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V

Hyrje

Presidenca e Parë dhe Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve kanë 
krijuar serinë Mësime të Presidentëve të Kishës për t’ju ndihmuar t’i 
afroheni Atit tuaj Qiellor dhe të thelloni kuptimin tuaj mbi ungjillin 
e rivendosur të Jezu Krishtit. Ndërkohë që Kisha i shton vëllime të 
reja kësaj serie, ju do të krijoni një koleksion librash me referime 
të ungjillit për shtëpinë tuaj. Vëllimet në këtë seri janë hartuar që 
të përdoren si për studim vetjak, ashtu edhe për udhëzim të die-
lave. Ato mund t’ju ndihmojnë gjithashtu për të përgatitur mësime 
ose biseda të tjera dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve mbi doktrinën 
e Kishës.

Ky libër paraqet mësime të Presidentit Ezra Taft Benson, që shër-
beu si President i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të 
Mëvonshme nga 10 nëntori 1985 deri më 30 maj 1994.

Studimi Vetjak

Ndërsa i studioni mësimet e Presidentit Ezra Taft Benson, kërkoni 
plot lutje frymëzimin e Frymës së Shenjtë. Pyetjet në fund të çdo 
kapitulli do t’ju ndihmojnë të përsiatni mbi mësimet e Presidentit 
Benson, t’i kuptoni dhe t’i zbatoni ato. Idetë vijuese mund t’ju ndih-
mojnë gjithashtu:

• Shkruajini mendimet dhe ndjenjat që ju vijnë nga Fryma e Shenjtë 
ndërsa studioni.

• Nënvizoni fragmente që dëshironi t’i mbani mend. Merrni pa-
rasysh t’i mësoni përmendsh këto fragmente ose t’i shënoni në 
shkrimet tuaja të shenjta pranë vargjeve me të cilët lidhen.

• Lexojeni mbi një herë një kapitull ose fragment, në mënyrë që të 
mund ta kuptoni më thellësisht.
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• Bëjini vetes pyetje si këto që vijojnë: Si e rritin mësimet e Presi-
dentit Benson të kuptuarin e parimeve të ungjillit prej meje? Çfarë 
dëshiron Zoti që unë të mësoj nga këto mësime?

• Ndajeni atë çfarë mësoni me anëtarë të familjes dhe miq.

• Pyeteni veten se si mund t’ju ndihmojnë mësimet në këtë libër 
lidhur me sfida dhe shqetësime vetjake.

Mësimdhënia nga Ky Libër

Ky libër është hartuar për përdorim në shtëpi dhe në mbledhjet 
e Kishës. Orientimet e mëposhtme mund t’ju ndihmojnë të jepni 
mësim nga ky libër.

Përgatituni të jepni Mësim

Kërkoni udhëheqjen e Frymës së Shenjtë ndërsa përgatiteni për 
të dhënë mësim. Studiojeni plot lutje kapitullin që ju është caktuar, 
që të jeni i sigurt se i keni kuptuar mësimet e Presidentit Benson. 
Ju do të jepni mësim me sinqeritet dhe fuqi më të madhe kur fjalët 
e tij t’ju kenë ndikuar personalisht (shih DeB 11:21).

Nëse po jepni një mësim për Priftërinë Melkizedeke ose Shoqatën 
e Ndihmës, ju nuk duhet ta lini mënjanë këtë libër apo të përgatitni 
mësime nga materiale të tjera. Përzgjidhni me lutje nga kapitulli ato 
mësime që ju ndieni se do të jenë më të dobishmet për ata të cilëve 
u jepni mësim. Disa kapituj përmbajnë më shumë material nga sa 
do të jeni në gjendje të diskutoni gjatë orës së mësimit.

Nxitini pjesëmarrësit ta studiojnë kapitullin përpara mësimit 
dhe ta sjellin librin me vete. Kur e bëjnë këtë, ata do të përgati-
ten më mirë për të marrë pjesë në diskutime dhe për të lartësuar 
njëri- tjetrin.

Gjatë përgatitjes tuaj për të dhënë mësim, kushtojini vëmendje të 
veçantë pjesës “Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie” në fund të 
çdo kapitulli. Nën këtë titull, do të gjeni pyetje, shkrimet e shenjta 
përkatëse dhe një ndihmë për studimin ose ndihmë për mësimdhë-
nien. Pyetjet dhe shkrimet e shenjta përkatëse lidhen veçanërisht 
me kapitullin në të cilin gjenden. Ndihmat për studim dhe ndihmat 
për mësimdhënie mund t’ju udhëzojnë në të gjitha përpjekjet tuaja 
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për ta mësuar dhe jetuar ungjillin dhe për t’i ndihmuar të tjerët të 
bëjnë të njëjtën gjë.

Paraqiteni Kapitullin

Ndërsa e paraqitni kapitullin dhe gjatë gjithë mësimit, përpiquni 
të krijoni një atmosferë ku Shpirti të mund t’i prekë zemrat dhe 
mendjet e atyre që u jepni mësim. Për ta nisur mësimin, ndihmojini 
ata të cilëve u jepni mësim që të përqendrohen te mësimet në ka-
pitull. Ju mund të dëshironi të përdorni njërën ose më shumë nga 
idetë vijuese:

• Lexojeni e diskutoni për pjesën me titull “Nga Jeta e Ezra Taft 
Bensonit” në fillim të kapitullit.

• Diskutoni mbi një figurë ose shkrim të shenjtë nga kapitulli.

• Këndoni së bashku një himn që lidhet me kapitullin.

• Tregoni shkurt një përvojë vetjake mbi temën.

Nxitni një Diskutim mbi Mësimet e Presidentit Benson

Ndërsa jepni mësim nga ky libër, ftojini të tjerët të shprehin men-
dimet e tyre, të bëjnë pyetje dhe të mësojnë njëri- tjetrin. Kur marrin 
pjesë aktivisht, ata do të jenë më të përgatitur të mësojnë dhe të 
marrin zbulesë personale. Lejoni që të vazhdojnë diskutime të mira 
në vend që të përpiqeni t’i trajtoni të gjitha mësimet. Për ta nxitur 
diskutimin, përdorni pyetjet në fund të çdo kapitulli. Ju gjithashtu 
mund të hartoni vetë pyetjet tuaja posaçërisht për ata që po u jepni 
mësim.

Alternativat vijuese mund t’ju japin ide të tjera:

• Kërkojuni pjesëmarrësve të tregojnë se çfarë kanë mësuar nga 
studimi i tyre vetjak i kapitullit. Mund të jetë e dobishme të kon-
taktoni me disa pjesëmarrës gjatë javës dhe t’u kërkoni të vijnë 
të përgatitur për të treguar se çfarë kanë mësuar.

• Caktoni pjesëmarrës që të lexojnë pyetje të përzgjedhura nga 
fundi i kapitullit (qoftë individualisht ose në grupe të vogla). 
Thuajuni të kërkojnë në kapitull mësime që lidhen me pyetjet. 
Pastaj ftojini të shprehin mendimet dhe pikëpamjet e tyre.

• Lexojini së bashku disa prej mësimeve të Presidentit Benson 
në kapitull. Kërkojuni pjesëmarrësve të tregojnë shembuj nga 
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shkrimet e shenjta dhe nga vetë përvoja e tyre që i ilustrojnë ato 
mësime.

• Kërkojuni pjesëmarrësve të zgjedhin një pjesë dhe ta lexojnë në 
heshtje. Ftojini ata të mblidhen në grupe prej dy ose tre vetash, 
që zgjedhin të njëjtën pjesë, dhe të diskutojnë për atë që kanë 
mësuar.

Nxitni Tregimin dhe Zbatimin

Mësimet e Presidentit Benson do të jenë shumë kuptimplote për 
pjesëmarrësit që ua tregojnë ato të tjerëve dhe i zbatojnë në jetën 
e tyre. Ju mund të dëshironi të përdorni njërën ose më shumë nga 
idetë vijuese:

• Pyetini pjesëmarrësit si mund t’i zbatojnë mësimet e Presidentit 
Benson në përgjegjësitë e tyre në shtëpi dhe në Kishë. Për shem-
bull, ju mund t’i ndihmoni që të meditojnë dhe të diskutojnë 
rreth mënyrës se si mund t’i zbatojnë mësimet e tij si bashkëshor-
të, bashkëshorte, prindër, bij, bija, mësues shtëpie ose mësuese 
vizitore.

• Nxitini pjesëmarrësit t’ua tregojnë disa nga mësimet e Presidentit 
Benson anëtarëve të familjes dhe miqve.

• Ftojini pjesëmarrësit ta zbatojnë atë që kanë mësuar dhe të tre-
gojnë përvojat e tyre në fillimin e orës tjetër mësimore.

Përmbylleni Diskutimin

Përmblidheni shkurtimisht mësimin ose kërkojuni një apo dy 
pjesëmarrësve ta bëjnë këtë. Jepni dëshmi për mësimet që keni 
diskutuar. Gjithashtu mund të dëshironi të ftoni të tjerë të japin 
dëshmitë e tyre.

Informacion mbi Burimet e Cituara në Këtë Libër

Mësimet në këtë libër janë citime të drejtpërdrejta nga predikime, 
artikuj, libra të botuar dhe ditarë të Presidentit Ezra Taft Benson. 
Citimet nga burime të botuara kanë ruajtur shenjat e pikësimit, drejt-
shkrimin, përdorimin e germës së madhe dhe ndarjen në paragrafë 
të burimeve origjinale përveç nëse kanë qenë të nevojshme ndry-
shime redaktuese ose tipografike për të përmirësuar lexueshmërinë. 
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Për këtë arsye, mund të vini re mospërputhje të vogla në tekst. Për 
shembull, përemra që i drejtohen Hyjnisë janë me germë të vogël 
në disa citime dhe me të madhe në të tjera.

Gjithashtu, Presidenti Benson i përdorte shpesh terma të tilla si 
burra, burrë, ose njerëzimi për t’iu drejtuar të gjithë njerëzve, si 
meshkujve edhe femrave. Ai shpesh i përdorte përemrat ai, i tij dhe 
atë për t’iu drejtuar të dyja gjinive. Kjo qe e zakonshme në gjuhën e 
kohës së tij. Me gjithë ndryshimet mes këtyre shprehjeve gjuhësore 
dhe përdorimit të tanishëm, mësimet e Presidentit Benson gjejnë 
zbatim si për gratë edhe për burrat.
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Përmbledhje Historike

Kronologjia e mëposhtme jep një tablo të shkurtër historike për 
mësimet e Presidentit Ezra Taft Benson të paraqitura në këtë libër.

4 gusht 1899 Lindet në afërsi të Uitnit të Ajdahos, nga 
Sara Danklei Benson dhe Xhorxh Taft 
Benson i Riu.

1912 – 1913 Merr përsipër shumë përgjegjësi në shtëpi 
ndërsa i ati shërben një mision në pjesën 
veriore të Shteteve të Bashkuara.

1914 – 1919 Ndjek dhe diplomohet nga Akademia e 
Kunjit të Oneidës në Preston të Ajdahos.

1918 Thirret të shërbejë si ndihmësmjeshtër 
skautizmi (udhëheqës i të rinjve) në lagjen 
e tij në Uitni.

1920 Takon Flora Smith Amusenin, bashkëshor-
ten e tij të ardhshme.

1921 Ndjek Kolegjin Bujqësor të Jutës (sot  
Universiteti i Shtetit të Jutës) në Logan  
të Jutës.

13 korrik 1921 Shugurohet plak nga i ati.

15 korrik 1921 –   
2 nëntor 1923

Shërben si misionar kohëplotë në Misionin 
e Britanisë.

25 gusht 1924 –  
qershor 1926

Flora shërben në një mision kohëplotë 
në Ishujt Havai.

vjeshtë 1924 Bashkohet me të vëllanë, Orvalin, në 
blerjen e fermës familjare në Uitni.

pranverë 1926 Diplomohet nga Universiteti “Brigam Jang”.

10 shtator 1926 Martohet me Florën në Tempullin e 
Solt Lejkut.
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shtator 1926 –  
qershor 1927

Ndjek Kolegjin e Bujqësisë dhe Shkencave 
Mekanike të Shtetit të Ajouas (sot Universi-
teti i Shkencës dhe i Teknologjisë i Shtetit 
të Ajuas), duke u diplomuar me master në 
ekonominë bujqësore.

qershor 1927 Kthehet në fermën familjare në Uitni.

1929 Pranon të punësohet si përgjegjësi i kon-
tesë për bujqësinë për Kontenë Frenklin të 
Ajdahos. Largohet nga ferma dhe zhvendo-
set në qytetin fqinj, në Preston të Ajdahos.

1930 – 1939 Punësohet si ekonomist dhe specialist 
për bujqësinë në Sektorin e Zgjerimit të 
Universitetit të Ajdahos.

janar 1935 –  
nëntor 1938

Shërben, në Kunjin e Boisisë, si këshilltar 
i parë në presidencën e kunjit.

nëntor 1938 –   
mars 1939

Shërben si president i Kunjit të Boisisë.

1939 – 1943 Punon si sekretar ekzekutiv për Këshillin 
Kombëtar të Kooperativave të Fermerëve 
në Uashington, D.K. Jeton me familjen e 
tij në Bethesda të Merilendit.

qershor 1940 Thirret të shërbejë si president i Kunjit 
të Uashingtonit në Uashington, D.K.

26 korrik 1943 Thirret të shërbejë si anëtar i Kuorumit 
të Dymbëdhjetë Apostujve.

7 tetor 1943 Shugurohet Apostull dhe veçohet si anëtar 
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve nga 
Presidenti Hiber J. Grant.

janar 1946 –  
dhjetor 1946

Shërben si president i Misionit të Europës, 
duke ndihmuar në dërgimin e mbështetjes 
materiale dhe shpirtërore shenjtorëve 
të ditëve të mëvonshme pas rrënimit 
të Luftës së II- të Botërore.
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16 korrik 1946 Përkushton Finlandën për predikimin 
e ungjillit.

janar 1953 –   
janar 1961

Shërben si ministër i bujqësisë i Shteteve 
të Bashkuara nën udhëheqjen e Presidentit 
Duajt D. Ajzenhauër.

janar 1964 –  
shtator 1965

Shërben sërish si president i Misionit 
të Europës.

10 nëntor 1966 Ripërkushton Italinë për predikimin 
e ungjillit.

14 prill 1969 Përkushton Singaporin për predikimin 
e ungjillit.

26 tetor 1969 Përkushton Indonezinë për predikimin 
e ungjillit.

30 dhjetor 1973 Veçohet si President i Kuorumit të 
Dymbëdhjetë Apostujve.

10 nëntor 1985 Veçohet si President i Kishës së Jezu Krishtit 
të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.

24 tetor 1986 Përkushton Tempullin e Denverit në 
Kolorado.

28 gusht 1987 Përkushton Tempullin e Frankfurtit në 
Gjermani. (Nëntë tempuj u përkushtuan 
gjatë shërbesës së tij si President i Kishës.)

2 tetor 1988 E jep vetë fjalimin e tij të fundit në konfe-
rencën e përgjithshme. (Pas tetorit 1988, 
shëndeti i tij i dobët fizik e pengoi të fliste 
në konferencën e përgjithshme. Këshilltarët 
e tij në Presidencën e Parë i lexuan predi-
kimet në emër të tij ose cituan mesazhet 
që kishte dhënë në fjalimet e mëparshme.)

14 gusht 1992 Hidhërohet për vdekjen e bashkëshortes 
së tij, Florës.

30 maj 1994 Ndërron jetë në shtëpinë e tij në Solt- Lejk- 
Siti të Jutës, afërsisht dy muaj përpara 
ditëlindjes së tij të 95- të.
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Jeta dhe Shërbesa e 
Ezra Taft Bensonit

Udhëtarët në autostradën midis Loganit në Juta dhe Uitnit në Aj-
daho, dëshmuan diçka të pazakontë më 4 qershor 1994. Ata panë 
njerëz që qëndronin në këmbë përgjatë pjesëve të asaj shtrirjeje 
prej 39 kilometrash të rrugës. Të nesërmen, Plaku Robert D. Hejls i 
Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve shpjegoi përse ishin mbledhur 
njerëzit atje. Ata kishin qenë duke pritur kortezhin e përmotshëm, 
që ishte duke transportuar trupin e Presidentit Ezra Taft Benson për 
në varrezën e vendlindjes së tij, pas shërbimeve përkujtimore në 
Solt- Lejk- Siti të Jutës. Plaku Hejls e përshkroi skenën:

“Rruga e kortezhit për në Uitni të Ajdahos, ishte një shfaqje pre-
këse nderimi për një profet të Perëndisë.

Pati një shfaqje nderimi nga anëtarët e Kishës teksa u rreshtuan 
përgjatë autostradës dhe qëndruan në mbikalimet përgjatë udhës. 
Disa ishin veshur me veshjet e tyre më të mira të së dielës në një 
pasdite të shtune. Të tjerë qëndruan në heshtje në shenjë respekti 
duke i ndalur makinat e tyre dhe duke qëndruar në këmbë me 
nderim, duke pritur që të kalonte profeti. Fermerët qëndruan në 
fushat e tyre me kapela të vëna mbi zemër. Ndoshta më kuptimplo-
tët ishin djemtë e vegjël që i hoqën kapelat e tyre të bejsbollit dhe 
i vendosën mbi zemër. Edhe flamujt valëviteshin në përshëndetjen 
e lamtumirës teksa profeti kalonte pranë. Kishte tabela që shkrua-
nin: ‘Ne e duam Presidentin Benson’. Tek të tjerat lexohej: ‘Lexojeni 
Librin e Mormonit’”.1

Kjo derdhje dashurie qe me të vërtetë një shprehje nderimi, por 
ishte më tepër se kaq. Ishte fakt i dukshëm se jeta e njerëzve kish-
te ndryshuar, ngaqë e kishin ndjekur këshillën e një profeti. Dhe 
njerëzit që u mblodhën përgjatë autostradës përfaqësonin shumë 
më tepër njerëz. Që nga koha kur Ezra Taft Bensoni u lind pra-
në Uitnit në Ajdaho e deri në kohën kur trupi i tij i vdekshëm 
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Ezra Taft Benson foshnjë, 1900
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u varros atje, ai shërbeu si mjet në duart e Zotit, duke udhëtuar 
nëpër të gjithë botën dhe duke ndihmuar miliona njerëz të vijnë 
te Krishti.

Mësimet e Nxjerra në Fermën e Familjes

Më 4 gusht 1899, Sara Dankli Benson dhe Xhorxh Taft Benson i 
Riu mirëpritën fëmijën e tyre të parëlindur në familjen e tyre. Ata ia 
vunë emrin Ezra Taft Benson, si stërgjyshi i tij, Plaku Ezra T. Benson, 
i cili kishte shërbyer si anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve.

Ezra lindi në një shtëpi ferme dydhomëshe që i ati e kishte ndër-
tuar një vit më parë. Lindja qe e gjatë dhe e vështirë, dhe mjeku 
i pranishëm mendoi se foshnja prej 5.3 kg nuk do të mbijetonte. 
Por gjyshet e foshnjës patën një ide tjetër. Ato mbushën dy legenë 
me ujë – njërin me ujë të ngrohtë, tjetrin me ujë të ftohtë – dhe e 
futën nipin e tyre me radhë nga njëri legen në tjetrin derisa ai filloi 
të qante.

I vogli Ezra Taft Benson, i thirrur shpesh “T” nga pjesëtarët e 
familjes dhe shokët, gëzoi një fëmijëri përmbushëse në fermën që 
rrethonte shtëpinë ku kishte lindur ai. Presidenti Gordon B. Hinkli, 
që shërbeu me Presidentin Benson për pothuajse 33 vjet në Kuo-
rumin e Dymbëdhjetë Apostujve dhe në Presidencën e Parë, tregoi 
për mësimet që mësoi Ezra i vogël:

“Ai ishte një djalë ferme, në plot kuptimin e fjalës, dhe me të 
vërtetë një djalë i regjur nga dielli, i veshur me kominoshe, i cili në 
një moshë shumë të njomë arriti të njihte ligjin e të korrave: ‘Ç’të 
mbjellë njeriu, atë edhe do të korrë’ (Galatasve 6:7).

Ai arriti të dinte në ato kohë skamjeje se, pa punuar fort nuk rritet 
asgjë përveç barërave të këqija. Duhet të ketë punë të pashtershme 
e të qëndrueshme, nëse do të ketë të korra. Dhe kështu bëhej lë-
rim në vjeshtë dhe lërim në pranverë – puna djersitëse e të ecurit 
në një hulli gjithë ditën e ditës prapa një çifti kuajsh të fuqishëm. 
Në atë kohë, përdorej një plug dore dhe ishte e nevojshme që tʼi 
mbaje tërë kohën dorezat që rrotulloheshin e dridheshin, teksa maja 
e mprehtë e plugut çante tokën dhe e kthente me kujdes nga ana 
tjetër. Pas një dite të tillë, një djalë ishte i rraskapitur dhe flinte mirë. 
Por mëngjesi vinte shumë shpejt.
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Fusha kishte nevojë për lesë, që tërhiqej prapë nga kuajt, për të 
copëtuar plisat e për të përgatitur një shtrat për farën. Mbjellja qe 
një punë drobitëse, që të thyente kurrizin. Dhe pastaj bëhej vaditja. 
Ferma e familjes Benson ishte në një fshat të thatë, që shpëtohej nga 
magjia e vaditjes. Duhej pasur kujdes për ujin, jo vetëm gjatë ditës, 
por edhe gjatë gjithë natës. Nuk kishte elektrikë dore apo fenerë me 
gaz propani. Kishte vetëm llamba vajguri që lëshonin një ndriçim të 
verdhë, të mekur e të dobët. Ishte e domosdoshme që uji të shkonte 
në fund të rreshtit. Ai ishte një mësim për të mos u harruar kurrë.

Mund ta shoh në mendjen time djaloshin e vogël me lopatë mbi 
sup, duke ecur nëpër hendeqe dhe nëpër fusha për t’i dhënë la-
gështi gjallëruese tokës së tharë.

Shpejt vinte koha për të prerë kashtën, me hektarë të tërë me 
kashtë. Çifti i kuajve lidhej në krah të kositëses, djali hipte mbi një 
ulëse të vjetër prej çeliku dhe llozi i draprit shkonte sa para mbrapa 
duke prerë një brez toke prej 1.5 metrash, ndërkohë që kuajt ecnin 
përpara. Me mizat dhe mushkonjat, me pluhurin dhe nxehtësinë 
përzhitëse, ajo ishte punë e rëndë. Kashta pastaj duhej mbledhur 
me krehër, më pas duhej hedhur me një pirun dore në mullarë që të 
thahej. Koha e duhur ishte e rëndësishme. Kur arrinte fazën e duhur, 
ajo hidhej në një transportues kashte, një vagon me një shtrat të 
madh e të sheshtë. Në vendin e mullarëve, një vinç i tërhequr nga 
kali, e ngrinte atë nga vagoni për të krijuar një mullar gjigant kashte. 
Nuk kishte bërës dengjesh në ato ditë dhe as ngarkues mekanikë. 
Kishte vetëm sfurqe dhe muskuj.

“. . . Nuk është për t’u çuditur që shtati i tij u bë i lartë dhe trupi i 
tij u bë i fortë. Ata prej nesh që e njohën në vitet më të vona të jetës 
së tij, bënin vazhdimisht komente për përmasën e kyçeve të duarve 
të tij. Shëndeti i fortë, themeli për të cilin u hodh në djalërinë e tij, 
qe një nga bekimet e mëdha të jetës së tij. Deri në pak vite afër 
fundit, ai ishte një burrë me energji të jashtëzakonshme.

Përgjatë viteve të jetës së tij të pjekur, kur ecte me presidentë e 
mbretër, ai nuk e humbi kurrë lidhjen me kohën e tij të djalërisë në 
fermë. Ai nuk e humbi kurrë aftësinë e tij për punë. Nuk e humbi 
kurrë vullnetin për t’u ngritur në agim e për të punuar deri natën.

Por pati më tepër se një prirje të jashtëzakonshme për punë që 
rrodhi nga ajo shtëpi e djalërisë. Kishte njëfarë force që vjen nga 
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dheu. Kishte një kujtues të përhershëm të thënies që iu dha Ada-
mit dhe Evës kur u dëbuan nga kopshti: ‘Do të hash bukën me 
djersën e ballit, deri sa të rikthehesh në dhe’ (Zanafilla 3:19). Një 
frymë e mbështetjes te vetja u ndërtua tek ata që e punuan dheun. 
Në atë kohë nuk kishte programe qeveritare për fermat, as ndonjë 
subvencion të ndonjë lloji. Duhej të pranoheshin tekat e stinëve. 
Acaret shkatërrues, stuhitë jashtë stinëve të duhura, era dhe thatësira 
pranoheshin të gjitha si rreziqet e jetës kundrejt të cilave nuk kishte 
asnjë sigurim të gjindshëm. Vendosja në ruajtje e prodhimeve për 
një ditë nevoje ishte e domosdoshme, përndryshe do të kishte uri. 
Burimi i vetëm i qëndrueshëm kundër rreziqeve të jetës ishte lutja, 
lutja ndaj Atit tonë të përjetshëm e të dashur, Perëndisë së Plotfuqi-
shëm të universit.

Kishte mjaft lutje në atë shtëpizë në Uitni të Ajdahos. Kishte 
lutje familjare, në mbrëmje dhe në mëngjes, në të cilat shprehej 
falënderimi për jetën me sfidat dhe mundësitë e saj, dhe në të cilat 
bëheshin përgjërime për forcë për të kryer punën e ditës. Kujtohe-
shin njerëzit në nevojë dhe kur familja ngrihej së gjunjëzuari, nëna, 
që ishte presidentja e Shoqatës së Ndihmës së lagjes, e ngarkonte 
kaloshinën për ta ndarë ushqimin me njerëzit në nevojë, me birin 
e saj më të madh si karrocier. Ato mësime nuk u humbën kurrë.” 2

Mësime të Fituara nga Prindërit Besnikë

Ato mësime për të punuarin shumë, bashkimin familjar, shër-
bimin dhe për të jetuarin e ungjillit filluan të përforcohen një ditë 
kur prindërit e Ezras 12- vjeçar erdhën në shtëpi nga një mbledhje 
e Kishës me lajme të papritura. Presidenti Benson më vonë kujtoi:

“Teksa babai e ngiste kalin drejt shtëpisë, nëna hapi postën dhe, 
për befasinë e tyre, kishte një letër nga Kutia B në Solt- Lejk- Siti – një 
thirrje për të shkuar në mision. Nuk pyetej nëse dikush ishte gati, 
i gatshëm, ose i aftë për të shkuar. Peshkopi supozohej që e dinte 
dhe peshkopi ishte gjyshi Xhorxh T. Benson, ati i babait tim.

Teksa nëna dhe babai u futën në oborr, ata të dy po qanin – diç-
ka që nuk e kishim parë kurrë në familjen tonë. Ne u mblodhëm 
rreth kaloshinës – ishim shtatë veta në atë kohë – dhe i pyetëm se 
çfarë nuk shkonte.
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Ata thanë: ‘Gjithçka në rregull’.

‘Po përse po qani atëherë?’ i pyetëm.

‘Ejani në dhomën e ndenjes dhe do t’ua shpjegojmë.’

U mblodhëm rreth divanit të vjetër në dhomën e ndenjes dhe 
babai na tregoi për thirrjen e tij të misionit. Pastaj nëna tha: ‘Jemi 
krenarë të dimë se babai shihet i denjë për të shkuar në mision. Po 
qajmë pakëz, sepse kjo do të thotë dy vjet ndarje. Ju e dini, babai 
juaj dhe unë, nuk jemi ndarë kurrë më tepër se dy net rresht që nga 
martesa jonë – dhe kjo ishte kur babai kishte ikur në kanion për të 
marrë trungje, hunj dhe dru zjarri.’” 3

Me të atin në mision, Ezra mori përsipër shumë prej përgjegjësisë 
për të drejtuar fermën e familjes. Ai “bëri punën e një burri, edhe 
pse ishte vetëm një djalosh”, kujtonte më vonë motra e tij, Margarita. 
“Ai zuri vendin e babait për afro dy vjet”.4 Nën udhëheqjen e Sarës, 
Ezra dhe vëllezërit e motrat e tij punonin së bashku, luteshin së 
bashku dhe lexonin letrat e babait së bashku. Shtatëdhjetë e pesë 
vite më vonë, Presidenti Benson reflektoi mbi bekimet që i erdhën 
familjes së tij për shkak se i ati shërbeu në një mision:

“E marr me mend se disa njerëz në botë mund të thonë se prani-
mi i asaj thirrjeje ishte vërtetim i asaj se ai nuk e donte me të vërtetë 
familjen e tij. Të lësh vetëm shtatë fëmijë dhe një grua shtatzënë në 
shtëpi për dy vjet, si mund të ishte ajo dashuri e vërtetë?

Por babai im dinte një këndvështrim më të gjerë të dashurisë. Ai 
e dinte se ‘të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e 
duan Perëndinë’ [Romakëve 8:28]. Ai e dinte se gjëja më e mirë që 
mund të bënte për familjen e tij ishte t’i bindej Perëndisë.

Edhe pse na mori malli jashtë mase për të gjatë atyre viteve dhe 
edhe pse mungesa e tij i solli sfida të shumta familjes sonë, pranimi 
i tij u vërtetua se ishte një dhuratë e dashurisë hyjnore. Babai shkoi 
në misionin e tij, duke e lënë nënën në shtëpi me shtatë fëmijë. 
(I teti u lind katër muaj pasi ai mbërriti në terrenin e misionit.) Por 
në atë shtëpi erdhi një frymë e punës misionare që nuk u largua 
kurrë më. Kjo nuk u bë pa disa sakrifica. Babait iu desh të shiste 
fermën tonë të vjetër pa sistem ujitës për të financuar misionin e tij. 
Atij iu desh të vendoste një çift të martuar në një pjesë të shtëpisë 
sonë që ata të kujdeseshin për të lashtat dhe u la djemve dhe gruas 
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së tij përgjegjësinë për fushat e kashtës, kullotat dhe një kope të 
vogël me lopë qumështi.

Letrat e babait qenë vërtet një bekim për familjen tonë. Ne fëmi-
jëve na dukej sikur ato vinin nga ana tjetër e botës, por ato vinin 
thjesht nga Springfildi në Masaçusets; dhe Çikago në Ilinois; dhe 
Sidër Rapids dhe Marshalltaun në Ajoua. Po, në shtëpinë tonë, si 
rrjedhim i misionit të babait, erdhi një frymë e punës misionare që 
nuk u largua kurrë më.

Më vonë familja u rrit deri në njëmbëdhjetë fëmijë – shtatë djem 
dhe katër vajza. Që të shtatë djemtë kryen misione, disa prej tyre dy 
ose tre misione. Më vonë, dy vajza dhe bashkëshortët e tyre kryen 
misione kohëplotë. Dy motrat e tjera, të dyja vejusha – njëra nënë e 
tetë fëmijëve dhe tjetra nënë e dhjetë fëmijëve – shërbyen si shoqe 
misioni në Birmingam të Anglisë.

Ajo është një trashëgimi që vazhdon ende ta bekojë familjen 
Benson, madje deri në brezat e tretë dhe të katërt. A nuk ishte kjo 
me të vërtetë një dhuratë dashurie?” 5

Shërbimi në Kishë Kur Ishte i Ri

I frymëzuar nga shembulli i prindërve të tij dhe i shtyrë nga vetë 
dëshira e tij për të ndihmuar në ndërtimin e mbretërisë së Zotit 
mbi tokë, Ezra Taft Bensoni i pranoi me entuziazëm thirrjet për të 
shërbyer. Kur ishte 19 vjeç, peshkopi i tij, i cili ishte edhe gjyshi i 
tij, i kërkoi të shërbente si njëri prej udhëheqësve të rritur për 24 të 
rinj të lagjes. Të rinjtë merrnin pjesë në organizatën e Skautistëve të 
Amerikës dhe Ezra shërbeu si ndihmësmësues i Skautistëve.

Në këtë thirrje, njëra nga përgjegjësitë e shumta të Ezrës ishte që 
t’i ndihmonte të rinjtë të këndonin në kor. Nën udhëheqjen e tij, të 
rinjtë fituan një konkurs me koret nga lagje të tjera në kunjin e tyre, 
duke u kualifikuar kështu për një konkurs krahinor. Për t’i shtyrë ata 
që të bënin prova dhe të këndonin sa më mirë që mundeshin, Ezra 
u premtoi se nëse do ta fitonin konkursin krahinor, ai do t’i çonte 
në një ngjitje 56 km në malet drejt një liqeni. Plani pati sukses – të 
rinjtë nga Uitni fituan.

“Ne filluam të planifikonim ngjitjen tonë”, rrëfeu Presidenti Ben-
son, “dhe gjatë mbledhjes një djalë i vogël 12- vjeçar ngriti dorën 
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dhe tha shumë zyrtarisht: ‘. . . Do të doja të bëja një propozim’. . . . 
I thashë: ‘Dakord, çfarë?’ Ai tha: ‘Do të doja të bëja një propozim, 
që të gjithë ne t’i qethim flokët që të mos bezdisemi me krehra e 
furça flokësh në këtë udhëtim’.”

Si përfundim, të gjithë të rinjtë ranë dakord që t’i prisnin flokët 
shkurt në përgatitje për ngjitjen e tyre. Ata u bënë më entuziastë 
për idenë kur njëri prej tyre sugjeroi që edhe mësuesit skautistë t’i 
pritnin flokët e tyre. Presidenti Benson vazhdoi:

“Dy mësuesit skautistë zunë vend në karrigen e berberit ndër-
kohë që berberi me shumë gaz kalonte gërshërët në secilën kokë. 
Teksa iu afrua fundit të punës, ai tha: ‘Tani, nëse ju djema do të më 
lini t’jua rruaj kokat, unë do ta bëja atë falas’. Dhe kështu u nisëm 
në atë ngjitje – 24 djem me koka të qethura dhe dy mësues skautistë 
me koka të rruajtura.”

Duke reflektuar për përvojat e tij me të rinjtë në lagjen e tij, Presi-
denti Benson tha: “Një prej gëzimeve të të punuarit me djemtë është 

flora amusen, përpara se të martohej me ezra Taft Bensonin
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fakti se e merr vërtet shpërblimin tënd ndërkohë që kryen punën. 
Ke mundësi t’i vëzhgosh rezultatet e udhëheqjes sate çdo ditë teksa 
punon me ta përgjatë viteve dhe i shikon të rriten drejt burrërisë së 
fuqishme, duke i pranuar me dëshirë sfidat dhe përgjegjësitë e saj. 
Një kënaqësi e tillë nuk mund të blihet kundrejt asnjë çmimi; ajo 
duhet të fitohet përmes shërbimit dhe përkushtimit. Ç’gjë e lavdish-
me është të kesh qoftë edhe një pjesë të vogël në të ndihmuarit e 
zhvillimit të djemve drejt të bërit burra, burra të vërtetë.” 6

Presidenti Benson nuk i harroi kurrë ata të rinj dhe bëri përpjekje 
që t’i ruante lidhjet me ta. Shumë vjet pas asaj ngjitjeje prej 56 km, ai 
e vizitoi lagjen e Uitnit si anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apos-
tujve dhe foli me një grup të vogël prej tyre. Ata qenë në gjendje 
t’i thonin se 22 nga 24 vetat kishin qëndruar besnikë në Kishë. Ata 
i kishin humbur lidhjet me dy të tjerët. Presidenti Benson si për-
fundim i gjeti ata dy burra, i ndihmoi të ktheheshin në aktivitet në 
Kishë dhe kreu vulosjet e tyre në tempull.7

Shoqërimi me Florën

Në vjeshtën e vitit 1920, Ezra shkoi në Logan të Jutës, rreth 40 km 
larg nga Uitni, për t’u regjistruar në Kolegjin Bujqësor të Jutës (tani 
Universiteti Shtetëror i Jutës). Ai ishte me disa shokë kur i kapi syri 
një vajzë të re. Më vonë ai kujtoi:

“Ishim pranë godinave të baxhos kur një e re – shumë tërheqëse 
dhe e bukur – kaloi pranë me makinën e saj të vogël rrugës për në 
dyqanin e bulmetit që të merrte ca qumësht. Kur djemtë ia bënë me 
dorë, ajo ua ktheu përshëndetjen. U thashë: ‘Kush është ajo vajzë?’ 
Ata thanë: ‘Ajo është Flora Amusen’.

U thashë: ‘E dini, sapo pata përshtypjen se do të martohem me të’.

Miqtë e Ezrës qeshën me deklaratën e tij duke thënë: “Ajo është 
tepër e njohur për t’u shoqëruar me një djalë ferme”. Por ai ishte i 
palëkundur. “Kjo e bën gjithçka më interesante”, u përgjigj ai.

Jo shumë kohë pas kësaj bisede, Flora dhe Ezra u takuan për 
herë të parë në Uitni, ku ajo ishte ftuar për të ndenjur me një nga 
kushërirat e Ezrës. Dhe shpejt pas kësaj, Ezra e ftoi atë një mbrëmje 
vallëzimi. Ajo pranoi dhe dalje të tjera në takime çuan në atë që ata 
më pas e quajtën një “shoqërim i mrekullueshëm”. Por shoqërimi i 
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tyre u ndërpre – dhe, në shumë mënyra, u forcua – kur Ezra mori 
një thirrje për të shërbyer si misionar kohëplotë në Misionin Britanik.

Gjatë përgatitjes për misionin e Ezrës, ai dhe Flora folën rreth ma-
rrëdhënies së tyre. Ata dëshironin që miqësia e tyre të vazhdonte, 
por e pranonin gjithashtu edhe nevojën që kishte Ezra për të qenë 
një misionar i përkushtuar. “Përpara se të ikja, unë dhe Flora kishim 
vendosur të shkruanim [letra] vetëm një herë në muaj”, tha ai. “Ne 
vendosëm edhe që letrat tona të ishin letra inkurajimi, besimi dhe 
lajmesh të reja. Ne bëmë pikërisht atë.” 8

Dy Misionarë

Misioni Britanik, i cili kishte qenë një terren kaq frytdhënës për 
misionarët e hershëm shenjtorë të ditëve të mëvonshme, ishte i ndry-
shëm për Plakun Benson dhe shokët e tij. Kundërshtarë në Ishujt Bri-
tanikë, përfshirë disa klerikë, kishin nxitur një urrejtje të shpërndarë 
gjerësisht drejt shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, duke botuar ar-
tikuj, novela, drama e filma kundër mormonëve. Plaku Benson ishte 
pa dyshim i trishtuar nga ndjenjat e hidhura të njerëzve rreth ungjillit 
të rivendosur, por ai nuk lejoi që sprova të tilla t’ia dobësonin be-
simin. Në fakt, ai shkroi në ditarin e tij rreth të rinjve të vendit që i 
përqeshnin atë dhe shokët e tij duke bërtitur: “Mormonë!” Përgjigjja 
e tij e pathënë ishte: “Falë Zotit që jam një i tillë.” 9

Përveç ndarjes së ungjillit me njerëz që nuk ishin anëtarë të Ki-
shës, Plaku Benson shërbeu si udhëheqës i priftërisë dhe si nëpu-
nës mes shenjtorëve të ditëve të mëvonshme në Britaninë e Madhe. 
Këto mundësi të larmishme për të shërbyer çuan në përvoja të 
ëmbla, në kundërshtim të hapur me vështirësitë që hasi shpesh. 
Plaku Benson pagëzoi e konfirmoi disa njerëz dhe ndihmoi shumë 
të tjerë të vinin më pranë Zotit. Për shembull, ai tregoi për një rast 
kur, në një mbledhje të veçantë, të organizuar nga anëtarë besnikë 
të Kishës, ai u drejtua nga Shpirti që të fliste në një mënyrë që i 
ndihmoi miqtë e anëtarëve të merrnin dëshmi se Jozef Smithi ishte 
profet i Perëndisë.10 Ai shënoi se ai dhe një shok i misionit i dhanë 
njëherë një bekim priftërie një gruaje të sëmurë rëndë e cila e mori 
veten rreth 10 minuta më vonë.11 Ai u gëzua kur, si nëpunës, zbuloi 
shenjtorë, emrat e të cilëve ishin në dokumentet e Kishës, por që u 
kishin humbur udhëheqësve vendorë.12 Ai mori trajnim të vlefshëm 
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udhëheqjeje, duke shërbyer nën drejtimin e dy presidentëve të mi-
sionit që ishin edhe anëtarë të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve: 
Plakut Orson F. Uitni dhe Dejvid O. Mek- Kei.

Plaku Benson ishte mirënjohës për mbrojtjen e Zotit ndërkohë 
që predikonte ungjillin. Një natë, ai dhe shoku i tij u rrethuan nga 
një turmë burrash që i kërcënuan se do t’i hidhnin në lumë. Ai u lut 
në heshtje për ndihmë. Pastaj, siç raportoi ai më vonë, “një i huaj 
muskuloz çau rrugën përmes turmës drejt meje. Më pa drejt e në sy 
dhe tha me një zë të fortë e të qartë: ‘Djalosh, unë e besoj çdo fjalë 
që ti the sonte’. Kur ai foli, rrethi i vogël rrotull meje u boshatis. Kjo 
për mua qe një përgjigje e drejtpërdrejtë për lutjen time. Pastaj ia 
behu një polic britanik.” 13

Kur Plaku Benson nuk ishte duke u shërbyer të tjerëve gjallërisht, 
ai “vazhdonte të përparonte duke ‘përpirë Librin e Mormonit’, veça-
nërisht përvojat misionare të bijve të Mosias.” 14 Ai mori ngushëllim 
dhe mbështetje edhe nëpërmjet letrave nga shtëpia, të cilat tha se i 
“lexonte në mënyrë të përsëritur”. Duke sjellë ndërmend misionin 
e tij, ai komentoi: “Nëna dhe babai ma derdhnin zemrën e tyre në 
letra dhe ishin një forcë e vërtetë për mua si i ri. [Letrat] e Florës 
ishin plot shpirt dhe inkurajim, kurrë me ndonjë përmbajtje senti-
mentale. Mendoj se ai fakt e shtoi dashurinë dhe vlerësimin tim për 
të më tepër se çdo gjë.” 15

Plaku Benson e mori lirimin e tij nga shërbimi misionar kohëplo-
të më 2 nëntor 1923. Ai qe ngurrues për t’u larguar, duke thënë se 
dhënia e lamtumirës “shenjtorëve të mirë e të dashur” në Britaninë e 
Madhe ishte “pjesa më e vështirë e misionit të [tij].” 16 Prapëseprapë, 
ishte i lumtur me perspektivën për t’u bashkuar me familjen e tij 
dhe mezi priste të shihte Florën.

Edhe Flora mezi priste ta shihte Ezrën. Por ajo bëri më tepër sesa 
të priste me dëshirë të ardhmen e afërt të kalimit të kohës me të. 
Ajo me të vërtetë mezi e priste – të ardhmen e tij dhe potencialin 
e tij. Që nga koha kur ishte adoleshente, ajo kishte pohuar se do 
t’i “pëlqente të martohej me një fermer” 17 dhe ishte e lumtur me 
dëshirën e dukshme të Ezrës për t’u vendosur në fermën e familjes 
në Uitni të Ajdahos. Sidoqoftë, ajo ndiente se fillimisht ai duhej të 
përfundonte arsimimin e tij. Ajo tha më vonë: “[Unë] u luta dhe agjë-
rova që Zoti të më ndihmonte për të ditur se si mund ta ndihmoja 
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atë që të jepte shërbimin më të madh ndaj bashkëqenieve të tij. U 
bëra e ndërgjegjshme se nëse peshkopi mendonte se isha e denjë, 
[ai do të] më thërriste në mision. Kisha ishte e para për Ezrën, ndaj 
e dija që ai nuk do të thoshte asgjë kundër tij.” 18

Ezra u habit kur, pasi ai dhe Flora filluan daljen në takime sërish, 
ajo i tha se kishte pranuar një thirrje për të shërbyer një mision në 
Ishujt Havajanë. Ajo u veçua më 25 gusht 1924 dhe u nis të nesër-
men. Pikërisht pas largimit të saj, Ezra shkroi në ditarin e tij: “Ishim 
të dy të lumtur, sepse e ndienim që e ardhmja ruante shumë gjëra 
për ne dhe se kjo ndarje do të na shpërblehej më vonë. Megjithatë, 
është e vështirë ta shikosh shpresën tek copëtohet. Por, edhe pse 
ndonjëherë qamë për atë, ne morëm siguri nga Ai, i cili na tha se 
do të ishte e gjitha për më të mirën.” 19

E gjitha ishte vërtet për më të mirën. Flora ishte, sipas fjalëve 
të presidentit të saj të misionit, “një misionare shumë e mirë dhe 
energjike” 20 që ia dha “zemrën, shpirtin, kohën dhe talentet e saj 
punës së Zotit” 21. Ajo mbikëqyri organizatën e Fillores në disa zona 
të misionit, u dha mësim fëmijëve në një shkollë fillore, shërbeu 
në tempull dhe mori pjesë në përpjekjet për t’i forcuar shenjtorët 
e ditëve të mëvonshme të vendit. Ajo madje shërbeu për njëfarë 
kohe si shoqe misioni për nënën e saj të ve, Barbara Amusenin, e 
cila u thirr për një mision afatshkurtër. Së bashku, kjo dyshe nënë 
e bijë takuan një burrë që ishte bashkuar me Kishën vite më parë 
në Shtetet e Bashkuara për shkak të përpjekjeve të babait të Florës, 
Karl Amusenit. I kthyeri në besim që nga ajo kohë ishte larguar 
nga aktiviteti në Kishë, por Flora dhe e ëma e shoqëruan atë dhe e 
ndihmuan të kthehej në Kishë.22

Ndërkohë që Flora ishte larg, Ezra e mbajti veten të zënë me 
punë. Ai dhe vëllai i tij, Orvali, blenë fermën e familjes dhe vazhdu-
an arsimimin e tyre. Për një kohë, Ezra ndoqi Universitetin Brigam 
Jang në Provo të Jutës, ndërkohë që Orvali qëndroi në Uitni për 
t’u kujdesur për fermën. Ata ranë dakord se pasi Ezra të mbaron-
te shkollën, ai do të kthehej në fermë ndërkohë që Orvali do të 
shërbente në mision dhe përfundonte shkollimin e tij. I vendosur 
për ta mbaruar shpejt UBJ- në, Ezra ndoqi një program të ngjeshur 
orësh mësimore. Ai mori pjesë edhe në veprimtari shoqërore në 
universitet, përfshirë mbrëmje vallëzimi, festa dhe shfaqje teatrale.
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Edhe pse Ezra u votua “Djali më i Njohur i UBJ- së” gjatë vitit të tij 
të fundit të shkollës, askush nuk mundi t’ia rrëmbente vëmendjen 
nga Flora. Më vonë ai tha se kur ajo e mbaroi misionin në qershor 
1926, ai ishte në “ankth” për ta parë, megjithëse këmbëngulte se 
nuk kishte qenë duke “pritur” që ajo të kthehej.23 Ai u diplomua me 
nder vetëm pak muaj përpara se ajo të kthehej.

