëve të Tij 
(shih DeB 14:7) .

Bekimet e Ekzaltimit

•	Cilat	janë	disa	bekime	që	do	t’u	jepen	atyre	që	janë	të	ekzaltuar?
Ati ynë Qiellor është i përsosur dhe krenohet me faktin se është e 
mundur që fëmijët e Tij të bëhen si Ai . Vepra dhe lavdia e Tij është: 
“të bëj[ë] të ndodhë pavdekësia dhe jeta e përjetshme e njeriut” 
(Moisiu 1:39) .
Ata që marrin ekzaltimin në mbretërinë çelestiale nëpërmjet besimit 
tek Jezu Krishti do të marrin bekime të veçanta . Zoti ka premtuar: 
“Të gjitha gjërat janë të tyret” (DeB 76:59) . Këto janë disa nga beki-
met që do t’u jepen njerëzve të ekzaltuar: 
 1 . Ata do të jetojnë përjetësisht në prani të Atit Qiellor dhe të Jezu 

Krishtit (shih DeB 76:62) .
 2 . Ata do të bëhen perëndi (shih DeB 132:20–23) .
 3 . Ata do të bashkohen përjetësisht me anëtarët e drejtë të fami-

ljes së tyre dhe do të jenë në gjendje të kenë edhe pasardhës 
të përjetshëm .

 4 . Ata do të marrin një plotësi gëzimi .
 5 .  Ata do të kenë çdo gjë që kanë Ati ynë Qiellor dhe Jezu 

Krishti – gjithë fuqinë, lavdinë, sundimin dhe diturinë (shih 
DeB 132:19–20) . Presidenti Jozef Filding Smith shkroi: “Ati 
ka premtuar nëpërmjet Birit se të gjitha gjërat që ka ai do t’u 
jepen atyre që janë të bindur ndaj urdhërimeve të Tij . Ata do 
të rriten në dituri, urtësi dhe fuqi duke shkuar nga lavdia në 
lavdi, deri sa plotësia e ditës së përkryer do të shpërthejë mbi 
ta” (Doctrines of Salvation,	përmb.	Bruce	R.	McConkie,	3	vëll.	
[1954–1956], 2:36; germat e pjerrta në origjinal) .

Kërkesat për Ekzaltim

Tani është koha për të përmbushur kërkesat për ekzaltim (shih 
Alma 34:32–34) . Presidenti Jozef Filding Smith tha: “Me qëllim që 
të marrim ekzaltimin ne duhet të pranojmë ungjillin dhe të gjithë 
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besëlidhjet e tij; të marrim mbi vete detyrimet që Zoti na ofron; të 
ecim në dritën dhe të kuptuarin e së vërtetës; dhe të jetojmë ‘me çdo 
fjalë që del nga goja e Perëndisë’” (Doctrines of Salvation, 2:43) . 
Që të ekzaltohemi, së pari duhet ta vendosim besimin tonë tek Jezu 
Krishti dhe më pas të durojmë deri në fund të jetës me atë besim . 
Besimi ynë në Të duhet të jetë i tillë që të na bëjë të pendohemi për 
mëkatet tona dhe t’u bindemi urdhërimeve të Tij .
Ai na urdhëron të gjithëve të marrim disa ordinanca:
 1 . Ne duhet të pagëzohemi .
 2 . Ne duhet të marrim vendosjen e duarve që të konfirmohemi 

anëtar i Kishës së Jezu Krishtit dhe të marrim dhuratën e Frymës 
së Shenjtë .

 3 . Vëllezërit duhet të marrin Priftërinë Melkizedeke dhe të lartë-
sojnë thirrjet e tyre në priftëri .

 4 . Ne duhet të marrim indaumentin e tempullit .
 5 .  Ne duhet të martohemi për përjetësinë, ose në këtë jetë, ose 

në tjetrën .
Përveç marrjes së ordinancave të kërkuara, Zoti na urdhëron të 
gjithëve që:
 1 . Të duam Perëndinë dhe të afërmit tanë .
 2 . Të mbajmë urdhërimet .
 3 . Të pendohemi për gabimet tona .
 4 . Të kërkojmë njerëzit e farefisit tonë që kanë vdekur dhe të 

marrim ordinancat shpëtuese të ungjillit për ta .
 5 .  Të ndjekim mbledhjet e Kishës sa më rregullisht të mundemi 

në mënyrë që të ripërtërijmë besëlidhjet tona të pagëzimit duke 
marrë sakramentin .

 6 .  T’i duam pjesëtarët e familjes sonë dhe t’i forcojmë ata në 
udhën e Zotit .

 7 .  Të kemi lutje familjare dhe vetjake çdo ditë .
 8 .  T’u mësojmë ungjillin të tjerëve me fjalë e me shembull .
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 9 .  Të studiojmë shkrimet e shenjta .
 10 .  Të dëgjojmë dhe t’u bindemi fjalëve të frymëzuara të profe-

tëve të Zotit .
Së fundi, secili nga ne duhet të marrë Frymën e Shenjtë dhe të 
mësojë të ndjekë drejtimin e Tij në jetën e vet .
•	Si	na	përgatisin	për	ekzaltim	ordinancat	dhe	besëlidhjet?
•	Si	na	ndihmon	besimi	tek	Jezu	Krishti	që	t’u	bindemi	urdhërimeve?
•	Pse	duhet	të	mësojmë	të	ndjekim	drejtimin	e	Frymës	së	Shenjtë	

që	të	ekzaltohemi?

Pasi të Kemi Qenë Besnikë dhe të Kemi Duruar Deri në Fund

•	Çfarë	ndodh	kur	kemi	duruar	deri	në	fund	me	besnikëri	në	
ndjekjen	e	Krishtit?

Zoti ka thënë: “Nëse i zbaton urdhërimet e mia e duron deri në 
fund, ti do të kesh jetë të përjetshme, dhuratë e cila është më e 
madhja nga të gjitha dhuratat e Perëndisë” (DeB 14:7) . Presidenti 
Jozef Filding Smith tha: “Nëse vazhdojmë në Perëndi; që do të 
thotë të mbajmë urdhërimet e tij, ta adhurojmë atë dhe të jetojmë 
të vërtetën e tij; atëherë do të vijë koha kur do të mbulohemi me 
plotësinë e së vërtetës, që do të bëhet gjithnjë e më e ndriçuar 
deri në ditën e përsosur” (Doctrines of Salvation, 2:36) . 
Profeti Jozef Smith dha mësim: “Kur ngjitni një shkallë, duhet 
të filloni nga fundi dhe të ngjiteni hap pas hapi deri sa të arrini 
në majë; kështu është edhe me parimet e Ungjillit – ju duhet të 
filloni me të parin dhe të vazhdoni deri sa t’i mësoni të gjitha 
parimet e ekzaltimit . Por do të kalojë shumë kohë pasi të keni 
kaluar përtej velit [të keni vdekur] para se t’i keni mësuar ato . Jo 
çdo gjë duhet të kuptohet në këtë botë; do të duhet një punë e 
madhe për të mësuar rreth shpëtimit dhe ekzaltimit tonë madje 
edhe përtej varrit” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph 
Smith [2007], f . 268) .
Jozef Smithi dha mësim: “Është parimi i parë i Ungjillit të njohim 
me siguri Karakterin e Perëndisë .  .  .  . Dikur Ai ishte një njeri si 
ne;  .  .  . Vetë Perëndia, Ati i të gjithëve ne, banonte në një tokë, po 
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ashtu si edhe vetë Jezu Krishti” (Teachings of the Prophet Joseph 
Smith, përzgj . Joseph Fielding Smith [1976], f . 345–346) .
Ati Qiellor i njeh sprovat, dobësitë dhe mëkatet tona . Ai ka dhe-
mbshuri dhe mëshirë për ne . Ai do që ne të kemi sukses ashtu si 
edhe Ai .
Përfytyroni çfarë gëzimi do të ketë secili prej nesh kur të kthehemi 
tek Ati ynë Qiellor në se mund të themi: “Atë, unë jetova sipas 
vullnetit Tënd . Unë kam qenë besnik dhe kam mbajtur urdhërimet 
e Tua . Jam i lumtur të kthehem në shtëpi .” Atëherë do ta dëgjojmë 
Atë të thotë: “Të lumtë,  .  .  . ti u tregove besnik në gjëra të vogla; 
unë do të të vë mbi shumë gjëra; hyr në gëzimin e zotit tënd” 
(Mateu 25:23) .
•	Rishihni	Mateu	25:23.	Mendoni	se	si	do	të	ndiheshit	po	ta	dëgjonit	