Fillimi i Jetës së Bashku

Një muaj pasi Flora u kthye nga misioni, ajo dhe Ezra shpallën 
fejesën e tyre. Disa njerëz vazhduan ta vinin në dyshim gjykimin e 
Florës. Ata nuk e kuptonin përse dikush kaq e arritur, e pasur dhe 
e njohur do të mjaftohej me një djalë ferme. Por ajo vazhdonte të 
thoshte se kishte “dëshiruar gjithnjë të martohej me një fermer” 24. 
Ezra “ishte praktik, i ndjeshëm dhe i fortë”, thoshte ajo. Dhe, ajo 
vëzhgoi: “Ai ishte i dashur me prindërit e tij dhe e dija se, nëse i 

ezra Taft Bensoni kur u diplomua nga  
Universiteti Brigam jang në vitin 1926
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respektonte ata, do të më respektonte mua”.25 Ajo e dalloi se ai 
ishte “një diamant i papërpunuar” dhe tha: “Do të bëj gjithçka që 
është brenda fuqisë sime që ta ndihmoj atë të njihet e të dëgjohet 
për mirë, jo vetëm në këtë komunitet të vogël, por që ta njohë e 
gjithë bota.” 26

Flora dhe Ezra u vulosën më 10 shtator 1926 në tempullin e 
Solt- Lejk- Sitit nga Plaku Orson F. Uitni i Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apostujve. Festimi i vetëm pas martesës ishte një ngrënie mëngjesi 
me familjen dhe miqtë. Pas mëngjesit, çifti i ri u largua menjëherë 
me kamionin e tyre Model T- Ford për në Ejms të Ajouas ku Ezra 
ishte pranuar në një program masteri për shkencën e ekonomisë 
bujqësore në Kolegjin e Bujqësisë dhe të Shkencave Mekanike të 
Shtetit të Ajouas (tani Universiteti i Shkencës dhe i Teknologjisë i 
Shtetit të Ajouas).

Shumica e udhëtimit të tyre qe nëpër rrugë të pluhurosura dhe 
nëpër krahinave rrallë të banuara. Përgjatë rrugës, ata kaluan tetë 
net në një tendë që pikonte. Kur mbërritën në Ejms, ata morën me 
qira një apartament që ishte rreth 100 metra larg godinave të ko-
legjit. Apartamenti ishte i vogël dhe çifti Benson e ndante vendin 
me një familje të madhe buburrecësh, por Ezra tha se “shpejt ajo 
u duk si shtëpiza më e rehatshme që dikush mund ta përfytyronte 
ndonjëherë”.27 Ezra iu përkushtua sërish arsimimit të tij. Më pak 
se një vit më vonë, pas orësh të panumërta studimesh, leksionesh 
dhe shkrimi, ai e mori diplomën e masterit. Çifti, që tani po priste 
foshnjën e parë, u kthye në fermën e familjes Benson në Uitni.

Drejtpeshimi i Mundësive Profesionale 
dhe i Thirrjeve në Kishë

Kur çifti Benson u kthyen në Uitni, Ezra u përfshi plotësisht në 
punët e përditshme të fermës, që përbënin mjeljen e lopëve, rritjen 
e derrave dhe të pulave, si dhe rritjen e panxharit të sheqerit, grurit, 
jonxhës dhe drithërave të tjera. Orvali u thirr për të shërbyer një 
mision kohëplotë në Danimarkë.

Në më pak se dy vjet më vonë, udhëheqësit vendorë të qeverisë 
i ofruan Ezrës një punë si përgjegjësi i kontesë për bujqësinë. Me 
nxitjen e Florës, Ezra e pranoi vendin e punës, edhe pse kjo nën-
kuptonte largimin nga ferma dhe shpërnguljen në qytetin e afërt 
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të Prestonit. Ai punësoi një fermer vendor për ta drejtuar fermën 
derisa të kthehej Orvali.

Përgjegjësitë e reja të Ezrës përfshinin këshillimin me fermerët 
vendorë mbi çështje që preknin prodhimtarinë e tyre. Më shumë se 
gjithçka, ai ndiente se fermerët kishin nevojë për aftësi më të mira 
reklamimi – diçka që u bë gjithnjë e më e rëndësishme pas fillimit 
të Depresionit të Madh dhe diçka që ai, me arsimimin e tij për eko-
nominë bujqësore, ishte në gjendje ta siguronte. Ai i nxiti fermerët 
të merrnin pjesë në shoqëri bashkëvepruese fermerësh, që do t’i 
ndihmonin ata të shkurtonin kostot dhe të merrnin çmimet më të 
mira për punën.28

Aftësitë e Ezras si drejtues bujqësie prodhuan mundësi të tjera 
punësimi. Nga viti 1930 deri në 1939, ai punoi si ekonomist dhe 
specialist për bujqësinë në Sektorin e Zgjerimit të Universitetit të 
Ajdahos në Boisi, kryeqytetin e shtetit të Ajdahos. Ato përgjegjësi 
u ndërprenë në periudhën midis gushtit 1936 dhe qershorit 1937, 
kur Bensonët u shpërngulën për në Kaliforni, në mënyrë që Ezra 
të mund të studionte shkencën e ekonomisë bujqësore në Univer-
sitetin e Kalifornisë në Bërkli.

Edhe me përgjegjësitë e ngutshme në punë e në shtëpi, Ezra dhe 
Flora Benson gjetën kohë për të shërbyer në Kishë. Në Uitni, Pres-
ton dhe Boisi, ata u thirrën për t’i dhënë mësim rinisë dhe për ta 
udhëhequr atë.29 Ata i përqafuan këto thirrje me entuziazëm, duke 
besuar se “të rinjtë janë e ardhmja jonë” 30. Ezra pati edhe mundësi 
për të ndihmuar në punën misionare vendore.31 Në Boisi, Ezra u 
thirr që të shërbente si këshilltar në një presidencë kunji. Ai madje 
vazhdoi në atë pozicion gjatë kohës që ai dhe familja e tij jetuan në 
Kaliforni. Kunji i Boisit u rrit me shpejtësi dhe në nëntor 1938, Pla-
ku Melvin J. Ballard, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve e ndau 
kunjin në tre kunje. Ezra Taft Benson u thirr për të shërbyer si njëri 
prej presidentëve të kunjit.

Në janar të vitit 1939, Ezra u befasua kur iu ofrua pozicioni i sek-
retarit ekzekutiv për Këshillin Kombëtar të Kooperativave të Ferme-
rëve në Uashington të D. K.- së. Ai u këshillua me Florën rreth kësaj 
mundësie. Ngaqë ishte veçuar si president kunji vetëm dy muaj më 
parë, ai komunikoi edhe me Presidencën e Parë për t’iu kërkuar 
këshillë. Ata e nxitën ta pranonte pozicionin, ndaj ai dhe familja e 
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tij u thanë lamtumirë miqve të tyre në Boisi në mars të vitit 1939 
dhe u shpërngulën në Bethesda të Merilendit, pranë Uashington të  
D. K.- së. Në qershor të vitit 1940, ai u thirr për të shërbyer si 
 president kunji përsëri, këtë herë në kunjin e sapoorganizuar të 
Uashingtonit në Uashington të D. K.- së.

Një Familje e Dashur, e Bashkuar

Ezra dhe Flora Benson e kujtonin gjithnjë rëndësinë e përjetshme 
të marrëdhënies me njëri- tjetrin dhe të marrëdhënieve me fëmijët e 
tyre, me prindërit e tyre që po plakeshin dhe me vëllezërit e motrat 
e tyre. Theksi i tyre për mbajtjen e një familjeje të bashkuar ishte më 
tepër sesa një ndjenjë detyre; ata e donin sinqerisht njëri- tjetrin dhe 
dëshironin të ishin bashkë – në këtë jetë dhe gjatë gjithë përjetësive.

Përgjegjësitë e shumta të Ezrës në thirrjet e Kishës dhe detyrat 
profesionale shpesh e çuan atë larg shtëpisë. Ndonjëherë shprehjet 
e fëmijëve të vegjël e theksonin këtë fakt. Për shembull, kur u nis 
për një mbledhje në kishë një të diel, e bija, Barbara, i tha: “Miru-
pafshim, babi. Dhe eja prapë të na vizitosh ndonjëherë.” 32 Ishte një 
sfidë për Florën që t’i rriste gjashtë fëmijët e tyre me të shoqin larg 
kaq shpesh dhe me raste ajo e pranonte se ishte ndier “e vetmuar 
dhe paksa e shkurajuar”.33 Prapëseprapë, gjatë gjithë kësaj, ajo u 
gëzohej roleve të saj si bashkëshorte e nënë dhe ishte e kënaqur me 
përkushtimin e të shoqit ndaj Zotit dhe familjes. Në një letër për Ez-
rën, ajo shkroi: “Si zakonisht, ditët duken muaj që kur ike. . . . [Por] 
nëse të gjithë njerëzit . . . do ta donin e jetonin fenë e tyre sikurse 
ti, do të kishte shumë pak hidhërim [e] vuajtje. . . . Ti je gjithnjë kaq 
i përkushtuar ndaj familjes tënde dhe i gatshëm kurdoherë për t’iu 
dhënë ndihmë njerëzve të tjerë në nevojë.” 34

Ezra e tregonte përkushtimin e tij sa herë që ishte në shtëpi. Ai 
gjente kohë për të qeshur e luajtur me gjashtë fëmijët e tij, për t’i 
dëgjuar ata, për t’iu kërkuar mendime rreth çështjeve të rëndësish-
me, për t’iu mësuar ungjillin, për të ndihmuar me punët e shtëpisë 
dhe për të kaluar kohë me secilin prej tyre më vete. Fëmijët gjetën 
ngushëllim dhe forcë në dashurinë e përbashkët të prindërve të 
tyre për ta. (Ngaqë familja ishte kaq e rëndësishme për Ezra Taft 
Bensonin, ky libër përmban dy kapituj me mësimet e tij mbi këtë 
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temë. Ata kapituj, të titulluar “Martesa dhe Familja – Të Shuguru-
ara nga Perëndia” dhe “Thirrjet e Shenjta të Etërve dhe Nënave”, 
përfshijnë kujtime nga fëmijët Benson rreth shtëpisë së dashur të 
fëmijërisë së tyre.)

Thirrja për të Qenë Apostull

Në verën e vitit 1943, Ezra u largua nga Merilendi me birin e tij, 
Ridin, për të vizituar disa kooperativa fermerësh në Kaliforni, si pje-
së e përgjegjësive të tij me Këshillin Kombëtar të Kooperativave të 
Fermerëve. Ai planifikoi gjithashtu të takohej me udhëheqës të Ki-
shës në Solt- Lejk- Siti dhe të vizitonte pjesëtarë të familjes në Ajdaho.

Më 26 korrik, pasi i kishin përmbushur synimet e udhëtimit të 
tyre, ata u kthyen në Solt- Lejk- Siti përpara se të niseshin për në 

Kuorumi i Dymbëdhjetë apostujve, diku midis tetorit 1950 dhe prillit 1951. 
Në këmbë, nga e majta në të djathtë: Delbert l. stepli; Henri D. Mojli;  

Metju Kaulli; Mark e. Pitersen; Harold B. li; ezra Taft Benson; spenser W. 
Kimball. Ulur, nga e majta në të djathtë: Xhon a. Uidtso; stefën l.  

riçards; Dejvid o. Mek- Kei, President i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve;  
josef fillding smith, President Veprues; Xhozef f. Merrill; albert e. Bouen.
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shtëpi. Ata mësuan se Presidenti Dejvid O. Mek- Kei, të cilin Ezra 
e kishte takuar më pak se dy javë më parë, e kishte kërkuar atë. 
Ezra e mori në telefon Presidentin Mek- Kei, i cili i tha se Presidenti 
Hibër J. Grant, Presidenti i Kishës në atë kohë, dëshironte të tako-
hej me të. Ezra dhe Ridi u çuan me makinë në shtëpinë verore të 
Presidentit Grant pak minuta larg nga qendra e Solt- Lejk- Sitit. Kur 
mbërritën, “Ezrës i treguan menjëherë rrugën për në dhomën e 
gjumit të Presidentit Grant, ku po pushonte profeti i moshuar. Me 
kërkesën e Presidentit, Ezra e mbylli derën dhe iu afrua, duke u 
ulur në një karrige pranë shtratit. Presidenti Grant e mori dorën e 
djathtë të Ezrës me dy duart e tij dhe, me lot që i mbushën sytë, tha 
thjesht: ‘Vëllai Benson, të përgëzoj me gjithë zemër dhe lutem që 
bekimet e Perëndisë të të ndjekin. Ti je zgjedhur si anëtari më i ri i 
Këshillit të Dymbëdhjetë Apostujve.’” 35

Në ditarin e tij, Ezra rrëfeu përvojën:

“Njoftimi dukej i pabesueshëm dhe shumë prekës. . . . Për disa 
minuta, [unë] munda të thoja vetëm: ‘O, Presidenti Grant, s’është e 
mundur!’, gjë të cilën duhet ta kem përsëritur disa herë përpara se të 
isha në gjendje ta përmblidhja veten aq sa të kuptoja atë që kishte 
ndodhur. . . . Ai ma mbajti dorën për një kohë të gjatë ndërkohë 
që të dy derdhnim lot. . . . Për më tepër se një orë ndenjëm vetëm 
të dy, pjesën më të madhe të kohës me duart tona të shtrënguara 
ngrohtësisht së bashku. Megjithëse [ishte] i pafuqishëm, mendjen e 
kishte të kthjellët e vigjilente dhe mua më la mbresa të thella shpirti 
i tij i ëmbël, i dashur dhe i përulur teksa dukej se shikonte brenda 
shpirtit tim.

U ndjeva kaq i dobët dhe i padenjë saqë fjalët e tij të ngushëllimit 
e të sigurimit që pasuan qenë padyshim të mirëpritura. Mes të tje-
rash, ai pohoi: ‘Zoti ka një mënyrë për t’i lartësuar burrat që thirren 
në detyra udhëheqjeje’. Kur në dobësinë time isha në gjendje të 
pohoja se e doja Kishën, ai tha: ‘Ne e dimë këtë dhe Zoti dëshiron 
burra që do të japin gjithçka për punën e Tij’.” 36

Pas kësaj interviste, Ezra dhe Ridi u çuan me makinë në shtëpinë 
e Presidentit Mek- Kei. Rrugës, Ezra nuk tregoi asgjë rreth përvojës 
me Presidentin Grant dhe Ridi nuk bëri pyetje. Kur mbërritën në 
shtëpinë e tij, Presidenti Mek- Kei i tregoi Ridit atë që kishte ngjarë. 
Pastaj Ezra dhe Ridi u përqafuan.
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Ezrën nuk e mbante vendi atë natë ndërsa ai dhe Ridi filluan 
udhëtimin e tyre me tren për në shtëpi. Të nesërmen, ai i telefonoi 
Florës dhe i tregoi për thirrjen e tij për t’u bërë Apostull. “Ajo tha se 
sa e mrekullueshme i dukej dhe shprehu sigurinë e saj të plotë se 
mund të isha në lartësinë e duhur”, kujtonte ai. “Të folurit me të më 
dha shumë siguri. Ajo ka treguar gjithnjë më tepër besim tek unë 
sesa kam unë te vetja ime.” 37

Gjatë disa javëve të ardhshme, Ezra dhe Flora morën masat e 
duhura për tʾu shpërngulur në Juta dhe Ezra bëri gjithçka mundi 
për të siguruar një kalim të qetë në detyrë për pasuesin e tij në Kë-
shillin Kombëtar të Kooperativave të Fermerëve. Ai dhe  Spenser W. 
 Kimball u mbështetën si anëtarë të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apos-
tujve më 1 tetor 1943 dhe u shuguruan Apostuj më 7 tetor, me 
 Plakun Kimball duke u shuguruar i pari.

Kështu filloi shërbesa e Ezra Taft Bensonit si një nga “dëshmitarët 
e veçantë të emrit të Krishtit në gjithë botën” (DeB 107:23).

Sigurimi i Ushqimit, Veshmbathjes dhe 
Shpresës në Evropën e pas Luftës

Më 22 dhjetor 1945, Presidenti Xhorxh Albert Smith, Presidenti i 
Kishës në atë kohë, mbajti një mbledhje të veçantë për Presidencën e 
Parë dhe Kuorumin e Dymbëdhjetë Apostujve. Ai njoftoi se Presiden-
ca e Parë ishte ndier e frymëzuar që të dërgonte një Apostull për të 
kryesuar mbi Misionin Europian dhe për të mbikëqyrur përpjekjet e 
Kishës atje. Lufta II Botërore kishte përfunduar në fillim të atij viti dhe 
shumë kombe europiane sa po fillonin ta merrnin veten nga shkatë-
rrimi i kudogjendur e dërrmues i luftës. Presidenca e Parë ndjeu se 
Plaku Ezra Taft Benson ishte njeriu i duhur për ta bërë punën.

Ky lajm erdhi si një “tronditje e madhe” për Plakun Benson, i cili 
ishte anëtari më i ri në radhë dhe në moshë i kuorumit. Njësoj si 
thirrja e të atit për mision 34 vjet më parë, ky caktim do të kërkonte 
që ai të ndahej nga familja e tij e re. Presidenca e Parë nuk mund 
të thoshte se për sa kohë do të qëndronte ai larg. Sidoqoftë, ai i 
siguroi ata se e shoqja dhe fëmijët do ta mbështetnin dhe shprehu 
gatishmërinë e tij të plotë për të shërbyer.38 Më vonë ai e përshkroi 
detyrën që kishte pranuar:
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“Përmasa e saj dukej dërrmuese. Ata [Presidenca e Parë] na dha-
në një detyrë me katër qëllime: E para, të kujdeseshim për çështjet 
shpirtërore të Kishës në Europë; e dyta të punonim për të vënë 
në dispozicion ushqim, veshmbathje dhe shtresa e mbulesa për 
shenjtorët tanë që vuanin në të gjitha pjesët e Europës; e treta, të 
drejtonim riorganizimin e misioneve të ndryshme të Europës; dhe e 
katërta, të përgatiteshim për kthimin e misionarëve në ato vende”.39 
Por Presidenti Smith i dha atij këtë premtim ngushëllues: “Nuk jam 
aspak i shqetësuar për ty. Do të jesh po aq i sigurt atje sa kudo tjetër 
në botë, në qoftë se kujdesesh për veten, dhe do të jesh në gjendje 
të përmbushësh një punë të madhe.” 40

Plaku Benson e përshkroi përvojën kur ua tregoi të rejat gruas 
dhe familjes së tij: “Në një bisedë të ëmbël dhe mbresëlënëse me 
gruan time, të shenjtëruar nga lotët, Flora shprehu mirënjohje plot 
dashuri ndaj meje dhe më siguroi për mbështetjen e saj të çiltër. 
Gjatë ngrënies së darkës u tregova fëmijëve, të cilët u befasuan dhe 
treguan interes e besnikëri të plotë.” 41

Plaku Benson, djathtas, duke këqyrur furnizime nga 
programi i mirëqenies në Bergen të Norvegjisë
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Kur Plaku Benson dhe shoku i tij, Frederik W. Babeli, mbërritën 
në Europë, ata u trishtuan nga sëmundja, varfëria dhe shkatërrimi që 
panë kudo përreth tyre. Për shembull, në një letër për Florën, Plaku 
Benson tregoi për nëna që ishin mirënjohëse kur u dhurohej sapun, 
gjilpëra e pe dhe një portokall. Ato nuk kishin parë gjëra të tilla prej 
vitesh. Plaku Benson mundi të shihte se, me racionet e pakta që iu 
ishin dhënë në të shkuarën, ato e kishin “lënë veten të vuanin urie 
në përpjekje për t’u dhënë më tepër fëmijëve të tyre në një frymë të 
vërtetë nëne”.42 Ai tregonte për mbledhjet e Kishës në “ndërtesa[t] e 
bombarduara” dhe në “errësirë thuajse të plotë”.43 Ai tregonte për re-
fugjatë – “qenie të varfra, të padëshiruara . . . të nxjerrë nga shtëpitë 
e tyre dikur të lumtura nëpër drejtime të panjohura”.44 Ai tregonte 
edhe për mrekullitë mes pasojave të tmerrshme të luftës.

Një mrekulli ishte e dukshme në jetën e shenjtorëve të ditëve të 
mëvonshme në mbarë Europën. Rrugës për atje, Plaku Benson pye-
ste veten se si do ta prisnin shenjtorët. “A do të ishin zemrat e tyre 
të mbushura me hidhësi? A do të kishte urrejtje atje? A do të kishte 
vrer ndaj Kishës?” Ai u frymëzua nga ajo që zbuloi:

“Kur vështrova fytyrat e tyre të drejtuara lart, të zbehta, të do-
bëta, shumë prej këtyre shenjtorëve të veshur me zhele, disa prej 
tyre këmbëzbathur, unë mund të shihja dritën e besimit në sytë e 
tyre, ndërsa jepnin dëshmi për karakterin hyjnor të kësaj pune të 
madhe të ditëve të mëvonshme dhe shprehnin mirënjohjen e tyre 
për bekimet e Zotit. . . .

Ne zbuluam se anëtarët tanë kishin vazhduar më tej në një më-
nyrë të mahnitshme. Besimi i tyre ishte i fortë, përkushtimi i tyre 
më i madh dhe besnikëria e tyre e pakalueshme. Ne gjetëm shumë 
pak, nëse pati, hidhësi apo dëshpërim. Pati një frymë shoqërimi e 
vëllazërie që ishte zgjeruar nga një mision tek tjetri dhe, teksa udhë-
tonim, shenjtorët na kërkonin t’u çonim të fala vëllezërve e motrave 
të tyre në vende të tjera, edhe pse kombet e tyre kishin qenë në 
luftë veçse pak muaj më parë.” Edhe refugjatët “i këndonin këngët e 
Sionit me . . . zjarr” dhe “gjunjëzoheshin së bashku në lutje në darkë 
e në mëngjes dhe jepnin dëshmi . . . lidhur me bekimet e ungjillit”.45

Një mrekulli tjetër ishte forca e programit të Kishës për mirë-
qenien. Kjo përpjekje, e cila kishte filluar 10 vjet më parë, u shpë-
toi jetën shumë shenjtorëve të ditëve të mëvonshme në Europë. 
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Shenjtorët u bekuan, sepse ata vetë i kishin përqafuar parimet e 
mirëqenies. Ata e ndihmuan njëri- tjetrin në nevojë, duke ndarë ush-
qime, veshmbathje e furnizime të tjera dhe madje mbollën kopshte 
në ndërtesat e bombarduara. Ata u bekuan gjithashtu, sepse shenj-
torë të ditëve të mëvonshme nga anë të tjera të botës dhuruan të 
mira materiale për t’i ndihmuar ata – përafërsisht 2.000 ton furni-
zime. Plaku Benson tregoi për udhëheqës të Kishës që qanin kur 
shihnin ushqime bazë që mund t’ua shpërndanin anëtarëve vendorë 
dhe ai tha se qëndroi përpara bashkësish në të cilat llogaritej se 
80 përqind e të gjitha rrobave të veshura ishin dërguar nëpërmjet 
programit të mirëqenies.46 Në një fjalim që mbajti në një konferencë 
të përgjithshme, shpejt pas kthimit në shtëpi, ai tha: “Vëllezërit dhe 
motrat e mia, a ju duhet ndonjë provë e mëtejshme rreth nevojës 
për këtë program dhe për frymëzimin ku mbështetet ai? . . . Unë 
ju them se Perëndia po e drejton këtë program. Ai [program] është 
i frymëzuar!” 47

Plaku Benson dhe Vëllai Babel përjetuan një mrekulli tjetër të 
përsëritur kur Zoti e hapi rrugën që ata të udhëtonin mes kombeve 
të drobitura nga lufta në Europë. Kohë pas kohe, Plaku Benson u 
kërkonte oficerëve ushtarakë leje që të hynin në krahina të caktuara 
për t’u takuar me shenjtorët e për të shpërndarë të mira materiale. 
Kohë pas kohe, ai merrte pak a shumë të njëjtën përgjigje nga ata 
udhëheqës e të tjerët: “A nuk e kuptoni se këtu ka pasur luftë? Nuk 
lejohet të hyjë asnjë udhëtar civil.” Dhe kohë pas kohe, pasi i shi-
konte ata udhëheqës në sy dhe ua shpjegonte me qetësi misionin 
e tij, ai dhe Vëllai Babel lejoheshin të udhëtonin nëpër vend dhe të 
përmbushnin atë që Zoti i kishte dërguar të bënin.48

Pas afro 11 muajve, Plaku Benson u zëvendësua nga Plaku Alma 
Soni, një Ndihmës i Të Dymbëdhjetëve, që shërbeu në Europë me 
gruan e tij, Lionën. Vëllai Babel qëndroi për ta ndihmuar çiftin Soni. 
Që nga koha kur Plaku Benson u largua nga Solt- Lejk Siti më 29 ja-
nar 1946, deri në kohën kur u kthye më 13 dhjetor 1946, ai udhëtoi 
gjithsej 98.550 kilometra. Plaku Benson ndiente se misioni kishte 
qenë një sukses, por qe i shpejtë për të thënë: “Unë e njoh burimin 
e suksesit që i shoqëroi punët tona. Kurrë, asnjëherë nuk kam ndier 
se do të ishte e mundur që unë apo bashkëpunëtorët e mi do ta 
përmbushnin misionin, në të cilin u caktuam, pa fuqinë drejtuese 
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të të Plotfuqishmit.” 49 Suksesi i misionit mund të shihej te forca 
e Kishës në kombet europiane, e organizuar sërish dhe në rritje. 
Sukses mund të shihej edhe në jetën e shenjtorëve të veçantë – in-
dividëve si një burrë që dikur iu afrua Presidentit Tomas S. Monson 
shumë vite më vonë në një mbledhje në Cvikau të Gjermanisë. Ai 
i kërkoi Presidentit Monson që t’i bënte të fala Ezra Taft Bensonit. 
Më pas ai tha me zë të lartë: “Ai më shpëtoi jetën. Ai më dha ushqim 
për të ngrënë e rroba për t’i veshur. Ai më dha shpresë. Perëndia 
e bekoftë atë!” 50

Patriotizmi, të Qenit Burrë Shteti dhe Shërbimi 
në Qeverinë e Shteteve të Bashkuara 

Ndërkohë që Plaku Benson ishte larg shtëpisë, atij iu kujtua diçka 
të cilën e kishte dashur fort që në të ri: nënshtetësinë e tij në Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës. Nga i ati, Xhorxh Taft Benson i Riu, ai 
kishte mësuar ta donte mëmëdheun e tij dhe parimet mbi të cilat ai 
ishte themeluar. Ai kishte mësuar se Kushtetuta e Shteteve të Bash-
kuara të Amerikës – dokumenti që qeveriste ligjet e kombit – ishte 
përgatitur nga burra të frymëzuar. Ai e mbështeti të drejtën e votës 
dhe gjithnjë kujtonte një bisedë që pati me të atin pas një zgjedhje-
je. Xhorxhi kishte mbështetur haptazi një kandidat të caktuar dhe 
madje ishte lutur për këtë burrë në lutjet familjare. Pasi Xhorxhi 
mësoi se kandidati i tij e kishte humbur zgjedhjen, Ezra e dëgjoi 
atë të lutej për burrin që kishte fituar. Ezra e pyeti të atin përse do 
të lutej për një kandidat që nuk ishte zgjedhja e tij. “Bir”, u përgjigj 
Xhorxhi, “mendoj se ai do të ketë nevojë për lutjet tona edhe më 
tepër se sa do të kishte kandidati im”.51

Në prill të vitit 1948, Plaku Benson mbajti fjalimin e tij të parë, 
nga shumë të tillë, në konferencat e përgjithshme që u përqendrua 
në “misionin profetik” të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe 
rëndësinë e lirisë. Ai dëshmoi se Zoti i kishte përgatitur Shtetet e 
Bashkuara [të Amerikës] “si djepin e lirisë” në mënyrë që ungjilli 
të mund të rivendosej atje.52 “Ne jemi pasuesit e Princit të Paqes”, 
dha mësim ai afër fundit të ligjëratës, “dhe duhet t’ia rikushtojmë 
jetën tonë përhapjes së të vërtetës e drejtësisë dhe ruajtjes së . . . 
lirisë dhe pavarësisë”.53 Në fjalimet vijuese, ai foli për Shtetet e 
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Bashkuara të Amerikës si “baza e veprimeve të Zotit në këto ditë 
të mëvonshme”.54

Plaku Benson paralajmëroi për kërcënime ndaj lirisë në Shtetet 
e Bashkuara dhe në mbarë botën. Ai foli shpesh me forcë kundër 
“sistemeve shtypëse të bëra nga njeriu” për qeverisje, “që janë në 
kundërshtim me parimet e përjetshme”.55 Ai paralajmëroi edhe për 
ndikime të tjera që e kërcënonin lirinë, përfshirë argëtimin e pamo-
ralshëm, mungesën e respektit ndaj ditës së Shabatit, vetëkënaqësinë 
dhe mësimet e rreme.56 Ai i nxiti shenjtorët e ditëve të mëvonshme 
kudo në botë që ta përdornin ndikimin e tyre për të ndihmuar që 
të siguronin se do të zgjidheshin njerëz të mençur e të mirë në po-
zicione publike.57 Ai shpalli: “Predikimi frytdhënës i ungjillit mund 
të lulëzojë vetëm në një atmosferë lirie. Po, ne të gjithë themi se e 
duam lirinë. Por ajo nuk mjafton. Ne duhet ta mbrojmë e ta mbajmë 
të sigurt atë të cilën e duam. Ne duhet ta shpëtojmë lirinë.” 58

Më 24 nëntor 1952, fjalët e fuqishme të Plakut Benson për patrio-
tizmin u vunë në provë kur ai mori një ftesë për t’i shërbyer atdheut 
të tij. Ai kishte udhëtuar për në qytetin e Nju- Jorkut me ftesën e 
Duajt D. Ajzenhauër, i cili sapo ishte zgjedhur president i Shteteve 
të Bashkuara. Ajzenhauëri i sapozgjedhur për president po merrte 
parasysh që Plaku Benson të shërbente në kabinetin e tij – me fjalë 
të tjera, të ishte një nga këshilluesit e tij më kryesorë – në pozicionin 
e ministrit të bujqësisë për të gjithë kombin. Plaku Benson ishte i 
nderuar nga vëmendja. “Por”, më vonë tha: “Nuk e doja atë punë. 
. . . Askush me mend në kokë, i thashë vetes, nuk do të donte të 
ishte Ministri i Bujqësisë në kohë si këto. . . . Dija diçka për atë që 
përmbante posti: shkëmbimet e zjarrta copëtuese të fraksioneve, 
trysnitë e fuqishme dhe problemet e koklavitura. . . .

Por nuk ishin vetëm problemet dhe trysnitë që më shqetësonin. 
Ne të gjithë i kemi ato. Si shumë amerikanë, unë ngurroja të përfshi-
hesha aktivisht në politikë. Sigurisht, dëshiroja të shihja burra me 
ideale të larta e karakter të mirë të zgjidheshin e të caktoheshin për 
ta drejtuar qeverinë, por ajo ishte tejet e ndryshme nga të zhyturit 
vetë në të. . . .

Mbi të gjitha, sidoqoftë, isha më se i kënaqur me punën që po 
bëja tashmë si një anëtar i Këshillit të Të Dymbëdhjetëve. . . . As nuk 
e dëshiroja dhe as nuk e synoja që të bëja një ndryshim.” 59
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Përpara se të shkonte për të takuar Ajzenhauërin e sapozgjedhur 
për president, Plaku Benson kishte kërkuar këshillë nga Presiden-
ti Dejvid O. Mek- Kei, Presidenti i Kishës në atë kohë. Presidenti 
Mek- Kei i kishte thënë: “Vëllai Benson, mendja ime është e qartë 
lidhur me çështjen. Nëse mundësia vjen, me frymën e duhur, men-
doj se ti duhet ta pranosh.” 60 Kjo këshillë e drejtpërdrejtë, e ndër-
thurur me dëshirën themelore të Plakut Benson për të “luftuar me 
efektshmëri për bindjet [e tij] si një amerikan”, shkaktoi atë që ai e 
quajti “debat i brendshëm”.61

Kur z. Ajzenhauër dhe Plaku Benson u takuan për herë të parë, 
presidentit të sapozgjedhur nuk iu desh shumë për t’i ofruar Plakut 
Benson pozicionin e ministrit të bujqësisë. Plaku Benson renditi 
menjëherë arsyet përse ai mund të mos ishte njeriu i duhur për 
detyrën, por Ajzenhauëri i sapozgjedhur për president nuk u pra-
pësua. Ai tha: “Ne kemi një punë për të bërë. Unë nuk dëshiroja 
të bëhesha president, të them të drejtën, kur filloi shtytja. Por nuk 

Plaku Benson duke u betuar si Ministër i Bujqësisë së 
shteteve të Bashkuara nga Kryegjykatësi fred M. Vinson, 

me Presidentin Duajt D. ajzenhauër duke vështruar
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mund të mos pranosh t’i shërbesh Amerikës. Unë të dua në ekipin 
tim dhe nuk mund të thuash jo.” 62

“Kjo i vuri kapakun”, kujtoi Plaku Benson. “Kushtet e këshillës 
së Presidentit Mek- Kei ishin plotësuar. Edhe pse ndjeva se tashmë 
e kisha marrë nga Kisha ime atë që në sytë e mi ishte një nder më 
i madh nga ai që mund të më dhuronte qeveria, dhe ia thashë atij 
këtë, e pranova përgjegjësinë për t’u bërë Ministri i Bujqësisë e për 
të shërbyer për jo më pak se dy vjet – nëse ai do të më donte për 
aq kohë”.63

Menjëherë pas pranimit të pozicionit, Plaku Benson e shoqëroi 
Ajzenhauërin e sapozgjedhur për president në një konferencë për 
shtyp, ku caktimi i tij iu njoftua kombit. Sapo mbaroi konferenca, 
ai u kthye në hotel. I telefonoi Florës dhe i tha asaj se Presidenti 
i zgjedhur Ajzenauër i kishte kërkuar të shërbente dhe ai e kishte 
pranuar ftesën.

Ajo u përgjigj: “E dija se ai do ta bënte. Dhe e dija që ti do të 
pranoje.”

Ai shpjegoi: “Kjo do të nënkuptojë një përgjegjësi të jashtëzakon-
shme – dhe shumë probleme të mëdha për të dy ne”.

“E di”, tha ajo, “por duket se ai është vullneti i Perëndisë”.64

Sikurse e kishte pritur Plaku Benson, administrimi i tij si ministër 
i bujqësisë ishte një përvojë e trazuar për të dhe familjen e tij. Por ai 
këmbëngulte se nuk po përpiqej “të fitonte një konkurs popullarite-
ti” – se dëshironte thjesht “t’i shërbente bujqësisë dhe t’i shërbente 
Amerikës” 65 – dhe ai e ndoqi këtë zotim vetjak: “Është një strategji 
e mirë ta mbrosh të drejtën, edhe kur ajo nuk përkrahet në masë. 
Ndoshta duhet të them, veçanërisht kur nuk përkrahet në masë.” 66 
Ishte fat i mirë për të që nuk ishte i shqetësuar nga popullariteti; 
ndërkohë që ai mbeti i palëkundur dhe i vërtetë ndaj bindjeve të tij, 
popullariteti i tij mes politikanëve dhe qytetarëve u luhat ndjeshëm. 
Me raste, njerëzit dëshironin që ai të hiqej nga pozicioni si ministër 
i bujqësisë.67 Herë të tjera, njerëzit sugjeruan se ai do të ishte një 
zgjedhje e mirë si zëvendëspresident i Shteteve të Bashkuara.68

Edhe në rolin e tij si udhëheqës i qeverisë, Plaku Benson ishte i 
hapur rreth idealeve të tij të krishtera, dëshmisë së tij për ungjillin 
e rivendosur dhe përkushtimin e tij ndaj Kishës së Jezu Krishtit të 
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Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Sa herë që ai drejtonte një 
mbledhje me kolegët e tij në Ministrinë e Bujqësisë, mbledhja fi-
llonte me një lutje.69 Ai i dërgonte Presidentit Ajzenhauër fragmente 
nga Libri i Mormonit që profetizonin për fatin e Shteteve të Bash-
kuara të Amerikës dhe presidenti më vonë tha se i kishte lexuar 
“me interesin më të madh”.70 Ai po ashtu u dha kopje të Librit të 
Mormonit shumë udhëheqësve të tjerë të botës.71 Në vitin 1954, 
Eduard R. Mërou, një gazetar i mirënjohur i lajmeve televizive në 
Shtetet e Bashkuara, i kërkoi Plakut Benson leje për ta nxjerrë fa-
miljen Benson në një program të mbrëmjes së të premtes, të quajtur 
“Nga Njeriu te Njeriu”. Plaku dhe motra Benson nuk pranuan në 
fillim, por më vonë dhanë pëlqimin pasi dëgjuan të birin, Ridin, i cili 
e pa ftesën si një mundësi të shkëlqyer për punë misionare. Më 24 
shtator 1954, njerëzit në të gjithë kombin panë një mbrëmje të drejt-
përdrejtë, të papërgatitur, familjare në shtëpinë Benson. Z. Mërou 
mori më tepër letra nga admiruesit si rrjedhim i atij programi nga 
ç’kishte marrë për ndonjë program tjetër. Njerëz nga i gjithë vendi 
dhe nga rrethana të ndryshme fetare shkruan për ta falënderuar 
familjen Benson për shembullin e tyre të shkëlqyer.72

Plaku Benson shërbeu si ministër i bujqësisë për tetë vjet, gjatë 
gjithë kohës që presidenti Ajzenhauër i udhëhoqi Shtetet e Bash-
kuara. Presidenti Mek- Kei tha se puna e Plakut Benson do të “shë-
nohet për të gjithë kohën si një lëvdatë për Kishën dhe kombin”.73 
Plaku Benson hodhi vështrimin prapa në ato vite në qendër të 
vëmendjes kombëtare dhe tha: “E dua këtë tokë të madhërishme. 
Ka qenë një nder të shërbeja.” 74 Ai gjithashtu komentoi: “Nëse do të 
më duhej ta bëja të gjithën nga e para, do të ndiqja pak a shumë të 
njëjtën rrjedhë”.75 Duke e hedhur vështrimin përpara në shërbesën 
e tij në vazhdim si Apostull, ai tha: “Tani [unë] ia përkushtoj kohën 
time të vetmes gjë që dua më shumë se sa bujqësia”.76

Edhe pse shërbimit në qeveri të Plakut Benson i erdhi fundi në 
vitin 1961, dashuria e tij për atdheun e tij dhe për parimin e lirisë 
vazhduan. Në shumë prej fjalimeve të tij në konferencat e përgjith-
shme, ai u përqendrua në këto tema. Ai iu drejtua Shteteve të Bash-
kuara të Amerikës si “një tokë që e dua me gjithë zemrën time”.77 
Ai tha gjithashtu: “Unë e përkrah patriotizmin dhe atdhedashurinë 
në të gjitha tokat”.78 Teksa i këshillonte të gjithë shenjtorët e ditëve 
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të mëvonshme që ta donin vendin e tyre, ai dha mësim: “Patriotiz-
mi është më tepër sesa valëvitje flamuri dhe fjalë guximtare. Është 
mënyra se si reagojmë ndaj çështjeve publike. Le ta ripërkushtojmë 
veten tonë si patriotë në kuptimin më të vërtetë.” 79 “Ndryshe nga 
përfituesi politik, politikani i vërtetë vlerëson parimin mbi populla-
ritetin dhe punon që të krijojë popullaritet për ato parime politike 
që janë të urta e të drejta.” 80

Një Dëshmitar i Veçantë i Emrit të Krishtit

Si Apostull i Zotit Jezu Krisht, Plaku Ezra Taft Benson iu bind 
urdhrit për të “d[alë] . . . në mbarë botën dhe [për t’i] predik[uar] 
ungjillin çdo krijese” (Marku 16:15) dhe për aë “hapur derën me anë 
të shpalljes së ungjillit të Jezu Krishtit” (DeB 107:35). Ai shërbeu në 
shumë pjesë të botës, duke vizituar misione e duke u dhënë mësim 
njerëzve.

Atij i pëlqente fort privilegji i takimit me shenjtorë të ditëve të 
mëvonshme. Në fjalimin e një konference të përgjithshme, ai ko-
mentoi: “Nganjëherë i kam thënë gruas sime, ndërsa kthehesha nga 
vizitat nëpër kunje, se nuk e di se si do të jetë me saktësi parajsa, 
por nuk mund të kërkoja asgjë më të mirë atje se sa të kisha këna-
qësinë dhe gëzimin e shoqërimit me llojin e burrave dhe të grave 
që takoj në udhëheqjen e kunjeve dhe të lagjeve të Sionit dhe të 
misioneve të tokës. Me të vërtetë ne jemi shumë të bekuar.” 81 Në 
një fjalim tjetër ai tha: “Ka një frymë të vërtetë vëllazërie e shoqëri-
mi në Kishë. Është diçka shumë e fuqishme, diçka e paprekshme, 
por shumë e vërtetë. E ndiej atë, sikurse bashkëpunëtorët e mi, kur 
udhëtojmë nëpër të gjitha kunjet dhe lagjet e Sionit dhe nëpër të 
gjitha misionet e tokës. . . . Gjendet gjithnjë ajo ndjenjë shoqërimi 
e vëllazërie. Është një nga gjërat e ëmbla në lidhje me anëtarësinë 
në Kishën dhe mbretërinë e Perëndisë.” 82

Plaku Benson gjithashtu donte ta ndante dëshminë e tij për Shpë-
timtarin me njerëz të besimeve të tjera. Për shembull, në vitin 1959, 
ai shkoi me motrën Benson dhe katër anëtarë të Ministrisë së Bujqë-
sisë të Shteteve të Bashkuara për të vizituar shtatë vende, përfshirë 
Bashkimin Sovjetik. Edhe pse ishte atje për meritë të pozicionit të 
tij si ministër i bujqësisë, dëshmia e tij apostolike preku zemrat e 
shumë njerëzve. Ai tregoi:
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“Rrugës për në aeroport, natën [tonë] të fundit në Moskë, i për-
menda . . . njërit prej udhërrëfyesve tanë zhgënjimin tim që nuk 
kishim pasur mundësi të vizitonim një kishë në Rusi. Ai i tha disa 
fjalë shoferit, makina u kthye mbrapa në mes të bulevardit dhe si 
përfundim ndaluam përpara një ndërtese të vjetër me allçi në një 
rrugë anësore të errët, të ngushtë, me gurë kalldrëmi jo larg nga 
Sheshi i Kuq. Kjo ishte Kisha Qendrore Baptiste.

Ishte një natë me shi, e vrenjtur tetori, me një të ftohtë të dallue-
shëm në ajër. Por kur hymë në kishë, e gjetëm të mbushur; njerëzit po 
rrinin në këmbë në korridor, te hyrja, madje edhe në rrugë. Mësuam 
se çdo të diel, të martë dhe të enjte mblidheshin turma të ngjashme.

Pashë fytyrat e njerëzve. Shumë ishin në moshë të mesme e më të 
thyer, por një numër befasues ishin të rinj. Rreth katër në çdo pesë 
prej tyre ishin gra, shumica e tyre me koka të mbuluara me shami. 
Na drejtuan brenda një vendi në krah të foltores. . . .

Shërbestari tha pak fjalë dhe më pas organoja bëri një apo dy 
akorde dhe filloi një himn në të cilin të gjithë të pranishmit u bash-
kuan si një e tërë. Të dëgjoja një mijë deri në 1500 zëra të ngritur 
atje, u bë një nga përvojat më ndikuese të të gjithë jetës sime. Në 
besimin tonë të përbashkët si të krishterë, ata na u drejtuan me një 
mesazh mirëseardhjeje që i kapërceu të gjitha ndryshimet e gjuhës, 
të qeverisjes, të historisë. Dhe teksa po përpiqesha të rifitoja drejt-
peshimin nën këtë ndikim emocional, shërbestari më kërkoi, në-
përmjet një përkthyesi që ndodhej atje, që t’u flisja të pranishmëve.

“M’u desh një çast përpjekjeje të madhe që t’i zotëroja ndjenjat 
e mia aq sa për të pranuar. Pastaj, pjesërisht thashë: ‘Ishit shumë të 
sjellshëm që më kërkuat t’ju përshëndes.

Ju sjell përshëndetjet e miliona e miliona njerëzve kishtarë në 
Amerikë e nëpër botë.’ Dhe papritur ishte gjëja më e natyrshme në 
botë që t’u flisja këtyre të krishterëve sikurse unë rreth të vërtetave 
më të shenjta, të njohura për njeriun.

‘Ati ynë Qiellor nuk është shumë larg. Ai mund të jetë shumë 
afër nesh. Perëndia jeton, unë e di se Ai jeton. Ai është Ati ynë. Jezu 
Krishti, Shëlbuesi i Botës, përkujdeset për këtë tokë. Ai do t’i drejtojë 
të gjitha gjërat. Mos kini frikë, mbajini urdhërimet e Tij, duajeni njëri- 
tjetrin, lutuni për paqe dhe gjithçka do të shkojë mirë.’
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Ndërkohë që çdo fjali përkthehej për të pranishmit, pashë gra tek 
merrnin shamitë e tyre dhe, siç e tregoi një vëzhgues, filluan t’i ‘tund-
nin si një nënë që i thoshte përgjithmonë lamtumirë birit të saj të 
vetëm’. Kokat e tyre tundeshin me vrull teksa ofshanin ja, ja, ja! (po, 
po, po!). Pastaj, për herë të parë vura re se madje edhe galeria ishte 
mbushur dhe shumë njerëz po rrinin në këmbë të mbështetur te 
muret. Ula vështrimin te një grua e moshuar përpara meje, kokën të 
mbuluar nga një shami e vjetër, e thjeshtë, një shall mbi supe, fytyra 
e saj e plakur, e rrudhosur, e qetë nga besimi. I fola drejtpërdrejt asaj.

‘Kjo jetë është vetëm një pjesë e përjetësisë. Ne jetuam përpara 
se të vinim këtu si fëmijë shpirtërorë të Perëndisë. Ne vërtet do të 
jetojmë përsëri pasi të largohemi nga kjo jetë. Krishti i theu prangat 
e vdekjes dhe u ringjall. Ne të gjithë vërtet do të ringjallemi.

Unë besoj shumë vendosmërisht te lutja. E di se është e mun-
dur të afrohemi e të ta shfrytëzojmë atë Fuqi të Padukshme që na 
jep forcë dhe një spirancë të tillë në kohë nevoje.’ Me çdo fjali që 
shqiptoja, koka e moshuar tundej me miratim. Dhe aq e vjetër, e 
mpakur dhe e rrudhosur siç ishte, ajo grua ishte e bukur në për-
kushtimin e saj.

Nuk më kujtohet gjithçka që thashë, por më kujtohet se u ndjeva 
i lartësuar, i frymëzuar nga fytyrat e përqendruara të këtyre burrave 
e grave të cilat po e vërtetonin me kaq palëkundshmëri besimin e 
tyre tek Perëndia të cilit i shërbenin dhe e donin.