Zotin t’ua thoshte juve këto fjalë . 

Shkrime të Shenjta të Tjera

•	DeB	132:3–4,	16–26,	37	(në	lidhje	me	ekzaltimin)	
•	DeB	131:1–4	(martesa	e	përjetshme	është	çelësi	për	ekzaltimin)
•	DeB	76:59–70	(shpjegohen	bekimet	e	lavdisë	çelestiale)
•	DeB	84:20–21	(fuqia	e	perëndishmërisë	manifestohet	me	anë	të	

ordinancave të priftërisë)

Për mësuesit: Kur u jepni kohë pjesëtarëve të klasës apo pjesëtarëve të familjes që të 
mendohen mbi të vërtetat e ungjillit, të përsiatin mbi jetën e tyre, apo të mendojnë mbi 
dashurinë e tyre për Atin Qiellor e Jezu Krishtin, ju u jepni atyre një mundësi për të marrë 
mësim nga Fryma e Shenjtë.
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Jozef Filding Smith, 34

erdhi tek Adami dhe Eva, 32
misioni i, 33–34
pagëzimi i nevojshëm për 

të marrë dhuratën e, 120
tiparet e, 33
Shih edhe Dhurata e Frymës 

së Shenjtë

G
Gënjeshtra, 188
Gëzimi, plotësia e, 11–12
Gruri, 176

Gj
Gjuhët, dhurata e, 129–131
Gjykimet e Perëndisë, 281
Gjykimi

analet do të përdoren në, 
282–283

fjalët, veprat dhe mendimet 
do të përdoren, 282

i Fundit, 281–286
nga Jezu Krishti, 283
përgatitja për, 285

H
Heqja e mëkateve, pagëzimi për, 

119
Historia familjare, 245–250

I
Interpretimi i gjuhëve, dhurata e, 

131
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I Shtatëdhjetë, detyrat dhe 
 përgjegjësitë e, 80

Izraeli
deklaratë nga Jozef Filding 

Smith mbi mbledhjen e, 259
deklaratë nga Rasell M. Nelson 

mbi mbledhjen e, 260
emri i Jakobit ndryshoi në, 257
mbledhja e shtëpisë së Izraelit, 

257–261
shpërndarja e shtëpisë së, 

257–258, 260
Izraelitët, 257

J
Jakobi

besëlidhja e Perëndisë me, 257
iu ndryshua emri në Izrael, 257

Jezu Krishti
bëri të disponueshme bekimet 

për ne me anë të Shlyerjes, 
60–61

dashuria e, 57–58
dëshiron që ne t’u shërbejmë 

të tjerëve, 168–169
i parashuguruar në jetën para 

lindjes, 9
I Vetëmlinduri i Atit, 55–56
iu bind Atit, 212
jeta e, 53–61
jeta e përkryer e, 56–57
Krijuesi, 23–25
mësimet e, 57–58
organizoi Kishën, 58
paraqiti sakramentin, 137, 139
sakrifica e, 60–61, 155–156, 151
shembulli i dashurisë hyjnore, 

183
shembulli i shërbimit, 171

shëlbimi me anë të, 59–60
Shpëtimtar dhe udhëheqës në 

jetën tokësore, 15
u profetizua lindja dhe misioni, 

53–55
vegimi i Orson F. Uitnit për 

vuajtjen e, 59
Shih edhe Ardhja e Dytë e 

Jezu Krishtit; Besimi tek 
Jezu Krishti; Shlyerja

K
Kafeja, 175
Karakteret, u zhvilluan në jetën 

para lindjes, 9–10
Këshilli i Madh, 11
Këshilli në Qiell, 11–12
Kisha e Jezu Krishtit

autoriteti në, 92, 100
braktisja e, 94–95
në kohët e mëparshme, 91–96
në kontinentin amerikan, 94
organizimi i, 92–93, 100–101
organizuar nëpërmjet 

 Jozef  Smithit, 100–101
rivendoset, nuk do të 

 shkatërrohet kurrë, 103
rivendosja e, u profetizua, 

95–96, 97–99
sot, 99–103
të bëhesh anëtar i, me anë të 

pagëzimit, 120
tiparet dhe identiteti, 91–94
zbulesa në, 91–92, 93

Konfirmimi. Shih Dhurata e 
 Frymës së Shenjtë

Kopshti i Edenit, 29
Krijimi

nga Jezu Krishti, 24



300

I n d e k s i

realizimi i, 23–25
tregon dashurinë e Perëndisë, 

25–26
Krishti. Shih Jezu Krishti
Kunji, 101

L
Lagjet, 101
Lavdi, mbretëritë e, 283–284
Lavdia telestiale, 284
Lavdia terrestriale, 284
Libri i Mormonit, 48–49
Lindja, koha dhe vendi i lindjes so-

në, zgjedhur nga Ati Qiellor, 10
Liria e zgjedhjes

e nevojshme në planin e 
shpëtimit, 20, 21

kërkon të zgjedhësh, 20–21
një parim i përjetshëm, 19
Satani u përpoq ta hiqte, 19
ushtrimi, pa kujtime të jetës 

para lindjes, 11
Liria për të zgjedhur. Shih Liria 

e zgjedhjes
Luciferi. Shih Satani
Lufta në Qiell, 16
Lutja, 35–39

kur të lutemi, 37–38
pse lutemi, 35–37
si marrin përgjigje lutjet, 38–39
si të lutemi, 38

M
Martesa

deklaratë mbi, nga  
Spenser W. Kimball, 231

e përjetshme, 227–233
Mashtrimi, 189
Mbretëria çelestiale

ekzaltimi në, 287, 289–292

pagëzimi i nevojshëm për të 
hyrë, 120

Mendimet, ne do të gjykohemi nga, 
282

Mëkati
përkufizimi i, 111
të gjithë jemi fajtorë për, 111

Mësimdhënia
dhurata e, 132
nga ky libër, 1–3

Mësues, detyrat dhe përgjegjësitë 
e, 78

Mijëvjeçari, 275–279
deklaratë mbi, nga 

Brigam Jangu, 270
deklaratë mbi, nga Xhon Tejlor, 

277
Mishi, 176
Mosbindja, pasojat e, 212–213
Mrekullira, dhurata e kryerjes së, 

134

N
Ndershmëria, 187–190

deklaratë mbi, nga Brigam Jang, 
187

deklaratë mbi, nga  
Jozef F. Smith, 190

deklaratë mbi, nga  
Mark E. Petersen, 187

Nënat
deklaratë mbi, nga  

Bojd K. Paker, 224
përgjegjësitë e, 224–225

Nj
Njeriu

deklaratë nga Jozef F. Smith mbi 
prejardhjen hyjnore të, 9
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fëmijë i Perëndisë, 9
krijuar sipas shëmbëlltyrës së 