Në mbyllje thashë: ‘Ju lë dëshminë time si shërbëtor i Kishës 
për shumë vite se e vërteta do të durojë. Koha është në anën e së 
vërtetës. Perëndia ju bekoftë dhe ju mbajttë në të gjitha ditët e jetës 
suaj, unë lutem, në emrin e Jezu Krishtit, Amen.’

Me këtë i dhashë fund asaj bisede të shkurtër të atypëratysh-
me, sepse nuk mund të thoja asgjë më tepër dhe u ula. Të gjithë 
të pranishmit kënduan një himn të parapëlqyer të fëmijërisë sime 
‘Per’ndia me Ju Qoft’ kur Prap’ t’Tako’emi.’ Ne u larguam nga kisha 
ndërsa ata këndonin dhe teksa ecnim midis radhëve të karrigeve, 
ata tundnin shamitë në shenjë lamtumire – dukej sikur që të 1500 
njerëzit po na përshëndesnin teksa iknim.

Ka qenë privilegji im të flas përpara shumë grupeve në kisha 
në të gjitha anët e botës, por ndikimi i asaj përvoje është thuajse i 
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papërshkrueshëm. Nuk do ta harroj kurrë atë mbrëmje për aq sa 
të kem jetë.

Rrallë, nëse ndonjëherë, e kam ndier unitetin e njerëzimit dhe 
mallin e pashuar të zemrës njerëzore për liri, aq fort sa në atë 
çast. . . .

U ktheva [në shtëpi] i vendosur për ta treguar shpesh këtë ngjarje, 
sepse ajo tregon se si fryma e lirisë, fryma e vëllazërisë dhe fryma 
e fesë jetojnë përgjithnjë pavarësisht nga të gjitha përpjekjeve për 
t’i shkatërruar ato.” 83

President i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve

Më 26 dhjetor 1973, Plaku Benson mori lajmin e papritur se Pre-
sidenti i Kishës, Presidenti Harold B. Li, kishte vdekur papritmas. 
Me vdekjen e Presidentit Li, këshilltarët në Presidencën e Parë zunë 
vendet e tyre në Kuorumin e të Dymbëdhjetëve. Katër ditë më 
vonë, Spenser W. Kimball u veçua si President i Kishës dhe Ezra 
Taft Benson u veçua si President i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apos-
tujve. Me këtë përgjegjësi, Presidenti Benson mori përsipër detyra 

Presidenti Benson me këshilltarët e tij në Presidencën e Parë: Presidentin 
Gordon B. Hinkli (majtas) dhe Presidentin Tomas s. Monson (djathtas)
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administrative shtesë. Ai kryesoi në mbledhjet javore të kuorumit 
dhe bashkërendoi punën e vëllezërve të tij, përfshirë caktimet e tyre 
për të kryesuar në konferenca kunjesh, udhëtime nëpër misione 
dhe për të thirrur patriarkë kunjesh. Ai kishte edhe disa përgjegjësi 
mbikëqyrëse mbi Autoritete të tjera të Përgjithshme. Një personel 
administrativ kujdesej për detyrat e nëpunësve për të ndihmuar atë 
dhe vëllezërit e tij që ta organizonin punën.84

Në një mbledhje me Kuorumin e Të Dymbëdhjetëve, Presidenti 
Benson shprehu mendimet e tij rreth shërbimit si Presidenti i tyre: 
“Kam pasur një shqetësim të ankthshëm rreth kësaj përgjegjësie të 
madhe – jo një ndjenjë frikësuese, sepse e di se nuk mund të dësh-
tojmë në këtë punë . . . nëse bëjmë më të mirën tonë. E di se Zoti 
do të na përkrahë, por më shkakton shqetësim të madh të thirrem 
për të udhëhequr mbi një grup burrash të tillë si ju – dëshmitarë të 
veçantë të Zotit Jezu Krisht.” 85

Presidenti Benson e ndërthuri këtë përulësi me guximin karak-
teristik dhe me këmbënguljen për të punuar shumë. Ai shpesh u 
kalonte përgjegjësi të tjerëve që ata të kishin mundësi të shërbenin. 
Ai priste më të mirën nga ata që udhëhiqte, ashtu sikurse priste më 
të mirë nga vetja. Por edhe pse ishte kërkues, ai ishte dashamirës. 
Ai i dëgjonte pikëpamjet e vëllezërve të tij, duke nxitur diskutime 
të hapura në mbledhjet e kuorumit. Plaku Bojd K. Paker, Plaku 
Rasëll M. Nelson dhe Dallin H. Ouks, që ishin anëtarë të rinj të 
Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve nën udhëheqjen e tij, thanë se ai 
gjithnjë i nxiste të shprehnin pikëpamjet e tyre, edhe nëse idetë e 
tyre ishin të ndryshme nga të tijat.86

Anëtarët e Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve mësuan se udhëheqja 
e Presidentit Benson bazohej mbi parime të pandryshueshme. Për 
shembull, ai tha në mënyrë të përsëritur: “Mbani mend, Vëllezër, 
në këtë punë është Shpirti që është i rëndësishëm”.87 Dhe ai kish-
te një standard me të cilin i maste të gjitha vendimet e kuorumit. 
Ai pyeste: “Çfarë është më e mira për Mbretërinë?” Plaku Mark E. 
Pitersen, që shërbeu me të në Kuorumin e të Dymbëdhjetëve, tha: 
“Përgjigjja për atë pyetje ka qenë faktori vendimtar në çdo çështje 
të rëndësishme që i është parashtruar Presidentit Ezra Taft Benson 
gjatë gjithë jetës së tij”.88
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President i Kishës

Presidenti Spenser W. Kimball vdiq më 5 nëntor 1985, pas një 
sëmundjeje të zgjatur. Udhëheqja e Kishës tani binte mbi Kuoru-
min e Dymbëdhjetë Apostujve, me Presidentin Ezra Taft Benson si 
Presidenti dhe anëtari më i vjetër i tyre. Pesë ditë më vonë, në një 
mbledhje solemne dhe nderuese të Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve 
në tempullin e Solt- Lejkut, Presidenti Benson u veçua si Presidenti 
i Kishës. Ai u frymëzua t’i kërkonte Presidentit Gordon B. Hinkli që 
të shërbente si Këshilltari i tij i Parë në Presidencën e Parë dhe t’i 
kërkonte Presidentit Tomas S. Monson që të shërbente si Këshilltari 
i tij i Dytë.

Presidenti Benson ishte në dijeni të shëndetit të pasigurt të Pre-
sidentit Kimball dhe kishte shpresuar se forca fizike e mikut të tij 
do të përtërihej. “Kjo është një ditë që nuk e kisha parashikuar”, 
tha Presidenti Benson në një konferencë për shtyp, pak pasi ishte 
veçuar si President i Kishës. “Gruaja ime, Flora, dhe unë jemi lutur 
vazhdimisht që ditët e Presidentit Kimball do të zgjateshin në këtë 
tokë dhe që një mrekulli tjetër do të kryhej në emër të tij. Tani që 
Zoti ka folur, ne vërtet do të bëjmë më të mirën tonë, nën drejtimin 
e Tij udhërrëfyes, për ta çuar përpara punën në tokë.” 89

Në konferencën e tij të parë të përgjithshme si President i Kishës, 
Presidenti Benson tregoi se ku do të ishte theksi i tij kryesor për 
çuarjen përpara të punës së Zotit. “Në kohën tonë”, deklaroi ai, “Zoti 
ka zbuluar nevojën për të ritheksuar Librin e Mormonit”.90

Si anëtar i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, Presidenti Benson 
kishte predikuar në mënyrë të përsëritur rreth rëndësisë së Librit të 
Mormonit.91 Si President i Kishës, ai i kushtoi edhe vëmendje më të 
madhe kësaj teme. Ai deklaroi se “e gjithë Kisha [ishte] nën ndësh-
kim”, sepse shenjtorët e ditëve të mëvonshme nuk po e studionin 
mjaftueshëm Librin e Mormonit ose nuk po ia vinin mjaftueshëm 
veshin mësimeve të tij. Ai tha: “Libri i Mormonit nuk ka qenë, as nuk 
është ende, qendra e studimit tonë vetjak, e mësimdhënies sonë në 
familje, e predikimit dhe punës sonë misionare. Për këtë ne duhet 
të pendohemi.” 92 Ai citonte vazhdimisht deklaratën e Profetit Jozef 
Smith se njerëzit “do t’i afrohe[n] më shumë Perëndisë duke iu bin-
dur porosive të tij, se nga ndonjë libër tjetër” 93 dhe dha shpjegime 
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për atë premtim. “Ka një fuqi brenda librit”, tha ai, “që do të fillojë 
të rrjedhë në jetën tuaj që në çastin kur filloni një studim serioz të 
librit”.94 Ai i nxiti shenjtorët e ditëve të mëvonshme për ta “përmby-
tur tokën dhe jetën e [tyre] me Librin e Mormonit”.95

Në të gjithë botën, shenjtorët e ditëve të mëvonshme ia vunë 
veshin kësaj këshille nga profeti i tyre. Si rrjedhim, ata u forcuan, si 
individë dhe si bashkësi.96 Presidenti Hauard W. Hanter tha: “A do 
të shohë ndonjë brez, përfshirë ata që ende nuk janë lindur, prapa 
te drejtimi i Presidentit Ezra Taft Benson dhe të mos mendojë me-
njëherë për dashurinë e tij për Librin e Mormonit? Ndoshta asnjë 
President i Kishës që nga vetë Profeti Jozef Smith nuk ka bërë aq 
shumë për t’i dhënë mësim të vërtetat e Librit të Mormonit, për ta 
bërë atë një rrjedhë të përditshme studimore për tërë anëtarësinë e 
Kishës dhe për ta ‘përmbytur tokën’ me shpërndarjen e tij.” 97

E lidhur ngushtë me dëshminë e Presidentit Benson për Librin 
e Mormonit ishte dëshmia e tij për Jezu Krishtin. Në një kohë kur 
shumë njerëz nuk e pranonin “natyrën hyjnore të Shpëtimtarit”, ai 
dha siguri se “ky libër i frymëzuar në mënyrë hyjnore është gurthe-
mel për t’i dhënë dëshmi botës se Jezusi është Krishti”.98 Që nga 
shugurimi i tij si Apostull në vitin 1943, Presidenti Benson kishte 
shërbyer me zell si dëshmitar i vërtetësisë së gjallë të Shpëtimtarit. Si 
President i Kishës, ai dëshmoi për Jezu Krishtin dhe Shlyerjen e Tij 
me fuqi e ngutje të përtërirë. Ai i këshilloi shenjtorët të “kryesohen 
nga Krishti” dhe “të treten në Krishtin”,99 që të “jetojnë një jetë të 
përqendruar te Krishti”.100 Duke folur për Shpëtimtarin, ai tha: “Me 
gjithë qenien time, unë e dua Atë”.101

Presidenti Benson na mësoi edhe për tema të tjera me ngutje dhe 
fuqi. Ai paralajmëroi për rreziqet e krenarisë. Ai dëshmoi për rëndë-
sinë e përjetshme të familjes. Ai na mësoi parimet e besimit dhe të 
pendimit dhe theksoi nevojën për punë të përkushtuar misionare.

Edhe pse nuk fliste aq shpesh sa kishte folur më parë në shërbe-
sën e tij për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai e festoi 200 vjetorin 
e nënshkrimit të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara duke folur 
mbi atë temë në konferencën e përgjithshme të Kishës në tetor të 
vitit 1987. Dhe ai vazhdoi ta donte lirinë dhe patriotizmin e vërtetë 
në mbarë botën. Nga fundi i viteve 1980 dhe fillimi i viteve 1990, ai 
u gëzua nga lajmi se kishte rënë Muri i Berlinit dhe se njerëzit në 
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Rusi e në Europën Lindore po merrnin liri më të madhe, me qeveri 
që ishin më të hapura ndaj adhurimit fetar.102

Presidenti Benson dha një sërë bisedash për grupe të caktuara 
të anëtarëve të Kishës.. Duke nisur në prill të vitit 1986, ai përgatiti 
predikime që iu drejtoheshin të rinjve, të rejave, nënave, mësuesve 
të shtëpisë, etërve, djemve në moshë madhore beqarë, vajzave në 
moshë madhore beqare, fëmijëve dhe të moshuarve. Sikurse tha 
Presidenti Hauard W. Hanter: “Ai foli për gjithsecilin dhe ishte i 
shqetësuar për të gjithë. Ai u foli grave të Kishës dhe burrave. Ai u 
foli të moshuarve. Ai u foli atyre që ishin beqarë, atyre që ishin në 
rininë e tyre dhe ai donte shumë t’iu fliste fëmijëve në Kishë. Ai i 
dha këshillë të mrekullueshme, të individualizuar të gjithë anëtarë-
sisë, cilatdo që ishin rrethanat e tyre vetjake. Ato predikime do të 
vazhdojnë të na përkrahin e udhërrëfejnë teksa reflektojmë për to 
për shumë vite që do të vijnë.” 103

Presidenti Benson vajtoi kur mori një letër nga një familje që ishte 
ndikuar nga një prej këtyre bisedave. Në atë letër, një baba i ri shpje-
gonte se ai dhe gruaja e tij e kishin parë konferencën e përgjithshme 
në televizor. Djali i tyre tre vjeçar po luante në dhomën ngjitur, ku 
konferenca po jepej në radio. Pasi dëgjuan mesazhin e Presidentin 
Benson për fëmijët, nëna dhe babai u futën në dhomën ku po lu-
ante biri i tyre. Vogëlushi “raportoi me gjallëri: ‘Ai burri në radio tha 
se edhe kur bëjmë gabime, Ati ynë Qiellor prapë na do’. Ai pohim 
i thjeshtë”, tha babai, “i ka lënë një mbresë të zgjatur e kuptimplote 
djalit tonë të vogël. Mund ta pyes ende sot për atë që tha Presidenti 
Benson dhe të marr të njëjtën përgjigje entuziaste. Është ngushëllu-
ese për të që të dijë se ai ka një Atë të mirë e të dashur në Qiell.” 104

Shpejt pas konferencës së përgjithshme të tetorit 1988, Presidenti 
Benson pësoi një infarkt që e bëri të pamundur që ai të fliste në 
publik. Për njëfarë kohë ai mori pjesë në konferenca të përgjith-
shme dhe në grumbullime të tjera publike. Në konferencat e vitit 
1989, këshilltarët e tij lexuan predikimet që ai kishte përgatitur. Në 
fillim të vitit 1990, këshilltarët e tij përçuan dashurinë e tij për shenj-
torët dhe citonin nga predikimet e tij të së shkuarës. Konferenca e 
prillit 1991 ishte konferenca e fundit ku ai mori pjesë. Që nga ajo 
kohë e në vazhdim, ai nuk ishte më në gjendje fizike për të bërë 
më tepër sesa t’i shihte zhvillimet në televizor.105
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Presidenti Gordon B. Hinkli kujtonte: “Siç mund të pritej, trupi i 
tij filloi ta linte me moshën. Ai nuk mund të ecte siç eci dikur. Nuk 
mund të fliste siç foli dikur. Pati një rënie të ngadaltë, por ai ishte 
ende profeti i zgjedhur i Zotit për sa kohë që jetonte.” 106 Presidenti 
Hinkli dhe Presidenti Tomas S. Monson e drejtuan Kishën me au-
toritetin që u ngarkoi Presidenti Benson, por Kisha nuk vazhdoi të 
merrte kurrë nisma të reja pa dijeninë dhe miratimin e Presidentit 
Benson.107

Ndërkohë që Presidenti Benson dobësohej fizikisht, edhe shën-
deti i Florës ligështohej dhe ajo vdiq më 14 gusht 1992. Më pak 
se dy vjet më vonë, më 30 maj 1994, ai u bashkua me të dhe trupi 
i tij i vdekshëm u varros pranë saj në Uitnin e tyre të dashur. Në 
varrimin e Presidentit Benson, Presidenti Monson kujtoi: “Në një 
rast ai më tha: ‘Vëllai Monson, mbaje mend, pavarësisht nga ajo që 
mund të sugjerojë dikush tjetër, unë dëshiroj të varrosem në Uitni 
të  Ajdahos’. President Benson, ne po e plotësojmë atë dëshirë sot. 
Trupi i tij do të kthehet në shtëpi në Uitni, por shpirti i tij i përjet-
shëm është kthyer në shtëpi te Perëndia. Ai, pa dyshim, po gëzohet 
me familjen e tij, miqtë e tij dhe të dashurën e tij, Florën. . . .

Djali i parmendës, që u bë profet i Perëndisë, ka shkuar në 
 shtëpi. Zoti e bekoftë kujtimin e tij.” 108
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Urdhërimi i Madh –  
Duaje Zotin

“Kur ne e vendosim Perëndinë të parin,  
gjithë gjërat e tjera zënë vendin e duhur 

ose largohen nga jeta jonë.”

Nga Jeta e Ezra Taft Bensonit

Jeta e Presidentit Ezra Taft Benson pasqyroi dashurinë e tij për 
Zotin dhe zotimin e tij besnik për të jetuar ungjillin. Një anëtar i fa-
miljes së tij të zgjeruar tha një herë: “Për Ezrën dhe familjen e tij, feja 
është një mënyrë e plotë jetese – diçka që duhet të jetohet shtatë 
ditë në javë. Ajo zë vendin e parë në mendimin e tij kur është çasti 
për të marrë vendime.” 1 

Edhe njerëzit jashtë familjes Benson e vunë re dashurinë e Pre-
sidentit Benson për Zotin. Në 1939- ën, kur Presidenti Benson po 
shërbente si president kunji, u ftua në Uashington, D.K. për t’u taku-
ar me drejtorët e Këshillit Kombëtar të Kooperativave të Fermerëve. 
“Pasi e shqyrtuan dhe e pyetën, bordi i drejtuesve i ofroi atij postin 
e sekretarit ekzekutiv të asaj organizate. . . . Edhe pse u emocionua 
nga kjo ofertë e papritur për shërbimet e tij, ai nuk deshi ta pranon-
te. Siç e kuptoi, puna do të përfshinte lobime ku përdoreshin pije 
alkoolike, gjë që nuk do të përputhej me fenë e tij.

‘Z. Benson’, u përgjigj Gjyqtari Xhon D. Miller, kryetari i grupit, 
‘kjo është arsyeja përse ju zgjodhëm ju. Ne e dimë se cilat janë 
standardet tuaja.’ Me garanci të plotë nga bordi se nuk pritej prej tij 
të përpiqej t’i kuptonte problemet e bujqësisë me gota kokteji, ai 
ishte i kënaqur ta pranonte postin, por vetëm pas konsultimit me 
Presidencën e Parë dhe bashkëshorten e tij.” 2

Presidenti Benson dha mësim se ne e shfaqim dashurinë tonë 
për Zotin përmes gatishmërisë tonë për të bërë vullnetin e Zotit. Ai 
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Sikurse Shpëtimtari i mësoi të riut pasanik, ne e tregojmë dashurinë 
tonë për Zotin kur ndihmojmë njerëz të tjerë (shih Mateu 19:16–21).
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tha: “Unë dëshiroj që çdo shenjtor i ditëve të mëvonshme të mund 
ta thotë dhe mendojë atë me gjithë zemrën e tij: ‘Do shkoj ku ti do 
që të shkoj. Do them çfar’ ti do që un’ të them. Do jem çfar’ ti do 
që të jem’ [shih Himne dhe Këngë të Fëmijëve, “Do të Shkoj ku Ti 
Do që të Shkoj”, f. 46]. Nëse ne të gjithë mund ta bëjmë këtë, ne do 
të sigurohemi për maksimumin e lumturisë këtu dhe ekzaltimin në 
mbretërinë çelestiale të Perëndisë në të ardhmen.” 3

Në një predikim në konferencën e përgjithshme në prill të 
1988- ës – predikim mbi të cilin mbështetet ky kapitull – Presidenti 
 Benson u përqendrua tek urdhërimi i parë dhe i madh: dashuria 
për Perëndinë. Lidhur me këtë predikim, Plaku Frensis M. Gibons, i 
Të Shtatëdhjetëve, vërejti: “Gjithçka për të cilën Presidenti Ezra Taft 
Benson punoi, gjithçka që përfaqësoi dhe gjithçka që shpresoi –për 
veten, për familjen e tij dhe për Kishën – është e përfshirë në këtë 
predikim.” 4

Mësime të Ezra Taft Bensonit
1

Urdhërimi i parë dhe i madh është të duash Zotin.

Prova e madhe e jetës është bindja ndaj Perëndisë. “Dhe ne do t’i 
provojmë me këtë”, tha Zoti, “për të parë nëse ata do t’i bëjnë të gji-
tha gjërat që Zoti, Perëndia i tyre, do t’i urdhërojë” (Abrahami 3:25).

Detyra e madhe e jetës është të mësosh vullnetin e Zotit dhe 
pastaj ta bësh atë.

Urdhërimi i madh i jetës është të duash Zotin.

“Ejani te Krishti,” udhëzon Moroni në dëshminë e tij përmbyllëse, 
“. . . dhe ta doni Perëndinë me gjithë fuqinë, mendjen dhe forcën 
tuaj” (Moroni 10:32).

Ky është, pra, urdhërimi i parë dhe i madh: “Duaje Zotin, Pe-
rëndinë tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me 
gjithë mendjen tënde e me gjithë forcën tënde” (Marku 12:30; shih 
edhe Mateu 22:37; Ligji i Përtërirë 6:5; Lluka 10:27; Moroni 10:32; 
DeB 59:5).

Është dashuria e pastër e Krishtit, që quhet dashuri hyjno-
re, që Libri i Mormonit dëshmon se është dashuria më e madhe 
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nga të gjitha — që nuk dështon kurrë, që nuk ka mbarim, që të 
gjithë njerëzit duhet ta kenë dhe pa të cilën ata nuk janë asgjë (shih 
Moroni 7:44–47; 2 Nefi 26:30).

“Prandaj, vëllezër të mi të dashur”, lutet Moroni, “lutiuni Atit me 
gjithë fuqinë e zemrës suaj, që të mbusheni me këtë dashuri që 
ai ua jep të gjithë atyre që janë pasues të vërtetë të Birit të tij Jezu 
Krisht; që ju të mund të bëheni bijtë e Perëndisë; që kur ai të shfa-
qet, ne të jemi si ai” (Moroni 7:48).

Në rrëfimet përmbyllëse të jareditëve si dhe të nefitëve, Moroni 
shënon se nëse njerëzit nuk do ta kenë këtë dashuri të pastër të 
Krishtit, që quhet dashuri hyjnore, ata nuk mund ta trashëgojnë atë 
vend që Krishti ka përgatitur në pallatet e Atit të Tij dhe as do të 
mund të shpëtohen në mbretërinë e Perëndisë (shih Ethëri 12:34; 
Moroni 10:21).

Fruti, nga i cili mori Lehi në vegimin e tij dhe që e mbushi shpir-
tin e tij me gëzim tejet të madh dhe që ishte shumë i dëshirueshëm 
mbi të gjitha gjërat, ishte dashuria e Perëndisë.5

Kur mendoj për dashurinë hyjnore, mendoj . . . për babanë tim 
dhe ditën kur ai u thirr në misionin e tij [shih faqet 5-7 në këtë libër]. 
E marr me mend se disa njerëz në botë mund të thonë se pranimi 
i asaj thirrjeje ishte vërtetim i asaj se ai nuk e donte me të vërtetë 
familjen e tij. Të lësh vetëm në shtëpi shtatë fëmijë dhe një bashkë-
shorte shtatzënë për dy vjet, si mund të ishte ajo dashuri e vërtetë? 
Por babai im dinte një këndvështrim më të gjerë të dashurisë. Ai 
e dinte se “të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e 
duan Perëndinë” (Romakëve 8:28). Ai e dinte se gjëja më e mirë që 
mund të bënte për familjen e tij ishte t’i bindej Perëndisë.6

Për ta dashur Perëndinë me gjithë zemrën, shpirtin, mendjen dhe 
forcën tënde kërkohet gjithçka. Ajo nuk është një përpjekje e lehtë. 
Është një angazhim i përgjithshëm i vetë qenies sonë – fizikisht, 
mendërisht, emocionalisht dhe shpirtërisht – ta duash Zotin.

Gjerësia, thellësia dhe lartësia e kësaj dashurie për Perëndinë 
shtrihet në çdo aspekt të jetës së njeriut. Dëshirat tona, qofshin 
shpirtërore apo materiale, duhet të vijnë nga dashuria për Zotin. 
Mendimet tona dhe dashuria jonë duhet të përqendrohen te Zoti. 
“Le të jenë të gjitha mendimet e tua të drejtuara te Zoti,” tha Alma, 
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“po, le të jetë dashuria e zemrës sate e vendosur përgjithnjë te Zoti” 
(Alma 37:36).7

2
Ne e tregojmë dashurinë tonë për Perëndinë 
kur e vendosim Atë të parin në jetën tonë.

Përse Perëndia e vuri të parin urdhërimin e parë? Sepse Ai e dinte 
që nëse ne vërtet do ta donim Atë, ne do të donim t’i mbanim të 
gjitha urdhërimet e Tij të tjera. “Sepse kjo është dashuria e Perën-
disë,” thotë Gjoni, “që ne të zbatojmë urdhërimet e tij” (1 Gjoni 5:3; 
shih edhe 2 Gjoni 1:6).

Ne duhet ta vëmë Perëndinë në krye të gjithçkaje tjetër në jetën 
tonë. Ai duhet të vijë i pari, pikërisht siç Ai deklaron në të parin e 
Dhjetë Urdhërimeve të Tij: “Nuk do të kesh perëndi të tjerë para 
meje” (Eksodi 20:3).

Kur ne e vendosim Perëndinë të parin, gjithë gjërat e tjera zënë 
vendin e duhur ose largohen nga jeta jonë. Dashuria jonë për Zotin 
do të drejtojë shpalljet e dashurisë sonë, kërkesat e kohës sonë, 
interesat që ndjekim dhe rendin e përparësive tona.

Ne duhet ta vëmë Perëndinë përpara kujtdo tjetër në jetën tonë.

Kur Jozefi ishte në Egjipt, kush ishte i pari në jetën e tij –Perëndia, 
puna e tij apo bashkëshortja e Potifarit? Kur ajo u përpoq ta joshte, 
ai u përgjigj duke thënë: “Si mund ta bëj unë këtë të keqe të madhe 
dhe të kryej një mëkat kundër Perëndisë?” (Zanafilla 39:9).

Jozefi hyri në burg pasi vuri Perëndinë të parin. Nëse do të për-
balleshim me një zgjedhje të ngjashme, ku do ta vendosnim ne 
besnikërinë tonë të parë? A mund ta vendosim Perëndinë përpara 
sigurisë, paqes, dëshirave, shëndetit dhe nderimeve të njerëzve?

Kur Jozefi u detyrua të zgjidhte, ai kishte ankth më të madh të 
kënaqte Perëndinë sesa gruan e punëdhënësit. Kur na kërkohet 
të zgjedhim, a kemi më shumë ankth të kënaqim Perëndinë sesa 
shefin tonë, mësuesin tonë, fqinjin tonë, apo personin me të cilin 
dalim në takime?

Zoti tha: “Ai që e do të atin ose nënën më shumë se unë, nuk 
është i denjë për mua; dhe ai që e do birin ose bijën më shumë 
se unë, nuk është i denjë për mua” (Mateu 10:37). Një nga provat 
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më të vështira prej të gjithave është kur ju duhet të zgjidhni midis 
kënaqjes së Perëndisë apo kënaqjes së dikujt që e doni apo respek-
toni – veçanërisht një pjesëtari të familjes.

Nefi u përball me atë provë dhe e trajtoi mirë kur babai i tij i mirë 
pëshpëriti përkohësisht kundër Zotit (shih 1 Nefi 16:18–25). Jobi e 
ruajti ndershmërinë e tij me Zotin edhe pse bashkëshortja e tij i tha 
që ta mallkonte Perëndinë dhe të vdiste (shih Jobi 2:9–10).

Shkrimi i shenjtë thotë: “Do të nderosh atin tënd dhe nënën 
 tënde” (Eksodi 20:12; shih edhe Mosia 13:20). Ndonjëherë njeriu 
duhet të zgjedhë të nderojë Atin Qiellor përpara atit tokësor.

Ne duhet t’i japim Perëndisë, Atit të shpirtit tonë, epërsi të ve-
çantë në jetën tonë. Ai ka një të drejtë parësore prindërore mbi 
mirëqenien tonë të përjetshme, përpara të gjitha lidhjeve të tjera që 
mund të na lidhin këtu apo në amshim.

Perëndia, Ati ynë; Jezusi, Vëllai ynë i Madh e Shëlbuesi ynë; dhe 
Fryma e Shenjtë, Dëshmitari, janë të përsosur. Ata na njohin më 

jozefi i egjiptit ishte i gatshëm të shkonte në burg në 
vend që të shkelte besnikërinë ndaj Perëndisë.
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mirë dhe na duan më shumë dhe nuk do të lënë asgjë pa bërë për 
mirëqenien tonë të përjetshme. A nuk duhet t’i duam ata për këtë 
dhe t’i nderojmë ata së pari?

Ka anëtarë besnikë që iu bashkuan Kishës me gjithë kundër-
shtimet e të afërmve të tyre të vdekshëm. Duke vënë Perëndinë të 
parin, shumë [shenjtorë] më vonë u bënë mjete për t’i udhëhequr 
ata njerëz të dashur në mbretërinë e Perëndisë.

Jezusi tha: “Bëj vazhdimisht gjërat që i pëlqejnë [Perëndisë]” 
(Gjoni 8:29).

Cila është gjendja në shtëpitë tona? A po përpiqemi ta vendosim 
Zotin të parin dhe ta kënaqim Atë?

Etër, a do të kënaqej Zoti po të kishte lutje dhe lexim të për-
ditshëm familjar të shkrimeve të shenjta në shtëpitë tuaja? Po nga 
mbajtja e mbrëmjeve familjare çdo javë dhe herë pas herë të kaluarit 
e kohës më vete me gruan tuaj dhe me secilin fëmijë? Dhe nëse fë-
mija juaj do të shkonte përkohësisht në rrugë të gabuar, a mendoni 
se do të kënaqej Zotin dhe Ai do t’i vlerësonte përpjekjet tuaja po 
të vazhdonit të bënit jetë shembullore, të luteshit vazhdimisht dhe 
të agjëronit rregullisht për atë fëmijë dhe do ta mbante emrin e atij 
biri apo bije në listën e lutjeve në tempull?

Ju nëna, që jeni posaçërisht të ngarkuara me rritjen drejtë të 
rinisë së Sionit, a nuk po e vini Perëndinë të parin kur e nderoni 
thirrjen tuaj hyjnore? . . . Nënat tona e vënë Perëndinë të parin kur 
plotësojnë misionin e tyre më të lartë brenda mureve të vetë shtë-
pisë së tyre.

Fëmijë, a luteni për prindërit tuaj? A përpiqeni t’i mbështetni ata 
në përpjekjet e tyre fisnike? Ata do të bëjnë gabime, si ju, por ata 
kanë një mision hyjnor për të plotësuar në jetën tuaj. A do t’i ndih-
moni ta kryejnë atë mision? A do t’i shtoni nder emrit të tyre dhe të 
sillni qetësi e mbështetje për ta në vitet e tyre të përparuara? 

Nëse dikush dëshiron të martohet me ju jashtë tempullit, cilin 
do të përpiqeni të kënaqni – Perëndinë apo një të vdekshëm? Nëse 
këmbëngulni për martesë tempulli, ju do të jeni duke e kënaqur 
Zotin dhe duke bekuar palën tjetër. Përse? Ngaqë ai person ose do 
të bëhet i denjë për të shkuar në tempull – që do të jetë një bekim 
– ose do të largohet – që gjithashtu mund të jetë një bekim – sepse 
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asnjë nga ju nuk duhet të dojë të hyjë i pabarabartë në zgjedhë 
(shih 2 Korintasve 6:14).

Ju duhet të kualifikoheni për në tempull. Atëherë do të dini se 
nuk ka asnjë mjaftueshëm të mirë me të cilin të martoheni jashtë 
tempullit. Nëse individë të tillë janë aq të mirë, ata do të arrijnë vetë 
në një gjendje që edhe ata të mund të martohen në tempull.8

3
Kur zgjedhim ta vëmë Perëndinë të parin në 

jetën tonë, bekimet e Tij vijnë me bollëk.

Burrat dhe gratë që e kthejnë jetën e tyre nga Perëndia do të 
zbulojnë se Ai mund të bëjë shumë më tepër sesa ata prej jetës së 
tyre. Ai do t’i thellojë gëzimet e tyre, do t’u zgjerojë shikimin, do 
t’u zhdërvjelltësojë mendjet, do të forcojë muskujt, do të lartësojë 
shpirtrat, do të shumëfishojë bekimet, do të rritë mundësitë, do 
të ngushëllojë shpirtrat, do të sigurojë miq dhe do të mbushë me 
paqe. Kushdo që do ta humbasë jetën në shërbim të Perëndisë do 
të gjejë jetë të përjetshme.9

Perëndia i kërkoi Abrahamit të sakrifikonte Isakun. Nëse Abraha-
mi do ta donte Isakun më shumë sesa Perëndinë, a do të pranonte? 
Siç Zoti tregon te Doktrina e Besëlidhje, edhe Abrahami edhe Isaku 
tani qëndrojnë të ulur si perëndi (shih DeB 132:37). Ata qenë të 
gatshëm të ofronin apo të ofroheshin siç kërkonte Perëndia. Ata 
kanë një dashuri dhe respekt më të thellë për njëri- tjetrin sepse të 
dy qenë të gatshëm të vinin Perëndinë të parin.

Libri i Mormonit jep mësim se “është e nevojshme që të ketë një 
kundërshtim në të gjitha gjërat” (2 Nefi 2:11) – dhe kështu është. 
Kundërshtimi siguron zgjedhje, dhe zgjedhjet sjellin pasoja – të mira 
apo të këqija.

Libri i Mormonit shpjegon se njerëzit “janë të lirë të zgjedhin 
lirinë dhe jetën e përjetshme, nëpërmjet Ndërmjetësit të madh të të 
gjithë njerëzve, ose të zgjedhin robërinë dhe vdekjen, sipas robërisë 
dhe fuqisë së djallit” (2 Nefi 2:27).

Perëndia na do; djalli na urren. Perëndia do që ne të kemi plotë-
sinë e gëzimit siç e ka Ai. Djalli do që ne të jemi të mjerë siç është 
ai. Perëndia na jep urdhërime që të na bekojë. Djalli do që të na 
bëjë t’i shkelim këto urdhërime për të na mallkuar.
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Përditë, vazhdimisht, ne zgjedhim nëpërmjet dëshirave tona, 
mendimeve tona dhe veprimeve tona nëse duam të jemi të bekuar 
apo të mallkuar, të lumtur apo të mjerë. Një nga sprovat e jetës 
është ajo që ne zakonisht nuk marrim menjëherë bekimin e plotë 
për drejtësinë apo mallkimin e plotë për ligësinë. Që ata do të vijnë 
është e sigurt, por shpesh ka një periudhë pritjeje që ndodh, siç 
ishte rasti me Jobin dhe Jozefin.

Ndërkohë të ligjtë mendojnë se nuk do të kenë pasoja. Libri i 
Mormonit jep mësim se të ligjtë “kanë gëzim në veprat e tyre për 
një stinë [por] së shpejti vjen fundi dhe ata kositen, dhe hidhen në 
zjarr, prej nga nuk dalin dot” (3 Nefi 27:11).

Gjatë kësaj kohe sprove të drejtët duhet të vazhdojnë ta duan Pe-
rëndinë, t’u besojnë premtimeve të Tij, të jenë të durueshëm dhe të 
sigurt, siç e tha poeti se, “kush bën punën e Perëndisë do të marrë 
shpërblimin e Perëndisë”. . . .

Unë ju dëshmoj se shpërblimi i Perëndisë është shpërblimi më i 
mirë që njeh kjo botë apo çfarëdo bote tjetër. Dhe ai vjen me bollëk 
të plotë vetëm tek ata që e duan Zotin dhe e vënë Atë të parin.

Sprova e madhe e jetës është bindja ndaj Perëndisë.

Detyra e madhe e jetës është të mësosh vullnetin e Zotit dhe 
pastaj ta bësh atë.

Urdhërimi i madh i jetës është: “Duaje Zotin, Perëndinë tënd, me 
gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen 
tënde e me gjithë forcën tënde” (Marku 12:30).

Paçim bekimin e Perëndisë që ta vëmë urdhërimin e parë të parin 
dhe, si pasojë, të marrim paqe në këtë jetë dhe në jetën e përjet-
shme me plotësi gëzimi në jetën që vjen.10

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Në pjesën 1, Presidenti Benson jep mësim rreth “urdhërimi[t të] 

parë dhe [të] madh” (Mateu 22:38). Përse mendoni se ky urdhë-
rim duhet të vijë i pari për ne? Çfarë këndvështrimesh fitoni nga 
mënyra se si e lidhi Presidenti Benson dashurinë hyjnore me këtë 
urdhërim?
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• Çfarë do të thotë për ju ta “vendos[ni] Perëndinë të parin”? (Për 
disa shembuj, shih pjesënn 2.) Kur keni parë se “gjithë gjërat 
e tjera zënë vendin e duhur ose largohen nga jeta jonë” kur ne e 
vendosim Perëndinë të parin?

• Përsiatini premtimet e Presidentit Benson për ata që “e kthejnë 
jetën e tyre nga Perëndia” (pjesa 3). Çfarë shembujsh keni parë 
të njerëzve që e kthejnë jetën e tyre nga Perëndia? Në çfarë më-
nyrash Perëndia i bëri ata njerëz më të mirë sesa mund të ishin 
bërë vetë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Jozueu 24:14–15; Mateu 6:33; 7:21; Gjoni 14:15, 21–24; 17:3; 

1 Korintasve 2:9; 1 Nefi 3:7; Moroni 10:32

Ndihmë për Mësimdhënien
“Sigurohuni që të mos besoni se jeni ‘mësuesi i vërtetë’. Ai është 

një gabim i rëndë. . . . Jini të kujdesshëm që të mos bëheni pengesë. 
Roli kryesor i një mësuesi është të përgatitë udhën në mënyrë që 
njerëzit të kenë një përvojë shpirtërore me Zotin” (Gene R. Cook, 
cituar te Teaching, No Greater Call [Mësimdhënia, S’Ka Thirrje më 
të Madhe] [1999], f. 41).

Shënime
 1. Descendants of the George T. Benson Jr. 

Family (1968), p.b.
 2. Merlo J. Pusey, “Ezra Taft Benson: 

A Living Witness for Christ”, 
Improvement Era, prill 1956, f. 269.

 3. The Teachings of Ezra Taft Benson 
(1988), f. 344.

 4. Francis M. Gibbons, Ezra Taft Benson: 
Statesman, Patriot, Prophet of God 
(1996), f. 313.

 5. Në Conference Report, prill 1988, f. 3; 
shih edhe Ensign, maj 1988, f. 4.

 6. “Godly Characteristics of the Master”, 
Ensign, nëntor 1986, f. 47–48.

 7. Në Conference Report, prill 1988, f. 3; 
shih edhe Ensign, maj 1988, f. 4.

 8. Në Conference Report, prill 1988, 
f. 3–5; shih edhe Ensign, maj 1988, 
f. 4–6.

 9. “Jesus Christ—Gifts and Expectations”, 
Ensign, dhjetor 1988, f. 4.

 10. Në Conference Report, prill 1988, f. 5–6; 
shih edhe Ensign, maj 1988, f. 6; varg 
nga poema e Denis A. McCarthy sikurse 
citohet në Ralph S. Cushman, The Mes-
sage of Stewardship (1922), f. 191.
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Lutuni Kurdoherë

“Unë do t’i nxitja me përulësi të gjithë . . . 
të qëndrojnë në kontakt të ngushtë me 

Atin tonë në qiell nëpërmjet lutjes.”

Nga Jeta e Ezra Taft Bensonit

“Gjatë gjithë jetës sime këshilla për t’u mbështetur te lutja është 
çmuar pothuajse mbi çdo këshillë tjetër që kam marrë”, tha Pre-
sidenti Ezra Taft Benson. “Ajo është bërë pjesë thelbësore e vetes 
sime, një spirancë, një burim i vazhdueshëm force dhe baza e njo-
hurisë sime për gjëra hyjnore.

‘Kujto se çfarëdo që bën apo kudo që je, ti nuk je kurrë vetëm’ 
ishte këshilla e zakonshme e babait tim për mua kur isha i vogël. 
‘Ati ynë Qiellor është gjithmonë pranë. Ju mund t’i drejtoheni dhe 
të merrni ndihmën e Tij nëpërmjet lutjes.’ Mua më ka dalë e vërtetë 
kjo këshillë. Falë Perëndisë ne mund t’i drejtohemi dhe ta prekim 
atë fuqi të padukshme, pa të cilën askush nuk mund ta arrijë më 
të mirën e vet.” 1

Presidenti Benson e ndoqi këtë këshillë në çdo aspekt të jetës së 
tij. Kur ishte caktuar të shërbente si sekretar për bujqësinë i Shteteve 
të Bashkuara, ai “plot lutje dhe kujdes” zgjodhi një grup burrash për 
të punuar me të, “duke i kërkuar Perëndisë t’i jepte [atij] shpirtin e 
dallimit.” 2 Në mbledhjen e tyre të parë, ai pyeti “nëse ndonjëri ishte 
kundër që t’i hapnin mbledhjet me një lutje. Asnjë nuk ishte kundër. 
Dhe kështu filloi një praktikë që [ai] e vazhdoi për tetë vite. Ai e 
ftonte secilin anëtar të stafit që ta bënte me radhë lutjen e hapjes” 3 
Shokët e tij arritën ta çmonin këtë praktikë, edhe pse mund të mos 
qenë ndier mirë me të në fillim. Një anëtar i stafit pranoi më vonë 
se, disa nga burrat nuk ishin lutur me zë qysh kur qenë fëmijë. “Ne 
ngecnim dhe na ngatërroheshin fjalët”, tha ai. “Por Shefi [Presiden-
ti Benson] nuk na ra kurrë në sy se e kish vënë re. Dhe pas disa 
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“Nëse do të përparonim në shenjtëri – të rriteshim në hir përpara 
Perëndisë – asgjë nuk mund ta zëvendësojë lutjen.”
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provash secili e kishte të lehtë. A ndihmoi kjo? Po, do të thoja se 
kur e filloni ashtu një mbledhje, njerëzit nuk bëhen kryelartë për 
opinionet e tyre. Ju shumë shpejt arrini në një marrëveshje lidhur 
me atë që duhet të bëhet në çfarëdo situate.” 4

Vëllezërit e Presidentit Benson në Presidencën e Parë dhe Kuo-
rumin e Dymbëdhjetë Apostujve gjithashtu përfitonin nga natyra e 
tij plot lutje. Presidenti Gordon B. Hinkli, që shërbeu si Këshilltar i 
Parë i Presidentit Benson në Presidencën e Parë, tha:

“Kam rënë në gjunjë me të dhe e kam dëgjuar të lutet.

Lutjet e tij ishin gjithmonë interesante. Gati pa përjashtim, ato 
përbëheshin në shumicën e tyre nga shprehje falënderimi. Ai kër-
konte shumë pak. Ai shprehte shumë mirënjohje.

Ai e falënderonte Zotin për jetën, për familjen, për ungjillin, për 
besimin, për dritën e diellit dhe shiun, për dhuratat e natyrës dhe 
për instinktet liridashëse të njeriut. Ai e falënderonte Zotin për miq-
të dhe kolegët. Ai shprehte dashuri për Shpëtimtarin dhe mirënjohje 
për sakrificën e Tij shlyese. Ai e falënderonte Zotin për mundësinë 
që t’u shërbente njerëzve.” 5

Presidenti Benson dhe bashkëshortja e tij, Flora, krijuan një shtë-
pi ku secili lutej, më vete dhe së bashku. Biri i tyre, Marku, vërejti: 
“Kur babai ulej poshtë në gjunjë për t’u lutur, ai nuk ngutej. Kishte 
një domethënie pas fjalëve të tij. Ishte shumë e zëshme dhe e qartë 
se ai po komunikonte me Atin tonë në qiell.” 6 Presidenti dhe Motra 
Benson i mësuan fëmijët e tyre të luteshin për drejtim vetjak e forcë 
dhe gjithashtu të luteshin për njëri- tjetrin. Një mikeshë e familjes e 
vërejti një herë ndikimin e atyre mësimeve kur mori pjesë në një 
sesion të konferencës së përgjithshme me familjen Benson. Ajo 
shkruajti:

“Në një ditë prilli . . . , unë zbulova një burim force të një Auto-
riteti të Përgjithshëm.

Isha ulur me gjashtë fëmijët e Plakut Ezra Taft Benson, një nga 
të cilët ishte shoqja ime e dhomës në kolegj. Interesi im u shtua 
kur Presidenti [Dajvid O.] Mek- Kei u ngrit dhe njoftoi folësin tjetër. 
Vështrova plot respekt kur Plaku Benson, të cilin nuk e kisha taku-
ar ende, shkoi drejt mikrofonit. Ai ishte një burrë i madh, mbi 1.83 
i gjatë. Ai ishte . . . një burrë i njohur ndërkombëtarisht si Sekretari 



K a P i T U l l i  2

52

për Bujqësinë i Shteteve të Bashkuara dhe një dëshmitar i veçantë 
i Zotit, një burrë që dukej i qartë dhe i sigurt, një njeri që u ishte 
drejtuar dëgjuesve kudo në botë. Befas një dorë preku krahun tim. 
Një vajzë e vogël u zgjat drejt meje dhe pëshpëriti ngutshëm: ‘Lutu 
për Babin’.

Disi me ankth, mendova, ‘Ky mesazh po përcillet nëpër rresht 
dhe unë duhet ta përcjell më tej. A duhet të them: ‘Lutuni për 
 Plakun Benson’? A duhet të them: ‘Ju duhet të thoni një lutje për 
babanë tuaj?’ Duke ndier nevojë të menjëhershme për të vepruar, 
u zgjata dhe pëshpërita thjesht: ‘Lutu për Babin’.

E vura re atë pëshpëritje të lëvizte përgjatë rreshtit atje ku ishte 
ulur Motra Benson, koka e saj tashmë e përkulur. . . .

Ndërsa vitet kanë kaluar, konferencat e përgjithshme kanë ardhur 
e shkuar, dhe çdo herë që Presidenti Benson është ngritur për të 
folur, unë kam menduar ‘fëmijët e tij, që janë shpërndarë nëpër 
kontinent, janë të bashkuar tani në lutje për babanë e tyre’.” 7

Mësime të Ezra Taft Bensonit
1

Jezu Krishti dha mësim se duhet të lutemi kurdoherë.

Gjatë shërbesës së Tij tokësore, Jezusi na dha një shembull për 
lutjen:

“Ju, pra, lutuni kështu: ‘Ati ynë që je në qiej, u shenjtëroftë emri yt.

Ardhtë mbretëria jote. U bëftë vullneti yt në tokë si në qiell.

Bukën tonë të përditshme na e jep sot.

Dhe na i fal fajet tona, ashtu siç ua falim ne fajtorëve tanë.