Perëndisë, 6
të sundojë mbi krijesat e 

Perëndisë, 5
Njohja se Jezu Krishti është Biri i 

Perëndisë, dhurata e, 133

O
Ofertat, 191–195

deklaratë mbi, nga  
Gordon B. Hinkli, 195

deklaratë mbi, nga  
Hiber J. Grant, 195

deklaratë mbi, nga  
Stiven L. Riçards, 193

Ofertat e agjërimit, 152, 194–195
Ordinancat

një tipar i Kishës së vërtetë, 
93–94

rivendosen, 101–102

P
Pagëzimi, 119–123

besëlidhjet e, 122–123
fillim i ri me anë të, 123
kush duhet të pagëzohet, 121
mënyra e, 120–121
nevoja për, 119–120

Paraardhësit, ndihma, 247–250
Parajsa

deklaratë mbi, nga 
Uillford Udraf, 254

deklaratë mbi, nga  
Xhededia M. Grant, 254

në botën e shpirtrave, 254
Parashugurimi, 9–11

deklaratë mbi, nga Jozef Smith, 
9–10

Parimet dhe ordinancat e para, 93
u sollën në plotësinë e tyre me 

anë të Rivendosjes, 101–102
Patriark, detyrat dhe përgjegjësitë e, 

80
Pendimi

bekimet nga, 115–116
deklaratat mbi, nga Spenser W. 

Kimball, 112, 115, 242
nevoja për, 111
parimet e, 112–115
përkufizimi i, 112
tani është koha për, 116

Perëndia. Shih Ati Qiellor
Perimet, 176
Perla me Vlerë të Madhe, 50
Peshkop, detyrat dhe  

përgjegjësitë e, 79
Përkthimi, dhurata e, 131
Përparimi, jeta në tokë 

e  domosdoshme për, 10–11
Përtacia, 163–164
Pijet e forta, 173–175, 169
Pijet e nxehta, 175
Plak, detyrat dhe përgjegjësitë e, 

79–80
Plani i shpëtimit, 10–12, 23
Populli i besëlidhjes, 85–89
Pranimi i mëkateve, pjesë 

e  pendimit, 113
Presidencia e Parë, 100–101
Presidenti i Kishës, 42

bekimet nga bindja ndaj, 44
deklaratë mbi, nga 

Uillford Udraf, 43
mbështetja e, 43–44
profeti i gjallë sot, 42–43
udhëheq Kishën, 101
Shih edhe Profetët
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Prift, detyrat dhe përgjegjësitë e, 79
Priftëria, 71–74

bekimet nga përdorimi 
siç duhet, 74

çelësat e, 77
deklaratë mbi, nga  

Jozef F. Smith, 77
ndarjet e, 75–77
nevoja për, 71–72
organizimi i, 75–83
përkufizimi i, 71
si e marrin burrat, 72–73
si përdoret siç duhet, 73
Shih edhe Priftëria Aarone; 

Priftëria Melkizedeke
Priftëria Aarone

detyrat dhe përgjegjësitë e, 
78–79

kuorumet e, 81
Shih edhe Priftëria; 

Priftëria Melkizedeke
Priftëria Melkizedeke

detyrat dhe përgjegjësitë e, 
79–80

kuorumet e, 81–82
Shih edhe Priftëria; 

Priftëria Aarone
Prift i lartë, detyrat dhe 

 përgjegjësitë e, 80
Prindërit, përgjegjësitë e, 162, 

221–225
Profecia, dhurata e, 133
Profetët, 41–45

fjalët e, janë shkrim i shenjtë, 50
Perëndia ka thirrur gjatë gjithë 

epokave, 42
përfaqësuesit e Perëndisë 

në tokë, 41
të parashuguruar, 9–11

Puna, 161–165, 176
deklaratë mbi, nga  

Dejvid O. Mek-Kei, 165
deklaratë mbi, nga  

Hiber J. Grant, 162
Puna misionare, 197–202

deklaratë mbi, nga  
Ezra Taft Benson, 199

R
Rënia, 27–31

pasojat e, 29–31
Riprodhimi, fuqia e, 236–237
Rivendosen të vërteta të ungjillit, 