Dhe mos lejo të biem në tundim, por na çliro nga i ligu, sepse 
jotja është mbretëria dhe fuqi dhe lavdia përjetë. Amen.’” (Mateu 
6:9–13.)

Ai më tej udhëzoi: “Duhet të lutemi vazhdimisht pa u lodhur”. 
(Lluka 18:1.)

“Rrini zgjuar dhe lutuni”, tha Ai, “që të mos bini në tundim”. 
(Mateu 26:41.)
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Në këtë periudhë ungjillore Ai këshilloi: “Lutuni gjithmonë, që ai 
i keqi të mos ketë fuqi brenda jush dhe largohuni nga vendi juaj”. 
(DeB 93:49.)

Shpëtimtari i deklaroi Jozef Smithit: “Në asgjë nuk e fyen njeriu 
Perëndinë apo kundër askujt nuk ndizet zemërimi i tij, përveç atyre 
që nuk e pohojnë dorën e tij në gjithçka dhe nuk u binden urdhë-
rimeve të tij”. (DeB 59:21.)

Ne e kemi këtë udhëzim nga Zoti ynë i ngritur kur Ai shërbeu 
midis popullit nefit në Hemisferën Perëndimore: “Ju duhet të mbani 
sytë hapur dhe të luteni gjithnjë, që të mos tundoheni nga djalli dhe 
të mos çoheni në robëri nga ai. . . .

Ju duhet të mbani sytë hapur dhe të luteni gjithnjë, që të mos 
bini në tundim; pasi Satani dëshiron t’ju ketë ju, që t’ju kalojë në 
shoshë, sikurse grurin.

Prandaj, ju duhet t’i luteni gjithmonë Atit në emrin tim.

Dhe në çdo gjë që ju do t’i kërkoni Atit në emrin tim, që është e 
drejtë, duke besuar se do ta merrni, vini re, ajo do t’ju jepet”. (3 Nefi 
18:15, 18–20.)8

Nëse do të përparonim në shenjtëri – të rriteshim në hir përpara 
Perëndisë – asgjë nuk mund ta zëvendësojë lutjen. Dhe kështu unë 
ju nxit ju që t’i jepni lutjes – lutjes së përditshme – lutjes në fsheh-
tësi – një vend kryesor në jetën tuaj. Të mos kalojë asnjë ditë pa të. 
Lidhja shpirtërore me të Plotfuqishmin ka qenë një burim force, fry-
mëzimi dhe ndriçimi për burrat dhe gratë përgjatë historisë së botës, 
të cilët kanë përcaktuar fatin e individëve dhe të kombeve për mirë.9

2
Familjet që luten së bashku janë të bekuara me 

lidhje më të forta dashurie dhe me paqe të qiellit.

Zoti tregon se është përgjegjësia e prindërve që t’u mësojnë fë-
mijëve të tyre të luten [shih DeB 68:28]. Kjo nuk nënkupton vetëm 
lutje në fshehtësi. Unë jam i sigurt se nënkupton të japësh mësim 
duke qenë shembull nëpërmjet lutjeve familjare. Ne kemi nevojë 
për ndikimin shenjtërues që vjen nga përkushtimi ndaj lutjes – në 
shtëpi si një familje.10
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Ne duhet të biem në gjunjë si familje në lutje familjare, në 
mbrëmje dhe në mëngjes. Vetëm disa fjalë shtuar bekimit të ushqi-
mit, që është bërë zakon në disa zona, nuk janë të mjaftueshme. Ne 
duhet të përkulemi në gjunjët tanë në lutje dhe mirënjohje.11

Lutja ka qenë dhe është spiranca përherë e pranishme për forcë 
dhe pikë orientimi në veprimtaritë tona familjare. Unë mbaj mend 
përkuljen në gjunjë anës shtratit të fëmijëve tanë të vegjël, duke 
i ndihmuar me lutjet në vitet e tyre të rinisë dhe më vonë duke 
parë vëllezërit e motrat më të mëdha duke ndihmuar më të vegjlit. 
Ne bënim lutje familjare në mbrëmje dhe mëngjes, duke u dhënë 
mundësi fëmijëve të drejtonin dhe bënim lutje të posaçme lidhur 
me probleme të veçanta. Në një lutje familjare përmendeshin, për 
shembull, fëmijë me detyra [në Kishë]. . . . Në kërkonim ndihmë kur 
një nga fëmijët përballej me një provim të vështirë në shkollën e 

“Ne kemi nevojë për ndikimin shenjtërues që 
vjen nga . . . lutj[a] . . . si një familje.”
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mesme. Përmendje e veçantë bëhej për anëtarë të familjes [që ishin] 
larg. . . . Kjo përmendje shqetësimesh të veçanta në lutjet tona 
 familjare jepte vetëbesim, siguri dhe forcë për anëtarët e familjes që 
po përballeshin me probleme dhe detyra të vështira.12

Dallimet dhe acarimet e ditës shkrijnë kur familjet i qasen fronit 
të qiellit së bashku. Uniteti rritet. Lidhjet e dashurisë dhe dhemb-
shurisë përforcohen dhe paqja e qiellit hyn.

Në shtëpi të tilla lutjet në fshehtësi bëhen në mbrëmje dhe në 
mëngjes nga anëtarët e shtëpisë. Problemet vetjake dhe familjare 
trajtohen me vetëbesim pasi ftohet përkrahja e qiellit. Të rinjtë që 
bëjnë pjesë në një takim të tillë shpirtëror si familje, i kanë zemrat të 
çliruara nga synimi i lig kur nisen për në një mbrëmje argëtimi. Këta 
[të rinj] do të jenë ndikimi frenues në grup kur shfaqen tundime 
vezulluese. Prindërit që i rrethojnë fëmijët me ndikimin pastrues të 
përkushtimit të përditshëm po japin ndihmesën e tyre në ruajtjen 
e . . . shtëpisë.13

3
Ne mund ta përmirësojmë komunikimin 

vetjak me Atin tonë Qiellor.

Këtu janë pesë mënyra për ta përmirësuar komunikimin vetjak 
me Atin tonë Qiellor:

1. Ne duhet të lutemi shpesh. Ne duhet të jemi vetëm me Atin tonë 
Qiellor të paktën dy ose tri herë çdo ditë – “në mëngjes, në mesditë 
dhe në mbrëmje”, siç tregon shkrimi i shenjtë. (Alma 34:21.) Përveç 
kësaj, neve na është thënë të lutemi gjithmonë. (Shih 2 Nefi 32:9; 
DeB 88:126.) Kjo do të thotë që zemrat tona duhet të jenë plot, të 
hapura në lutje tek Ati ynë Qiellor vazhdimisht. (Shih Alma 34:27.)

2. Ne duhet të gjejmë një vend të përshtatshëm ku të mund të për-
siatim dhe të lutemi. Ne këshillohemi që kjo duhet të jetë “në dho-
mëzat [tona] dhe në vendet [tona] të fshehta dhe në vendin [tonë] 
të shkretë”. (Alma 34:26.) Pra, duhet të jetë e lirë nga ngacmimet e 
jashtme, në fshehtësi. (Shih 3 Nefi 13:5–6.)

3. Ne duhet ta përgatitim veten për lutje. Nëse ndiejmë se nuk na 
pëlqen të lutemi, atëherë duhet të lutemi derisa ta ndiejmë se na 
pëlqen të lutemi. Ne duhet të jemi të përulur. (Shih DeB 112:10.) 



K a P i T U l l i  2

56

Ne duhet të lutemi për falje dhe mëshirë. (Shih Alma 34:17–18.) Ne 
duhet të falim cilindo ndaj të cilit kemi ndjesi të këqija. (Shih Marku 
11:25.) Përsëri shkrimet e shenjta paralajmërojnë se lutjet tona do 
të jenë të kota nëse “nuk ndihmo[jmë] nevojtarët dhe të zhveshurit 
dhe nuk vizito[jmë] të sëmurët dhe të mjeruarit dhe nuk u [japim] 
nga gjëja [jonë]”. (Alma 34:28.)

4. Lutjet tona duhet të jenë shprehëse dhe me vend. Ne duhet të 
shmangim përdorimin e të njëjtave fraza në çdo lutje. Cilido prej 
nesh do të fyhej nëse një mik do të na thoshte të njëjtat fjalë çdo 
ditë, do ta trajtonte bisedën si rutinë dhe mezi do priste të mbaronte 
për të ndezur televizorin dhe të na harronte. . . .

Përse duhet të lutemi? Ne duhet të lutemi për punën tonë, kundër 
fuqisë së armiqve tanë dhe djallit, për mirëqenien tonë dhe mirë-
qenien e atyre përreth nesh. Ne duhet të këshillohemi me Zotin 
në lidhje me të gjitha vendimet dhe veprimtaritë tona. (Shih Alma 
37:36–37.) Ne duhet të jemi mjaft mirënjohës për të falënderuar 
për gjithçka kemi. (Shih DeB 59:21.) Ne duhet ta pranojmë dorën 
e Tij në të gjitha gjërat. Mosmirënjohja është një nga mëkatet tona 
të mëdha.

Zoti ka deklaruar në zbulesën moderne: “Dhe ai që i pranon të 
gjitha gjërat me falënderim, do të bëhet i lavdishëm; dhe gjërat e 
kësaj toke do t’i shtohen atij, madje njëqindfish, po, më shumë”. 
(DeB 78:19.)

Ne duhet të kërkojmë për çka kemi nevojë, duke u kujdesur 
të mos kërkojmë gjëra që do të ishin në dëmin tonë. (Shih Jakobi 
[Bibla] 4:3.) Ne duhet të kërkojmë fuqi që të kapërcejmë problemet 
tona. (Shih Alma 31:31–33.) Ne duhet të lutemi për frymëzimin dhe 
mirëqenien e Presidentit të Kishës, Autoriteteve të Përgjithshme, 
presidentit të kunjit tonë, peshkopit tonë, presidentit të kuorumit 
tonë, mësuesit të shtëpisë, anëtarëve të familjes dhe udhëheqësve 
tanë të shtetit. Sugjerime të tjera mund të bëhen, por me ndihmën 
e Frymës së Shenjtë do të dimë se për çfarë duhet të lutemi. (Shih 
Romakëve 8:26–27.)

5. Pasi bëjmë një kërkesë nëpërmjet lutjes, ne kemi përgjegjësi të 
ndihmojmë për plotësimin e saj. Ne duhet të dëgjojmë. Ndoshta Zoti 
do që të na këshillojë ndërsa jemi në gjunjë.14
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4
Perëndia është i vëmendshëm dhe i gatshëm t’u 
përgjigjet lutjeve tona kur e vendosim besimin 

tonë tek Ai dhe bëjmë atë që është e drejtë.

Ka fuqi në lutje. Të gjitha gjërat janë të mundshme me anë të 
lutjes. Ishte nëpërmjet lutjes që qiejt u hapën në këtë periudhë un-
gjillore. Lutja e një djali katërmbëdhjetë vjeçar, në Korijen e Shenjtë, 
hapi një periudhë të re ungjillore, dhe solli një vegim të Atit dhe të 
Birit, ndërsa ata u shfaqën si qenie të përlëvduara qiellore përpara 
djalit, Jozef [shih Joseph Smth – Historia 1:11–17].  15

Është dëshmia ime, vëllezër dhe motra dhe miq të mi, që Pe-
rëndia vërtet i dëgjon dhe u përgjigjet lutjeve. Unë kurrë nuk kam 
dyshuar për këtë fakt. Që nga fëmijëria, te gjunjtë e nënës sime kur 
mësova për herë të parë të lutem; si i ri në vitet e adoleshencës 
sime; si misionar në vende të huaja; si baba; si udhëheqës Kishe; 
si zyrtar qeveritar, unë e di pa asnjë dyshim se është e mundur 
që burrat dhe gratë të drejtohen në përulësi dhe lutje dhe ta vënë 
në përdorim atë Fuqi të Padukshme; të marrin përgjigje për lut-
jet. Njeriu nuk qëndron vetëm, ose të paktën, ai nuk ka nevojë të 
qëndrojë vetëm. Lutja do të hapë dyer; lutja do të heqë pengesa; 
lutja do të lehtësojë presione; lutja do të japë paqe e ngushëllim të 
brendshëm gjatë kohëve të sforcimit, stresit dhe vështirësisë. Falë-
nderojeni  Perëndinë për lutjen.16

Edhe gjatë orëve të sprovës dhe ankthit, mundemi t’i afrohemi 
Zotit, të ndiejmë ndikimin e Tij dhe të fuqisë së Tij mbështetëse – 
që njeriu kurrë nuk është vetëm, nëse ai thjesht do ta përulë veten 
përpara të Plotfuqishmit. Unë jam mirënjohës për atë dëshmi, për 
atë siguri.17

Nga përvoja vetjake, unë e njoh efektshmërinë dhe fuqinë e 
lutjes. . . .

Në 1946- ën isha caktuar nga Presidenti Xhorxh Albert Smith që 
të shkoja në Europën e shkatërruar nga lufta dhe të rithemeloja 
misionet tona nga Norvegjia në Afrikën e Jugut dhe të hartoja një 
program për shpërndarjen e furnizimeve të mirëqenies.

Ne krijuam selitë qendrore në Londër. Ne më pas bëmë rregulli-
me paraprake me autoritetet ushtarake në kontinent. Një nga burrat 
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e parë që doja të takoja ishte komandanti i forcave amerikane në 
Europë. Ai ishte vendosur në Frankfurt, Gjermani.

Kur arritëm në Frankfurt, shoku im i misionit dhe unë shkuam të 
kërkonim takim me gjeneralin. Oficeri i takimit tha: “Zotërinj, nuk 
do të keni mundësi ta takoni gjeneralin për të paktën tri ditë. Ai 
është shumë i zënë dhe kalendari i tij është i mbushur me takime.”

Unë i thashë: “Është me shumë rëndësi që ta takojmë dhe nuk 
mund të presim aq gjatë. Ne kemi një takim në Berlin nesër.”

Ai tha: “Më vjen keq”.

Ne u larguam nga ndërtesa, dolëm jashtë te makina jonë, hoqëm 
kapelat dhe u bashkuam në lutje. Më pas u kthyem te ndërtesa dhe 
gjetëm një oficer tjetër në vendin e takimit. Për më pak se pesë-
mbëdhjetë minuta ne ishim te gjenerali. Ne ishim lutur që të ishim 
në gjendje ta takonim atë dhe t’i preknim zemrën, duke ditur se të 
gjitha furnizimet e ndihmave të dhëna nga çfarëdo burimi kërkohej 
atëherë të viheshin në duart e ushtarakëve për shpërndarje. Objek-
tivi ynë, siç ia shpjeguam gjeneralit, ishte të shpërndanim furnizimet 
tona te njerëzit tanë nëpërmjet kanaleve tona dhe gjithashtu të bë-
nim dhurata për ushqyerjen e përgjithshme të fëmijëve.

Ne i shpjeguam programin e mirëqenies dhe mënyrën si fun-
ksiononte ai. Në fund, ai tha: “Mirë, Zotërinj, ju vazhdoni mblidhni 
furnizimet tuaja dhe në kohën që do t’i keni grumbulluar, politika 
mund të ndryshojë”. Ne i thamë: “Gjeneral, furnizimet tona janë 
tashmë të grumbulluara; ato janë përherë të grumbulluara. Brenda 
njëzetë e katër orëve nga koha që njoftojmë Presidencën e Parë 
të Kishës në Solt- Lejk- Siti, ngarkesat me furnizime do të jenë në 
udhëtim drejt Gjermanisë. Ne kemi shumë magazina të mbushura 
me mallrat bazë.”

Atëherë ai tha: “Unë nuk kam dëgjuar kurrë për njerëz me një 
largpamësi të tillë”. Zemra e tij ishte prekur ashtu siç ishim lutur të 
ndodhte. Përpara se të largoheshim nga zyra e tij, morëm një auto-
rizim me shkrim për ta bërë shpërndarjen te njerëzit tanë nëpërmjet 
kanaleve tona.

Të mbushet shpirti plot kur e di se Perëndia kujdeset për ne dhe 
është i gatshëm të përgjigjet kur e vendosim besimin tek Ai dhe 
bëjmë atë që është e drejtë. Nuk ka vend për frikë midis burrave 
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dhe grave që e vendosin besimin e tyre tek i Plotfuqishmi, që nuk 
ngurrojnë ta përulin veten në kërkim të udhërrëfimit hyjnor nëpër-
mjet lutjes. Edhe pse ndodhin përndjekje, edhe pse vijnë disfata, 
te lutja mund të gjejmë siguri, sepse Perëndia do t’i shprehë paqe 
shpirtit. Ajo paqe, ai shpirt qetësie, është bekimi më i madh i jetës.

Kur isha djalë që mbaja Priftërinë Aarone, unë mësova këtë po-
emë të shkurtër rreth lutjes. Ajo ka mbetur tek unë:

Nuk e di se si, në çfarë mënyre,
Por këtë e di: Perëndia lutjes i jep përgjigje.
E di se fjalën na e ka dhënë,
Që më thotë se lutja dëgjohet gjithmonë.
Dhe, shpejt ose vonë, përgjigjja do të vij’,
Dhe unë prandaj lutem dhe pres me qetësi.
Nuk e di nëse bekimet e kërkuara
Do të vijnë ashtu siç i mendova,
Por lutjet e mia i lë, vetëm me Atë,
Vullneti i të cilit, më i urtë se imi është,

Plaku ezra Taft Benson dhe shokët e tij të misionit luteshin për drejtim 
ndërsa administronin ndihmat në europë pas luftës ii Botërore.
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I sigurt se kërkesën time do ta plotësojë
Ose një përgjigje më të bekuar do të dërgojë.

. . . Unë ju dëshmoj juve, vëllezër dhe motra të mia të dashura, 
se Perëndia jeton. Ai nuk është i vdekur. . . . Unë dëshmoj se ka 
një Perëndi në qiell që i dëgjon dhe i përgjigjet lutjes. E di se kjo 
është e vërtetë. Unë do t’i nxitja me përulësi të gjithë . . . të mbajnë 
lidhje të ngushtë me Atin tonë në qiell nëpërmjet lutjes. Kurrë më 
parë në këtë periudhë ungjillore nuk ka pasur nevojë më të madhe 
për lutje. Lutja ime e sinqertë është që ne të mbështetemi gjithnjë 
tek Ati ynë Qiellor dhe me vetëdije të përpiqemi të përmirësojmë 
komunikimin tonë me Të.18

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Presidenti Benson tha se ne duhet “të mos kaloj[më] asnjë ditë” pa 

lutje vetjake (pjesa 1). Si jeni bekuar ju si rezultat i lutjes vetjake?

• Në pjesën 2, Presidenti Benson përmend disa bekime që u vijnë 
familjeve që luten së bashku rregullisht. Kur keni parë që lutja 
familjare çon në këto bekime? Çfarë mund të bëjmë për ta bërë 
lutjen familjare një përparësi?

• Shqyrtoni pesë sugjerimet e Presidentit Benson në pjesën 3. Si 
mundet secili nga këto sugjerime të na ndihmojë “ta përmirësoj-
më komunikimin vetjak me Atin tonë Qiellor”? Mendoni rreth asaj 
që do të bëni për ta ndjekur këtë këshillë.

• Si mund ta ndihmojnë fjalët e Presidentit Benson në pjesën 4 dikë 
që dyshon te fuqia e lutjes? Çfarë fjalësh dëshmie mund të shtoni 
tek ato të Presidentit Benson?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Jakobi [Bibël] 1:5–6; Enosi 1:1–8; 3 Nefi 14:7–8; DeB 10:5; 19:38; 

88:63

Ndihmë për Studimin
Parimi është e vërteta që udhëheq vendimet dhe veprimet. “Ndër-

sa lexoni, pyeteni veten, ‘Cili parim i ungjillit jepet mësim në këtë 
fragment? Si mund ta zbatoj këtë në jetën time?’” (Teaching, No 
Greater Call [Mësimdhënia, S’Ka Thirrje më të Madhe] [1999], f. 17).
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Jezu Krishti në jetën para lindjes ndoqi planin e Atit Qiellor 
për shpëtimin, që e ruante lirinë tonë të zgjedhjes.
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Liria e Zgjedhjes, një 
Parim i Përjetshëm

“Liria e zgjedhjes na është dhënë të gjithëve 
për të marrë vendime të rëndësishme që do të 
kenë lidhje me shpëtimin tonë. Ato vendime 

ndikojnë te lumturia jonë në përjetësi.”

Nga Jeta e Ezra Taft Bensonit

Duke punuar dhe jetuar në një fermë, Ezra Taft Bensoni mësoi 
rreth pasojave nga vendimet e mira. Ai kujtonte: “Unë u rrita duke 
besuar se gatishmëria dhe aftësia për të punuar është elementi bazë 
i të qenit i suksesshëm në bujqësi. Puna këmbëngulëse, inteligjente 
është çelësi. Bëjeni këtë dhe shanset tuaja për sukses janë të mira”.1 
Në moshë të re, Ezra mësoi se ai dhe familja e tij do të kishin më 
shumë për të ngrënë nëse do të zgjidhnin të kujdeseshin për kop-
shtin e tyre. Ai mësoi se nëse donte që familja të ishte e suksesshme 
në biznesin e bulmetit, ai duhej të vendoste të ngrihej herët nga 
shtrati çdo ditë për të mjelë lopët.2 Ai pa se kur bënte zgjedhjen për 
të punuar me këmbëngulje, fermerët vendas e merrnin me pagesë 
për të rralluar panxharin dhe ngarkuar kashtën e tyre.3 Ai shihte që 
sprovat u vinin besnikëve, por shihte edhe se individët dhe familjet 
mund të vendosnin t’u përgjigjeshin sprovave në një mënyrë që do 
t’i ndihmonte të ishin të lumtur dhe të suksesshëm.4

Për të rinë Ezra Taft Benson, disa pasoja nga vendimet e mira 
mund të mateshin me kova qumështi, kamionë të ngarkuar me 
kashtë dhe me pagesë bujare për një ditë pune këmbëngulëse. Të 
tjerat ishin më të vështira për t’u matur, por më të qëndrueshme. 
Për shembull, kur i vëzhgonte prindërit e tij, ai shihte gëzim, paqe 
dhe forcë që vinin kur anëtarët e familjes zgjidhnin të ishin besni-
kë ndaj njëri- tjetrit dhe Zotit.5 Ai mësoi se ligji i të korrave – “ç’të 
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mbjellë njeriu, atë edhe do të korrë” (Galatasve 6:7) – vlen si për 
sferën shpirtërore ashtu edhe për punën fizike.

Me këtë përvojë si themel, Presidenti Ezra Taft Benson shpesh 
u kujtonte shenjtorëve të ditëve të mëvonshme dhe të tjerëve për 
rëndësinë e lirisë së zgjedhjes – lirisë “për të zgjedhur drejtimin që 
duhet të ndjekin”.6 Mësimet e tij rreth parimit të lirisë së zgjedhjes 
përfshinin më shumë se vetëm një kujtesë për të “zgjedhur midis së 
drejtës dhe së gabuarës”.7 Ai fliste për lirinë e zgjedhjes si aftësinë 
për të “marrë vendime me rëndësi që do të lidheshin me shpëtimin 
tonë” dhe që do të “ndikonin te lumturia jonë në përjetësi”.8 Ai i 
nxiste shenjtorët e ditëve të mëvonshme dhe të tjerët që ta përdor-
nin lirinë e tyre të zgjedhjes për të “vepruar për veten”, pa pritur që 
të urdhërohen në të gjitha gjërat.9 Parimi i lirisë së zgjedhjes, thoshte 
ai, “vepron si një fill i artë nëpër gjithë planin e ungjillit të Zotit për 
bekimin e fëmijëve të Tij”.10

Mësime të Ezra Taft Bensonit
1

Liria – e zgjedhjes – është një parim 
i përjetshëm i dhënë nga Perëndia.

Unë dëshmoj se ne jemi fëmijë shpirtërorë të një Perëndie të da-
shur, Atit tonë Qiellor (shih Veprat e Apostujve 17:29; 1 Nefi 17:36.). 
Ai ka një plan të madh shpëtimi me të cilin fëmijët e Tij mund të 
përsosen siç është Ai dhe mund të kenë plotësi gëzimi siç e ka Ai. 
(Shih 1 Nefi 10:18; 2 Nefi 2:25; Alma 24:14; 34:9; 3 Nefi 12:48; 
28:10.)

Unë dëshmoj se në gjendjen tonë paratokësore Vëllai ynë i Madh 
në shpirt, madje Jezu Krishti, u bë Shpëtimtari ynë i parashuguru-
ar në planin e Atit për shpëtim. (Shih Mosia 4:6–7; Alma 34:9.) Ai 
është kapiteni i shpëtimit tonë dhe mjeti i vetëm nëpërmjet të cilit 
ne mund të kthehemi tek Ati ynë në Qiell për të marrë atë plotësi 
gëzimi. (Shih Hebrenjve 2:10; Mosia 3:17; Alma 38:9.)

Unë dëshmoj se Luciferi ishte gjithashtu në këshillin e qiellit. Ai 
u përpoq ta shkatërronte lirinë e zgjedhjes të njeriut. Ai ngriti krye. 
(Shih Moisiu 4:3.) U bë luftë në qiell, dhe një e treta e ushtrive u 
flakën në tokë dhe iu mohua të pasurit e një trupi. (Shih Zbulesa 
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12:7–9; DeB 29:36–37.) Luciferi është armiku i të gjithë të drejtë-
sisë dhe kërkon mjerimin e gjithë njerëzimit. (Shih 2 Nefi 2:18, 27; 
Mosia 4:14.)11

Çështja qendrore në atë këshill paratokësor ishte: A do të kenë 
fëmijët e Perëndisë zgjedhje të lirë pa pengesa për të zgjedhur drej-
timin që duhet të ndjekin, qoftë i mirë apo i keq, apo do të jenë të 
shtrënguar dhe detyruar të jenë të bindur? Krishti dhe të gjithë që 
e pasuan Atë ishin për propozimin e parë – liri zgjedhjeje; Satani 
ishte për të dytin – shtrëngim dhe detyrim.12

Shkrimet e shenjta e bëjnë të qartë se u bë një luftë e madhe në 
qiell, një përpjekje mbi parimin e lirisë, të drejtën e zgjedhjes. (Shih 
Moisiu 4:1–4; DeB 29:36–38; 76:25–27; Zbulesa 12:7–9.)13

Lufta që filloi në qiell për këtë çështje nuk ka mbaruar ende. 
Konflikti vazhdon në fushën e betejës së vdekshmërisë.14

Liria e zgjedhjes është një parim i përjetshëm i dhënë nga Pe-
rëndia. Plani i madh i lirisë është plani i ungjillit. Nuk ka shtrëngim 
lidhur me të; as detyrim, as frikësim. Njeriu është i lirë ta pranojë 
ungjillin ose ta kundërshtojë atë. Ai mund ta pranojë dhe pastaj të 
kundërshtojë ta jetojë atë, ose mund ta pranojë dhe ta jetojë atë 
plotësisht. Por Perëndia nuk do të na detyrojë kurrë që ta jetojmë 
ungjillin. Ai do të përdorë bindjen nëpërmjet shërbëtorëve të Tij. Ai 
do të na thërrasë dhe do të na drejtojë dhe Ai do të na bindë dhe do 
të na nxitë dhe Ai do të na bekojë kur ne i përgjigjemi, por Ai kurrë 
nuk do ta detyrojë mendjen njerëzore. (Shih Hymns, 1985, nr. 240.)15

2
Kjo jetë është një kohë prove në të cilën ne jemi të 

lirë të zgjedhim midis së mirës dhe së keqes.

Abrahamit i ishin treguar fëmijët shpirtërorë të Atit tonë Qiellor 
përpara se ata të vinin në tokë. Atij, gjithashtu, i ishte treguar krijimi 
i tokës dhe Zoti i tha atij: “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”. (Abraham 3:25.) Në atë thënie hyjnore është mishë-
ruar edhe e drejta e zgjedhjes.16

Kjo jetë është një provë: një provë në të cilën ju dhe unë vër-
tetojmë karakterin tonë, një provë që ka pasoja të përjetshme për 
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secilin prej nesh. Dhe tani është koha dhe stina jonë – siç ka pasur 
çdo brez të vetën – për të mësuar detyrat tona dhe për t’i bërë ato.17

Që Zoti është i pakënaqur me ligësinë, është e vërtetë. Që Ai 
dëshiron që ajo të mos ndodhë, është gjithashtu e vërtetë. Që Ai do 
t’i ndihmojë ata që e kundërshtojnë, është e vërtetë. Por që Ai lejon 
që ligësia të ndodhë kudo te gjithë fëmijët e Tij këtu në vdekshmëri, 
është një provë se Ai u ka dhënë lirinë e tyre për të zgjedhur, duke 
krijuar për Vete një bazë për gjykimin e tyre të fundit.18

Nuk ka ligësi që [ Jezu Krishti] nuk mund ta ndalë. Të gjitha gjë-
rat janë në duart e Tij. Kjo tokë është zotërimi i Tij i ligjshëm. Dhe 
përsëri Ai e lejon ligësinë që ne të mund të bëjmë zgjedhje midis 
së mirës dhe së keqes.19

Jeta është një kohë prove në ekzistencën e përjetshme të njeriut, 
gjatë së cilës i është dhënë . . . e drejta të zgjedhë midis së drejtës 
dhe së gabuarës. . . . Nga ato zgjedhje varen pasoja të mëdha, jo 
vetëm në këtë jetë, por, madje më e rëndësishme, në jetën që do 
të vijë. Ka kufij përtej të cilëve Satani nuk mund të shkojë. Brenda 
këtyre kufijve, ai aktualisht po lejohet të ofrojë një alternativë të pa-
drejtë kundrejt parimeve të drejta të Perëndisë, duke u lejuar kështu 
njerëzve që të zgjedhin midis së mirës dhe së keqes dhe kështu të 
përcaktojnë vendin që ata do të do të zënë në jetën tjetër.20

3
Ne e përdorim lirinë tonë të zgjedhjes për 

të marrë vendime që përcaktojnë lumturinë 
tonë tani dhe në të gjithë përjetësinë.

Perëndia ju do ju siç do çdonjërin dhe këdo prej fëmijëve të Tij, 
dhe dëshira dhe qëllimi dhe lavdia e Tij është që t’ju bëjë të rikthe-
heni tek Ai të pastër dhe të panjollë, pasi të keni vërtetuar se jeni 
të denjë për një përjetësi gëzimi në praninë e Tij.

Ati juaj në qiell është i vëmendshëm ndaj jush. Ai ju ka dhënë 
urdhërime që t’ju drejtojë, t’ju disiplinojë. Ai ju ka dhënë  gjithashtu – 
lirinë tuaj të zgjedhjes – që “të [shohë] nëse [ju] do t’i bë[ni] të gjitha 
gjërat që [Ai] do [t’ju] urdhërojë”. (Abraham 3:25.) Mbretëria e Tij 
këtu në tokë është e organizuar më së miri, dhe udhëheqësit tuaj 
janë të përkushtuar që t’ju ndihmojnë. Shpresoj që ta dini se keni 
dashurinë tonë të përhershme, shqetësimin dhe lutjet tona.
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Satani është gjithashtu i vëmendshëm ndaj jush. Ai është i zotuar 
për shkatërrimin tuaj. Ai nuk ju disiplinon me urdhërime, por në 
vend të tyre ofron lirinë që “të bëni tuajën”. . . . Programi i Satanit 
është “luaj tani dhe të paguaj më vonë”. Ai kërkon për të gjithë që 
të jenë të mjeruar sikurse është ai vetë [shih 2 Nefi 2:27]. Programi 
i Zotit është lumturia tani dhe gëzimi për gjithmonë nëpërmjet të 
jetuarit të ungjillit.21

Ne jemi të lirë të zgjedhim, por nuk jemi të lirë t’i ndryshojmë 
pasojat e atyre zgjedhjeve.22

E thënë qartë, do të ketë pak sprovë besimi nëse e kemi marrë 
shpërblimin tonë të plotë menjëherë për çdo vepër të mirë, ose 
ndëshkimin e menjëhershëm për çdo mëkat. Por që do të ketë një 
vlerësim përfundimtar për secilin, nuk ka dyshim.23

Edhe pse një njeri mund të marrë një kënaqësi kalimtare në 
mëkat, rezultati përfundimtar është mungesa e lumturisë. “Ligësia 
kurrë nuk ka qenë lumturi.” (Alma 41:10.) Mëkati krijon mospër-
puthje me Perëndinë dhe është dëshpërues për shpirtin. Prandaj, 
një njeri do të bënte mirë ta shqyrtonte veten për të parë që është 
në përputhje me të gjitha ligjet e Perëndisë. Çdo ligj i mbajtur sjell 
një bekim të veçantë. Çdo ligj i shkelur sjell një plagë të veçantë. 
Ata që janë të ngarkuar rëndë me dëshpërim, duhet të vijnë te Zoti, 
sepse zgjedha e Tij është e ëmbël dhe barra e Tij është e lehtë. (Shih 
Mateu 11:28–30.)24

Puna më e madhe në jetën e kujtdo është marrja e vendimeve. 
Edhe pse një nga dhuratat më të mëdha të Perëndisë për njeriun 
është . . . e drejta për të zgjedhur, atij i është dhënë gjithashtu 
përgjegjësi për këto zgjedhje. . . . Ne e vendosim jetën tonë drejt 
suksesit ose dështimit. Ne jo vetëm mund t’i zgjedhim qëllimet tona 
përfundimtare, por gjithashtu mund t’i përcaktojmë dhe vendosim 
vetë, në shumë raste, mjetet me të cilat do të arrijmë tek ato qëllime 
dhe, sipas zellit apo mungesës së tij, të përcaktojmë shpejtësinë me 
të cilën mund të arrihen. Kjo kërkon përpjekje dhe energji vetjake 
dhe nuk do të jetë pa kundërshtim apo konflikt.25

Fati i njerëzimit dhe i gjithë qytetërimit do të varet nga fakti nëse 
njeriu do ta përdorë . . . lirinë e tij të zgjedhjes për ta qeverisur ve-
ten apo do t’i shpërfillë ligjet e përjetshme duke rrezikuar veten dhe 
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korrur pasojat. Çështjet e vërteta të sotme janë, për këtë arsye, jo 
ekonomike apo politike. Ato janë shpirtërore – domethënë që njeriu 
duhet të mësojë t’i zbatojë ligjet që Perëndia i ka dhënë njerëzimit.26

Liria e zgjedhjes na është dhënë të gjithëve për të marrë vendime 
të rëndësishme që do të kenë lidhje me shpëtimin tonë. Ato vendi-
me ndikojnë te lumturia jonë në përjetësi.27

Vendimet tona na kanë bërë ata që jemi. Pikëmbërritja jonë e 
përjetshme do të përcaktohet nga vendimet që kemi ende për të 
marrë.28

4
Vendimet me rëndësi kyçe kërkojnë 

përpjekjen tonë plot lutje.

Nëse duhet të marrim vendimet e duhura, si të Krishtit, duhet së 
pari të jetojmë në mënyrë të tillë që të mund t’i drejtohemi dhe ta 
vëmë në përdorim atë fuqi të padukshme pa të cilën askush nuk 
mund të bëjë më të mirën e vet në marrjen e vendimeve.

Një nga vendimet më të mëdha të kësaj epoke ishte kur djali 
Jozef Smith vendosi që të ndiqte këshillën te Jakobi: “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.” ( Jakobi [Bibël] 1:5–6.)

Vetë shpëtimi i miliona burrave dhe grave në periudhën ungjillo-
re të plotësisë së kohëve varet nga ai vendim! Ne duhet të mbajmë 
në mendje se individët kanë rëndësi dhe se vendimet që marrin ata 
mund të ndikojnë shumë te jeta e të tjerëve.29

Zoti tha: “Trokitni dhe do t’ju hapet” (3 Nefi 14:7; Mateu 7:7). Me 
fjalë të tjera, kërkohet përpjekje nga ana jonë.30

Vendimet e urta arrihen zakonisht duke u përpjekur me punë, 
luftë dhe lutje. Përgjigjja e Zotit lidhur me përpjekjen jo të efekt-
shme të Oliver Kaudrit, e sqaron këtë [parim]: “Por, vër re, unë të 
them se ti duhet ta studiosh atë tërësisht në mendjen tënde; më pas 
ti duhet të më pyesësh nëse është e drejtë dhe nëse është e drejtë, 
unë do të bëj që kraharori yt do të digjet përbrenda; si rrjedhim, do 
ta ndiesh që është e drejtë”. (DeB 9:8.)
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Le të fillojmë, pra, duke thënë se kërkimi me zell i Atit tonë në 
qiell, duke pasur besim se Ai do t’u përgjigjet lutjeve tona, është një 
bazë nxitëse me të cilën të fillojmë. . . . Zoti nuk do të marrë ujë 
nga një pus i tharë, ndaj ne duhet të bëjmë pjesën tonë. Ndonjëherë 
përpjekja për të gjetur një vendim të drejtë kërkon shumë energji, 
studim dhe durim të madh.31

Në vendimet me rëndësi kyçe, agjërimi i ndërthurur me lutje 
mund të sjellë mprehtësi të madhe shpirtërore.32

5
Ne jemi përfaqësues të vetes dhe Zoti pret që të bëjmë 

gjëra të mira sipas vetë vullnetit tonë të lirë.

Në 1831- shin, Zoti i tha këtë Kishës së Tij:

“Sepse vini re, nuk është e përshtatshme që unë duhet të urdhëroj 
për gjithçka; sepse ai që detyrohet në gjithçka, po ai është një shër-
bëtor i ngathët dhe jo i mençur; si rrjedhim ai nuk merr shpërblim.

Në të vërtetë unë them, njerëzit duhet të përfshihen me zell në 
një kauzë të mirë dhe të bëjnë shumë gjëra me vullnetin e tyre të 
lirë e të shkaktojnë shumë drejtësi;

Zoti do që ne ta përdorim lirinë tonë të zgjedhjes që “të 
përfshihe[mi] me zell në një kauzë të mirë” (DeB 58:27).
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Sepse është në ta fuqia, me anë të së cilës ata janë veprues për 
veten. Dhe për aq sa njerëzit të bëjnë mirë, ata në asnjë mënyrë s’do 
ta humbasin shpërblimin e tyre.

Por ai që nuk bën asgjë derisa të urdhërohet dhe e merr një ur-
dhërim me zemër dyshuese dhe e zbaton atë me ngathtësi, po ai 
mallkohet. (DeB 58:26–29.)

Qëllimet e Zotit – objektivat e mëdha – vijojnë njësoj: shpëtimi 
dhe ekzaltimi i fëmijëve të Tij.

Zakonisht Zoti na jep objektiva të përgjithshme për t’u plotësuar 
dhe disa drejtime për të ndjekur, por ai pret që ne të gjejmë shumi-
cën e hollësive dhe metodave. Metodat dhe procedurat zhvillohen 
zakonisht nëpërmjet studimit dhe lutjes dhe duke jetuar në mënyrë 
të tillë që të mund të arrijmë dhe ndjekim nxitjet e Shpirtit. Njerëzit 
më pak të përparuar shpirtërisht, të tillë si ata në ditët e Moisiut, 
duhej të urdhëroheshin në shumë gjëra. Sot ata që janë shpirtërisht 
vigjilentë vështrojnë drejt objektivave, kontrollojnë drejtimet e para-
qitura nga Zoti dhe profetët e Tij dhe pastaj me lutje veprojnë – pa 
iu dashur të urdhërohen “në të gjitha gjërat”. Ky qëndrim i përgatit 
njerëzit për perëndishmëri. . . .

Ndonjëherë Zoti i pret plot shpresë fëmijët e Tij që të veprojnë 
vetë dhe kur nuk e bëjnë këtë, ata humbasin çmimin më të madh 
dhe Zoti ose do ta braktisë të gjithë çështjen dhe do t’i lërë të vu-
ajnë pasojat ose Atij do t’i duhet ta zbërthejë atë me hollësi më të 
mëdha. Zakonisht, druaj se, sa më shumë që Ai duhet ta zbërthejë 
me hollësi atë, aq më i vogël është shpërblimi ynë.33

Ne duhet “të përfshih[emi] me zell” në kauza të mira dhe t’i lëmë 
botës një vend më të mirë ku të jetojë.34

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Në çfarë mënyrash e keni parë që “lufta që filloi në qiell . . . nuk 

ka mbaruar ende”? (Shih pjesën 1.) Çfarë mund të bëjmë ne që 
të vazhdojmë të qëndrojmë për parimin e lirisë së zgjedhjes?

• Njerëzit shpesh e pyetin veten përse Perëndia e lejon ligësinë të 
jetë në botë. Si na ndihmojnë mësimet e Presidentit Benson te 
pjesa 2 që t’i përgjigjemi asaj pyetjeje?



K a P i T U l l i  3

71

• Çfarë mund të bëjmë ne për t’i ndihmuar fëmijët dhe të rinjtë që 
t’i kuptojnë të vërtetat te pjesa 3? Çfarë mund të bëjmë ne për t’i 
ndihmuar fëmijët dhe të rinjtë që ta kuptojnë ndikimin e vendi-
meve që ata marrin?

• Përsiateni këshillën e Presidentit Benson rreth marrjes së 
“vendime[ve të] duhura, si të Krishtit” (pjesa 4). Çfarë keni mësu-
ar rreth ndërthurjes së lutjes me përpjekje të zellshme në marrje 
vendimesh?

• Ç’do të thotë për ju të jesh “[i] përfshirë me zell në një kauzë 
të mirë”? Si ndryshon jeta juaj kur bëni gjëra të mira “sipas vetë 
vullneti [juaj i] lirë” sesa të prisni të urdhëroheni? (Shih pjesën 5.)

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Ligji i Përtërirë 11:26–28; Jozueu 24:15; 2 Nefi 2:14–16; Alma 

42:2–4; Helamani 14:30–31; DeB 29:39–45; 101:78

Ndihmë për Mësimdhënien
Diskutimet në grupe të vogla “u japin një numri të madh njerë-

zish mundësinë për të marrë pjesë në një mësim. Individët që janë 
zakonisht ngurrues për të marrë pjesë mund të shprehin në grupe të 
vogla ide, që nuk do t’i shprehnin përpara gjithë grupit” (Teaching, 
No Greater Call [1999], f. 161).
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Të Jetuarit Gëzueshëm 
në Kohë të Trazuara

“Lumturia këtu dhe tani është te njohja lirisht, 
me dashuri, me gëzim e vullnetit të Perëndisë 
për ne – dhe bërja e tij me të gjitha mënyrat 

dhe të gjitha punët të mëdha e të vogla.”

Nga Jeta e Ezra Taft Bensonit

Një nga detyrat e hershme të Presidentit Ezra Taft Benson si 
Apostull ishte të ndihmonte në sjelljen e ndihmave te shenjtorët në 
Europë pas Luftës II Botërore. Ndërsa udhëtonte në Gjermani, ai 
takoi njerëz besnikë që ishin në gjendje të ngriheshin pavarësisht 
shkatërrimit rreth tyre. Ai shënoi në ditarin e tij:

“Shkatërrimi më i keq që kam dëshmuar u pa sot. . . . Ndërsa 
ngitja makinën nëpër rrugët [e Berlinit] dhe ecja përmes disa të 
tjerave të pakalueshme nga makina, unë . . . pashë gra gjysmë të 
vdekura urie, që paguanin me ankth çmime të tepruara për lëkura 
patatesh. . . . Unë shihja burra e gra të moshuara me latore të vogla 
që gërryenin me padurim trungje e rrënjë pemësh në përpjekje 
për të bërë shkarpa zjarri dhe pastaj duke i tërhequr për t’i çuar në 
shtëpi për kilometra mbi gjithçka rrëshqitëse – nga dyrrotëshe të 
vogla të një karroce të dikurshme fëmije deri te karro të vogla – si 
kafshë ngarkese.

Më vonë, në një sallë të ftohtë gjysmë të shkatërruar në katin e 
tretë, jo larg një rruge të bombarduar, u gjenda përpara 480 shenj-
torëve të ditëve të mëvonshme, pa ushqime por besnikë, në një 
mbledhje konference. Ishte frymëzim të shihje dritën e besimit. . . . 
Nuk kishte zemërim apo inat por komunikim të ëmbël dhe shprehje 
besimi tek ungjilli.” 1
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Presidenti Ezra Taft Benson dha shembullin e të jetuarit gëzueshëm.
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Asnjë anëtar nuk regjistroi ndonjë ankesë për rrethanat e veta, me 
gjithë faktin se disa ishin aty përpara syve tanë në fazën e kulmit 
të urisë.

. . . Shenjtorët tanë . . . janë plot shpresë, kurajë dhe besim, dhe 
kudo ata shohin përpara gëzueshëm me shprehje të besimit më të 
thellë për ungjillin dhe për anëtarësinë e tyre në Kishë. Ishte një 
nga shfaqjet më madhështore që kemi parë ndonjëherë të fryteve 
reale të ungjillit në jetën e burrave dhe të grave”.2

Presidenti Benson pa gjithashtu shembuj të shpresës dhe optimiz-
mit pranë shtëpisë, kur shumë nga shokët e tij fermerë qëndronin 
gazmorë edhe kur hasnin vështirësi të mëdha. Ai tha:

“Më kujtohet pjesëmarrja në një mbledhje pranë Bankroftit në 
Ajdaho. . . . Ne patëm një mbledhje të mrekullueshme dhe pasi ajo 
mbaroi, unë po përshëndetja disa nga fermerët e mrekullueshëm që 
ishin atje, dhe midis tyre ishte një burrë që quhej vëllai Jost, dhe i 
thashë: ‘Vëlla Jost, si po ecin gjërat në fermë?’ Vëllai Jost tha: ‘O, gjë-
rat janë për mrekulli, Vëlla Benson, por unë kam 20 mijë dollarë më 
pak sesa kisha tri ditë përpara’. Unë i thashë: ‘Si është puna – ngricë 
tjetër?’ Ai tha: ‘Po, e goditi grurin pikërisht në fazën para pjekjes 
dhe ju e dini çdo të thotë kjo’. Ai tha: ‘Ne po fillojmë të përdorim 
makinat kositëse në mëngjes, por çdo gjë është në rregull. Ne kemi 
ende pak grurë në hambar dhe kemi vënë mënjanë të paktën një 
pjesë nga furnizimi ynë vjetor. Ne nuk do të vdesim urie dhe do të 
ketë një korrje tjetër.’ Ndërsa u ndamë, unë i thashë bashkëshortes 
sime: ‘Çfarë shpirti i mrekullueshëm’!

Ne ecëm me makinë për në Logan [një qytet në Juta, rreth 130 
kilometra nga Bankrofti]. I kishim fëmijët tanë me vete dhe ndaluam 
në Mein Strit për t’u futur në një dyqan ushqimesh për të marrë disa 
ëmbëlsira për kalamajtë. Dhe kë mund të takoja tjetër në trotuar 
përveç vëllait Jost. I thashë: ‘Mirë, po ç’po bën kaq larg këtej?’ Ai 
tha: ‘Vëllai Benson, është dita jonë për të shkuar në tempull’. Dhe 
unë i thashë: ‘Epo, humbjet nuk i dobësojnë shpirtrat tuaj, apo jo?’ 
Atëherë ai më dha një mësim. Ai tha: ‘Vëlla Benson, kur vijnë humb-
jet ne kemi nevojë edhe më shumë për tempullin’.” 3

Përgjigjet e vetë Presidentit Benson ndaj fatkeqësive i ngrinin 
moralisht ata që e njihnin, ashtu siç e forconte atë shembulli i 
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shenjtorëve të tjerë. Plaku Nill A. Maksuell, i Kuorumit të Dymbë-
dhjetë Apostujve, e përshkroi Presidentin Benson si një “vrojtu-
es të vëmendshëm të ngjarjeve, [i cili] ruan një optimizëm dhe 
gazmend që do të bënim mirë t’i vërenim. Një optimizëm i tillë”, 
tha Plaku Maksuell, “nuk vjen nga shpërfillja e ngjarjeve përreth 
tij, por nga vërejtja e këtyre dhe madje vështrimi përtej vetes për 
te premtimet që lidhen me atë se si mbretëria më në fund do të 
ngadhënjejë”.4

Mësime të Ezra Taft Bensonit
1

Me besim tek Ati ynë Qiellor, ne mund të kemi 
shpresë për të ardhmen, optimizëm në detyrat 

tona të tashme dhe paqe të brendshme.

Ne të gjithë do të kemi zhgënjime dhe shkurajime – që është 
pjesë e jetës. Por nëse do të kemi besim, humbjet tona do të jenë 
vetëm një çast dhe suksesi do të vijë nga dështimet tona në dukje. 
Ati ynë Qiellor mund të realizojë mrekulli nëpërmjet secilit prej 
nesh nëse thjesht do të vëmë besimin dhe sigurinë tonë tek Ai.5

Është një bekim i madh të kesh paqe të brendshme, të kesh sigu-
ri, të kesh një shpirt qartësie dhe qetësi të brendshme gjatë kohëve 
të grindjes dhe mundimit, gjatë kohëve të hidhërimit dhe dështime-
ve. Është kënaqësi shpirtërore të dish se Perëndia është në drejtim, 
se Ai është i vëmendshëm ndaj fëmijëve të Tij dhe se ne me siguri 
të plotë mund ta vendosim mirëbesimin tonë tek Ai.6

Lutja – lutja ngulmuese – mund të na mbajë në lidhje me Perën-
dinë, burimin tonë më të madh të qetësisë dhe këshillimit. “Lutu 
gjithmonë që të mund të dalësh fitues.” (DeB 10:5.) “Duke i ushtru-
ar të gjitha fuqitë e mia për t’i thirrur Perëndisë që të më çlironte” 
është mënyra si e përshkruan i riu Jozef Smith metodën që përdori 
në Korijen e Shenjtë për të mos e lejuar kundërshtarin që ta shka-
tërronte. ( JS–H 1:16.)7

Pa besim tek Ati ynë Qiellor, ne nuk mund të jemi të suksesshëm. 
Besimi na jep largpamësi për çka mund të ndodhë, shpresë për të 
ardhmen dhe optimizëm në detyrat tona të tanishme. Atje ku është 
besimi, ne nuk dyshojmë për suksesin përfundimtar të punës.8
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Nga të gjithë njerëzit, ne si shenjtorë të ditëve të mëvonshme du-
het të jemi me optimizmin më të madh dhe pesimizmin më të vogël. 
Pasi edhe pse e dimë se “paqja do të merret nga toka dhe djalli do 
të ketë pushtet mbi sundimin e tij”, ne jemi siguruar gjithashtu se 
“Zoti do të ketë pushtet mbi shenjtorët e tij dhe do të mbretërojë 
mes tyre”. (DeB 1:35–36.)

Me sigurinë se Kisha do të qëndrojë në rregull me Perëndinë që 
e drejton atë përpara nëpër kohë të turbullta, atëherë bëhet përgje-
gjësia jonë individuale për të parë që secili prej nesh të qëndrojë 
besnik ndaj Kishës dhe mësimeve të saj. “Por ai që do të ngulmojë 
dhe nuk mposhtet, do të shpëtohet.” ( JS – Mateu 1:11.)9

2
Lumturia duhet të fitohet nga dita 

në ditë, por ia vlen përpjekja.

Ne vërtet nuk kemi shkak për t’u shqetësuar. Jetojeni ungjillin, 
mbajini urdhërimet. Merrni pjesë në lutjet e tuaja në mbrëmje dhe 
në mëngjes në shtëpi. Mbajini standardet e Kishës. Përpiquni të 
jetoni qetë dhe gëzueshëm. . . . Lumturia duhet të fitohet nga dita 
në ditë. Por ia vlen përpjekja.10

Kur Xhorxh A. Smith ishte shumë sëmurë, u vizitua nga kushëriri 
i tij, Profeti Jozef Smith. Burri i sëmurë tregoi: “Ai [Profeti] më tha se 
unë kurrë nuk duhet të humbas kurajën, çfarëdo vështirësish të më 
rrethojnë. Nëse do të fundosesha në ultësirën më të thellë të Nova 
Skotias dhe gjithë malet e Roki Mauntins do të bëheshin pirg mbi 
mua, unë nuk duhej ta humbisja kurajën, por të vazhdoja të duroja, 
duke ushtruar besim e duke ruajtur kurajën e mirë, dhe unë do të 
dilja në majë të pirgut.” . . .

Ka kohëra kur ju thjesht duhet me drejtësi të mbaheni dhe ta 
kapërceni djallin gjersa shpirti i tij dëshpërues t’ju largohet. Siç Zoti 
i tregoi Profetit Jozef Smith: “Fatkeqësia jote dhe mjerimet e tua do 
të jenë veçse një çast i shkurtër;

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

Të vazhduarit në përpjekje fisnike, madje duke qenë rrethuar 
nga një re dëshpërimi, do t’ju nxjerrë më në fund në majë në 
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dritën e diellit. Edhe mësuesi ynë Jezusi, Krishti, ndërsa përball-
te atë sprovë të skajshme të të lënit përkohësisht vetëm nga Ati 
ynë gjatë kryqëzimit, vazhdoi t’i kryente punët e Tij për fëmijët e 
njerëzve dhe atëherë, pak pas kësaj, ai u përlëvdua dhe mori plo-
tësinë e gëzimit. Ndërsa po kaloni sprovën tuaj, mund të rikujtoni 
fitoret tuaja në të kaluarën e të numëroni bekimet që vërtet keni, 
me shpresë të sigurt për bekime më të mëdha që do të vijnë nëse 
jeni besnik. Dhe mund ta keni atë njohuri të dhënë se, në kohën e 
duhur, Perëndia do t’i fshijë gjithë lotët dhe se [ato që] “syri nuk i 
ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemër të 
njeriut, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë”. 
(1 Korintasve 2:9.)11

Jini të gëzueshëm në gjithçka që bëni. Jetoni gëzueshëm. Jetoni 
lumturisht. Jetoni me entuziazëm, duke ditur që Perëndia nuk jeton 
në trishtim dhe melankoli, por në dritë dhe dashuri.12

“Të jetosh lumturisht është të rritesh në  
forcë shpirtërore drejt përsosmërisë.”
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3
Ati Qiellor do që ne të jemi të lumtur dhe Ai do të 
na bekojë ndërsa ndjekim vullnetin e Tij për ne.

“Njerëzit janë, që ata të mund të kenë gëzim” (2 Nefi 2:25). Ati ynë 
Qiellor do që ne të jemi të lumtur. Ai pret që ne të jemi të lumtur. 
Por nuk ka lumturi kur braktisen standardet. Nuk ka lumturi kur 
ju nuk ia dilni të jetoni sipas bindjeve tuaja, sipas asaj që e dini se 
është e drejtë. Është aq e lehtë të formosh zakonin e të marrit pak 
si lehtë të disa gjërave. Është aq e lehtë të formosh zakonin e gjetjes 
së gabimit, apo kritikës, e mbajtjes në zemër të rezervave lidhur me 
gjëra të caktuara në Kishë. Është aq e lehtë për ne të bëhemi pak të 
hidhur dhe pastaj të mësohemi me atë, të bëhemi të zymtë dhe ta 
kemi fytyrën të zymtë. Një fytyrë e zymtë nuk fiton asnjë betejë në 
luftë apo dashuri.13

A e kuptojmë se lumturia këtu dhe tani është te njohja lirisht, 
me dashuri, me gëzim e vullnetit të Perëndisë për ne – dhe bërja 
e tij me të gjitha mënyrat dhe të gjitha punët e mëdha e të vogla? 
Të jetosh përsosmërisht është të jetosh i lumtur. Të jetosh lumtu-
risht është të rritesh në forcë shpirtërore drejt përsosmërisë. Çdo 
veprim i kryer sipas vullnetit të Perëndisë është pjesë e asaj rritjeje. 
Le të mos e ndajmë me mure jetën tonë. Le ta bashkojmë jetën 
tonë, duke qenë përbuzës ndaj nderimeve dhe lavdive të rreme 
që nuk vijnë me miratimin e Perëndisë. Le të kujtojmë se burimi 
i vërtetë i fuqisë dhe lumturisë sonë është përtej arritjes së njeriut 
dhe rrethanave.14

Ne duhet të mësojmë dhe të mësojmë përsëri se vetëm nëpër-
mjet pranimit dhe të jetuarit të ungjillit të dashurisë, siç jepet mësim 
nga Mësuesi, dhe vetëm përmes bërjes së vullnetit të Tij ne mund 
t’i thyejmë prangat e padijes dhe të dyshimit që na mbajmë lidhur. 
Ne duhet ta mësojmë këtë të vërtetë të thjeshtë të lavdishme që të 
mund të përjetojmë gëzimet e ëmbla të Shpirtit tani dhe përjetësisht. 
Ne duhet ta humbasim veten në bërjen e vullnetit të Tij. Ne duhet ta 
vëmë Atë të parin në jetën tonë. Po, bekimet tona shumëfishohen 
kur e ndajmë dashurinë e Tij me fqinjin tonë.15

“Vëllezër”, tha Pali, “por bëj këtë: duke harruar ato që kam lënë 
pas dhe duke u prirur drejt atyre që kam përpara,
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po rend drejt synimit, drejt çmimit të thirrjes së lartme të Perën-
disë në Krishtin Jezus”. (Filipianëve 3:13–14.)

Lëreni mendjen të mbushet me qëllimin e të qenit si Zoti dhe 
ju do t’i shkulni mendimet e trishta kur kërkoni me ankth ta njihni 
Atë dhe të bëni vullnetin e Tij. “Kini në ju po atë ndjenjë”, tha Pali. 
(Filipianëve 2:5.) “Shihni tek unë në çdo mendim”, tha Jezusi. (DeB 
6:36.) Dhe çfarë do të pasojë nëse e bëjmë këtë? “Ti i ruan [mendjes] 
një paqe të përsosur, sepse kjo ka besim te ti.” (Isaia 26:3.)16

Ne nuk do të jemi kurrë vetëm nëse jetojmë siç duhet, sepse Ati 
ynë gjithmonë do të jetë me ne për të na bekuar. Ai do që ne të 
jemi të suksesshëm. Ai do që ne të jemi të lumtur. Ai do që ne t’i 
arrijmë qëllimet e mira që vendosim. Ai do të bëjë pjesën e Tij nëse 
ne bëjmë pjesën tonë.17

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Përse mendoni se besimi në Perëndi na jep “shpresë për të ar-

dhmen dhe optimizëm në detyrat tona të tanishme”? Cilat fjalë 
këshilluese nga pjesa 1 mund të ndani me dikë që është i etur 
për paqe të brendshme? Përse do t’i zgjidhnit ato fjalë?

• Ndërsa e rishikoni pjesën 2, mendoni për një kohë kur keni pasur 
nevojë “me drejtësi të mbaheni” gjatë fatkeqësisë. Shqyrtoni çfarë 
keni fituar nga ajo përvojë. Në çfarë mënyrash Zoti na ndihmon 
kur duam t’i durojmë besnikërisht sprovat?

• Cilat janë disa përvoja që ju kanë ndihmuar të dini se Ati Qiellor 
do që ju të jeni të lumtur dhe të suksesshëm? Përse mendoni 
se “lumturia këtu dhe tani është te . . . njohja . . . e vullnetit të 
 Perëndisë për ne”? (Shih pjesën 3.)

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Mateu 11:28–30; Gjoni 14:27; 16:33; Galatasve 5:22; Mosia 2:41; 

Moroni 9:25–26; DeB 101:11–16

Ndihmë për Studimin
“Krijoni një ide të përgjithshme, ose duke i hedhur një sy të 

shpejtë librit, kapitullit, ose fragmentit ose duke rishikuar krerët e 
kapitujve. Mundohuni të kuptoni kontekstin ose sfondin e ngjarjes” 
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(Predikoni Ungjillin Tim [2005], f. 23). Merrni parasysh ta lexoni 
një kapitull apo fragment më shumë se një herë në mënyrë që 
ta kuptoni më thellë atë. Ndërsa e bëni këtë, ju mund të zbuloni 
vështrime të thella.
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Zoti tha: “Hiri im është i mjaftueshëm për të gjithë 
njerëzit që përulen para meje” (Ethëri 12:27).
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Parimet e Pendimit  
të Vërtetë

“Për ata të cilët e paguajnë çmimin që kërkon 
pendimi i vërtetë, premtimi është i sigurt. Mund 

të jeni sërish të pastër. Dëshpërimi mund të hiqet. 
Paqja e ëmbël e faljes do të rrjedhë në jetën tuaj.”

Nga Jeta e Ezra Taft Bensonit

Në bisedën e tij të parë në konferencë të përgjithshme si Presi-
dent i Kishës, Presidenti Ezra Taft Benson shprehu: “Kur kam kër-
kuar drejtim nga Zoti, më është ripohuar në mendjen dhe zemrën 
time deklarimi i Zotit që të ‘mos i them asgjë veçse pendim këtij 
brezi’. (DeB 6:9; 11:9.) Kjo ka qenë temë e çdo profeti të ditëve të 
mëvonshme.” 1

Madje përpara thirrjes si President i Kishës, Presidenti Benson e 
bëri pendimin një temë të rëndësishme të shërbesës së tij. Ai u kë-
shillua të vepronte kështu nga Xhorxh Albert Smithi, President i Kuo-
rumit të Dymbëdhjetë Apostujve në atë kohë. Në një letër të shkruar 
jo shumë pas thirrjes së Presidentit Benson në apostullim, Presidenti 
Smith tha: “Misioni yt tani e në vazhdim është të gjesh mënyra dhe 
mjete për të përhapur të vërtetën e për t’i paralajmëruar njerëzit me 
të cilët vihesh në kontakt, në mënyrë sa më dashamirëse që mundet, 
që pendimi do të jetë i vetmi shërim për sëmundjet e kësaj bote” 2.

Presidenti Benson ishte besnik në këtë përgjegjësi kur e mësonte 
ungjillin anembanë botës. Ai mësonte se “është më mirë të përga-
titesh e të parandalosh, sesa të ndreqësh e të pendohesh” 3. Por ai 
gjithashtu vërejti se “ne të gjithë kemi nevojë të pendohemi” 4. Ai 
theksoi “ndryshimin e madh” të zemrës, i cili shoqëronte pendimin 
(shih Alma 5:12–14) dhe shpjegoi rolin e Shpëtimtarit në sjelljen e 
një ndryshimi të tillë:
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“Zoti punon nga brenda jashtë. Bota punon nga jashtë brenda. 
Bota do të nxirrte njerëzit prej lagjeve të varfra. Krishti nxjerr lagjet e 
varfra nga njerëzit dhe pastaj ata e nxjerrin veten nga lagjet e varfra. 
Bota do t’i formonte njerëzit duke ndryshuar mjedisin e tyre. Krishti 
ndryshon njerëzit, të cilët më pas ndryshojnë mjedisin e tyre. Bota 
do t’i jepte formë sjelljes njerëzore, por Krishti mundet të ndryshojë 
natyrën njerëzore. . . .

Po, Krishti i ndryshon njerëzit dhe njerëzit e ndryshuar mund të 
ndryshojnë botën.” 5

Mësime të Ezra Taft Bensonit
1

Që të pendohemi vërtet, duhet që, fillimisht, të jemi të 
vetëdijshëm se plani i ungjillit është plani i lumturisë.

Në kuptimin e zakonshëm të fjalës, anëtarësi në Kishë do të thotë 
që një person e ka emrin të shënuar zyrtarisht në dokumentet e 
anëtarësisë së Kishës. . . .

Por Zoti e përkufizon në mënyrë mjaft të ndryshme një anëtar të 
mbretërisë së Tij. Më 1828, përmes Profetit Jozef Smith, Ai tha: “Vër 
re, kjo është doktrina ime – kushdo që pendohet dhe vjen tek unë, 
ai është kisha ime ”. (DeB 10:67; kursivet e shtuara.) Për Atë e të 
cilit është kjo Kishë, anëtarësi përfshin shumë më tepër se thjesht 
të jesh një anëtar në dokument.

Unë, pra, do të doja të parashtroja koncepte të rëndësishme që 
ne duhet të kuptojmë e të zbatojmë, nëse duhet vërtet të pendohe-
mi e të vijmë te Zoti.

Një nga mashtrimet e përdorura më së shpeshti nga Satani ësh-
të ideja se urdhërimet e Perëndisë paramendohen të shtrëngojnë 
lirinë e të kufizojnë lumturinë. Të rinjtë, veçanërisht, nganjëherë 
mendojnë se standardet e Zotit janë si gardhe dhe zinxhirë, të cilat 
i pengojnë nga ato veprimtari që duken më të pëlqyeshme në jetë. 
Por pikërisht e kundërta është e vërtetë. Plani i ungjillit është vetë 
plani me anë të të cilit njerëzit vijnë në plotësi të gëzimit. Ky është 
koncepti i parë që uroj të theksoj. Parimet e ungjillit janë hapat 
dhe porositë që do të na ndihmojnë të gjejmë lumturi e gëzim të 
vërtetë.
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Vetëdija për këtë koncept e bëri Psalmistin të thërriste: “Oh, sa 
shumë e dua ligjin tënd! . . . Urdhërimet e tua më bëjnë më të urtë 
se armiqtë e mi. . . . Fjala jote është një llambë në këmbën time dhe 
një dritë në shtegun tim. . . . Porositë e tua janë trashëgimia ime për-
jetë; ato janë gëzimi i zemrës sime.” (Psalmet 119:97–98, 105, 111.)

Nëse dëshirojmë që vërtet të pendohemi e të vijmë drejt Tij në 
mënyrë që të quhemi anëtarë të Kishës së Tij, duhet, në fillim fare, 
të arrijmë ta kuptojmë këtë të vërtetë të përjetshme: plani i ungjillit 
është vetë plani i lumturisë. Ligësia kurrë nuk na solli, kurrë nuk 
na sjell, kurrë nuk do të na sjellë lumturi [shih Alma 41:10]. Shkelja 
e ligjeve të Perëndisë sjell vetëm mjerim, robëri dhe errësirë.6

2
Besimi te Jezu Krishti i paraprin pendimit të vërtetë.

Një koncept i dytë që është i rëndësishëm për kuptimin tonë, 
është lidhja e pendimit me parimin e besimit. Pendimi është parimi 
i dytë themelor i ungjillit. I pari është që ne duhet të kemi besim te 
Zoti Jezu Krishti. Pse ndodh kështu? Pse duhet që besimi te Zoti t’i 
paraprijë pendimit të vërtetë?

Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje, duhet të kuptojmë diçka mbi 
sakrificën shlyese të Mësuesit. Lehi mësonte se “nuk ka mish që 
mund të banojë në prani të Perëndisë, veçse nëpërmjet meritave 
dhe mëshirës dhe hirit të Mesias së Shenjtë”. (2 Nefi 2:8.) Madje 
njeriu më i drejtë e i përpiktë nuk mund ta shpëtojë veten vetëm 
mbi meritat vetjake, sepse, sikurse na thotë Apostulli Pal, “të gjithë 
mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë”. (Romakëve 3:23.)

Nëse nuk do të ishte prej jetës së përkryer e të pamëkat të Shpë-
timtarit, të cilën Ai e la vullnetarisht për ne, nuk mund të kishte 
heqje të mëkateve.

Pra, pendim do të thotë më shumë se thjesht reformim i sjell-
jes. Shumë burra dhe gra në botë paraqesin fuqi të vullnetit dhe 
vetëdisiplinë të madhe në mposhtjen e zakoneve të këqija dhe të 
dobësive të mishit. Veçse ata, njëkohësisht, nuk i kushtojnë vë-
mendje Mësuesit, madje nganjëherë e refuzojnë haptas. Të tilla 
ndryshime të sjelljes, edhe pse në drejtim pozitiv, nuk përbëjnë 
pendim të vërtetë.
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Besimi te Zoti Jezu Krishti është themeli mbi të cilin duhet ndër-
tuar pendimi i sinqertë dhe kuptimplotë. Nëse kërkojmë vërtet ta 
lëmë mënjanë mëkatin, duhet, së pari, të mbështetemi tek Ai që 
është Autori i shpëtimit tonë.7

3
Pendimi përfshin një ndryshim të madh të zemrës.

Parimi i tretë i rëndësishëm që ta kuptojmë, nëse duam të jemi 
anëtarë të vërtetë të Kishës, është që pendimi përfshin jo thjesht 
ndryshim të veprimeve, por ndryshim të zemrës.

Kur Mbreti Beniamin e përfundoi fjalimin e tij të shquar në to-
kën e Zarahemlës, njerëzit thirrën të gjithë njëzëri se ata i besonin 
fjalët e tij. E dinin me siguri se premtimet e tij për shëlbim ishin 
të vërteta, ngaqë, thanë ata, “Shpirti i Zotit të Plotfuqishëm . . . ka 
bërë një ndryshim të madh te ne, ose në zemrat tona, [dhe vërejeni 
këtë] që ne nuk kemi më prirje të bëjmë keq, por të bëjmë mirë 
vazhdimisht”. (Mosia 5:2.)8

A mundet zemra njerëzore të ndryshojë? Ja që po! Kjo ndodh 
çdo ditë në punën e madhe misionare të Kishës. Është një nga 
mrekullitë bashkëkohore më të përhapura të Krishtit. Nëse nuk ju 
ka ndodhur, do të duhet t’ju ndodhë.

Zoti ynë i tha Nikodemit se, “nëse një nuk ka rilindur, nuk mund 
ta shohë mbretërinë e Perëndisë”. (Gjoni 3:3.) . . .

Alma shprehet: “Dhe Zoti më tha: Mos u mrekullo, se i gjithë nje-
rëzimi, po, burra dhe gra, të gjitha kombet, fiset, gjuhët dhe popujt 
duhet të lindin rishtas; po, të lindin nga Perëndia, të ndryshuar nga 
gjendja e tyre e mishit dhe e rënë në një gjendje drejtësie, duke 
qenë të shëlbuar nga Perëndia, duke u bërë bijtë dhe bijat e tij;

Dhe kështu ata bëhen krijesa të reja; dhe në qoftë se nuk e bëjnë 
këtë, ata, në asnjë mënyrë, nuk mund të trashëgojnë mbretërinë e 
Perëndisë.” (Mosia 27:25–26.) . . .

Kapitulli i katërt i Almës përshkruan një periudhë të historisë ne-
fite kur “kisha filloi të dështonte në përparimin e saj”. (Alma 4:10.) 
Alma iu përgjigj kësaj sfide duke e lënë fronin e tij si kryegjykatës 
në qeveri dhe “iu kushtua tërësisht [përgjegjësisë së] kryepriftërisë”, 
e cila ishte e tija. (Alma 4:20.)
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Ai solli “një dëshmi të kulluar” kundër popullit (Alma 4:19) dhe, 
në kapitullin e pestë të Almës, ai bën mbi dyzet pyetje vendimtare. 
Duke u folur anëtarëve të Kishës sinqerisht, ai shpalli: “Unë po ju 
pyes, vëllezërit e mi të kishës, a keni lindur shpirtërisht nëpërmjet 
Perëndisë? A keni marrë shëmbëlltyrën e tij në pamjen tuaj? A e 
keni provuar këtë ndryshim të madh në zemrat tuaja?” (Alma 5:14.)

Ai vazhdoi: “Në qoftë se keni provuar një ndryshim të zemrës 
dhe në qoftë se ju keni ndier të këndoni këngën e dashurisë shël-
buese, unë do t’ju pyesja, a ndiheni kështu tani?” (Alma 5:26.)

A nuk do të shtohej ndjeshëm sot përparimi i Kishës me shtimin 
e numrit të atyre që kanë rilindur shpirtërisht? A mund ta përfytyro-
ni se ç’do të ndodhte në shtëpitë tona? A mund ta përfytyroni ç’do 
të ndodhte me shtimin e numrit të kopjeve të Librit të Mormonit në 
duart e një numri në rritje misionarësh që dinë si ta përdorin dhe 
të cilët kanë lindur nga Perëndia? Kur të ndodhë kjo, ne do të ma-
rrim të korrën bujare të shpirtrave që Zoti ka premtuar. Ishte Alma 

Nëpërmjet pendimit alma i riu përjetoi një
ndryshim çudibërës të zemrës.
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“[i linduri] nga Perëndia” ai që, si misionar, ishte aq i aftë për të 
kumtuar fjalën, saqë shumë të tjerë lindën gjithashtu nga Perëndia. 
(Shih Alma 36:23–26.)9

Kur ne e kemi kaluar këtë ndryshim të madh, i cili shkaktohet 
vetëm nëpërmjet besimit te Jezu Krishti dhe përmes veprimit të 
Shpirtit mbi ne, është sikur të jemi bërë një njeri i ri. Kësisoj, ky 
ndryshim krahasohet me një lindje të re. Mijëra prej jush e kanë për-
jetuar këtë ndryshim. Ju keni braktisur jetën e mëkatit, nganjëherë 
mëkat i thellë dhe fyes, dhe, përmes përdorimit të gjakut shlyes të 
Krishtit, u bëtë të pastër. Nuk keni më prirje të riktheheni në udhët 
tuaja të vjetra. Jeni me të vërtetë një njeri i ri. Kjo është ajo që nën-
kuptohet me një ndryshim zemre.10

4
Trishtimi sipas Perëndisë,  
i prin pendimit të vërtetë.

Koncepti i katërt që do të doja të theksoja, është ai të cilin shkri-
met e shenjta i thonë “trishtimi sipas Perëndisë” për mëkatet tona. 
Nuk është e pazakontë të gjesh në botë burra dhe gra që ndiejnë 
brejtje të ndërgjegjes për gjërat që bëjnë gabim. Ndonjëherë kjo 
ndodh sepse veprimet e tyre i shkaktojnë një trishtim e dhembje të 
madhe vetes ose njerëzve që duan. Ndonjëherë trishtimi u shkak-
tohet ngaqë kapen e dënohen për veprimet e tyre. Të tilla ndjenja 
prej bote nuk përbëjnë “trishtim sipas Perëndisë”.

. . . Në ditët e fundit të kombit nefit, Mormoni tha për popullin e 
tij se “keqardhja e tyre nuk i çonte në pendim, për shkak të mirësisë 
së Perëndisë; por ishte më shumë dhimbja e të mallkuarve, sepse 
Zoti nuk do të lejonte përherë që të ishin të lumtur në mëkat.

Dhe ata nuk erdhën te Jezusi me zemra të thyera dhe me shpirtra 
të penduar, por ata mallkonin Perëndinë dhe dëshironin të vdisnin.” 
(Mormoni 2:13–14.)

Në Hemisferën Lindore, Apostulli Pal punonte mes njerëzve të 
Korintit. Pasi erdhën njoftime për probleme të rënda mes shenjto-
rëve, përfshirë pamoralshmërinë (shih 1 Korintasve 5:1), Pali shkroi 
një letër të rreptë qortimi. Njerëzit reaguan me shpirtin e duhur dhe, 
siç del, problemet u ndreqën, sepse në letrën e tij të dytë për ta, 
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Pali shkruante: “Tani po gëzohem, jo sepse u trishtuat, por sepse u 
trishtuat për pendim, sepse u trishtuat sipas Perëndisë. . . .

Trishtimi sipas Perëndisë në fakt, sjell pendim për shpëtim, për 
të cilin njeriu nuk i vjen keq, por trishtimi i botës shkakton vdekje.” 
(2 Korintasve 7:9–10.)

Në të dyja këto shkrime të shenjta, trishtimi sipas Perëndisë për-
kufizohet si trishtim që na çon në pendim.

Trishtimi sipas Perëndisë është dhuratë e Shpirtit. Ai është vetë-
dije e thellë se veprimet tona e kanë fyer Atin tonë dhe Perëndinë 
tonë. Është dijenia e mprehtë dhe therëse se sjellja jonë e bëri 
Shpëtimtarin, Atë që nuk njohu mëkat, madje më të madhin e të 
gjithëve, të duronte agoni dhe vuajtje. Mëkatet tona e bënë Atë 
t’i derdhej gjak në çdo por. Pikërisht ky ankth i vërtetë mendor e 
shpirtëror është ajo që shkrimet e shenjta i thonë të kesh “një zemër 
të thyer dhe një shpirt të penduar”. (Shih 3 Nefi 9:20; Moroni 6:2; 
DeB 20:37; 59:8; Psalmet 34:18; 51:17; Isaia 57:15.) Një shpirt i tillë 
është parakushti absolut për pendim të vërtetë.11

5
Ati Qiellor dhe Jezu Krishti janë në ankth  

për të na parë ta ndryshojmë jetën 
tonë dhe do të na ndihmojnë.

Parimi tjetër që do të doja të diskutoja është ky: Askush nuk 
është më i dëshiruar të na shohë ta ndryshojmë jetën tonë, sesa Ati 
dhe Shpëtimtari. Në librin e Zbulesës është një ftesë e fuqishme 
dhe e thellë nga Shpëtimtari. Ai thotë: “Unë qëndroj te dera dhe 
trokas; nëse dikush dëgjon zërin tim dhe të hapë derën, unë do të 
hyj tek ai”. (Romakëve 3:20.) Vëreni që Ai nuk thotë: “Unë qëndroj 
te dera dhe pres që të trokisni”. Ai po bën thirrje, po bën shenjë, po 
kërkon që thjesht të hapim zemrën e ta lejojmë brenda.

Në predikimin e madh të Moronit mbi besimin, ky parim mëso-
het edhe më qartë. Atij iu tha nga Zoti: “Në qoftë se njerëzit vijnë 
tek unë, unë do t’u tregoj atyre dobësinë e tyre. Unë u jap njerëzve 
dobësi, që ata të jenë të përulur dhe hiri im është i mjaftueshëm për 
të gjithë njerëzit.” Nuk ka rëndësi se cila është mungesa ose dobësia 
apo pamjaftueshmëria jonë. Dhuratat dhe fuqia e Tij mjaftojnë për 
t’i kapërcyer të gjitha ato.
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Moroni vijon me fjalët e Zotit: “Hiri im është i mjaftueshëm për 
të gjithë njerëzit që përulen para meje; pasi në qoftë se ata përulen 
para meje dhe kanë besim tek unë, atëherë unë do të bëj që gjërat 
e dobëta, të bëhen të forta në ta”. (Ethëri 12:27; kursivet e shtuara.)

Ç’premtim nga Zoti! Vetë burimi i halleve tona mund të ndrysho-
het, të mbruhet dhe të marrë formën e një force dhe të një burimi 
fuqie. Ky premtim përsëritet në njërën formë apo tjetër në shumë 
shkrime të shenjta të tjera. Isaia tha: “Ai i jep forcë të lodhurit dhe 
rrit fuqinë e të këputurit”. (Isaia 4:29.) Palit i tha Zoti: “Hiri im të 
mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi”. (2 Korintasve 12:9.) 
Te Doktrina e Besëlidhje lexojmë: “Ai që dridhet nën fuqinë time, 
do të forcohet dhe do të sjellë fryte lavdërimi e urtësie”. (DeB 52:17; 
shih edhe 1 Nefi 17:3; 2 Nefi 3:13; DeB 1:28; 133:58–59.)12

Një nga strategjitë më të efektshme të Satanit ndaj atyre që ka 
joshur drejt mëkatit, është që t’u pëshpëritë në vesh se ata nuk janë 
të denjë të luten. Ai do t’ju thotë se Ati Qiellor është aq i pakënaqur 
me ju, sa nuk do t’i dëgjojë kurrë lutjet tuaja. Kjo është gënjeshtër 
dhe ai e thotë që t’ju mashtrojë. Fuqia e mëkatit është e madhe. 
Po të duhet të çlirohemi prej tij, veçanërisht prej mëkatit të rëndë, 
duhet të kemi fuqi më të madhe se vetja.

Askush nuk është më shumë i dëshiruar që t’ju ndihmojë të ikni 
prej mëkatit, sesa Ati juaj Qiellor. Drejtojuni Atij. Pranojeni mëkatin 
tuaj, rrëfejeni turpin tuaj dhe fajin tuaj e më pas përgjërojuni Atij për 
ndihmë. Ai ka fuqinë që t’ju ndihmojë të ngadhënjeni.13

Vëllezër dhe motra, duhet t’ia paraqitim mëkatet tona Zotit me 
pendim të përulur e të pikëlluar. Duhet t’i përgjërohemi për fuqi që 
t’i mposhtim. Premtimet janë të sigurta. Ai do të na vijë në ndihmë. 
Ne do ta gjejmë fuqinë për të ndryshuar jetën tonë.14

6
Nuk duhet ta humbim shpresën ndërsa 

kërkojmë të bëhemi si Krishti.

Pika e gjashtë dhe e fundit që dëshiroj të trajtoj për procesin e 
pendimit, është se ne duhet të kemi kujdes që, ndërsa kërkojmë të 
bëhemi edhe më shumë të perëndishëm, të mos shkurajohemi e të 
humbasim shpresën. Të bëhesh si Krishti, është një përpjekje për 
gjithë jetën dhe shumë shpesh përfshin rritje dhe ndryshim që është 
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i ngadalshëm, pothuajse i padukshëm. Shkrimet e shenjta shënojnë 
shembuj të mrekullueshëm njerëzish, jeta e të cilëve ndryshoi rrë-
njësisht, në çast, si të thuash: Alma i Riu, Pali në rrugën për në Da-
mask, Enosi duke u lutur deri natën vonë, mbreti Lamoni. Shembuj 
të tillë të mahnitshëm të fuqisë për të ndryshuar, madje edhe ata që 
ishin të zhytur thellë në mëkat, japin bindjen se Shlyerja mund të 
prekë edhe ata që janë në dëshpërimin më të thellë.

Por duhet të jemi të kujdesshëm kur diskutojmë mbi këta shem-
buj të shquar. Edhe pse janë të vërtetë dhe të fuqishëm, ata më 
tepër janë përjashtim, sesa rregull. Për çdo Pal, për çdo Enos dhe 
për çdo mbret Lamoni, ka qindra e mijëra njerëz që procesin e pen-
dimit e gjejnë shumë më të imët, shumë më të padallueshëm. Ditë 
pas dite ata i afrohen Zotit më shumë, duke kuptuar vetëm pak se 
po ndërtojnë një jetë të perëndishme. Ata jetojnë jetë të heshtura 
mirësie, shërbimi dhe angazhimi. Ata janë si lamanitët të cilët, Zoti 
tha, “u pagëzuan me zjarr dhe me Frymën e Shenjtë dhe ata nuk e 
dinin”. (3 Nefi 9:20; kursivet e shtuara.)

“Pendimi i vërtetë bazohet dhe rrjedh nga besimi te Zoti jezu
Krishti. Nuk ka mënyrë tjetër.”
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Ne nuk duhet ta humbim shpresën. Shpresa është një spirancë 
për shpirtrat e njerëzve. Satani do të donte që ne ta flaknim atë 
spirancë. Në këtë mënyrë ai mund të sjellë shkurajim dhe dorëzim. 
Por ne nuk duhet ta humbim shpresën. Zoti kënaqet për çdo për-
pjekje, madje dhe për ato të vocklat e të përditshmet me të cilat 
mundohemi të jemi më shumë si Ai. Megjithëse mund të shohim se 
kemi shumë për të ecur në rrugën drejt përsosjes, ne duhet të mos 
e lëshojmë shpresën.15

Për ata të cilët e paguajnë çmimin që kërkon pendimi i vërtetë, 
premtimi është i sigurt. Mund të jeni sërish të pastër. Dëshpërimi 
mund të hiqet. Paqja e ëmbël e faljes do të rrjedhë në jetën tuaj.

Fjalët e Zotit nëpërmjet Isaias janë të sigurta: “Ejani, pra, dhe të 
diskutojmë bashkë, thotë Zoti, edhe sikur mëkatet tuaja të ishin 
të kuqe flakë, do të bëhen të bardha si bora, edhe sikur të ishin të 
kuqe të purpur, do të bëhen si leshi” (Isaia 1:18).

Në këtë periudhë ungjillore Zoti foli me qartësi të njëjtë kur tha: 
“Vini re, ai që është penduar për mëkatet e tij, po ai falet dhe unë, 
Zoti, nuk i kujtoj më ato” (DeB 58:42).16

Shpresoj që ne të mos jetojmë me të kaluarën. Njerëzit që jetojnë 
me të kaluarën, nuk kanë shumë të ardhme. Ka një prirje të madhe 
që ne të vajtojmë për humbjet tona, për vendimet që kemi marrë, 
të cilat i mendojmë më pas se ishin vendime ndoshta të gabuara. 
Ka një prirje të madhe që ne të ndihemi keq për kushtet që na rre-
thojnë, duke menduar se mund të ishin më të mira, po të kishim 
marrë vendime të tjera. Ne mund të përfitojmë nga përvoja e së 
kaluarës. Por të mos e shpenzojmë kohën tonë duke u shqetësuar 
për vendime që janë marrë, për gabime që janë bërë. Le të jetojmë 
me të tashmen dhe me të ardhmen.17

Të dashur vëllezër e motra të mia, ndërsa përpiqemi të cilëso-
hemi për anëtarë të Kishës së Krishtit – anëtarë në kuptimin që 
e përdor Ai këtë fjalë, anëtarë që janë penduar dhe kanë ardhur 
drejt Tij – le t’i kujtojmë këto gjashtë parime. Së pari, ungjilli është 
plani i Zotit për lumturi dhe pendimi synon të na sjellë gëzim. Së 
dyti, pendimi i vërtetë bazohet dhe rrjedh nga besimi te Zoti Jezu 
Krishti. Nuk ka mënyrë tjetër. Së treti, pendimi i vërtetë përfshin 
një ndryshim të zemrës dhe jo vetëm një ndryshim të sjelljes. Së 
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katërti, pjesë e këtij ndryshimi të madh të zemrës është të ndiejmë 
trishtimin sipas Perëndisë për mëkatet tona. Kjo është domethënia 
e një zemre të thyer e shpirti të penduar. Së pesti, dhuratat e Perën-
disë mjaftojnë për të na ndihmuar të kapërcejmë çdo mëkat dhe 
dobësi, nëse vetëm i drejtohemi për ndihmë Atij. Së fundi, duhet 
të kujtojmë që më e shumta e pendimit nuk përfshin ndryshime të 
bujshme apo të ndjeshme, por më tepër është një lëvizje hap pas 
hapi, e vazhdueshme dhe e qëndrueshme drejt perëndishmërisë.

Nëse përpiqemi fort që t’i përfshijmë në jetën tonë këto parime 
dhe t’i praktikojmë ato përditë, atëherë do të përmbushim cilësinë 
të jemi më shumë se anëtarë në dokument në Kishën e Jezu Krishtit. 
Si anëtarë të vërtetë kemi të drejtën për premtimin e Tij: “Kushdo 
që është i kishës sime dhe mbetet i kishës sime deri në fund, atë do 
ta ngre mbi shkëmbin tim dhe portat e ferrit nuk do të triumfojnë 
ndaj tij”. (DeB 10:69.)

Lutja ime është: e fitofshim të gjithë atë premtim për vete.18

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Presidenti Benson tha se, për t’u penduar vërtet, duhet, fillimisht, 

të jemi të vetëdijshëm se “plani i ungjillit është vetë plani i lumtu-
risë” dhe se ligësia “kurrë nuk do të na sjellë lumturi” (pjesa 1). Si 
mendoni, përse kjo kuptimësi është e domosdoshme në procesin 
e pendimit?

• Në përpjekjet tona për t’u penduar, përse ndryshimi i sjelljes 
nuk mjafton? (Shih pjesën 2.) Si mendoni, përse na nevojitet të 
mbështetemi te Jezu Krishti për t’u penduar vërtet?

• Në cilat mënyra keni përjetuar një “ndryshim të madh të zemrës”, 
siç shpjegohet në pjesën 3? Çfarë mund të bëjmë që t’i ndihmoj-
më të tjerët ta përjetojnë këtë ndryshim?

• Në cilat mënyra ndryshon “trishtimi sipas Perëndisë” nga keq-
ardhja që ndiejnë disa njerëz kur kanë kryer diçka të gabuar? 
(Shih pjesën 4.) Si mund t’i përdorte një prind ose një peshkop 
mësimet e pjesës 4 për të ndihmuar dikë që duhet të pendohet?
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• Ndërsa e rishqyrtoni pjesën 5, cilat mësime ju duket se janë veça-
nërisht ngushëlluese? Pse janë ngushëlluese për ju këto mësime?

• Duke dëshmuar për fuqinë e Shlyerjes së Shpëtimtarit, Presiden-
ti Benson tha: “Ne nuk duhet ta humbim shpresën” (pjesa 6). 
Ndërsa rishqyrtoni pjesën 6, cilat të vërteta lidhur me Shlyerjen 
ju duket ju japin shpresë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Lluka 15:11–32; Mosia 4:10–12; 26:30–31; Alma 34:17–18; 3 Nefi 

27:19–20; DeB 18:10–16; 19:15–19

Ndihmë për Mësimdhënien
“Shqetësimi juaj kryesor duhet të jetë t’i ndihmoni të tjerët të më-

sojnë ungjillin, jo të bëni një paraqitje mbresëlënëse. Kjo përfshin 
krijimin e mundësive që nxënësit të mësojnë njëri- tjetrin” (Teaching, 
No Greater Call, (1999) f. 64).

Shënime
 1. “Cleansing the Inner Vessel”, Ensign, 

maj 1986, f.4.
 2. Në Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: 

A Biography (1987), f. 184.
 3. “The Law of Chastity”, New Era, 

janar 1988, f. 6.
 4. Në Conference Report, prill 1955, f. 47.
 5. “Born of God”, Ensign, korrik 1989, f. 4.
 6. “A Mighty Change of Heart”, Ensign, 

tetor 1989, f. 2.
 7. “A Mighty Change of Heart”, f. 2.
 8. “A Mighty Change of Heart”, f. 2, 4.

 9. “Born of God”, f. 2, 4.
 10. “A Mighty Change of Heart”, f. 4.
 11. “A Mighty Change of Heart”, f. 4.
 12. “A Mighty Change of Heart”, f. 4–5.
 13. “The Law of Chastity”, f. 7.
 14. “A Mighty Change of Heart”, f. 5.
 15. “A Mighty Change of Heart”, f. 5.
 16. “The Law of Chastity”, f. 7.
 17. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), f. 387.
 18. “A Mighty Change of Heart”, f. 5.
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Jezu Krishti, Shpëtimtari 
dhe Shëlbuesi Ynë

“Ne shpallim hyjninë e Jezu Krishtit.  
E konsiderojmë Atë si të vetmin  

burim të shpëtimit tonë.”

Nga Jeta e Ezra Taft Bensonit

“Nuk mund të kujtoj ndonjë kohë që nuk besova te Jezu Krishti”, 
tha Presidenti Ezra Taft Benson. “Duket se vërtetësia e jetës, e vdek-
jes dhe e ringjalljes së Tij ka qenë përherë një pjesë e imja. Unë u 
rrita në një shtëpi me prindër besnikë që besonin e dëshmonin me 
zell për Krishtin, gjë për të cilën jam tepër mirënjohës.” 1

Kjo dëshmi për Jezu Krishtin ishte themeli i jetës së Presidentit 
Benson. Ajo ndikoi në përparësitë e tij, udhëhoqi vendimet e tij 
dhe e ndihmoi në sprova. Mundësoi këndvështrimin mbi qëllimin 
e jetës së vdekshme dhe siguri në premtimet dhe bekimet e jetës 
së përjetshme.

Gjatë shërbesës së tij apostullore si dëshmitar i veçantë i Jezu 
Krishtit, Presidenti Benson, dha shpesh dëshmi për Shpëtimtarin. 
Duke e pranuar se “nganjëherë bëhet pyetja: ‘A janë mormonët të 
krishterë?’” ai dëshmoi:

“Ne shpallim hyjninë e Jezu Krishtit. E konsiderojmë Atë si të 
vetmin burim të shpëtimit tonë. Ne përpiqemi t’i jetojmë mësimet e 
Tij dhe e presim me padurim kohën që Ai do të vijë sërish në këtë 
tokë për të sunduar e mbretëruar si Mbreti i Mbretërve dhe Zoti i 
Zotërve. Me fjalët e një profeti të Librit të Mormonit, ne themi . . . : 
‘Nuk [ka] asnjë emër tjetër të dhënë, as ndonjë mënyrë tjetër nëpër-
mjet së cilës shpëtimi mund të vijë te fëmijët e njerëzve, vetëm në 
dhe nëpërmjet emrit të Krishtit, Zotit të Plotfuqishëm’ (Mosia 3:17).” 2
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“Asnjë ngjarje nuk mund të ishte më e rëndësishme për 
individët ose kombet, sesa ringjallja e Mjeshtrit.”
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Deklaratat e Presidentit Benson për hyjninë e Jezu Krishtit lidhe-
shin shpesh me Librin e Mormonit.3 “Nëpërmjet Librit të Mormonit 
Perëndia ka siguruar për kohën tonë një provë të prekshme që 
Jezusi është Krishti”, tha ai.4 Ai dha mësim se “misioni madhor” i 
Librit të Mormonit është t’i bindë njerëzit për këtë të vërtetë.5 “Më 
shumë se gjysma e të gjitha vargjeve të Librit të Mormonit i referohet 
Zotit tonë”, vërente ai. “Atij i jepen mbi njëqind emra të ndryshëm 
në Librin e Mormonit. Ato emra kanë një domethënie të posaçme 
në përshkrimin e natyrës së Tij hyjnore.” 6

Dëshmia e Presidentit Benson për Shpëtimtarin zbuloi afërsinë 
personale që ndiente me Të:

“Me gjithë shpirt e dua Atë.

Përulësisht dëshmoj se Ai është i njëjti Zot i dashur e i dhemb-
shur sot, sikurse kur Ai eci në rrugët me pluhur të Palestinës. Ai 
është pranë shërbëtorëve të Tij në këtë tokë. Ai kujdeset dhe e do 
secilin prej nesh sot. Për këtë mund të jeni të bindur.

Ai jeton sot si Zoti ynë, Mjeshtri ynë, Shpëtimtari ynë, Shëlbuesi 
ynë dhe Perëndia ynë.

Perëndia na bekoftë të gjithëve që të besojmë tek Ai, ta pranoj-
më Atë, ta adhurojmë Atë, të mirëbesojmë plotësisht tek Ai dhe ta 
ndjekim Atë.” 7

Mësime të Ezra Taft Bensonit
1

Nga dashuria e Tij e pafundme për ne, Jezu Krishti 
na shëlboi nga vdekja fizike dhe shpirtërore.