101–102
Rivendosja e Kishës

me anë të Jozef Smithit, 99–102
u profetizua, 95–96, 97–99

Rr
Rrëfimi, pjesë e pendimit, 113–114

S
Sakramenti, 137–142

administrimi i, 139–140
besëlidhjet përtërihen 

me anë të, 140
Krishti paraqiti, 137–139
qëndrimi kur marrim, 141

Sakrifica, 155–159
Satani

dëshiron që ne ta shkelim 
ligjin e dëlirësisë, 238–240

do të lirohet për një kohë 
të shkurtër në fund të 
Mijëvjeçarit, 278

flaket nga qielli, 16
i lidhur gjatë Mijëvjeçarit, 277
imiton dhuratat e Shpirtit, 135
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kundërshton të mirën, 20–21
luftoi kundër Jezusit në qiell, 16
na tundon neve, 16
tundoi Evën, 29
u përpoq ta hiqte lirinë 

për të zgjedhur, 15
Smith, Jozef

e vërteta u rivendos me anë të, 
101–102

Kisha u rivendos me anë të, 
99–102

Sprovat, të nevojshme për të 
 përparuar, 10–11

Sh
Shabati, 143–148

bekimet për respektimin, 
147–148

e diela, 145–146
historia e, 145–146
mbajtja e shenjtë, 146–147
përkufizimi i, 143
qëllimi i, 143–145

Shenjat e kohërave. Shih Ardhja e 
Dytë e Jezu Krishtit

Shëndeti, ligji i Zotit për. Shih 
 Fjala e Urtësisë

Shërbimi, 167–172, 194
deklaratë mbi, nga  

Spenser W. Kimball, 168
Shërimi, dhurata e, 133–134
Shkrimet e shenjta, 47–52

katër libra të, 47–50
studimi, 51

Shlyerja, 63–69
deklaratë mbi, nga  

Jozef Filding Smith, 112
e nevojshme për shpëtim, 63

histori nga Bojd K. Paker 
që ilustron, 66–68

Krishti i vetmi që mund 
ta kryejë, 64

Krishti vuajti dhe vdiq për 
ta kryer, 59–61, 64

Ringjallja, rezultat i, 65
shpëtimi nga mëkati rezultat i, 

65–69
Shih edhe Jezu Krishti

Shpëtimtari. Shih Jezu Krishti
Shpirti, dhuratat e. Shih Dhuratat 

shpirtërore
Shpirtrat, forma trupore, 253

T
Talentet

deklaratë mbi llogaridhënien 
për, nga Jozef F. Smith, 206

deklaratë mbi zhvillimin, nga 
Hiber J. Grant, 206

deklaratë mbi zhvillimin, nga 
Marvin J. Ashton, 205–206

zhvillimi, 203–207
zhvilluar në jetën para lindjes, 

9–10
Tempujt

martesa e përjetshme kryhet 
në tempull, 229–230

puna e kryer në tempull, 
245–250

puna që do të kryhet në, 
gjatë Mijëvjeçarit, 270, 276

Testim, jeta në tokë një, 10–12
Të Dhjetat, 191–195

deklaratë mbi, nga 
Gordon B. Hinkli, 195

deklaratë mbi, nga 
Hiber J. Grant, 195
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deklaratë mbi, nga 
Stiven L. Riçards, 193

Të vdekurit, ordinancat për, një 
tipar i Kishës së vërtetë, 93–94

Trishtimi për mëkatin, pjesë e 
pendimit, 113

Tundimet, kapërcimi, deklaratë 
mbi, nga Gordon B. Hinkli, 239

U
Urdhërimet, mbajtja, pjesë 

e  pendimit, 114–115
Urtësia, dhurata e, 131–132

V
Veli mbulon kujtimet e shtëpisë 

qiellore, 11
Veprat, ne do të gjykohemi nga, 282
Vera, 173–175, 169
Vjedhja, 188–189
Vulosja, fuqia e, rivendoset 

nga Elija, 265

Z
Zbavitja, 164
Zbulesa, një tipar i Kishës 

së  vërtetë, 91–92
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