Nuk ka as dhe një faktor tjetër të vetëm që të ketë pasur një ndi-
kim kaq të madh në këtë tokë, sa jeta e Jezusit, Krishtit. Nuk mund 
t’i përfytyrojmë jetët tona pa mësimet e Tij. Pa Të ne do të humbnim 
në mirazhin e besimeve e të adhurimeve të lindura në frikë dhe terr, 
ku ndjesorja dhe materialja ruajnë ndikimin. Ne jemi shumë larg 
synimit që Ai na cakton, por kurrë s’duhet ta heqim nga mendja, 
as nuk duhet të harrojmë se ngjitja jonë e madhe drejt dritës, drejt 
përsosjes, nuk do të ishin të mundshme pa mësimet e Tij, jetën e 
Tij, vdekjen e Tij dhe ringjalljen e Tij.8
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Për të pasur njëfarë vlerësimi dhe mirënjohjeje për atë që 
[ Jezu Krishti] kreu për të mirën tonë, duhet të kujtojmë këto të 
vërteta jetike:

Jezusi erdhi në tokë për të bërë vullnetin e Atit.

Ai erdhi me dijeninë paraprake se do të mbante barrën e mëka-
teve të të gjithëve ne.

Ai e dinte se do ta ngrinin në kryq.

Ai lindi që të ishte Shpëtimtari dhe Shëlbuesi i gjithë njerëzimit.

Ai qe i aftë ta kryente misionin e Tij ngaqë ishte Biri i Perëndisë 
dhe zotëronte fuqinë e Perëndisë.

Ai ishte i gatshëm ta kryente misionin e Tij, sepse na do.

Asnjë qenie e vdekshme nuk e kishte fuqinë apo aftësinë që t’i 
shëlbonte të gjithë të vdekshmit e tjerë nga gjendja e tyre e humbur 
dhe e rënë, as nuk mundej ndokush tjetër që ta humbte vullneta-
risht jetën e me këtë të shkaktonte një ringjallje të përgjithshme për 
të gjithë të vdekshmit e tjerë.

Vetëm Jezu Krishti ishte i aftë dhe i gatshëm për të kryer një ve-
për të tillë shëlbuese dashurie.9

Jezu Krishti . . . erdhi në një kohë të paracaktuar në këtë tokë 
përmes një të drejte mbretërore lindjeje që ruante perëndishmërinë 
e Tij. Ndërthurur në natyrën e Tij qenë tiparet njerëzore të nënës së 
Tij të vdekshme dhe tiparet e fuqitë hyjnore të Atit të Tij të Amshuar.

Trashëgimia e Tij e përveçme e bëri Atë trashëgimtar të titullit të 
nderuar – Biri i Vetëmlindur i Perëndisë në mish. Si Biri i Perëndi-
së Ai trashëgoi fuqi dhe inteligjencë që asnjë njeri s’i ka pasur më 
përpara ose më pas. Ai ishte në plot kuptimin e fjalës Emanueli, që 
do të thotë “Perëndia me ne”. (Shih Isaia 7:14; Mateu 1:23.)

Ndonëse ishte Bir i Perëndisë i dërguar në tokë, plani hyjnor i 
Atit kërkonte që Jezusi t’u nënshtrohej të gjitha vështirësive dhe 
mundimeve të jetës së vdekshme. Kështu që Ai pësoi “tundime . . . 
uri, etje dhe lodhje”. (Mosia 3:7.)

Për të përmbushur cilësinë si Shëlbuesi i të gjithë fëmijëve të Atit 
tonë, Jezusi duhej t’iu bindej me përsosuri të gjitha ligjeve të Perën-
disë. Ngaqë ia nënshtroi Veten vullnetit të Atit, Ai u rrit “nga hiri në 



K a P i T U l l i  6

99

hir, derisa mori një plotësi” të fuqisë së Atit. Prandaj, Ai kishte “gjithë 
fuqinë, si në qiell, edhe në tokë”. (DeB 93:13, 17.)10

Ngaqë [ Jezusi] ishte Perëndi – madje Biri i Perëndisë – Ai mundi 
ta mbante mbi Vete barrën e mëkateve të njerëzve të tjerë. Isaia pro-
fetizoi [për] gatishmërinë e Shpëtimtarit tonë për ta kryer këtë, me 
këto fjalë: “Megjithatë, ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë 
përsipër dhembjet tona; . . . ai u tejshpua për shkak të shkeljeve 
tona, u shtyp për paudhësitë tona; ndëshkimi për të cilin kemi pa-
qen është mbi të, dhe për shkak të vurratave të tij ne jemi shëruar”. 
(Isaia 53:4–5.)

Ajo vepër e shenjtë, bujare e marrjes përsipër vullnetarisht të më-
kateve të të gjithë njerëzve të tjerë, është Shlyerja. Se si mundi Njëri 
t’i mbante mëkatet për të gjithë, është përtej kuptimit të njeriut të 
vdekshëm. Por di këtë: Ai vërtet i mori përsipër mëkatet e të gjithë-
ve dhe veproi kështu prej dashurisë së Tij të pafundme për secilin 
nga ne. Ai ka thënë: “Pasi vër re, unë, Perëndia, i kam vuajtur këto 

“Nuk ka as dhe një faktor tjetër të vetëm që të ketë pasur një 
ndikim kaq të madh në këtë tokë, sa jeta e jezusit Krisht.”
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gjëra për të gjithë, që ata të mos vuajnë nëse do të pendohen; . . . 
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 – dhe të dëshiroj që të mos e pi kupën 
e hidhur e të mpakem”. (DeB 19:16, 18.)

Pavarësisht asaj sprove torturuese, Ai e mori kupën dhe e piu. Ai 
vuajti dhembjet e të gjithë njerëzve, që ne të mos duhej t’i vuanim. 
Duroi poshtërimin dhe fyerjet e përndjekësve të Tij pa ankesë apo 
shpagim. Duroi fshikullimin dhe më pas turpërimin e ekzekutimit 
mizor – kryqin.11

Në Gjetsemani dhe në Kalvari, [ Jezusi] kreu shlyerjen e pafund 
dhe të përjetshme. Ishte akti i vetëm më i madh i dashurisë në his-
torinë e shënuar. Më pas vijuan vdekja dhe ringjallja e Tij.

Kështu Ai u bë Shëlbuesi ynë – duke na shëlbuar të gjithëve nga 
vdekja fizike e duke shëlbuar nga vdekja shpirtërore ata prej nesh 
që do t’u binden ligjeve dhe ordinancave të ungjillit.12

Mund të mos e kuptojmë kurrë në jetën e vdekshme se si e kreu 
Ai atë që kreu, por nuk duhet të mbetemi pa kuptuar se përse e 
bëri Ai atë që bëri.

Gjithçka që bëri u nxit nga dashuria e Tij vetëmohuese dhe e pa-
fundme për ne.13

2
Jezu Krishti doli nga varri dhe Ai 

jeton sot si qenie e ringjallur.

Ngjarjet më të mëdha të historisë janë ato që ndikojnë në numrin 
më të madh të njerëzve për periudhat më të gjata kohore. Nga ky 
standard, asnjë ngjarje nuk mund të ishte më e rëndësishme për 
individët ose kombet, sesa ringjallja e Mjeshtrit.

Ringjallja e mirëfilltë e çdo shpirti që ka jetuar dhe vdekur në tokë 
është gjë e sigurt dhe sigurisht që një person duhet të bëjë përgatitje 
të kujdesshme për këtë ngjarje. Një ringjallje e lavdishme duhet të 
jetë synimi i çdo burri dhe gruaje, sepse ringjallja do të jetë fakt.

Asgjë nuk është absolutisht më e gjithanshme, se ringjallja. Çdo 
qenie e gjallë do të ringjallet. “Ashtu sikur të gjithë vdesin në Adamin, 
kështu të gjithë do të ringjallen në Krishtin.” (1 Korintasve 15:22.)
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Dokumenti i shkrimit të shenjtë na thotë se në ditën e tretë pas 
kryqëzimit të Krishtit pati një tërmet të madh. Guri ishte rrokullisur 
nga dera e varrit. Disa nga gratë, ndër pasueset e Tij më të devot-
shme, erdhën me erëra të mira te vendi dhe “nuk e gjetën trupin e 
Zotit Jezus”.

Engjëjt u shfaqën dhe thanë thjesht: “Pse e kërkoni të gjallin midis 
të vdekurve? Ai nuk është këtu, por është ringjallur.” (Lluka 24:3–6.) 
Asgjë në histori nuk barazohet me atë lajmërim tronditës: “Ai nuk 
është këtu, por është ringjallur”.

Fakti i ringjalljes së Zotit tonë bazohet mbi dëshmitë e shumë 
dëshmitarëve të besueshëm. Zoti i ringjallur iu shfaq disa grave, dy 
dishepujve në rrugën për në Emaus, Pjetrit, Apostujve; dhe “pastaj”, 
siç njoftoi Pali, “iu shfaq një herë të vetme më shumë se pesëqind 
vëllezërve. . . . Më së fundi [iu] shfaq edhe [Palit].” (1 Korintasve 
15:6, 8.) . . .

Si njëri nga dëshmitarët e Tij të ditëve të mëvonshme, unë dësh-
moj se Ai sot jeton. Ai është një Qenie e ringjallur. Ai është Shpë-
timtari ynë, Zoti ynë, vetë Biri i Perëndisë. Unë dëshmoj se Ai do të 
vijë sërish si Zoti ynë i përlëvduar e i ringjallur. Ajo ditë nuk është 
shumë e largët. Për të gjithë ata që e pranojnë Atë si Shpëtimtar 
dhe Zot, ringjallja e Tij e mirëfilltë do të thotë se jeta nuk mbaron 
me vdekjen, pasi Ai premtoi: “Sepse unë jetoj, edhe ju do të jetoni”. 
(Gjoni 14:19.)14

Vetëm Ai e kishte fuqinë e ringjalljes. E kështu, në ditën e tretë 
mbas varrimit të Tij, Ai doli nga varri i gjallë dhe iu shfaq shumë-
kujt. . . . Si njëri nga dëshmitarët e [Tij] të veçantë të quajtur kështu 
në këtë kohë, unë ju dëshmoj se Ai jeton. Ai jeton me një trup të 
ringjallur. Nuk ka të vërtetë apo fakt për të cilin jam më i sigurt ose 
më i bindur, sesa e vërteta e ringjalljes së mirëfilltë të Zotit tonë.15

3
Duhet të jemi guximtarë në dëshminë 

tonë për Jezu Krishtin.

Një bekim nga më të paçmuarit, i mundshëm për çdo anëtar të 
Kishës, është një dëshmi për hyjninë e Jezu Krishtit dhe të kishës 
së Tij. Dëshmia është një nga zotërimet e pakta që mund të marrim 
me vete kur lëmë këtë jetë.
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Të kemi dëshmi për Jezusin, do të thotë të zotërojmë dije nga 
Fryma e Shenjtë për misionin hyjnor të Jezu Krishtit.

Një dëshmi për Jezusin do të thotë të dimë natyrën hyjnore të 
lindjes së Zotit tonë – që Ai është me të vërtetë Biri i Vetëm i Lindur 
në mish.

Një dëshmi për Jezusin do të thotë të dimë se Ai ishte Mesia i 
premtuar dhe se, ndërsa jetonte mes njerëzve, kreu shumë mrekulli 
të fuqishme.

Një dëshmi për Jezusin do të thotë të dimë se ligjet që Ai porositi 
si doktrinë të Tij, janë të vërteta dhe, atëherë, t’u përmbahemi këtyre 
ligjeve dhe ordinancave.

Të zotërojmë një dëshmi për Jezusin, do të thotë të dimë se Ai 
mori përsipër vullnetarisht mëkatet e gjithë njerëzimit, në Kopshtin 
e Gjetsemanit, gjë që e bëri të vuante në trup e në shpirt dhe t’i pi-
konte gjak nga çdo por. Të gjithë këtë Ai e bëri që ne të mos duhej 
të vuanim, nëse do të pendoheshim. (Shih DeB 19:16, 18.)

Të zotërojmë një dëshmi për Jezusin, do të thotë të dimë se Ai 
doli me ngadhënjim nga varri me një trup fizik të ringjallur. Dhe, 
ngaqë Ai jeton, kështu do të jetojë i gjithë njerëzimi.

Të zotërojmë një dëshmi për Jezusin, do të thotë të dimë se Pe-
rëndia Atë dhe Jezu Krishti iu shfaqën vërtet Profetit Jozef Smith 
për të vendosur një periudhë të re të ungjillit të Tij, në mënyrë që 
shpëtimi t’u predikohet të gjitha kombeve para se Ai të vijë.

Të zotërojmë një dëshmi për Jezusin, do të thotë të dimë se 
Kisha, të cilën Ai e ngriti në meridianin e kohës dhe e rivendosi në 
kohët moderne, është, siç ka shpallur Zoti, “e vetmja kishë e vërtetë 
dhe e gjallë mbi faqen e tërë dheut”. (DeB 1:30.)

Të kemi një dëshmi të tillë është jetike. Por me rëndësi edhe më 
të madhe është të jemi guximtarë në dëshminë tonë.

Një dëshmi për Jezusin do të thotë se e pranojmë misionin hyjnor 
të Jezu Krishtit, e përqafojmë ungjillin e Tij dhe e bëjmë punën e 
Tij. Do të thotë gjithashtu se e pranojmë misionin profetik të Jozef 
Smithit e të pasuesve të tij dhe e ndjekim këshillën e tyre. Sikurse 
tha Jezusi: “Qoftë nëpërmjet zërit tim apo nëpërmjet zërit të shër-
bëtorëve të mi është njësoj”. (DeB 1:38.)
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Duke folur për ata që, përfundimisht, do të marrin bekimet e 
mbretërisë çelestiale, Zoti i tha Jozef Smithit:

“Janë ata që morën dëshminë e Jezusit dhe besuan në emër të 
tij e u pagëzuan sipas mënyrës së varrimit të tij, duke u varrosur në 
ujë në emër të tij, dhe kjo sipas urdhërimit që ai ka dhënë”. (DeB 
76:51.)

Këta janë ata që janë guximtarë në dëshminë e Jezusit, të cilët, 
siç ka shpallur Zoti, “kanë sukses nëpërmjet besimit dhe vulosen 
me anë të Shpirtit të Shenjtë të premtimit, që Ati e derdh mbi gjithë 
ata që janë të drejtë dhe të vërtetë”. (DeB 76:53.)16

4
Besimi te Jezu Krishti përbëhet nga mbështetja 

e plotë tek Ai dhe ndjekja e mësimeve të Tij.

Parimi themelor i fesë sonë është besimi te Zoti Jezu Krishti. 
Përse është e volitshme që ne ta përqendrojmë sigurinë tonë, shpre-
sën tonë dhe mirëbesimin tonë te një figurë e vetme? Përse besimi 
tek Ai është aq i nevojshëm për paqen e mendjes në këtë jetë dhe 
shpresën në botën që vjen?

Përgjigjet tona për këto pyetje përcaktojnë nëse ne e përballojmë 
të ardhmen me guxim, shpresë dhe optimizëm apo me frikë, ankth 
dhe pesimizëm.

Mesazhi dhe dëshmia ime është kjo: Vetëm Jezu Krishti cilë-
sohet në mënyrë të pashembullt për ta dhënë atë shpresë, atë 
siguri dhe atë fuqi që na nevojitet për të mposhtur botën e për 
t’u ngritur mbi dobësitë tona njerëzore. Për të vepruar ashtu, 
duhet ta vëmë besimin tonë tek Ai dhe të jetojmë me ligjet dhe  
mësimet e Tij. . . .

Besim tek Ai është më shumë sesa pranim i thjeshtë që Ai jeton. 
Është më shumë sesa deklarim i besimit.

Besimi te Jezu Krishti përfshin mbështetjen e plotë tek Ai. Duke 
qenë Perëndi, Ai ka fuqi, inteligjencë dhe dashuri të pafundme. Nuk 
ka problem njerëzor përtej aftësisë së Tij për ta zgjidhur. Ngaqë Ai 
zbriti nën të gjitha gjërat (shih DeB 122:8), Ai di se si të na ndihmojë 
që të ngrihemi mbi vështirësitë tona të përditshme.
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Besim tek Ai do të thotë se, megjithëse ne nuk i kuptojmë të gji-
tha, Ai i kupton. Ne, pra, duhet të shohim drejt Tij “në çdo mendim; 
[të mos dyshojmë], [të mos kemi] frikë”. (DeB 6:36.)

Besim tek Ai do të thotë të mirëbesosh se Ai ka gjithë fuqinë 
mbi të gjithë njerëzit dhe të gjitha kombet. Nuk ka të keqe që Ai 
s’mundet ta ndalë. Të gjitha gjërat janë në duart e Tij. Kjo tokë është 
territor i sundimit të Tij të ligjshëm. Megjithatë, Ai e lejon të keqen, 
në mënyrë që ne të bëjmë zgjedhjet mes së mirës dhe së keqes.

Ungjilli i Tij është receta e përkryer për të gjitha problemet nje-
rëzore dhe sëmundjet shoqërore.

Por ungjilli i Tij është i efektshëm vetëm kur zbatohet në jetën 
tonë. Prandaj, ne duhet “[të ushqehemi] me bollëk me fjalët e Krish-
tit; pasi, vini re, fjalët e Krishtit do t’ju tregojnë të gjitha gjërat që ju 
duhet të bëni”. (2 Nefi 32:3.)

Po të mos i kryejmë mësimet e Tij, nuk tregojmë besim tek Ai.

“Ndiqmëni” (Marku 1:17).
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Mendoni se ç’botë e ndryshme do të ishte kjo, nëse gjithë njerë-
zimi do të bënte siç tha Ai: “Duaje Zotin, Perëndinë tënd me gjithë 
zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. 
. . . Duaje të afërmin tënd porsi vetveten.” (Mateu 22:37, 39.)

Cila është, atëherë, përgjigjja e pyetjes “Ç’duhet bërë për proble-
met dhe mëdyshjet që hasin njerëzit, komunitetet dhe kombet sot?” 
Ja receta e Tij e thjeshtë:

“Besoni në Perëndinë; besoni se ai është dhe se ai krijoi të gji-
tha gjërat, si në qiell ashtu edhe në tokë; besoni se ai ka të gjithë 
diturinë dhe të gjithë fuqinë, si në qiell ashtu edhe në tokë; besoni 
se njeriu nuk i kupton të gjitha gjërat që Zoti mund të kuptojë. . . .

Besoni se ju duhet të pendoheni për mëkatet tuaja dhe t’i brak-
tisni ato, dhe të përulni veten tuaj para Perëndisë; dhe të kërkoni 
në çiltërsinë e zemrës, që ai t’ju falë juve; dhe tani, në qoftë se ju 
besoni të gjitha këto gjëra, shikoni që t’i bëni ato.” (Mosia 4:9–10; 
kursivet e shtuara.)17

5
Jemi më të bekuarit e më të lumturit kur 

përpiqemi të jemi si Jezu Krishti.

Një nga qëllimet e kësaj jete është që ne të provohemi për t’u 
parë nëse “do t’i [bëjmë] të gjitha gjërat që Zoti”, Perëndia ynë, do 
të na i urdhërojë. (Abrahami 3:25.) Shkurt, ne duhet të mësojmë 
vullnetin e Zotit dhe ta kryejmë atë. Ne duhet të ndjekim modelin 
e Jezu Krishtit e të jemi si Ai.

Pyetja thelbësore e jetës duhet të jetë e njëjta pyetje që ngriti Pali: 
“Zot, ç’don ti të bëj unë?” (Veprat e Apostujve 9:6.) . . .

Na duhen më shumë burra e gra të Krishtit të cilët do ta kujtojnë 
Atë gjithmonë, të cilët do të zbatojnë urdhërimet që Ai u ka dhënë. 
Masa më e shkëlqyer e matjes së suksesit është të shikojmë se sa 
afër gjurmëve të Tij mund të ecim çdo çast.18

Disa . . . janë të gatshëm të vdesin për besimin e tyre, por nuk 
janë të gatshëm të jetojnë për të plotësisht. Krishti edhe jetoi, edhe 
vdiq për ne. Përmes shlyerjes së Tij dhe me anë të ecjes në gjurmët 
e Tij, ne mund të fitojmë më të madhen e të gjitha dhuratave – jetën 
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e përjetshme, e cila është ai lloj jete i të Amshuarit të madh – Atit 
tonë në Qiell.

Krishti bëri pyetjen: “Çfarë lloj njerëzish duhet të [jemi]?” Pastaj 
iu përgjigj duke thënë se duhet të jemi madje siç është Ai. (3 Nefi 
27:27.)

Është më i madhi dhe më i bekuari e më i lumturi ai [njeri], jeta e 
të cilit i afrohet sa më shumë modelit të Krishtit. Kjo nuk ka të bëjë 
aspak me pasurinë, fuqinë ose prestigjin tokësor. I vetmi kriter i 
vërtetë i madhështisë, i bekimit, i gëzimit është se sa pranë mundet 
një jetë t’i afrohet të qenit si Mjeshtri, Jezu Krishti. Ai është udha e 
drejtë, e vërteta e plotë dhe jeta e bollshme.

Pyetja e pandryshueshme e më e ripërsëritur në mendjen tonë, 
që ndikon në çdo mendim dhe veprim të jetës sonë, duhet të jetë: 
“Zot, ç’don ti të bëj unë?” (Veprat e Apostujve 9:6.) Përgjigjja për 
këtë pyetje vjen vetëm nëpërmjet Dritës së Krishtit dhe Frymës së 
Shenjtë. Janë fatlumë ata që jetojnë në atë mënyrë që ua mbush 
qenien me të dyja ato. . . .

Duke marrë parasysh gjithçka që [ Jezu Krishti] ka bërë dhe po 
bën për ne, ka diçka që mund t’i jepnim Atij si shpërblim.

Dhurata e madhe e Krishtit për ne, ishte jeta dhe sakrifica e Tij. A 
nuk do të duhej, pra, të ishte kjo dhurata jonë e vogël për Të – jeta 
dhe sakrificat tona, jo vetëm tani, por dhe në të ardhmen? 19

[Ata që] prihen nga Krishti, do të përvetësohen nga Krishti. . . . 
Vullneti i tyre përpihet te vullneti i Tij. (Shih Gjoni 5:30.) Ata bëjnë 
gjithmonë ato gjëra që e kënaqin Zotin. (Shih Gjoni 8:29.) Ata jo 
vetëm që do të vdisnin për Zotin, por, ç’është më e rëndësishme, 
duan të jetojnë për Të.

Hyni në shtëpitë e tyre, dhe pikturat në muret e tyre, librat në 
raftet e tyre, muzika që dëgjohet, fjalët dhe veprimet e tyre zbulojnë 
që janë të krishterë. Ata qëndrojnë si dëshmitarë të Perëndisë në 
të gjitha kohërat e në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet. (Shih 
Mosia 18:9.) Ata kanë Krishtin në mendje, sepse shohin nga Ai në 
çdo mendim. (Shih DeB 6:36.) Ata kanë Krishtin në zemër, meqë 
dashuria e tyre vendoset tek Ai përgjithmonë. (Shih Alma 37:36.)



K a P i T U l l i  6

107

Pothuajse çdo javë ata marrin sakramentin dhe i dëshmojnë rish-
tas Atit të tyre të Amshuar se janë të gatshëm të marrin mbi vete 
emrin e Birit të Tij, ta kujtojnë Atë gjithmonë dhe t’i zbatojnë urdhë-
rimet e Tij. (Shih Moroni 4:3.)

Me gjuhën e Librit të Mormonit, ata “ushqehen me bollëk me 
fjalët e Krishtit” (2 Nefi 32:3), “flasin për Krishtin” (2 Nefi 25:26), 
“gëzohen në Krishtin” (2 Nefi 25:26), “[gjallojnë] në Krishtin” (shih 
2 Nefi 25:25) dhe “ngazëllehen në Jezusin [e tyre]” (2 Nefi 33:6). 
Shkurt, ata e humbasin veten për Zotin dhe gjejnë jetë të përjet-
shme. (Shih Lluka 17:33.)20

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Presidenti Benson na mësoi se, megjithëqë ne nuk mund ta kup-

tojmë plotësisht se si e kreu Shpëtimtari Shlyerjen, ne mund të 
kuptojmë se përse e bëri Ai atë (shih pjesën 1). Në cilat mënyra 
ndikon ky kuptim në jetën tuaj?

• Teksa studioni pjesën 2, mendoni për efektin e Ringjalljes së 
Shpëtimtarit. Si ndikon Ringjallja e Tij në jetën tuaj?

• Si mendoni, përse një dëshmi për Jezu Krishtin është “një bekim 
nga më të paçmuarit”? (Shih pjesën 3.) Ç’do të thotë për ju të jeni 
guximtar në dëshminë tuaj për Shpëtimtarin?

• Mendohuni mbi fjalët e Presidentit Benson për besimin te Jezu 
Krishti (shih pjesën 4). Në ç’mënyra ky përshkrim i besimit te 
Krishti shkon përtej një “pranimi të thjeshtë që Ai jeton”?

• Presidenti Benson tha se njerëzit që “prihen Krishti” janë të gat-
shëm “të vdesin për Zotin, por, ç’është më e rëndësishme, duan 
të jetojnë për Të” (pjesa 5). Ç’do të thotë për ju të jetoni për 
Shpëtimtarin?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Gjoni 10:17–18; 2 Nefi 9:20–24; 31:20–21; Mosia 16:6–11; 3 Nefi 

27:20–22; Moroni 7:33; DeB 19:1–3, 16–19; 76:22–24; Nenet e 
Besimit 1:3
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Ndihmë për Studimin
“Ndërsa ndieni gëzimin që vjen nga të kuptuarit e ungjillit, ju do 

të ndieni dëshirën për ta zbatuar atë që mësoni. Përpiquni të jetoni 
në harmoni me botëkuptimin tuaj. Duke e bërë këtë do të forconi 
besimin, njohurinë dhe dëshminë tuaj” (Predikoni Ungjillin Tim 
(2005), f. 19).

Shënime
 1. “The Meaning of Easter”, Ensign, 

prill 1992, f. 2.
 2. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), f. 10.
 3. Shih “Come unto Christ”, Ensign, nën-

tor 1987, f. 83–85; “I Testify”, Ensign, 
nëntor 1988, f. 86–87.

 4. “I Testify”, f. 86.
 5. “Come unto Christ”, f. 83; shih edhe 

“Born of God”, Ensign, korrik 1989, f. 2.
 6. “Come unto Christ”, f. 83.
 7. “Jesus Christ: Our Savior and Redee-

mer”, Ensign, qershor 1990, f. 6.
 8. “Life Is Eternal”, Ensign, gusht 1991, 

f. 4.
 9. “Jesus Christ: Our Savior and 

Redeemer”, f. 4.
 10. “Jesus Christ: Our Savior and 
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Jozef Smithi, një Mjet 
në Duart e Zotit

“Jozef Smithi, Profeti i ditëve të mëvonshme, 
ishte mjet në duart e Zotit për çeljen e një 

periudhe të re ungjillore, e fundit dhe më e 
madhja e të gjitha periudhave ungjillore.”

Nga Jeta e Ezra Taft Bensonit

Kur Plaku Ezra Taft Benson shërbeu në Angli si misionar kohë-
plotë nga fillimi i viteve 1920, ai dhe shokët e tij të misionit përje-
tuan atë që ai e quajti “kundërshtim i madh ndaj Kishës”. Më vonë 
tregonte:

“Gazetat, revistat, deri edhe [filma] kundër mormonëve gjende-
shin në mbarë Britaninë e Madhe”. Ngaqë kundërshtimi ishte kaq 
i madh, disa forma të punës misionare, si zhvillimi i mbledhjeve 
nëpër rrugë dhe shpërndarja e broshurave, u ndërprenë. “Por lart 
në Anglinë veriore ku ne po punonim”, tha ai, “patëm një grup nje-
rëzish te Dega Sauth Shilds që ishin shumë besnikë dhe shumë të 
përkushtuar e shumë të besës, dhe na kishin ftuar mua dhe shokun 
tim të misionit të shkonim andej e të flisnim te mbledhja e tyre e 
sakramentit. Ata thanë: ‘Shumë prej fqinjëve tanë nuk u besojnë 
gënjeshtrave që po shkruhen në shtyp. Nëse do të na vini, do ta 
mbushim kishën e vogël.’

“Dhe kështu, e pranuam ftesën e nisëm të përgatiteshim dhe 
unë fillova të studioja mbi braktisjen. Ishte temë që më pëlqente 
dhe mendova që kishin nevojë për të; dhe punova e studiova, dhe 
mendova se mund të flisja mbi temën pesëmbëdhjetë minuta.

Shkuam te kisha e vogël atje dhe qe mbushur. Çdokush ishte i 
lumtur. Dhe, pas ushtrimeve të hapjes, foli shoku im, pastaj unë 
fola me një liri që nuk e kisha shijuar asnjëherë në të gjithë jetën 
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Mesazhi i Vegimit të Parë ishte “i parashikuar për mbarë 
fëmijët e Atit tonë që jetojnë mbi faqe të tokës”.
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time. E, kur u ula dhe pashë orën, kisha folur njëzet e pesë minuta 
dhe nuk e kisha përmendur braktisjen, madje as që kisha menduar 
për braktisjen. Kisha folur për Jozef Smithin dhe kisha dhënë dësh-
mi se ishte profet i Perëndisë dhe që e dija këtë. Kisha treguar për 
ardhjen e Librit të Mormonit si një dëshmitar i ri për Krishtin dhe 
kisha dhënë dëshmi. Kur e kuptova se ç’kishte ndodhur, nuk mund 
t’i ndalja lotët.

Në fund të mbledhjes, shumë prej shenjtorëve erdhën përpara 
dhe shprehën mirënjohjen se u tha diçka për Jozef Smithin. Ata 
thanë: ‘Disa nga fqinjët tanë thonin: ‘Mund të pranojmë gjithçka 
për Kishën, përveç Jozef Smithit’.’ Dhe, më pas, disa prej po atyre 
fqinjëve erdhën dhe thanë: ‘Tani jemi gati. Jemi gati sonte. Kemi 
marrë dëshminë se Jozef Smithi ishte profet i Perëndisë.’” 1

Presidenti Benson gjatë gjithë jetës vijoi të gjente mundësi për të 
shprehur dëshminë e tij për thirrjen e Jozef Smithit. Për shembull, 
kur po shërbente si sekretar i Shteteve të Bashkuara për bujqësinë, 
një radiostacion e ftoi të zgjidhte një fragment të parapëlqyer të 
shkrimit të shenjtë që të lexohej i transmetuar drejtpërdrejt, dhe ai 
zgjodhi një pjesë nga Joseph Smith – Historia te Perla me Vlerë të 
Madhe.2

Mbi të gjitha, ai u dha rregullisht një dëshmi të vendosur e të 
fuqishme bashkëshenjtorëve të tij. “Jozef Smithi ishte profet i Pe-
rëndisë të Gjallë”, shpalli ai, “një nga profetët më të mëdhenj që ka 
jetuar ndonjëherë mbi tokë. Ai ishte mjeti në dorën e Perëndisë për 
fillimin e një periudhe të madhe ungjillore, më të madhes ndonjë-
herë, dhe e fundit e të gjithave në përgatitje për ardhjen e dytë të 
Mjeshtrit.” 3

Mësime të Ezra Taft Bensonit
1

Vegimi i Parë i Jozef Smithit ishte ngjarja më e 
madhe në botë që nga Ringjallja e Jezu Krishtit.

Kur ishte i ri, Jozef Smithi qe një kërkues i së vërtetës. Rrëmuja 
mes kishave ekzistuese e bindi t’i kërkonte Perëndisë se cila prej 
tyre ishte e vërtetë. Në përgjigje të asaj lutjeje, ai pohoi se iu shfaq 
një shtyllë drite madhështore. Këto janë fjalët e tij:
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“Kur drita pushoi mbi mua, unë pashë dy Personazhe, shkëlqi-
mi dhe lavdia e të cilëve i kapërcejnë të gjitha përshkrimet, duke 
qëndruar mbi mua në ajër. Një prej tyre më foli, duke më thirrur në 
emër dhe tha, duke treguar tjetrin: Ky është Biri Im i Dashur. Dëgjoje 
Atë! ” ( Joseph Smith – Historia 1:17.)

Jozefi e pyeti personazhin e dytë, i cili qe Jezu Krishti, se cili nga 
sektet e krishtera ishte i saktë. Iu tha që nuk duhej të bashkohej me 
ndonjë prej tyre, që asnjëri nuk ishte i saktë.4

Kur Perëndia Atë dhe Biri i tij Jezu Krishti erdhën në tokë, si-
kurse vepruan më 1820 kur iu shfaqën të riut profet, Jozef Smithit, 
kjo nuk është diçka që lidhet vetëm me një grusht njerëzish. Është 
një mesazh dhe një zbulesë të parashikuara për mbarë fëmijët e 
Atit tonë që jetojnë mbi faqe të tokës. Ishte ngjarja më e madhe që 
ka ndodhur ndonjëherë në këtë botë që nga ringjallja e Mjeshtrit. 
Nganjëherë mendoj se ne jemi kaq ngjitur me të, sa nuk e çmojmë 
plotësisht domethënien, rëndësinë dhe madhësinë e saj.5

Vegimi i Parë i Profetit Jozef Smith është doktrinë themelore për 
Kishën.6

E vërteta më e qartë që doli nga përvoja e Profetit më 1820, ishte 
vërtetësia e ekzistencës së Perëndisë dhe fakti që Jezu Krishti ishte 
ringjallur me të vërtetë. Ai i pa ata si Personazhe të veçuar, të dallu-
eshëm, të përlëvduar, të cilët i folën sikurse një njeri i flet një tjetri.7

Jam përulësisht mirënjohës për dijen që kam se Perëndia Atë dhe 
Biri i tij, Jezu Krishti, si qenie të përlëvduara kanë ardhur rishtas në 
këtë tokë në kohën tonë, në këtë periudhë ungjillore; se ata me plot 
të vërtetën iu shfaqën djalit profet. . . . Kjo ishte shpërfaqja më e lav-
dishme e Perëndisë Atë dhe e Birit për të cilën kemi dokumentim.8

2
Në pajtueshmëri me profecinë e Dhiatës së Re, 

Jozef Smithi mori zbulesë të re dhe vizita engjëllore.

Përgjithësisht, është marrë vesh se besimi i anëtarëve të Kishës 
së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme bazohet në 
pretendimin se Jozef Smithi është profet i Perëndisë e gjithashtu 
se ai shpalli që dalja e Librit të Mormonit ishte rezultat i vizitave 
engjëllore që iu bënë ndërmjet viteve 1823 dhe 1827.
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Kur mësojnë për këtë pretendim, disa njerëz debatojnë se duket 
absurde që engjëjt të vizitojnë tokën në këtë epokë moderne.

Bibla përmban dëshminë se Perëndia për më shumë se katër mijë 
vjet i drejtoi punët e kishës së Tij në tokë nëpërmjet zbulesës dhe, 
kur nevojitej, nëpërmjet shërbesave qiellore.

Duke e përshkruar gjendjen e ditëve të fundit, karakteristike për 
ardhjen e dytë të Jezu Krishtit, Gjoni profetizoi në Dhiatën e Re se, 
para kthimit të Shpëtimtarit, bota do të merrte një paralajmërim se 
ora e gjyqit të Perëndisë ishte pranë. Ai paralajmërim do të vinte 
me një engjëll nga qielli që deklaronte një “ungjill të përjetshëm”. 
Dëgjojini fjalët e tij:

“Pastaj 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,

dhe thoshte me zë të madh: ‘Druani Perëndinë dhe i jepni lavdi, 
sepse ora e gjyqit të tij erdhi; adhuroni atë që bëri qiellin, dheun, 
detin dhe burimet e ujërave’.” (Zbulesa 14:6–7.)

Nëse një njeri e pranon dëshminë e Gjon Zbuluesit, duhet pritur 
një zbulesë e re dhe një vizitë në tokë nga një lajmëtar qiellor.

Dëshmia jonë solemne është se ky lajmëtar qiellor iu shfaq Profe-
tit Jozef Smith në fillim të shekullit të nëntëmbëdhjetë. Ky lajmërim 
se një engjëll nga Perëndia iu shfaq një profeti në kohët tona, është 
tërësisht në pajtim me profecitë e Dhiatës së Re dhe duhet, pra, të 
drejtojë interesimin e çdo kërkuesi të sinqertë të së vërtetës.9

Në mbrëmjen e 21 shtatorit 1823 një engjëll iu shfaq Profetit Jozef 
Smith. Emri i engjëllit ishte Moroni. Ishte i fundit nga një vazhdë e 
gjatë profetësh të dy qytetërimeve të mëdha, të cilët jetuan . . . në 
Kontinentin Amerikan shekuj më parë.10

3
Libri i Mormonit është prova më e shquar 

e thirrjes së Jozef Smithit si profet.

Prova më e shquar në mbështetje të pohimit të Jozef Smithit se 
ishte zëdhënës për Perëndinë e Plotfuqishëm, ishte botimi i një 
dokumenti shkrimesh të shenjta, Librit të Mormonit.
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Libri i Mormonit është një shkrim i banorëve të lashtë të kon-
tinentit amerikan dhe dokumenton vizitën dhe shërbesën e Jezu 
Krishtit te njerëzit e këtij kontinenti mbas ngritjes së Tij në qiell në 
Jerusalem. Qëllimi kryesor i këtij shkrimi është të bindë një brez të 
mëvonshëm se Jezusi është Krishti, Biri i Perëndisë. Libri i Mormo-
nit, pra, përbën një dëshmitar shtesë, bashkë me Biblën, për hyjninë 
e Jezu Krishtit.

Jozef Smithi e mori këtë shkrim të lashtë nga një lajmëtar qiellor, 
pikërisht siç profetizoi Gjoni. Ky engjëll iu shfaq dhe i zbuloi vend-
ndodhjen e shënimeve të lashta që qenë gdhendur në fletë metalike 
dhe groposur në një arkë të gurtë. Në kohën e përshtatshme, profetit 
të ri iu dhanë fletët dhe mjetet me anë të të cilave ato u përkthyen. 
Libri më pas u botua për botën si shkrim i shenjtë i kanonizuar.

Gjithashtu, në harmoni me dëshminë e Gjonit, libri përmban “un-
gjillin e përjetshëm”. Ai tani i predikohet botës nga misionarët tanë.

Ne ju ftojmë ta vini në provë vlefshmërinë e dëshmisë sonë për 
origjinën e Librit të Mormonit. Ju mund ta bëni këtë duke e lexuar e 

Moroni erdhi te jozef smithi në përmbushje të profecisë.
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duke i kërkuar Atit tonë Qiellor nëse këto gjëra janë të vërteta. Unë 
ju premtoj se, nëse jeni të sinqertë, do të merrni një pohim vërte-
tësie nëpërmjet Frymës së Shenjtë. Miliona njerëz, me kthjelltësi e 
sinqeritet, dëshmojnë se e dinë që është nga Perëndia.11

Nëse Libri i Mormonit është i vërtetë, atëherë Jezusi është Krishti, 
Jozef Smithi ishte profeti i Tij, Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve 
të Ditëve të Mëvonshme është e vërtetë dhe drejtohet sot nga një 
profet që merr zbulesë.12

4
Perëndia e rivendosi mbretërinë e Tij në 

tokë nëpërmjet Profetit Jozef Smith.

Besimet e krishtera mbarë botës janë lutur për shekuj që të vijë 
mbretëria e Perëndisë [shih Mateu 6:10]. Sinqerisht dhe hapur ne 
shpallim: ajo ditë tani është këtu! 13

Lutja e një djali katërmbëdhjetëvjeçar, në Korijen e Shenjtë, çeli 
një periudhë të re ungjillore.14

Perëndia sërish ka vendosur mbretërinë e Tij mbi tokë në për-
mbushje të profecisë. . . .

. . . Jozef Smithi u thirr nga Perëndia që ta rivendoste atë mbretë-
ri – Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. 
Dëshmoj se ai e kreu këtë punë, që ai vuri themelet dhe që ai i 
dorëzoi Kishës çelësat dhe fuqitë për ta vazhduar punën e madhe 
të ditëve të mëvonshme, të cilën ai e filloi nën drejtimin e Perëndisë 
të Plotfuqishëm.15

Jozef Smithit iu shfaqën qenie të tjera, përfshirë Gjon Pagëzorin 
dhe Pjetrin, Jakobin e Gjonin, të cilët e shuguruan me autoritet 
për të vepruar në emrin e Perëndisë (shih Joseph Smith – Historia 
1:68–72; DeB 27:5–13). Kisha dhe mbretëria e Perëndisë u rivendos 
në këto ditë të mëvonshme, madje Kisha e Jezu Krishtit e Shenj-
torëve të Ditëve të Mëvonshme, me të gjitha dhuratat, të drejtat, 
fuqitë, doktrinat, funksionarët dhe bekimet e Kishës së ditëve të 
mëparshme. (Shih DeB 65; 115:3–4.)16

Profeti Jozef qe urdhëruar të shkonte para si një mjet në duart e 
Perëndisë e të organizonte Kishën, t’i botonte botës si dëshmi shtesë 
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për hyjninë e Jezu Krishtit Librin e Mormonit, i cili u mor nga analet 
e shenjta. . . .

Kjo rivendosje e ungjillit, risjellja e dritës dhe e së vërtetës, është 
paracaktuar për përfitimin dhe bekimin e të gjithë fëmijëve të Pe-
rëndisë. E kështu, me përulësi e mirënjohje, misionarët tanë dalin 
në botë për të shpallur se ka pasur një braktisje të së vërtetës, por 
që përmes mirësisë së Perëndisë qiejt janë hapur rishtas dhe ungjilli 
i është zbuluar njeriut nëpërmjet Jozef Smithit, Profetit.17

5
Jozef Smithi ishte besnik e i vërtetë  

deri edhe në vdekje.

I njëkohshëm me zhvillimin e hershëm të Kishës, qe një shpirt 
kundërshtimi dhe përndjekjeje. Kudo ku mbillej e imta “farë e sina-
pit”, bëheshin përpjekje për ta ligështuar rritjen e saj.18

Djali katërmbëdhjetëvjeçar qëndroi i vërtetë kundër botës. Pe-
rëndia e njihte birin e tij kur ai u zgjodh. E dinte se ai do të ishte 
besnik e i vërtetë deri edhe në vdekje.19

Disa e trajtuan dëshminë [e Jozef Smithit] me përbuzje të madhe 
dhe filluan të ndërsenin ndodhi të rreme dhe përndjekje kundër 
tij. Profeti i ri, ashtu si Apostulli Pal i lashtësisë, nuk do ta tërhiqte 
dëshminë e tij, por e mbrojti deklarimin e tij me këto fjalë:

“Unë kisha parë një vegim; unë e dija atë dhe e dija se Perëndia 
e dinte atë dhe nuk mund ta mohoja, as nuk guxoja ta bëja atë; të 
paktën e dija se duke e bërë këtë, do ta fyeja Perëndinë dhe do të 
isha nën dënim”. ( Joseph Smith – Historia 1:25.)20

Jozef Smith Profeti shkoi vullnetarisht drejt vdekjes së tij. Ai e 
vulosi dëshminë e tij me jetën e tij – gjakun e vet. Atë ditë fatale 
në Navu të Ilinoisit, ndërsa vështronte pas mbi qytetin dhe njerëzit 
e tij që i deshi, rrugës drejt Burgut të Kartixhit dhe martirizimit të 
tij, ai shpalli: “Ky është vendi më i bukur dhe njerëzit më të mirë 
nën qiell; pak i dinë ata sprovat që i presin” [History of the Church, 
6:554].

Më vonë Profeti tha me ndjenjë, por qetësisht e me kurajë: “Unë 
po shkoj si një qengj për t’u therur; por jam i qetë si një mëngjes 
vere. Kam një ndërgjegje të paqortueshme përpara Perëndisë dhe 
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kundrejt gjithë njerëzve. Nëse ma marrin jetën, unë do të vdes i 
pafajshëm e gjaku im do të thërrasë nga toka për hakmarrje dhe 
do të thuhet për mua: ‘Ai u vra me gjak të ftohtë’” [History of the 
Church, 6:555].21

Me këtë mënyrë Profeti Jozef Smith e përfundoi jetën e tij tokë-
sore dhe përmbushi pjesën në jetën e vdekshme të misionit që iu 
caktua hyjnisht. Ky mision në jetën e vdekshme, ai e bëri të qartë, 
nuk do të mbaronte derisa të përfundonte plotësisht. Sikurse mi-
sioni i Shpëtimtarit, “qengj që ishte vrarë që nga [para] krijimit të 
botës” [shih Zbulesa 13:8], Jozefi ishte vërtet i parashuguruar për 
misionin e tij të madh.22

6
Jozef Smithi qëndron sot si kreu i kësaj  
periudhe të fundit dhe më të madhes  

nga të gjitha periudhat ungjillore.

Unë e di që Jozef Smithi, megjithëse u vra si martir për të vërte-
tën, ende jeton dhe që ai, si kreu i kësaj periudhe ungjillore – më 
të madhes të të gjitha periudhave ungjillore – do të vazhdojë të 
qëndrojë kështu gjatë gjithë përjetësive që vijnë.23

Mesazhi i Jozef Smithit – mesazhi i Kishës së Jezu Krishtit të 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, mesazhi i mormonizmit – ësh-
të mesazhi më i rëndësishëm në këtë botë. Dhe Jozef Smith Profeti, i 
cili jeton sot, vazhdon të ketë një pjesë të rëndësishme në drejtimin 
e saj këtu mbi tokë.24

Për të marrë një përfytyrim të rëndësisë së misionit tokësor të 
Profetit, duhet ta shikojmë atë nën dritën e përjetësisë. Ai qe mes 
“fisnikëve dhe të mëdhenjve” të cilët Abrahami i përshkroi si vijon:

“Tani Zoti më kishte treguar mua, Abrahamit, inteligjencat që u 
organizuan përpara se bota të ishte; dhe mes gjithë këtyre kishte 
shumë fisnikë dhe të mëdhenj;

Dhe Perëndia pa se këta shpirtra ishin të mirë dhe qëndroi mes 
tyre dhe ai tha: Këta unë do t’i bëj sunduesit e mi; sepse ai qëndroi 
mes atyre që ishin shpirtra dhe pa se ata ishin të mirë; dhe ai më 
tha: Abraham, ti je një prej tyre; ti u zgjodhe përpara se të lindeshe.” 
(Abrahami 3:22–23.)
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Kështu qe për Jozef Smithin. Edhe ai ishte atje. Edhe ai qëndroi 
në këshill me fisnikët dhe të mëdhenjtë. Duke zënë një vend të 
spikatur nderi dhe dallimi, pa dyshim që ai ndihmoi për plani-
fikimin dhe kryerjen e veprës së madhe të Zotit për të “bërë të 
ndodhë pavdekësia dhe jeta e përjetshme e njeriut”, shpëtimi i të 
gjithë fëmijëve të Atit tonë [shih Moisiu 1:39]. Misioni i tij ka pasur, 
dhe duhej të kishte, ndikim mbi të gjithë ata që kishin ardhur në 
tokë, të gjithë ata që banonin atëherë në tokë dhe milionët ende 
të palindur.

Profeti Jozef Smith e bëri të qartë këtë fakt të përjetshëm me këto 
fjalë: “Çdo njeri që ka një thirrje për t’u shërbyer banorëve të botës, 
u shugurua pikërisht për atë qëllim në këshillin e madh të qiellit 
përpara se të ishte kjo botë. Supozoj se unë u shugurova pikërisht 
për këtë detyrë në këshillin e madh. Është dëshmia që dua se jam 
shërbëtor i Perëndisë dhe ky popull, populli i Tij” [shih History of 
the Church, 6:364]. . . .

Veprimtaria më e madhe në këtë botë apo në botën që vjen li-
dhet drejtpërdrejt me punën dhe misionin e Jozef Smithit – njeri i 
paracaktuar, profet i Perëndisë. Ajo punë është shpëtimi dhe jeta e 
përjetshme e njeriut. Për atë qëllim të madh është krijuar kjo tokë, 
thirren profetë të Perëndisë, dërgohen lajmëtarë dhe, në raste të 
shenjta e të rëndësishme, madje dhe Perëndia, Ati i të gjithëve ne, 
denjon të vijë në tokë e të paraqitë Birin e tij të dashur.

Profeti Jozef Smith jo vetëm që ishte “një prej fisnikëve dhe të 
mëdhenjve”, por ai u kushtoi e vazhdon t’u kushtojë vëmendje edhe 
sot çështjeve të rëndësishme këtu në tokë, nga mbretëritë e sipër-
me. Sepse në sytë e Zotit, Perëndisë së kësaj bote nën Atin, e gjitha 
është një program i madh i përjetshëm në të cilin Profeti Jozef luan 
një rol të rëndësishëm, gjithçka përmes priftërisë së përjetshme dhe 
autoritetit të Perëndisë.25

Unë ju dëshmoj se Jozef Smithi ishte dhe është profet i Perëndisë, 
një nga profetët me të vërtetë të mëdhenj të të gjitha kohëve, njeri 
i ardhshmërisë, njeri i karakterit, njeri i kurajës, njeri i thellësisë 
shpirtërore, profet i Zotit në ngjasim me Perëndinë, vërtet një fisnik 
e një i madh i të gjitha kohëve.26
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Po, Jozef Smithi, Profeti i ditëve të mëvonshme, ishte mjet në 
duart e Zotit për çeljen e një periudhe të re ungjillore, e fundit dhe 
më e madhja e të gjitha periudhave ungjillore.27

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Si mendoni, përse Vegimi i Parë i Jozef Smithit ishte “ngjarja më e 

madhe . . . që nga ringjallja e Mjeshtrit”? (Shih pjesën 1.) Në çfarë 
mënyrash ka ndikuar në jetën tuaj kjo ngjarje?

• Si ju ndihmon njohuria se Gjon Zbuluesi profetizoi për vizitat 
e Moronit te Jozef Smithi? (Shih pjesën 2.)

• Presidenti Benson tha se Libri i Mormonit është “prova më e 
shquar” që Jozef Smithi është profet (shih pjesën 3). Si ka ndiku-
ar studimi i Librit të Mormonit në dëshminë tuaj për misionin e 
Jozef Smithit?

• Përsiatuni mbi fjalët e dëshmisë së Presidentit Benson te pjesa 4. 
Cilat janë disa bekime që ju kanë ardhur juve dhe familjes suaj 
për shkak të Rivendosjes së ungjillit?

• Çfarë mësoni nga pjesa 5 lidhur me përballimin e përndjekjes? 
Çfarë mund të mësojmë nga shembulli i Jozef Smithit, që do të 
na ndihmojë kur njerëzit i sfidojnë dëshmitë tona?

• Duke pasur parasysh parashugurimin e Jozef Smithit, Presidenti 
Benson tha: “Misioni i tij ka pasur, dhe duhej të kishte, ndikim 
mbi të gjithë ata që patën ardhur në tokë, të gjithë ata që bano-
nin atëherë në tokë dhe milionët ende të palindur” (pjesa 6). Në 
ç’mënyrë ka ndikuar misioni i Jozef Smithit tek të gjithë ata që 
kanë jetuar në tokë? Si ka ndikuar te vetë ju?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Isaia 29:13–14; 2 Nefi 3:3–15; 3 Nefi 21:9–11; DeB 5:9–10; 135; 

Joseph Smith – Historia

Ndihmë për Mësimdhënien
“Kërkojuni pjesëmarrësve të tregojnë çfarë kanë mësuar nga stu-

dimi vetjak i kapitullit. Mund të jetë e dobishme të kontaktoni gjatë 
javës me disa pjesëmarrës dhe t’u kërkoni që të vijnë të përgatitur 
për të treguar se çfarë kanë mësuar” (faqja vii e këtij libri).
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Fuqia e Fjalës

“Fjala e Perëndisë, siç gjendet në shkrimet e shenjta, 
në fjalët e profetëve të gjallë dhe në zbulesën vetjake, 

ka fuqinë që t’i përforcojë shenjtorët e t’i armatosë me 
Shpirtin, në mënyrë që të mund t’i bëjnë ballë së ligës, të 
kapen fort pas së mirës dhe të gjejnë gëzim në këtë jetë.”

Nga Jeta e Ezra Taft Bensonit

Kur Presidenti Tomas S. Monson po shërbente si Këshilltari i 
Dytë i Presidentit Ezra Taft Benson në Presidencën e Parë, vërejti: 
“Presidenti Benson i rrok shpejt çështjet që i vijnë në vëmendje. 
Ai nuk ka nevojë ta shqyrtojë gjerë e gjatë një gjë, para se të gjejë 
frymëzimin e Zotit që e drejton në vendim. Me prirjen zgjeruese të 
Kishës sonë sot, anembanë botës, dhe me një mori çështjesh që 
vijnë para Presidencës së Parë, kjo aftësi për të çarë përmes hollë-
sive e për të arritur në zemër të çështjes, është jetike për kryerjen e 
punës administrative të Kishës.” 1

Më 4 prill 1986, në bashkëlidhje me konferencën e tij të parë të 
përgjithshme si President i Kishës, Presidenti Benson kryesoi në një 
mbledhje të veçantë për udhëheqës të priftërisë. Vëllezërit e pra-
nishëm e panë aftësinë e tij “për të çarë përmes hollësive e për të 
arritur në zemër të çështjes”. Kur u foli të mbledhurve, ai përmendi 
shumë prej sfidave që hasnin shenjtorët e ditëve të mëvonshme – si 
tundim, vështirësi familjare dhe vështirësi në zbatimin e urdhëri-
meve dhe përmbushjen e detyrave të Kishës – dhe tregoi se çfarë 
shihte ai si zgjidhje për këto probleme.

Presidenti Benson dha vetëm një pjesë të bisedës së tij në atë 
mbledhje të udhëheqjes së priftërisë, prandaj kërkoi që i gjithë pre-
dikimi të përfshihej në numrin e konferencës të revistave të Kishës. 
Ky kapitull e përmban të plotë atë bisedë. Ndonëse Presidenti 
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Presidenti Ezra Taft Benson dëshmoi shpesh  
për fuqinë e fjalës së Perëndisë.
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Benson vërejtjet e tij ua drejtoi udhëheqësve të priftërisë, ai la më-
sim parime që vlejnë për të gjithë anëtarët e Kishës.

Mësime të Ezra Taft Bensonit
1

Kur përballemi me sfidat e mëdha të kohës sonë, 
ne duhet të mbahemi fort te fjala e Perëndisë.

Vëllezër të mi të dashur, sa pamje emocionuese që është ta sho-
hësh këtë trupë të udhëheqjes së priftërisë dhe të dish se sa mijëra 
shenjtorëve ju u shërbeni dhe sa përkushtim e besnikëri përfaqë-
soni ju bashkërisht! Nuk ka ndokund në botë sot trupë tjetër që të 
mblidhet për të njëjtin qëllim të drejtë sikurse ky grup as nuk ka 
ndonjë grup tjetër – politik, fetar apo ushtarak – që të mbajë fuqinë 
që ju mbani këtu sonte.

Ne jetojmë në një kohë sfide të madhe. Jetojmë në atë kohë për 
të cilën foli Zoti, kur tha: “Paqja do të merret nga toka dhe djalli 
do të ketë pushtet mbi sundimin e tij”. (DeB 1:35.) Jetojmë në atë 
ditë që parashikoi Gjon Zbuluesi, kur “dragoi u zemërua kundër 
gruas dhe shkoi të bëjë luftë me të tjerët, pasardhjes së saj, të atyre 
që i ruajnë urdhërimet e Perëndisë dhe që kanë dëshminë e Jezu 
Krishtit”. (Zbulesa 12:17.) Dragoi është Satani; gruaja përfaqëson 
Kishën e Jezu Krishtit. Satani po zhvillon luftë kundër anëtarëve të 
Kishës të cilët kanë dëshmi e po përpiqen të zbatojnë urdhërimet. 
E ndërkohë që shumë prej anëtarëve tanë po qëndrojnë besnikë 
dhe të fortë, disa po lëkunden. Disa po bien. Disa janë duke për-
mbushur profecinë e Gjonit që, në luftë me Satanin, disa shenjtorë 
do të mposhteshin. (Shih Zbulesa 13:7.)

Profeti Lehi e pa gjithashtu kohën tonë në ëndrrën e tij të fam-
shme vegimtare të pemës së jetës. Ai pa se shumë njerëz do të 
endeshin verbërisht në mjegullat e errësirës, të cilat simbolizonin 
tundimet e djallit. (Shih 1 Nefi 12:17.) Ai i pa disa të zhdukeshin 
“nëpër shtigje të ndaluara”, të tjerë të mbyteshin në lumenj fëlliqësie 
dhe ende të tjerë të endeshin në “udhë të panjohura”. (1 Nefi 8:28, 
32.) Kur lexojmë për mallkimin në përhapje të drogave ose lexojmë 
për përmbytjen e ligë të pornografisë dhe të imoralitetit, a dyshon 
ndokush nga ne se këto janë shtigjet e ndaluara dhe lumenjtë e 
fëlliqësisë që përshkroi Lehi?
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Jo të gjithë ata që Lehi i pa të mbaronin ishin të botës. Disa kishin 
ardhur te pema dhe kishin ngrënë nga fruti. Me fjalë të tjera, disa 
anëtarë të Kishës janë sot mes atyre shpirtrave që pa Lehi, të cilët 
humbën.

Apostulli Pal e pa gjithashtu kohën tonë. Ai e përshkroi si kohë 
kur gjëra të tilla si blasfemia, pandershmëria, mizoria, dashuria 
e panatyrshme, krenaria dhe kërkimi i kënaqësisë do të gëlojnë. 
(Shih 2 Timoteut 3:1–7.) Gjithashtu profetizoi se “njerëzit e këqij dhe 
mashtrues do të shkojnë keq e më keq, duke gënjyer dhe duke u 
gënjyer vetë”. (2 Timoteut 3:13.)

Parashikime të tilla të zymta të profetëve të lashtësisë do të bë-
heshin shkak për frikë dhe shkurajim të madh, në rast se po ata 
profetë, në të njëjtën kohë, nuk do të kishin ofruar zgjidhje. Në 
këshillën e tyre të frymëzuar mund të gjejmë përgjigjen për krizat 
shpirtërore të epokës sonë.

Në ëndrrën e tij Lehi pa një shufër hekuri e cila printe nëpër mje-
gullat e errësirës. Ai pa se, nëse njerëzit do të mbaheshin fort tek ajo 
shufër, ata mund t’i shmangnin lumenjtë e fëlliqësisë, të qëndronin 
larg shtigjeve të ndaluara, të ndalonin së enduri në udhë të panjo-
hura që çonin në shkatërrim. Më vonë biri i tij, Nefi, e shpjegoi qartë 
simbolikën e shufrës së hekurt. Kur Lamani dhe Lemueli e pyetën 
“Ç’do të thotë shufra e hekurit”, Nefi iu përgjigj: “Ishte fjala e Perën-
disë; dhe [vëreni këtë premtim] të gjithë që do të dëgjonin fjalën e 
Perëndisë dhe do të mbaheshin fort në të, ata nuk do të mbaronin 
kurrë; as tundimet dhe shigjetat e flakta të kundërshtarit nuk do të 
mund t’i mposhtnin ata në verbëri, [që] t’i çojnë ata në shkatërrim.” 
(1 Nefi 15:23–24; kursivet e shtuara.) Jo vetëm që fjala e Perëndisë 
do të na çojë te fruti që është më i dëshirueshëm mbi gjithë të tjerët, 
por në fjalën e Perëndisë dhe përmes saj ne mund të gjejmë fuqinë 
për t’i bërë ballë tundimit, fuqinë për të reshtur punën e Satanit dhe 
të të dërguarve të tij.

Mesazhi i Palit është i njëjtë si i Lehit. Pasi paraqiti ligësinë e tmerr-
shme të kohëve të ardhshme – të ardhshme për të, por të tanishme 
për ne! – ai i tha Timoteut këtë: “Por ti qëndro në ato që mësove. . . .

Që nga fëmijëria i njeh Shkrimet e shenjta, të cilat mund të të bëj-
në të ditur për shpëtimin.” (2 Timoteut 3:14–15; kursivet e shtuara.)
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Vëllezër të mi të dashur, kjo është një përgjigje për sfidën e ma-
dhe të kohës sonë. Fjala e Perëndisë, siç gjendet në shkrimet e 
shenjta, në fjalët e profetëve të gjallë dhe në zbulesën vetjake, ka 
fuqinë që t’i përforcojë shenjtorët e t’i armatosë me Shpirtin, në më-
nyrë që të mund t’i bëjnë ballë së ligës, të kapen fort pas së mirës 
dhe të gjejnë gëzim në këtë jetë.2

2
Kur anëtarët dhe familjet zhyten në shkrimet  

e shenjta, anë të tjera të veprimtarisë 
së Kishës vijnë automatikisht.

Tani, ju udhëheqësve të priftërisë ne ju themi: mbështetuni në 
këshillën profetike të Lehit e të Palit dhe të të tjerëve si ata. Në atë 
këshillë do të gjeni zgjidhjen për sfidat që përballoni në mbajtjen 
e tufave tuaja të sigurta nga “ujqërit grabitqarë” që i rrethojnë. 
(Shih Mateu 7:15; Veprat e Apostujve 20:29.) Ne e dimë se dhe ju 
keni ankth të madh për anëtarët e lagjeve dhe kunjeve tuaja dhe 
shpenzoni kohë e përpjekje të mëdha për të mirën e tyre. Është 
e shumtë ajo që ju kërkojmë juve që jeni zgjedhur për udhëheq-
je. Ne vendosim shumë ngarkesa mbi supet tuaja. Ju kërkohet t’i 
drejtoni programet e Kishës, të intervistoni e të këshilloheni me 
anëtarët, të kujdeseni që çështjet financiare të kunjeve dhe lagjeve 
të trajtohen siç duhet, të drejtoni projekte mirëqenieje, të ndërtoni 
godina dhe të angazhoheni në një mori veprimtarish të tjera që 
shpenzojnë kohë.

Ndonëse asnjëra nga këto veprimtari nuk mund të shpërfillet e 
të lihet mënjanë, ato nuk janë gjëja më e rëndësishme që ju mund 
të bëni për ata të cilëve u shërbeni. Vitet e fundit ju kemi këshilluar 
vazhdimisht se disa veprimtari sjellin shpërblime shpirtërore më të 
mëdha se të tjerat. Që në vitin 1970, Presidenti Harold B. Li u tha 
përfaqësuesve krahinorë:

“Jemi të bindur se anëtarët tanë janë të uritur për ungjillin e pa-
holluar, me të vërtetat dhe perceptimet e tij të bollshme. . . . Ka nga 
ata që duken sikur e kanë harruar që mburojat më të fuqishme që 
Zoti na ka dhënë kundër së ligës, janë deklaratat e Veta, doktrinat 
e thjeshta e të qarta të shpëtimit ashtu siç gjenden në shkrimet e 
shenjta.” (Në Regional Representatives’ Seminar, 1 tetor 1970, f. 6.)
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Në një mesazh të Presidencës së Parë më 1976, Presidenti 
[Spenser W. Kimball] tha:

“Jam i bindur që secili nga ne, së paku në ndonjë kohë të jetës 
sonë, duhet t’i zbulojë për vete shkrimet e shenjta – dhe jo thjesht 
t’i zbulojë një herë, por t’i rizbulojë vazhdimisht. . . .

Zoti nuk bën shaka me ne kur na i jep këto gjëra, sepse ‘kujt iu 
dha shumë, do t’i kërkohet shumë’. (Lluka 12:48.) Qasja ndaj këtyre 
gjërave do të thotë përgjegjësi për to. Duhet t’i studiojmë shkrimet e 
shenjta sipas urdhërimit të Zotit (shih 3 Nefi 23:1–5); dhe duhet t’u 
lejojmë të na qeverisin jetën.” (Ensign, shtator 1976, f. 4–5.)

Në prill 1982 Plaku Brus R. Mek- Konki u foli përfaqësuesve kra-
hinorë për përparësinë që duhet të marrin shkrimet e shenjta në 
detyrat tona. Ai tha: “Ne jemi kaq të përfshirë në programe, statistika 
e zhvillime, në prona, troje dhe mamon e në arritjen e synimeve që 
do të theksojnë përsosurinë e punës sonë, saqë kemi ‘lënë pas dore 

Vijnë bekime të mëdha “kur anëtarët dhe familjet 
zhyten në shkrimet e shenjta”.
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gjërat më të rëndësishme të ligjit’. . . . Sado të talentuar që njerëzit 
mund të jenë në çështje administrative; sado gojëtarë që mund të 
jenë në shprehjen e pikëpamjeve të tyre; sado të ditur që mund të 
jenë në gjëra të botës – atyre do t’u mohohen pëshpëritjet e ëmbla 
të Shpirtit që ata mund t’i kishin pasur veç nëse paguajnë çmimin e 
studimit, të përsiatjes e të lutjes lidhur me shkrimet e shenjta.” (Në 
Regional Representatives’ Seminar, 2 prill 1982, f. 1–2.)

Po atë ditë, Plaku Bojd K. Paker u foli presidentëve të kunjeve 
dhe përfaqësuesve krahinorë. Ai tha: “Godinat e buxhetet dhe ra-
portet e programet dhe procedurat janë shumë të rëndësishme. Por, 
në vetvete, ato nuk mbartin atë ushqim shpirtëror thelbësor dhe 
nuk do ta përmbushin atë që Zoti na ka dhënë për të kryer. . . . 
Gjërat e drejta, ato me ushqim të vërtetë shpirtëror, përqendrohen te 
shkrimet e shenjta.” (Në Meeting with Stake Presidents and Regional 
Representatives, 2 prill 1982, f. 1–2.)

U shtoj zërin tim këtyre vëllezërve të urtë e të frymëzuar dhe ju 
them se një nga gjërat më të rëndësishme që mund të bëni si udhë-
heqës të priftërisë, është të zhyteni në shkrimet e shenjta. Hetojini 
ato me zell. Ushqehuni me bollëk me fjalët e Krishtit. Mësojeni 
doktrinën. Zotërojini parimet që gjenden në to. Pak janë përpjekjet 
e tjera që do t’u sjellin thirrjeve tuaja shpërblime më të mëdha. Pak 
janë mënyrat e tjera për të fituar një frymëzim më të madh ndërsa 
shërbeni.

Mirëpo, e vetme, sido që është me vlerë, kjo nuk mjafton. Duhet 
që gjithashtu t’i organizoni përpjekjet tuaja dhe veprimtaritë tuaja 
për të nxitur studim kuptimplotë të shkrimeve të shenjta mes anë-
tarëve të Kishës. Shpeshherë ne shpenzojmë përpjekje të mëdha 
duke u munduar të rrisim nivelet e veprimtarisë në kunjet tona. Ne 
punojmë me zell për të rritur përqindjet e atyre që marrin pjesë në 
mbledhjet e sakramentit. Ne punojmë që të marrim një përqindje 
më të lartë të të rinjve tanë në misione. Përpiqemi fort që të përmi-
rësojmë shifrat e atyre që martohen në tempull. Të gjitha këto janë 
përpjekje të lavdërueshme dhe të rëndësishme për rritjen e mbre-
tërisë. Por, kur anëtarët dhe familjet zhyten në shkrimet e shenjta 
rregullisht dhe pareshtur, këto fusha të tjera veprimtarie do të vijnë 
automatikisht. Dëshmitë do të rriten. Zotimi do të forcohet. Familjet 
do të bëhen të forta. Zbulesa vetjake do të rrjedhë.3
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3
Kur e studiojmë fjalën e Perëndisë, ne  

marrim udhëheqje në jetën tonë të përditshme, 
shërim të shpirtit dhe fuqi për të shmangur 

mashtrimin e për t’i bërë ballë tundimit.

Profeti Jozef Smith tha se “Libri i Mormonit 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”. (Libri i Mormonit, Parathënia; kursivet 
e shtuara.) A nuk duam ne këtë për anëtarët e lagjeve dhe kunje-
ve tona? A nuk kemi ne dëshirë që ata të vijnë më afër Perëndisë? 
Atëherë nxitini me çdo mënyrë të mundshme të zhyten në këtë 
dëshmitar të mrekullueshëm për Krishtin të ditëve të mëvonshme.

Ju duhet t’i ndihmoni shenjtorët ta kuptojnë se studimi dhe heti-
mi i shkrimeve të shenjta nuk është një barrë që u vë Zoti, por një 
bekim e mundësi e mrekullueshme. Vini re ç’ka thënë Vetë Zoti për 
përfitimet nga studimi i fjalës së Tij. Udhëheqësit profet të madh 
Jozue, Ai i tha:

“Ky libër i ligjit mos u ndaftë kurrë nga goja jote, por mendohu 
për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh simbas të gjitha atyre 
që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua, 
atëherë do të përparosh”. ( Jozueu 1:8; kursivet e shtuara.)

Zoti nuk po i premtonte Jozueut pasuri materiale dhe famë, por 
që jeta e tij do të përparonte në drejtësi dhe që do të kishte sukses 
në atë që ka më shumë rëndësi në jetë, domethënë, kërkimin për 
gjetjen e gëzimit të vërtetë. (Shih 2 Nefi 2:25.)

A keni ju anëtarë në kunjet tuaja, jetët e të cilëve janë copëtuar 
nga mëkati ose tragjedia, të cilët janë në dëshpërim dhe pa shpresë? 
A ishit ju të dëshiruar për ndonjë mënyrë që t’u gjendeshit e t’ua 
shëronit plagët, t’ua qetësonit shpirtrat e trazuar? Profeti Jakob ofron 
pikërisht atë, me këtë premtim të jashtëzakonshëm: “Ata janë ngjitur 
këtu për të dëgjuar fjalën e këndshme të Perëndisë, po, fjalën që 
shëron shpirtin e plagosur.” ( Jakobi 2:8 (LiM); kursivet e shtuara.)

Sot bota është plot me ide joshëse dhe tërheqëse që mund t’i 
çojnë në gabim e mashtrim edhe anëtarët tanë më të mirë. Studen-
tët në universitete nganjëherë janë kaq të mbushur me doktrinat e 
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botës, sa fillojnë të dyshojnë te doktrinat e ungjillit. Si udhëheqës 
të priftërisë, si ndihmoni për ta fuqizuar anëtarësinë tuaj kundrejt 
mësimeve të tilla mashtruese? Shpëtimtari dha përgjigjen në predi-
kimin e Tij të madh në Malin e Ullinjve kur premtoi: “Dhe kushdo 
që e mbledh fjalën time si thesar, nuk do të mashtrohet”. ( Joseph 
Smith – Mateu 1:37; kursivet e shtuara.)

Shkrimet e shenjta janë plot e përplot me premtime të ngjashme 
lidhur me vlerën e fjalës. A keni anëtarë që janë të dëshiruar për drej-
tim dhe udhëheqje në jetën e tyre? Psalmet na thonë: “Fjala jote është 
një llambë në këmbën time dhe një dritë në shtegun tim” (Psalmet 
119:105) dhe Nefi premton se ushqyerja e bollshme me fjalët e Krishtit 
“do t’ju tregojë të gjitha gjërat që ju duhet të bëni”. (2 Nefi 32:3.)

A ka anëtarë të tufës suaj të cilët janë thellë në mëkat dhe u 
duhet të tërhiqen pas? Premtimi i Helamanit është për ta: “Po, ne 
shohim se kushdo që ka dëshirë mund të mbështetet në fjalën e 
Perëndisë, që është e shpejtë dhe e fuqishme, e cila do t’i ndajë 
copë- copë të gjitha dinakëritë dhe kurthet dhe mashtrimet e djallit”. 
(Helamani 3:29.)

Sukses në drejtësi, fuqi për të shmangur mashtrimin dhe për t’i 
bërë ballë tundimit, udhëheqje në jetën tonë të përditshme, shërim 
të shpirtit – këto janë veçse pak nga premtimet që Zoti u ka dhënë 
atyre që do të vijnë te fjala e Tij. A premton Zoti dhe nuk përmbush? 
Me siguri, nëse Ai na thotë se këto gjëra do të na vijnë nëse kapemi 
pas fjalës së Tij, atëherë bekimet mund t’i kemi tonat. Dhe nëse nuk 
kapemi pas saj, atëherë bekimet mund të humbasin. Sado të zell-
shëm që mund të jemi në fusha të tjera, bekime të caktuara mund 
të gjenden vetëm në shkrimet e shenjta, vetëm duke ardhur te fjala 
e Zotit e duke u mbajtur fort tek ajo ndërsa e përshkojmë udhën 
tonë nëpër mjegullat e errësirës drejt pemës së jetës.4

4
Fjala e Zotit është një dhuratë me vlerë dhe 

nuk duhet ta trajtojmë me lehtësi.

Dhe, nëse e shpërfillim atë që na ka dhënë Zoti, mund të hum-
basim pikërisht fuqinë dhe bekimet të cilat ne kërkojmë. Në një 
paralajmërim solemn drejtuar shenjtorëve të hershëm, Zoti tha për 
Librin e Mormonit këtë: “Dhe mendjet tuaja në të shkuarën janë 
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errësuar për shkak të mosbesimit dhe ngaqë i keni trajtuar me leh-
tësi gjërat që keni marrë.

Kotësi dhe mosbesim të cilat e kanë sjellë tërë kishën nën dënim.

Dhe ky dënim qëndron mbi fëmijët e Sionit, madje të gjithë.

Dhe ata do të mbeten nën këtë dënim derisa të pendohen 
dhe të kujtojnë besëlidhjen e re, madje Librin e Mormonit.” (DeB 
84:54–57.)

Oh, vëllezër të mi, të mos i trajtojmë me lehtësi gjërat e mëdha 
që kemi marrë nga dora e Zotit! Fjala e Tij është një prej dhuratave 
më me vlerë që na ka dhënë Ai. Unë ju nxit të zotoheni rishtas për 
studim të shkrimeve të shenjta. Zhytuni në to çdo ditë, në mëny-
rë që të keni fuqinë e Shpirtit për t’ju shoqëruar në thirrjet tuaja. 
Lexojini ato në familjet tuaja dhe mësojini fëmijët që t’i duan e t’i 
mbledhin si thesar. Më pas, me lutje dhe në këshillim me të tjerë, 
kërkoni çdo mënyrë të mundshme për t’i nxitur anëtarët e Kishës 
të ndjekin shembullin tuaj. Nëse veproni kështu, ju do të zbuloni, 
sikurse Alma, që “fjala [ka] një prirje të madhe ta [çojë] popullin të 
[bëjë] atë që [është] e drejtë – po, [ka] një ndikim më të fuqishëm 
mbi mendjet e njerëzve, sesa shpata, ose çdo gjë tjetër që u [ka] 
ngjarë atyre”. (Alma 31:5.)

Ashtu si Alma, unë ju them juve: “[Është] e nevojshme që [ju të 
provoni] virtytin e fjalës së Perëndisë” (Alma 31:5).5

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Merrni parasysh atë për të cilën Presidenti Benson tha se ishte 

“një përgjigje për sfidën e madhe të kohës sonë” (pjesa 1). Në 
çfarë mënyrash mund të na ndihmojë kjo përgjigje t’iu kundër-
vihemi sfidave që hasim?

• Rishqyrtoni rezultatet për të cilat Presidenti Benson tha se do 
të vijnë “kur anëtarët dhe familjet zhyten në shkrimet e shenjta 
rregullisht dhe pareshtur” (pjesa 2). Si mendoni, pse studimi i 
shkrimeve të shenjta çon në rezultate të tilla?

• Presidenti Benson tha se studimi i shkrimit të shenjtë është një 
bekim, jo një barrë (shih pjesën 3). Çfarë bekimesh ju kanë 
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ardhur juve dhe familjes suaj nëpërmjet studimit të shkrimit të 
shenjtë? Çfarë këshille mund t’i jepnit ju dikujt që mendon se 
studimi i shkrimit të shenjtë është një barrë?

• Cilat janë disa rreziqe të trajtimit me lehtësi të fjalës së Perëndisë? 
(Shih pjesën 4.) Cilat janë disa gjëra që mund të bëjmë për t’i 
kushtuar një vëmendje më të madhe fjalës së Perëndisë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Veprat e Apostujve 17:11; 2 Timoteut 3:16–17; 1 Nefi 19:23–24; 

Alma 32:21–43; DeB 18:33–36; 21:4–6; 68:1–4

Ndihmë për Studimin
“Shumëkush konstaton se koha më e mirë për të studiuar është 

në mëngjes, pas gjumit të natës. . . . Të tjerë parapëlqejnë të studi-
ojnë në orët e qeta, pasi ka mbaruar puna dhe shqetësimet të ditës. 
. . . Ndoshta më e rëndësishme se ora e ditës është të vihet mënjanë 
një kohë e rregullt për të studiuar” (Howard W. Hunter, “Reading 
the Scriptures”, Ensign, nëntor 1979, f. 64).

Shënime
 1. Tomas S. Monson, në Sheri L. Dew, 

Ezra Taft Benson: A Biography (1987), 
f. 487–488.

 2. “The Power of the Word”, Ensign, 
maj 1986, f. 79–80.

 3. “The Power of the Word”, f. 80–81.
 4. “The Power of the Word”, f. 81–82.
 5. “The Power of the Word”, f. 82.
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Profeti Jozef Smith tha se Libri i Mormonit është  
“gurthemeli i besimit tonë”.
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Libri i Mormonit – 
Gurthemeli i Besimit Tonë

“A nuk ka diçka thellë në zemrat tona që ka mall 
për t’u afruar më pranë Perëndisë? . . . Nëse është 

kështu, atëherë Libri i Mormonit do të na ndihmojë 
ta bëjmë këtë më shumë se çfarëdo libër tjetër.”

Nga Jeta e Ezra Taft Bensonit

Më 5 janar 1986, Presidenti Ezra Taft Benson kryesoi në një kon-
ferencë kunji në Enëndejll të Virxhinias – konferenca e tij e parë 
e kunjit si President i Kishës. Shenjtorët e ditëve të mëvonshme 
të pranishëm u “prekën dukshëm” kur e dëgjuan atë t’u fliste. Në 
fjalimin e tij, “ai dha dëshmi për fuqinë e Librit të Mormonit që të 
ndryshonte jetë dhe që t’i udhëhiqte njerëzit te Krishti”. Ai hodhi një 
“sfidë të zjarrtë [për ta] studiuar këtë libër të shkrimit të shenjtë” 1.

Ky mesazh nuk ishte i ri në shërbesën e Presidentit Benson. Si 
anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, ai shpesh i kishte 
nxitur shenjtorët e ditëve të mëvonshme që ta studionin Librin e 
Mormonit dhe t’i ndiqnin mësimet e tij.2 Por, si President i Kishës, ai 
u frymëzua që ta theksonte mesazhin edhe më shumë. Ai tha: “Zoti 
e frymëzoi shërbëtorin e Tij, Lorenco Snoun, që të ritheksonte pari-
min e së dhjetës për ta shpenguar Kishën nga skllavëria financiare. 
. . . Tani, në kohën tonë, Zoti ka zbuluar nevojën për të ritheksuar 
Librin e Mormonit.” 3 Presidenti Benson dëshmoi për Librin e Mor-
monit kudo që shkoi: në mbledhjet e misionarëve, në konferencat 
e kunjeve dhe të krahinave, në konferencat e përgjithshme dhe në 
mbledhjet me Autoritetet e Përgjithshme.4

Në fjalimin e tij të parë si President i Kishës në konferencën e 
përgjithshme, Presidenti Benson dha një arsye për nevojën e ngut-
shme të këtij mesazhi. “Në qoftë se nuk e lexojmë Librin e Mormonit 



K a P i T U l l i  9

134

dhe nuk ua vëmë veshin mësimeve të tij”, paralajmëroi ai, “Zoti ka 
shpallur në seksionin 84 të Doktrina e Besëlidhjeve se e tërë Kisha 
është nën dënim: ‘Dhe ky dënim qëndron mbi fëmijët e Sionit madje 
të gjithë’ [DeB 84:56]. Zoti vazhdon: ‘Dhe ata do të mbeten nën këtë 
dënim derisa të pendohen dhe të kujtojnë besëlidhjen e re, madje 
Librin e Mormonit dhe urdhërimet e mëparshme që iu kam dhënë, 
jo vetëm për t’i thënë, por për të vepruar sipas asaj që kam shkruar’ 
[DeB 84:57].” 5

Citimet e mëposhtme, që të gjitha nga predikimet që dha Presi-
denti Benson si President i Kishës, japin një shembull të paralajmë-
rimeve dhe premtimeve të tij lidhur me Librin e Mormonit:

“Tani ne nuk kemi nevojë vetëm që të themi më shumë rreth 
Librit të Mormonit, por kemi nevojë që të bëjmë më shumë me të. 
Përse? Zoti përgjigjet: ‘Që ata të mund të sjellin fryte të përshtatshme 
për mbretërinë e Atit të tyre; përndryshe aty ngelet një ndëshkim 
dhe gjykim për t’u derdhur mbi fëmijët e Sionit’ [DeB 84:58]. Ne e 
kemi ndier atë ndëshkim dhe gjykim!

“. . . Libri i Mormonit nuk ka qenë, as nuk është ende, qendra e 
studimit tonë vetjak, e mësimdhënies sonë në familje, e predikimit 
dhe punës sonë misionare. Për këtë ne duhet të pendohemi.” 6

“Ne nuk jemi duke e përdorur siç duhet Librin e Mormonit. Shtë-
pitë tona nuk janë aq të forta, në qoftë se nuk po e përdorim atë 
për t’i sjellë fëmijët tanë te Krishti. Familjet tona mund të korrupto-
hen nga prirjet dhe mësimet e botës, në qoftë se nuk e dimë se si ta 
përdorim librin për të nxjerrë në pah dhe luftuar gjërat e rreme. . . . 
Misionarët tanë nuk janë aq të frytshëm, në qoftë se nuk po [japin 
mësim] me të. Të kthyerit në besim për arsye shoqërore, morale, 
kulturore apo arsimore nuk do të mbijetojnë nën nxehtësinë e ko-
hës, në qoftë se rrënjët e tyre kryesore nuk zbresin drejt plotësisë 
së ungjillit, të cilën e përmban Libri i Mormonit. Orët mësimore të 
Kishës sonë nuk janë aq të mbushura me Shpirtin, në qoftë se nuk 
e ngremë atë lart si standard.” 7

“Ju bekoj me një kuptueshmëri të shtuar të Librit të Mormonit. Ju 
premtoj se nga ky çast e më tej, në qoftë se ne vërtet do të ushqe-
hemi çdo ditë nga faqet e tij dhe do të jetojmë sipas porosive të tij, 
Perëndia do të derdhë mbi secilin fëmijë të Sionit dhe mbi Kishën 
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një bekim të panjohur deri më sot – dhe ne vërtet do t’i përgjëro-
hemi Zotit që Ai do të fillojë ta ngrejë dënimin – ndëshkimin dhe 
gjykimin. Për këtë unë jap dëshmi solemne.” 8

“Unë nuk e di tërësisht përse Perëndia ma ka ruajtur jetën deri 
në këtë moshë, por këtë vërtet e di: Që për kohën e tanishme Ai 
më ka zbuluar nevojën absolute që ne ta lëvizim përpara Librin e 
Mormonit tani, në një mënyrë të mrekullueshme. Ju duhet të ndih-
moni me këtë barrë dhe me këtë bekim që Ai e ka vendosur mbi të 
gjithë Kishën, madje mbi të gjithë fëmijët e Sionit.

Moisiu kurrë nuk hyri në tokën e premtuar. Jozef Smithi kurrë 
nuk e pa Sionin të shëlbuar. Disa prej nesh mund të mos jetojnë për 
aq kohë sa ta shohin ditën kur Libri i Mormonit e përmbyt tokën 
dhe kur Zoti e ngre dënimin e Tij. (Shih DeB 84:54–58.) Por, dash-
të Perëndia, unë kam si qëllim t’i kaloj të gjitha ditët që më kanë 
ngelur me atë përpjekje të lavdishme.” 9

Mësime të Ezra Taft Bensonit
1

Libri i Mormonit është gurthemeli i besimit tonë.

Sa i rëndësishëm është Libri i Mormonit? Jozef Smithi e quajti 
atë “gurthemeli i besimit tonë”. (History of the Church, [Historia 
e Kishës], 4:461.) “Hiqni Librin e Mormonit dhe zbulesat”, tha ai, 
“dhe ku është feja jonë? Ne nuk kemi asgjë.” (History of the Church, 
[Historia e Kishës] 2:52.)10

Një gurthemel është guri qendror në një hark. Ai i mban të gjithë 
gurët e tjerë në vend dhe, nëse hiqet, harku shkatërrohet.

. . . Ashtu si harku shkatërrohet nëse i hiqet gurthemeli, po 
kështu e gjithë Kisha qëndron ose bie me vërtetësinë e Librit të 
Mormonit. Armiqtë e Kishës e kuptojnë këtë qartësisht. Kjo ësh-
të arsyeja përse ata shkojnë kaq larg në përpjekje për ta hedhur 
poshtë Librin e Mormonit, sepse, nëse ai mund të zhvlerësohet, 
Profeti Jozef Smith zhvlerësohet bashkë me të. Po kështu edhe 
pretendimi ynë për çelësat e priftërisë, dhe zbulesën, dhe Kishën e 
rivendosur. Por, në të njëjtën mënyrë, nëse Libri i Mormonit është i 
vërtetë – dhe miliona njerëz tashmë kanë dëshmuar se kanë marrë 
dëshminë e Shpirtit që ai është padyshim i vërtetë – atëherë një 
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njeri duhet t’i pranojë pretendimet e Rivendosjes dhe gjithçka që 
e shoqëron atë.11

Ndoshta nuk ka asgjë që dëshmon më me qartësi për rëndësinë 
e këtij libri të shkrimit të shenjtë sesa ajo që Zoti Vetë ka thënë 
rreth tij.

Nëpërmjet vetë gojës së Tij, Ai ka dhënë dëshmi 1) se ai është i 
vërtetë (DeB 17:6), 2) se ai përmban të vërtetën dhe fjalët e Tij (DeB 
19:26), 3) se u përkthye me anë të fuqisë nga lart (DeB 20:8), 4) se 
ai përmban plotësinë e ungjillit të Jezu Krishtit (DeB 20:9; 42:12), 
5) se ai u dha me anë të frymëzimit dhe u konfirmua me anë të 
shërbesës së engjëjve (DeB 20:10), 6) se ai jep provë që shkrimet e 
shenjta janë të vërteta (DeB 20:11) dhe 7) se ata që e marrin atë me 
besim, do të marrin jetë të përjetshme (DeB 20:14).12

2
Libri i Mormonit dëshmon për Jezu Krishtin 

dhe na sjell më pranë Perëndisë.

Misioni madhor i Librit të Mormonit, sikurse shënohet te faqja 
e tij e titullit, është “për bindjen e Judenjve dhe Johebrenjve se 
Jezusi është Krishti, Perëndia i Amshuar, që ua shfaqi veten të gjitha 
kombeve”.

Kërkuesi i ndershëm i së vërtetës mund ta fitojë dëshminë se 
Jezusi është Krishti, ndërkohë që i përsiat me lutje fjalët e frymëzu-
ara të Librit të Mormonit.13

A e kujtojmë besëlidhjen e re, madje Librin e Mormonit? Në Bibël, 
ne kemi Dhiatën e Vjetër dhe Dhiatën e Re. Fjala testament është 
varianti anglisht i një fjale greke që gjithashtu mund të përkthehet 
si besëlidhje. A është kjo çfarë donte të thoshte Zoti kur Ai e quajti 
Librin e Mormonit “besëlidhja e re”? Ai është me të vërtetë një tes-
tament ose dëshmi tjetër e Jezusit. Kjo është një nga arsyet përse 
kohët e fundit i kemi shtuar titullit të Librit të Mormonit fjalët “Një 
Tjetër Dëshmi e Jezu Krishtit”. . . .

Libri i Mormonit është gurthemeli në dëshminë tonë për Jezu 
Krishtin, i cili është Vetë guri i qoshes së çdo gjëje që bëjmë. Ai 
[libër] dëshmon për realitetin e Tij me fuqi dhe qartësi. Ndryshe 
nga Bibla, që kaloi përmes brezave të kopjuesve, përkthyesve dhe 
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fetarëve të korruptuar që e ngatërruan tekstin, Libri i Mormonit 
erdhi nga shkruesi te lexuesi vetëm me një hap të frymëzuar të 
përkthimit. Si rrjedhim, dëshmia e tij për Mësuesin është e qartë, e 
padobësuar dhe plot me fuqi. Por bën edhe më shumë. Shumica 
e botës së krishterë sot e hedh poshtë hyjninë e Shpëtimtarit. Ata 
e vënë në pikëpyetje lindjen e Tij të mrekullueshme, jetën e Tij 
të përsosur dhe vërtetësinë e ringjalljes së Tij të lavdishme. Libri i 
Mormonit na mëson me terma të qarta dhe të pagabueshme rreth 
të vërtetës së këtyre të gjithave. Ai gjithashtu na jep shpjegimin më 
të plotë të doktrinës së Shlyerjes. Me të vërtetë, ky libër i frymëzuar 
në mënyrë hyjnore është gurthemel për t’i dhënë dëshmi botës se 
Jezusi është Krishti.14

Profeti Jozef Smith . . . tha: “Unë u thashë vëllezërve se Libri i 
Mormonit 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” [History of 
the Church, 4:461]. . . . A nuk ka diçka thellë në zemrat tona që ka 
mall për t’u afruar më shumë me Perëndinë, për të qenë më shumë 

Në librin e Mormonit, dëshmia e jezu Krishtit është 
“e qartë, e padobësuar dhe plot me fuqi”.
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si Ai në ecjen tonë të përditshme, për ta ndier vazhdimisht praninë 
e Tij me ne? Nëse është kështu, atëherë Libri i Mormonit do të na 
ndihmojë ta bëjmë këtë më shumë sesa çfarëdo libër tjetër. . . .

Vëllai ynë i dashur, Presidenti Marion G. Romni, . . . i cili e di vetë 
fuqinë që qëndron në këtë libër, dëshmoi për bekimet që mund 
të vijnë në jetën e atyre që do ta lexojnë dhe studiojnë Librin e 
 Mormonit. Ai tha:

“Ndihem i sigurt që, nëse në shtëpitë tona, prindërit do të lexojnë 
nga Libri i Mormonit plot lutje dhe rregullisht, si më vete ashtu edhe 
me fëmijët e tyre, shpirti i atij libri të madhërishëm do të arrijë t’i 
përshkojë shtëpitë tona dhe të gjithë ata që banojnë aty. Shpirti i 
nderimit do të rritet; respekti dhe interesimi i përbashkët për njëri- 
tjetrin do të rriten. Shpirti i grindjes do të largohet. Prindërit do t’i 
këshillojnë fëmijët e tyre me dashuri e urtësi më të madhe. Fëmijët 
do t’i përgjigjen më mirë këshillës së prindërve të tyre dhe do të 
jenë më të bindur ndaj saj. Drejtësia do të rritet. Besimi, shpresa 
dhe dashuria hyjnore – dashuria e pastër e Krishtit – do të gëlojnë 
në shtëpitë tona dhe në jetën tonë, duke sjellë menjëherë pas tyre 
paqe, gëzim dhe lumturi” (Ensign, maj 1980, f. 67).

Këto premtime – dashuri dhe harmoni e shtuar në shtëpi, respekt 
më i madh ndërmjet prindit dhe fëmijës, shpirtshmëri dhe drejtësi 
e shtuar – nuk janë premtime boshe, por pikërisht ato që kishte 
si qëllim Profeti Jozef Smith kur tha se Libri i Mormonit do të na 
ndihmojë të afrohemi më shumë me Perëndinë.15

3
Libri i Mormonit na mëson doktrinën e vërtetë,  

ngatërron doktrinën e rreme dhe nxjerr 
në pah armiqtë e Krishtit.

Zoti Vetë ka thënë se Libri i Mormonit përmban “plotësi[në e] un-
gjillit të Jezu Krishtit” (DeB 20:9). Kjo nuk do të thotë se ai përmban 
çdo mësim, çdo doktrinë të zbuluar ndonjëherë. Në të kundërt, do 
të thotë se në Librin e Mormonit ne vërtet do të gjejmë plotësinë 
e atyre doktrinave që kërkohen për shpëtimin tonë. Dhe ato na 
mësohen thjesht dhe qartë, me qëllim që edhe fëmijët të mund t’i 
mësojnë udhët e shpëtimit dhe të ekzaltimit. Libri i Mormonit ofron 
kaq shumë saqë e zgjeron kuptueshmërinë tonë për doktrinat e 
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shpëtimit. Pa të, shumica e asaj që na mësohet në shkrimet e tjera 
të shenjta, nuk do të ishte aspak kaq e qartë dhe e çmuar.16

Për sa i përket predikimit të ungjillit, Libri i Mormonit përmban 
shpjegimin më të qartë, më të përmbledhur dhe më të plotë. Nuk 
ka asnjë anal tjetër që krahasohet me të. Në cilin anal mund të gjeni 
një kuptueshmëri të tillë, të plotë të natyrës së Rënies, të natyrës së 
vdekjes fizike dhe shpirtërore, të doktrinës së Shlyerjes, të doktrinës 
së drejtësisë dhe mëshirës, dhe si lidhet me Shlyerjen, dhe të pari-
meve e ordinancave të ungjillit? Libri i Mormonit përmban rrëfimin 
më të kuptueshëm të këtyre doktrinave themelore.17

Libri i Mormonit . . . e vërteton dhe e qartëson Biblën. Ai i heq 
blloqet penguese, rivendos shumë gjëra të qarta dhe të çmueshme. 
Ne dëshmojmë se, kur përdoren së bashku, Bibla dhe Libri i Mor-
monit i ngatërrojnë doktrinat e rreme, u japin fund grindjeve dhe 
vendosin paqe. (Shih 2 Nefi 3:12.)18

Ne . . . duhet ta njohim Librin e Mormonit më mirë se çfarëdo 
libër tjetër. Jo vetëm që duhet të dimë se cilat histori dhe ngjarje që 
nxitin besimin përmban ai, por ne duhet t’i kuptojmë mësimet e tij. 
Nëse me të vërtetë e bëjmë detyrën tonë të studimit dhe i afrohemi 
Librit të Mormonit nga ana doktrinore, ne mund t’i nxjerrim në pah 
gabimet dhe t’i gjejmë të vërtetat për të luftuar shumë teori dhe 
filozofi të tanishme, të rreme, të njerëzve.

Unë kam vënë re brenda Kishës një ndryshim në dallim, kënd-
vështrim, bindje dhe shpirt midis atyre që e njohin dhe e duan 
Librin e Mormonit dhe atyre që nuk e njohin dhe nuk e duan atë. 
Ai libër është një shoshitës i madh.19

Libri i Mormonit i nxjerr në dukje armiqtë e Krishtit. Ai i ngatë-
rron doktrinat e rreme dhe i jep fund grindjes. (Shih 2 Nefi 3:12.) Ai 
i forcon ndjekësit e përulur të Krishtit kundër synimeve, strategjive 
dhe doktrinave të liga të djallit në kohën tonë. Llojet e braktisës-
ve në Librin e Mormonit janë të ngjashëm me llojet që kemi sot. 
Perëndia, me njohurinë e tij paraprake të pafundme, i dha formë 
në mënyrë të tillë Librit të Mormonit që ne të mund ta kuptojmë 
gabimin dhe të dimë se si t’i luftojmë konceptet e rreme arsimore, 
politike, fetare dhe filozofike të kohës sonë.20
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4
Doktrina e Besëlidhje është hallka lidhëse  

midis Librit të Mormonit dhe punës së 
vazhdueshme të Rivendosjes.

Do të doja të flisja në mënyrë të veçantë rreth Librit të Mormonit 
dhe Doktrina e Besëlidhjeve. Këta dy libra të madhërishëm të shkri-
mit të shenjtë të ditëve të mëvonshme lidhen së bashku si zbulesa 
nga Perëndia i Izraelit për qëllimin e mbledhjes dhe të përgatitjes 
së popullit të Tij për ardhjen e dytë të Zotit. . . .

Profetit Jozef Smith Zoti i tha: “Ky brez do ta ketë fjalën time 
nëpërmjet teje” (DeB 5:10). Libri i Mormonit dhe Doktrina e Besë-
lidhje janë pjesë e përmbushjes së atij premtimi. Së bashku, këto 
dy vepra të madhërishme të shkrimit të shenjtë i sjellin bekime të 
madhërishme këtij brezi. . . .

Secili prej këtyre dy shkrimeve të shenjta, të madhërishme, të ditë-
ve të mëvonshme jep dëshmi të fuqishme dhe bindëse për Zotin Jezu 
Krisht. Praktikisht çdo faqe, si e Doktrina e Besëlidhjeve, ashtu edhe 
e Librit të Mormonit, na mëson rreth Mësuesit – dashurisë së Tij të 
madhe për fëmijët e Tij dhe sakrificës së Tij shlyese – dhe na mëson 
se si të jetojmë që të mund të kthehemi tek Ai dhe tek Ati ynë Qiellor.

Secili prej këtyre dy librave të madhërishëm, të shkrimit të shenj-
të të ditëve të mëvonshme përmban diturinë dhe fuqinë për të na 
ndihmuar që të jetojmë jetë më të mirë në një kohë ligësie dhe 
keqdashjeje të madhe. Ata që me kujdes dhe lutje i hetojnë faqet e 
këtyre librave, do të gjejnë ngushëllim, këshillim, udhërrëfim dhe 
fuqinë e heshtur për ta përmirësuar jetën e tyre.21

Doktrina e Besëlidhje është hallka lidhëse midis Librit të Mormo-
nit dhe punës së vazhdueshme të Rivendosjes nëpërmjet Profetit 
Jozef Smith dhe pasuesve të tij.

Në Doktrina e Besëlidhje ne mësojmë për punën në tempull, 
familjet e përjetshme, shkallët e lavdisë, organizimin e Kishës dhe 
shumë të vërteta të tjera të madhërishme të Rivendosjes. . . .

Libri i Mormonit është “gurthemeli” i besimit tonë dhe Doktrina e 
Besëlidhje është guri kulmor, me zbulesën e vazhdueshme të ditëve 
të mëvonshme. Zoti e ka vendosur vulën e Tij të miratimit si mbi 
gurin e themelit, ashtu edhe mbi gurin kulmor.22
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Doktrina e Besëlidhje është një libër i lavdishëm i shkrimit të 
shenjtë, i dhënë drejtpërsëdrejti për brezin tonë. Ai përmban vull-
netin e Zotit për ne në këto ditë të fundit, të cilat paraprijnë ardh-
jen e dytë të Krishtit. Ai përmban shumë të vërteta dhe doktrina të 
pazbuluara plotësisht në shkrimin tjetër të shenjtë. Sikurse Libri i 
Mormonit, ai do t’i forcojë ata që studiojnë me përkujdesje dhe lutje 
prej faqeve të tij.

A e çmojmë ne si thesar, si shenjtorë të Perëndisë Më të Lartë, 
fjalën që Ai e ka ruajtur për ne me një çmim kaq të lartë? A po i për-
dorim këta libra të zbulesës së ditëve të mëvonshme që ta bekojmë 
jetën tonë dhe t’u bëjmë ballë fuqive të të ligut? Ky është qëllimi për 
të cilin u dhanë ata. Si mund të mos mbetemi nën dënim përpara 
Zotit nëse i trajtojmë ata në mënyrë të shkujdesur, duke i lënë të 
mos bëjnë më shumë sesa të zënë pluhur në raftet tona?

Të dashur vëllezër dhe motra të mia, ju jap dëshminë time solem-
ne se këta libra përmbajnë mendjen dhe vullnetin e Zotit për ne në 
këto ditë sprove dhe mundimi. Ata qëndrojnë së bashku me Biblën 
që të na japin dëshmi për Zotin dhe veprën e Tij. Këta libra përmbaj-
në zërin e Zotit për ne në këto ditë të mëvonshme. U kthefshim tek 
ata me qëllim të plotë të zemrës dhe i përdorshim ata sipas mënyrës 
që Zoti dëshiron të përdoren.23

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Ndërsa lexoni mësimet e Presidentit Benson rreth Librit të Mor-

monit që është gurthemeli i besimit tonë (shih pjesën 1), men-
doni rreth vendit të tij në jetën tuaj. Çfarë mund të bëjmë për ta 
bërë Librin e Mormonit më qendror në përpjekjet tona për ta 
jetuar ungjillin?

• Presidenti Benson tha se Libri i Mormonit dëshmon për Jezu 
Krishtin dhe na sjell më pranë Perëndisë (shih pjesën 2). Cilat 
janë disa gjëra që keni mësuar rreth Shpëtimtarit, ndërkohë që 
keni studiuar Librin e Mormonit? Si ju ka sjellë Libri i Mormonit 
ju dhe familjen tuaj më pranë Perëndisë?
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• Përse duhet “ta njohim Librin e Mormonit më mirë se çfarëdo 
libër tjetër”? Si ju kanë forcuar doktrinat në Librin e Mormonit 
kundrejt “doktrinave të djallit në kohën tonë”? (Shih pjesën 3.)

• Në çfarë mënyrash veprojnë së bashku Libri i Mormonit dhe 
Doktrina e Besëlidhje për të na forcuar? (Shih pjesën 4.)

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Isaia 29:9–18; 1 Nefi 13:35–41; 2 Nefi 25:23, 26; 29:6–9; DeB 

1:17–29

Ndihmë për Mësimdhënien
“Shumica e manualeve të mësimit ju japin pyetje që t’i filloni 

diskutimet dhe t’i vazhdoni ato. Ju mund t’i përdorni këto pyetje 
dhe të përgatitni tuajat. Bëni pyetje që nxitin komente plot mendim 
dhe që i ndihmojnë me të vërtetë individët për ta përsiatur ungjillin” 
(Teaching, No Greater Call [1999], f. 63).
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Duke e Përmbytur Tokën 
dhe Jetën Tonë me 
Librin e Mormonit

“Brenda [Librit të Mormonit] gjendet një fuqi 
që do të fillojë të rrjedhë në jetën tuaj në çastin 

kur filloni një studim serioz të librit.”

Nga Jeta e Ezra Taft Bensonit

Në konferencën e përgjithshme të prillit 1989, Presidenti Tomas S. 
Monson lexoi një mesazh nga Presidenti Ezra Taft Benson drejtuar 
fëmijëve të Kishës. Në këtë mesazh, Presidenti Benson tha:

“E di se po e lexoni Librin e Mormonit, sepse kam marrë qindra 
letra personale nga ju që më tregojnë se po e lexoni këtë libër të 
shenjtë. Më dalin lot gëzimi kur e dëgjoj këtë. . . .

Sa i lumtur jam të dëgjoj për dashurinë tuaj për Librin e Mor-
monit. Edhe unë e dua atë [libër] dhe Ati Qiellor dëshiron që ju të 
vazhdoni të mësoni nga Libri i Mormonit çdo ditë. Ai është dhurata 
e veçantë e Atit Qiellor për ju. Duke i ndjekur mësimet e tij, ju do 
të mësoni të bëni vullnetin e Atit tonë në Qiell.” 1

Në mbarë Kishën, shenjtorët e ditëve të mëvonshme ia vunë 
veshin kësaj këshille nga profeti i tyre. Tregimet që vijojnë japin 
shembuj të bekimeve që u erdhën atyre që iu përgjigjën thirrjes së 
Presidentit Benson për ta “përmbytur tokën dhe jetën [e tyre] me 
Librin e Mormonit”.2

“ ‘S’besoj se e ka me tërë mend!’ mendoi Margo Merrill . . . kur 
ajo fillimisht dëgjoi kërkesën e Presidentit Ezra Taft Benson që prin-
dërit ta lexonin Librin e Mormonit me fëmijët e tyre. ‘Fëmijët e mi 
janë vetëm gjashtë, pesë dhe dy vjeç. Thjesht do të harxhoj më kot 
kohën dhe durimin tim.’
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Miliona njerëz kanë ardhur te Krishti për shkak të së 
vërtetave në librin që Moroni ia dorëzoi Jozef Smithit.
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Megjithatë Vëllai dhe Motra Merrill vendosën që të përpiqeshin ta 
lexonin Librin e Mormonit me fëmijët e tyre. Kur arritën te historia 
e Nefit dhe e harkut të tij të thyer, Melisa gjashtëvjeçare u sëmur 
me të ftohtë.

‘Melisa m’u lut që ta lejoja të shkonte në shkollë edhe pse ishte 
e sëmurë’, [tha] Margo. ‘Ajo tha se, në qoftë se nuk do të shkonte, 
shoqja e saj, Pamela – që është anëtare e një kishe tjetër – nuk do 
të dinte se çfarë i ndodhi Nefit. Pastaj Melisa qau dhe m’u hodh në 
krahë. Ia fshiva lotët dhe i sugjerova që ta merrte Pamelën në tele-
fon dhe t’i tregonte se çfarë i kishte ndodhur Nefit.

‘Ndërsa e dëgjoja Melisën duke e treguar me hollësi ngjarjen e 
harkut të thyer të Nefit, m’u kujtuan mendimet e mia të mëparshme 
rreth harxhimit më kot të kohës sime dhe durimit tim duke u lexuar 
Librin e Mormonit fëmijëve të mi të vegjël. O, sa e kisha nënvleftë-
suar aftësinë e tyre për t’i mësuar mësimet e Librit të Mormonit!’” 3

Hauard J. Mek- Omber II përsiati nxitjen e Presidentit Benson për 
ta përmbytur tokën me Librin e Mormonit. Ai vriste mendjen: “Si një 
individ, si mund të jem unë pjesë domethënëse e një përmbytjeje 
të tillë?

“Mandej një natë”, tha Vëllai Mek- Omber, “ndërsa po e përsiatja 
këtë problem, e kuptova se mund t’i jepja çdo njeriu në rrugën ku 
banoja mundësinë për të marrë një kopje të Librit të Mormonit.

Por kishte një problem – ata më njihnin mua. E dinin që qeni 
im lehte shumë shpesh – dhe shumë herët në mëngjes. E dinin se 
oborri im nuk ishte kopshti i mirëmbajtur i lagjes. I njihnin gabimet 
e mia si fqinj; ndoshta ata nuk do ta pranonin ftesën time. 

Vendosa të kisha besim dhe t’ua çoja librin gjithsesi. Do t’ua of-
roja librin – edhe sikur ta hidhnin tutje ose ta linin në rafte për t’u 
mbuluar nga pluhuri për vite. Prapëseprapë e gjeta vetveten duke 
menduar në mënyrë negative; pothuajse e kisha bindur veten se 
asgjë nuk do të rridhte nga përpjekjet e mia.

Atëherë m’u kujtua se i njihja fqinjët e mi po aq mirë sa më njih-
nin edhe ata. Pak veta kishin bërë shakara të papërshtatshme në 
mbledhjen e fundit për zhvillimin e komunitetit dhe disa kishin pirë 
shumë në drekën e fundit të organizuar nga lagjja. Disa veta dukej 
se kishin pak qëllim në jetën e tyre. Vrisja mendjen se si do të kisha 
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qenë unë, nëse nuk do të isha anëtar i Kishës ose nëse nuk do të 
kisha dëgjuar kurrë për Librin e Mormonit. Në mënyrë të qartë, ky 
libër mund t’i ndihmonte ata që do t’i jepnin atij një mundësi.

Prandaj unë u takova me secilin banor në rrugën time dhe u 
ofrova atyre një kopje të Librit të Mormonit – dhe të gjithë ata më 
falënderuan! Kjo shkoi aq mirë sa unë shkova në rrugën pranë, e 
përfundova shpërndarjen në zonën time dhe më pas shkova në 
zonën ngjitur. Kur mbarova, kisha vizituar 104 shtëpi dhe kisha 
dhënë dyzet libra.

Filloi të bëhej më e lehtë që t’u ofroja kopje të Librit të Mormonit 
të njohurve.

Me kalimin e kohës, unë u kisha dhënë një kopje të Librit të Mor-
monit që të gjithë shtatëdhjetë e pesë punonjësve në punën time. 
Njëzet e tre prej tyre i morën diskutimet misionare. Shtatë veta më 
pas u pagëzuan dhe gjithashtu katër fëmijë të bashkëpunonjësve të 
mi u bashkuan me Kishën. Një burrë mori dy mësime, por më pas 
e humbi interesin për të mësuar për Kishën. Shtatë muaj më vonë, 
pasi kishte shkuar të punonte për një kompani tjetër, ai më mori 
në telefon për të më thënë se ishte duke e lexuar Librin e Mormo-
nit dhe e kishte kuptuar se po ndiente prekjen e qetë, paqësore të 
Shpirtit, po ashtu siç ia kisha përshkruar. Edhe ai shpejt i përfundoi 
mësimet dhe u pagëzua.

Unë e dua Librin e Mormonit. Mendoj për të si karta telefonike e 
Zotit dhe jam i mrekulluar me mënyrën se sa e lehtë është të fillosh 
një përmbytje shpirtërore me të në një nivel vetjak. Kur e bëjmë 
punën e Zotit, ne kemi ndihmën e Tij.” 4

Një anëtar tjetër tregoi për ndryshimin që ndodhi në dëshminë 
e tij, ndërkohë që ndiqte këshillën e Presidentit Benson për ta le-
xuar Librin e Mormonit: “Kur Presidenti Benson na dha sfidën për 
ta lexuar Librin e Mormonit, unë isha 15 vjeç. Unë tashmë isha një 
lexues besnik i shkrimeve të shenjta, duke u përqendruar kryesisht 
te Dhiata e Re. Por për shkak të nxitjes së Presidentit Benson, fillova 
ta studioj Librin e Mormonit çdo ditë. Ajo ishte një pikë e madhe 
kthese për mua. Dhiata e Re më kishte mësuar rreth shërbesës së 
hershme të Jezu Krishtit dhe gjithmonë do të jem vërtet mirënjohës 
për të. Por kisha nevojë për thellësinë që erdhi nga një studim i 
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Librit të Mormonit. Teksa Bibla më ndihmoi të di rreth asaj që Jezusi 
bëri për njerëzit në Tokën e Shenjtë, Libri i Mormonit më dha një 
kuptueshmëri më të thellë të asaj që Ai ka bërë për mua. Nëpërmjet 
një studimi të Librit të Mormonit, unë fitova dëshmi për Shlyerjen 
e pafundme të Shpëtimtarit tim. Dhe më vonë, kur u përballa me 
kriza që e vunë në provë besimin tim, unë iu ktheva Librit të Mor-
monit për ngushëllim dhe forcë. Tani kurrë nuk e lë një ditë të më 
kalojë pa e lexuar Librin e Mormonit.” 5

Mësime të Ezra Taft Bensonit
1

Libri i Mormonit u shkrua për ne.

Libri i Mormonit . . . u shkrua për kohën tonë. Nefitët nuk e patën 
kurrë librin; as lamanitët e kohëve të lashta. Ai ishte paracaktuar për 
ne. Mormoni shkroi afër fundit të qytetërimit nefit. Nën frymëzimin 
e Perëndisë, i cili i sheh të gjitha gjërat që nga fillimi, ai përmblodhi 
anale qindravjeçare, duke zgjedhur histori, fjalime dhe ngjarje që 
do të ishin më të dobishmet për ne.

Secili prej shkruesve kryesorë të Librit të Mormonit dëshmoi se ai 
shkroi për brezat e ardhshëm. . . . Nëse ata e panë kohën tonë dhe 
zgjodhën ato gjëra që do të ishin me vlerën më të madhe për ne, a 
nuk është ajo mënyra se si duhet ta studiojmë ne Librin e Mormonit? 
Ne duhet ta pyetim veten tonë vazhdimisht: “Përse Zoti e frymëzoi 
Mormonin (ose Moronin apo Almën) që ta përfshijë atë në analin e 
tij? Çfarë mësimi mund të mësoj nga kjo që të më ndihmojë të jetoj 
në këtë kohë dhe në këtë epokë?”

Dhe ka shembull pas shembulli për mënyrën se si do të marrë 
përgjigje ajo pyetje. Për shembull, në Librin e Mormonit ne gjejmë 
një model për t’u përgatitur për Ardhjen e Dytë. Një pjesë e ma-
dhe e librit përqendrohet në pak dhjetëvjeçarë pikërisht përpara 
ardhjes së Krishtit në kontinentin amerikan. Me anë të studimit të 
kujdesshëm të asaj periudhe kohore, ne mund të përcaktojmë përse 
disa njerëz u shkatërruan në gjykimet e tmerrshme që e paraprinë 
ardhjen e Tij dhe çfarë i bëri të tjerët të qëndronin tek tempulli në 
tokën e Begatisë dhe t’i preknin me duart e tyre plagët në duart 
dhe këmbët e Tij.
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Nga Libri i Mormonit ne mësojmë se si dishepujt e Krishtit jetojnë 
në kohëra lufte. Nga Libri i Mormonit ne shohim ligësitë e lidhjeve 
të fshehta, të portretizuara në realitetin e dukshëm dhe drithërues. 
Në Librin e Mormonit ne gjejmë mësime se si të veprojmë lidhur me 
përndjekjen dhe braktisjen. Mësojmë shumë rreth mënyrës se si të 
bëjmë punë misionare. Dhe më shumë se në ndonjë vend tjetër, në 
Librin e Mormonit ne i shohim rreziqet e dhënies pas gjërave mate-
riale dhe të vendosjes së zemrave tona mbi gjërat e botës. A mund 
të dyshojë dikush se ky libër u paracaktua për ne dhe se në të 
gjejmë fuqi të madhe, ngushëllim të madh dhe mbrojtje të madhe? 6

2
Ndërkohë që e studiojmë Librin e Mormonit çdo 

ditë, fuqia e librit do të rrjedhë në jetën tonë.

Nuk është thjesht ngaqë Libri i Mormonit na mëson të vërtetën, 
edhe pse ai vërtet e bën këtë. Nuk është thjesht ngaqë Libri i Mor-
monit na jep dëshmi për Krishtin, edhe pse vërtet ai e bën edhe 
këtë. Por ka diçka më tepër. Ka 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 ta shmangur mashtrimin. Do të gjeni fuqinë 
për të qëndruar në shtegun e ngushtë dhe të ngushtuar. Shkrimet 
e shenjta quhen “fjalët e jetës” (DeB 84:85) dhe askund tjetër nuk 
është ajo më e vërtetë sesa është për Librin e Mormonit. Kur filloni 
të keni uri dhe etje për ato fjalë, ju do ta gjeni jetë me begati gjithnjë 
e më të madhe.7

Njerëzit mund ta mashtrojnë njëri- tjetrin, por Perëndia nuk i 
mashtron njerëzit. Si rrjedhim, Libri i Mormonit nxjerr në pah pro-
vën më të mirë për ta përcaktuar vërtetësinë e tij – domethënë, 
lexojeni atë dhe kërkojini më pas Perëndisë nëse është i vërtetë 
[shih Moroni 10:4]. . . .

Kjo, më pas, është siguria më e lartë për njeriun e ndershëm në 
zemër – të dijë nëpërmjet zbulesës vetjake nga Perëndia se Libri i 
Mormonit është i vërtetë. Miliona njerëz e kanë vënë atë në provë 
dhe e dinë, dhe miliona të tjerë ende do të dinë.

Tani shpirti, ashtu si dhe trupi, ka nevojë për ushqim të vazh-
dueshëm. Ushqimi i djeshëm nuk është i mjaftueshëm për të 
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mbështetur nevojat e kohës së sotme. Kështu edhe një lexim i pa-
rregullt i “më [të] sakti[t] nga ndonjë libër mbi tokë”, siç e quajti 
atë Jozef Smithi, nuk është i mjaftueshëm. (History of the Church, 
[Historia e Kishës], 4:461.)

Jo të gjitha të vërtetat janë të një vlere të barabartë, as nuk janë 
të gjitha shkrimet e shenjta të së njëjtës vlerë. Çfarë mënyre më të 
mirë për ta ushqyer shpirtin sesa të ushqyerit e vazhdueshëm me 
bollëk nga libri, me anë të të cilit Profeti Jozef Smith tha se një njeri 
do t’i afrohej “më shumë Perëndisë duke iu bindur porosive të tij, se 
nga ndonjë libër tjetër”? (History of the Church, [Historia e Kishës], 
4:461.)8

A varen pasoja të përjetshme nga përgjigjja jonë ndaj këtij libri? 
Po, qoftë për bekimin tonë ose për dënimin tonë.

Çdo shenjtor i ditëve të mëvonshme duhet ta bëjë studimin e këtij 
libri një përkushtim që zgjat gjithë jetën. Përndryshe, ai po e vendos 
shpirtin e tij në rrezik dhe po e lë pas dore atë që mund t’i japë tërë 
jetës së tij njëzëshmëri shpirtërore dhe intelektuale. Ka një ndryshim 
midis një të kthyeri në besim që ndërtohet mbi shkëmbin e Krishtit 
nëpërmjet Librit të Mormonit e mbahet fort te shufra e hekurt dhe 
atij që nuk [është] i tillë.9

Ne kemi një numër gjithnjë në rritje njerëzish të cilët janë bindur, 
nëpërmjet Librit të Mormonit, se Jezusi është Krishti. Tani ne kemi 
nevojë për një numër gjithnjë në rritje që do ta përdorin Librin e 
Mormonit për t’u bërë më të zotuar ndaj Krishtit. Ne kemi nevojë të 
bindemi dhe të zotohemi.

. . . Të dashur vëllezër dhe motra të mia, le ta lexojmë Librin e 
Mormonit dhe të bindemi se Jezusi është Krishti. Le ta rilexojmë 
vazhdimisht Librin e Mormonit, me qëllim që ne të mund të vijmë 
në mënyrë më të plotë te Krishti, të zotohemi tek Ai, të përqendro-
hemi tek Ai dhe të përpihemi brenda Tij.

Ne po takohemi me kundërshtarin çdo ditë. Sfidat e kësaj epoke 
do t’ua kalojnë atyre të së shkuarës dhe këto sfida do të shtohen si 
shpirtërisht, ashtu edhe materialisht. Ne duhet të jemi pranë Krishtit, 
duhet të marrim mbi vete çdo ditë emrin e Tij, gjithmonë ta kujtoj-
më Atë dhe t’i zbatojmë urdhërimet e Tij.10
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3
Ne duhet ta përmbytim tokën dhe jetën 

tonë me Librin e Mormonit

Secili prej nesh ka nevojë ta marrë vetë dëshminë e tij për Librin 
e Mormonit nëpërmjet Frymës së Shenjtë. Më pas dëshmia jonë, e 
bashkuar me Librin e Mormonit, duhet të ndahet me të tjerët që 
edhe ata të mund të dinë nëpërmjet Frymës së Shenjtë për vërte-
tësinë e tij.11

A mund të përfytyroni se çfarë do të ndodhte me një numër 
gjithnjë e më të madh të kopjeve të Librit të Mormonit në duart e 
një numri gjithnjë në rritje të misionarëve që dinë se si ta përdorin 
atë dhe të cilët janë lindur nga Perëndia? Kur kjo ndodh, ne vërtet 
do ta marrim korrjen e begatë të shpirtrave që premtoi Zoti.12

Unë kam një bindje: Sa më shumë që japim mësim dhe predi-
kojmë prej Librit të Mormonit, aq më shumë do ta kënaqim Zotin 
dhe aq më e madhe do të jetë fuqia jonë për të folur. Duke e bërë 
këtë, ne do t’i shtojmë shumë të kthyerit tanë në besim, si brenda 

“Kam një vegim të përmbytjes së tokës me librin e Mormonit.”
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Kishës dhe mes atyre të cilëve u predikojmë. . . . Atëherë udhëzimi 
ynë hyjnor është që t’u mësojmë parimet e ungjillit, të cilat janë në 
Bibël dhe në Librin e Mormonit. “Këto do të jenë mësimet e tyre, 
kur të drejtohen me anë të Shpirtit” (DeB 42:13).13

Libri i Mormonit është vegla që Perëndia e krijoi për të “derdh[ur] 
mbi tokë si në një përmbytje, për të mbledhur të zgjedhurit e [Tij]”. 
(Moisiu 7:62.) Ky vëllim i shenjtë i shkrimit të shenjtë ka nevojë të 
bëhet më qendror në predikimin tonë, në mësimdhënien tonë dhe 
në punën tonë misionare.

. . . Në këtë epokë të medias elektronike dhe të shpërndarjes në 
masë të fjalës së shtypur, Perëndia do të na quajë përgjegjës nëse 
nuk e lëvizim tani Librin e Mormonit në një mënyrë madhështore.

Ne e kemi Librin e Mormonit, ne i kemi anëtarët, ne i kemi mi-
sionarët, ne i kemi burimet dhe bota ka nevojën. Koha është tani!

Vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, ne vështirë se kuptojmë 
fuqinë e Librit të Mormonit, as rolin hyjnor që duhet të luajë ai, as 
edhe shtrirjen me të cilët duhet të lëvizet ai. . . .

Ua jap ne të gjithëve sfidën që me lutje të marrim parasysh hapat 
që mund të ndërmarrim në mënyrë vetjake për ta sjellë këtë dëshmi 
të re për Krishtin në mënyrë më të plotë në vetë jetën tonë dhe në 
një botë që ka nevojë kaq të ngutshme për të.

Unë kam një vegim të shtëpive të paralajmëruara, të klasave të 
gjallëruara dhe të nxënësve të mbushur me shpirtin e mesazheve 
të Librit të Mormonit.

Kam një vegim të mësuesve të shtëpisë dhe mësueseve vizitore, 
të nëpunësve të lagjeve e të degëve dhe të udhëheqësve të kunjeve 
e të misioneve, duke i këshilluar njerëzit tanë nga libri më i saktë 
se ndonjë libër mbi tokë – Libri i Mormonit.

Kam një vegim të artistëve duke i vendosur në film, dramë, letër-
si, muzikë dhe piktura temat e mëdha dhe personazhet e mëdhenj 
nga Libri i Mormonit.

Kam një vegim të mijëra misionarëve duke shkuar në fushën e 
misionit me qindra prej pjesëve të mësuara përmendsh nga Libri i 
Mormonit, që ata të mund t’i ushqejnë nevojat e një bote të uritur 
shpirtërisht.
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Kam një vegim të gjithë Kishës duke u afruar më shumë me 
Perëndinë nëpërmjet bindjes ndaj porosive të Librit të Mormonit.

Me të vërtetë, kam një vegim të përmbytjes së tokës me Librin e 
Mormonit.14

Më lejoni t’ju përgëzoj ju shenjtorë besnikë që po përpiqeni ta 
përmbytni tokën dhe jetën tuaj me Librin e Mormonit. Jo vetëm që 
duhet të lëvizim përpara më shumë kopje të Librit të Mormonit në 
një mënyrë madhështore, por ne duhet të lëvizim përpara më me 
guxim më shumë prej mesazheve të tij të mrekullueshme brenda 
vetë jetës sonë dhe nëpër të gjithë tokën.15

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Në pjesën 1, rishikoni këshillën e Presidentit Benson rreth mëny-

rës se si ta studiojmë Librin e Mormonit. Si mund të na ndihmojë 
kjo këshillë për t’iu bërë ballë sfidave? Cilat janë disa pjesë në 
Librin e Mormonit që lidhen me sfidat që hasim?

• Në çfarë mënyrash e keni parë plotësimin e premtimeve të ren-
ditura në pjesën 2? Cilat janë disa gjëra që mund të bëjmë për 
ta ndarë Librin e Mormonit me njerëz që kanë nevojë për këto 
premtime në jetën e tyre?

• Çfarë mendoni se do të thotë ta “përmbytim tokën dhe jetën 
[tonë] me Librin e Mormonit”? (Për disa shembuj, shih pjesën 3.)

Shkrime të Shenjta Përkatëse
2 Nefi 27:22; Mormoni 8:26–41; Moroni 1:4; 10:3–5; shih edhe 

parathënien e Librit të Mormonit

Ndihmë për Studimin
Ndërsa lexoni, “nënvizoni dhe shenjoni fjalë ose fraza me qëllim 

që të dalloni midis ideve në një [pjesë] të vetme. . . . Në anë të fletës 
shkruani referencat e shkrimeve të shenjta që qartësojnë paragrafët 
që po studioni” (Predikoni Ungjillin Tim [2004], f. 23).
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Sot, shenjtorët e ditëve të mëvonshme mblidhen në Qendrën e 
Konferencave dhe në mbarë botën për ta dëgjuar profetin e gjallë.
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Ndiqni Profetin e Gjallë

“Profeti më i rëndësishëm, për aq sa na përket ne, 
është ai që jeton në kohën dhe epokën tonë.”

Nga Jeta e Ezra Taft Bensonit

Një natë kur Ezra Taft Bensoni ishte 15 vjeç, ai u ul tek tavolina 
e darkës me pjesën tjetër të familjes së tij dhe e dëgjoi babanë e tij 
duke lexuar një letër nga Presidenti Jozef F. Smith dhe këshilltarët 
e tij në Presidencën e Parë. Pjesërisht, letra tha: “Ne e këshillojmë 
dhe e nxitim krijimin e një ‘Mbrëmjeje të Shtëpisë’ në mbarë Kishën, 
kohë në të cilën etërit dhe nënat të mund t’i mbledhin së bashku 
djemtë dhe vajzat e tyre në shtëpi dhe t’u mësojnë atyre fjalën e 
Zotit. . . . Nëse shenjtorët i binden kësaj këshille, ne premtojmë se 
do të vijnë bekime të mëdha. Dashuria në shtëpi dhe bindja ndaj 
prindërve do të rriten. Besimi do të zhvillohet në zemrat e rinisë së 
Izraelit dhe ata do të fitojnë fuqi për t’i luftuar ndikimet dhe tundi-
met e liga që i rrethojnë ata.” 1

Presidenti Benson më vonë kujtoi: “Kur [babai im] e përfundoi 
letrën, ai tha: ‘Presidenca ka folur dhe kjo është fjala e Zotit për ne!’ 
Që nga ajo kohë e tutje, ne e mbajtëm me zellshmëri mbrëmjen 
familjare në shtëpinë e fëmijërisë sime.” 2

Kur Presidenti Benson pati familjen e vet, ai dhe gruaja e tij e 
vazhduan traditën që ai e kishte mësuar nga prindërit e tij. Ai tha: 
“Unë dëshmoj prej kësaj përvoje [në shtëpinë e prindërve të mi] dhe 
prej përvojës së netëve familjare në vetë shtëpinë time se mund të 
vijnë bekime të mëdha shpirtërore”.3

Në vitin 1947 Presidenca e Parë i drejtoi anëtarët e Kishës për t’i 
ripërtërirë përpjekjet që të mbanin mbrëmje të shtëpisë. Presidenti 
Benson, në atë kohë anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, 
e theksoi atë temë në një fjalim në konferencën e përgjithshme. Ai 
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dëshmoi për familjen si “një institucion hyjnor” 4 dhe ua kujtoi shenj-
torëve bekimet që do të vinin nëse do ta ndiqnin këshillën e profetit 
për t’i forcuar familjet e tyre dhe për të mbajtur mbrëmje të shtëpisë. 
Ai dëshmoi: “Lumturia jonë këtu dhe pas kësaj jete lidhet me plotë-
simin të suksesshëm prej nesh të kësaj përgjegjësie të madhe. Ajo 
meriton, vëllezërit dhe motrat e mia, planifikimin dhe vëmendjen 
tonë plot lutje dhe unë kam mirëbesim në zemrën time se përfitime 
të mëdha do të rrjedhin, se gëzim dhe kënaqësi e madhe do të vijnë 
nëse ia vëmë veshin kësaj, sikurse të gjitha këshillave të tjera që na 
janë dhënë nga Presidenca e Kishës.” 5

Ngaqë i kishte përjetuar bekimet që vijnë prej ndjekjes së këshi-
llës së shërbëtorëve të zgjedhur të Zotit, Ezra Taft Bensoni shpesh 
i nxiti shenjtorët e ditëve të mëvonshme t’i mbanin sytë te profeti i 
gjallë. Ai dëshmoi me guxim për thirrjen hyjnore të secilit President 
të Kishës me të cilët ai shërbeu.6 Kur Presidenti Spenser W. Kim-
ball, i cili qe shuguruar Apostull në të njëjtën ditë me Presidentin 
Benson, u mbajti fjalimin e tij të parë si President i Kishës një grupi 
udhëheqësish të Kishës, Presidenti Benson “u ngrit dhe me një zë të 
mbushur me emocion, duke shprehur ndjenjën e të gjithë të prani-
shmëve, tha, në thelb: ‘Presidenti Kimball, përgjatë gjithë viteve që 
janë mbajtur këto mbledhje, ne kurrë nuk kemi dëgjuar një fjalim 
të tillë, si ai që ju sapo keni dhënë. Me të vërtetë, ka një profet në 
Izrael.’ ” 7 Dhe kur ajo thirrje hyjnore i erdhi Presidentit Benson, 
pas vdekjes së Presidentit Kimball, ai e pranoi atë me përulësi dhe 
vendosmëri. Ai tha: “Gruaja ime, Flora dhe unë jemi lutur vazhdi-
misht që ditët e Presidentit Kimball të zgjateshin në këtë tokë dhe 
që një mrekulli tjetër të kryhej në emër të tij. Tani që Zoti ka folur, 
ne vërtet do të bëjmë më të mirën, nën drejtimin e tij udhërrëfyes, 
për ta çuar përpara punën në tokë.” 8

Mësime të Ezra Taft Benson
1

Presidenti i Kishës është zëdhënësi i Zotit në tokë.

Mësoni ta mbani syrin tuaj te profeti. Ai është zëdhënësi i Zotit 
dhe i vetmi njeri që mund të flasë për Zotin sot. Le të marrë për-
parësi këshilla e tij e frymëzuar. Le të jenë fjalët e tij të frymëzuara 
bazë për vlerësimin e këshillës së të gjithë autoriteteve të tjera më të 
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ulëta. Më pas jetoni pranë Shpirtit që ju të mund të dini të vërtetën 
e të gjitha gjërave.9

Zëdhënësi dhe profeti i Zotit mbi faqen e tokës sot e mori autori-
tetin e tij nëpërmjet një linje profetësh që shkon deri te Jozef Smithi, 
i cili u shugurua nga Pjetri, Jakobi dhe Gjoni, të cilët u shuguruan 
nga Krishti, i cili ishte dhe është kreu i Kishës, Krijuesi i kësaj toke 
dhe Perëndia përpara të cilit të gjithë njerëzit duhet të qëndrojnë 
përgjegjës.10

Kjo Kishë nuk po drejtohet nga urtësia e njerëzve. Unë e di 
këtë. Fuqia dhe ndikimi i Perëndisë së Plotfuqishëm po e drejtojnë 
Kishën e Tij.11

2
Profeti më i rëndësishëm për  

ne është profeti i gjallë.

Perëndia i di të gjitha gjërat, fundin që nga fillimi, dhe askush 
nuk bëhet president i kishës së Jezu Krishtit në mënyrë të rastë-
sishme ose mbetet atje rastësisht, apo thirret në shtëpi në mënyrë 
të rastësishme.

Profeti më i rëndësishëm, për aq sa na përket ne, është ai që 
jeton në kohën dhe epokën tonë. Ky është profeti që ka udhëzimet 
e ditës së sotme nga Perëndia për ne. Zbulesa e Perëndisë dhënë 
Adamit nuk e udhëzoi Noeun se si të ndërtonte arkën. Çdo brez 
ka nevojë për shkrimin e shenjtë të lashtë, së bashku me shkrimin 
e shenjtë të tanishëm nga profeti i gjallë. Si rrjedhim, leximi dhe 
përsiatja më e rëndësishme që duhet të bëni është ajo e fjalëve më 
të fundit, të frymëzuara nga zëdhënësi i Zotit. Kjo është arsyeja 
përse është thelbësore që ju të keni mundësi t’i gjeni fjalët e tij dhe 
t’i lexoni ato me kujdes. . . .

Po, të falemi, Zot, për profetin që rrugën ne sot na ndriçon [shih 
Himne dhe Këngë të Fëmijëve, f. 36].12

Jini vigjilentë ndaj atyre që do t’i ngrenë profetët e vdekur kun-
drejt profetëve të gjallë, sepse profetët e gjallë gjithmonë marrin 
përparësi.13

Secili President është zgjedhur në mënyrë të pashoqe për kohën 
dhe gjendjen në të cilën bota dhe Kisha kishin nevojë. Të gjithë 
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ishin “njerëzit e kohës së duhur”, sikurse e kemi dëshmuar te Pre-
sidenti Spenser W. Kimball. Mendoni për mrekullinë e atij parashu-
gurimi dhe asaj përgatitjeje! Edhe pse u thirr dhe çelësat iu dhanë 
shumë vite përpara kohës që manteli të binte mbi të, Presidenti 
ishte përherë njeriu i duhur në vendin e duhur për kohërat. Kjo 
mrekulli, e vetme, është një nga shenjat e shenjtërisë së Kishës.14

Me lejoni të pyes, a kemi nevojë për një profet të vërtetë të Zotit 
në tokë sot? A kishin nevojë njerëzit në kohën e Noeut për një 
profet që t’i paralajmëronte ata për gjërat shpirtërore dhe mate-
riale? Nëse një njeri nuk do të pranonte ta ndiqte Noeun, a do të 
ishte shpëtuar ai nga përmbytja? Prapëseprapë Bibla na thotë se në 
ditët e fundit, në të cilat ne jetojmë, ligësia e njerëzve do të bëhet 
e krahasueshme me ligësinë e njerëzve në kohën e Noeut, kur Pe-
rëndia e pastroi tokën me anë të përmbytjes [shih Mateu 24:37–39]. 
A mendoni se kemi nevojë për një profet sot që të na paralajmërojë 
dhe përgatitë për pastrimin që Perëndia premtoi se do të vijë, këtë 
herë me anë të zjarrit? 15

si President i Kishës, ezra Taft Benson foli me  
dashuri dhe ngutje të madhe.
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Nëse duam të dimë se sa i mirë është qëndrimi ynë me Zotin, 
atëherë le ta pyetim vetveten se sa i mirë është qëndrimi ynë me ka-
pitenin e Tij në vdekshmëri – sa ngushtë përputhet jeta jonë me të 
vajosurin e Zotit – Profetin e gjallë – Presidentin e Kishës dhe me 
Kuorumin e Presidencës së Parë.16

3
Profeti i gjallë na tregon atë që ne duhet të dimë, 

jo detyrimisht atë që duam të dëgjojmë.

Një tipar tregues i një profeti të vërtetë është se ai shpall një me-
sazh nga Perëndia. Ai nuk jep asnjë shfajësim për mesazhin, as nuk 
ka frikë për ndonjë pasojë shoqërore që mund të çojë drejt talljes 
dhe përndjekjes.17

Nganjëherë ka nga ata që mendojnë se dituria e tyre tokësore 
për një çështje të caktuar është më e madhe sesa dituria qiellore, të 
cilën Perëndia ia jep profetit të tij për të njëjtën temë. Ata mendojnë 
se profeti duhet të ketë të njëjtat kualifikime ose të njëjtën përgatitje 
tokësore që kanë pasur ata, përpara se të pranojnë ndonjë gjë që 
profeti ka për të thënë, e cila mund të bjerë në kundërshtim me 
shkollimin e tyre tokësor. Sa shkollim tokësor pati Jozef Smithi? 
Megjithatë, ai dha zbulesa për tema të llojeve të ndryshme. . . . Ne e 
nxitim diturinë tokësore në shumë fusha, por mbani mend se, nëse 
ka ndonjëherë ndonjë mosmarrëveshje midis diturisë tokësore dhe 
fjalëve të profetit, qëndroni me profetin dhe ju do të bekoheni e 
koha do t’ju tregojë se keni bërë atë që duhet.

. . . Profeti nuk ka pse të thotë: “Kështu thotë Zoti”, që të na japë 
shkrim të shenjtë.

Nganjëherë ka nga ata që debatojnë rreth fjalëve. Ata mund të 
thonë se profeti na dha këshillë, por se ne nuk jemi të detyruar ta 
ndjekim atë, në qoftë se ai nuk thotë se është një urdhërim. Por Zoti 
thotë për Profetin: “Ju duhet t’u vini veshin fjalëve dhe urdhërimeve 
të tij, që ai do t’jua japë”. (DeB 21:4.)

. . . Profeti na tregon atë që kemi nevojë të dimë, jo gjithmonë 
atë që dëshirojmë të dimë.

“Ti na ke shpallur gjëra të rënda, më shumë sesa ne mund të du-
rojmë”, u ankuan vëllezërit e Nefit. Por Nefi u përgjigj duke thënë: 
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“Fajtorët e marrin të vërtetën të jetë e rëndë, pasi i godet ata drejt 
në qendër”. (1 Nefi 16:1–2.)

Presidenti Harold B. Li tha:

“Ju mund të mos e pëlqeni atë që vjen nga autoriteti i Kishës. 
Ajo mund të bjerë në mosmarrëveshje me pikëpamjet tuaja politike. 
Ajo mund të bjerë në kundërshtim me pikëpamjet tuaja shoqërore. 
Ajo mund të ndërhyjë në një pjesë të jetës suaj shoqërore. . . . Sigu-
ria juaj dhe e jona është në varësi të faktit nëse e ndjekim apo jo. 
. . . Le ta mbajmë syrin tonë te Presidenti i Kishës.” (Conference 
Report, tetor 1970, f. 152–153.)

Por është profeti i gjallë i cili me të vërtetë e mërzit botën. “Edhe 
në Kishë”, tha Presidenti Kimball, “shumë janë të prirur t’i zbukuroj-
në varret e profetëve të djeshëm dhe me mendje t’i vrasin me gurë 
profetët e gjallë”. (Instructor, 95:257.)

Përse? Ngaqë profeti i gjallë arrin tek ajo që kemi nevojë ta dimë 
tani dhe bota parapëlqen që profetët të jenë ose të vdekur, ose të 
merren me vetë punët e tyre. . . .

Se si u përgjigjemi fjalëve të një profeti të gjallë kur ai na thotë 
atë që kemi nevojë të dimë, por që më mirë do të donim të mos e 
dëgjonim, është provë e besnikërisë sonë. . . .

Njerëzit e shkolluar mund të mendojnë se profeti frymëzohet 
vetëm kur ai bie dakord me ta, përndryshe profeti thjesht po jep 
mendimin e tij – po flet si një njeri. Të pasurit mund të mendojnë 
se nuk kanë nevojë të marrin këshillë nga një profet i përulur. . . .

. . . Profeti nuk do të ketë domosdoshmërisht popullaritet me 
botën apo njerëzit e botës.

Kur një profet zbulon të vërtetën, ajo i ndan njerëzit. Të nder-
shmit në zemër ua vënë veshin fjalëve të tij, por të padrejtët ose 
e shpërfillin profetin, ose e luftojnë atë. Kur profeti i vë në dukje 
mëkatet e botës, njerëzit e botës ose duan t’ia mbyllin gojën profetit, 
ose në të kundërt veprojnë sikur profeti të mos ekzistonte, në vend 
që të pendohen për mëkatet e tyre. Popullariteti nuk është kurrë 
provë e të vërtetës. Më shumë se një profet është vrarë ose dëbuar. 
Ndërsa i afrohemi më shumë ardhjes së dytë të Zotit, ju mund të 
prisni që, teksa njerëzit e botës bëhen më të ligj, profeti do të bëhet 
më pak popullor mes tyre.18
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4
Ne vërtet do të bekohemi kur  
e ndjekim profetin e gjallë.

Për t’iu ndihmuar t’i kaloni sprovat themelore që shtrihen përpara 
jush, unë do t’ju jap . . . një çelës të madh që, nëse e respektoni, do 
t’ju kurorëzojë me lavdinë e Perëndisë dhe do t’ju nxjerrë fitimtarë 
pavarësisht nga tërbimi i Satanit.

. . . Si Kishë ne këndojmë himnin “Të Falemi, Zot, për Profetin” 
[Himne dhe Këngë të Fëmijëve, f. 36]. Këtu, pra, është çelësi i madh 
– Ndiqni profetin. . . .

. . . Profeti është i vetmi njeri që flet për Zotin në gjithçka.

Në seksionin 132 vargun 7 të Doktrina e Besëlidhjeve, Zoti flet 
për profetin – presidentin – dhe thotë:

“Kurrë nuk ka përveçse një njeri mbi tokë gjatë një kohe, mbi të 
cilin kjo fuqi dhe çelësat e kësaj priftërie jepen”.

Më pas në seksionin 21 vargjet 4–6, Zoti thotë:

“Si rrjedhim, domethënë kisha, ju duhet t’u vini veshin fjalëve 
dhe urdhërimeve të tij, që ai do t’jua japë ashtu siç i merr ato, duke 
ecur gjithë shenjtëri përpara meje;

Sepse fjalën e tij duhet ta merrni si nga goja ime, plot durim e 
besim.

Pasi duke i bërë këto gjëra, portat e ferrit nuk do të hapen kun-
dër jush.” 19

Profeti nuk do ta udhëheqë kurrë Kishën në udhë të gabuar.

Presidenti Uillford Udraf shpalli: “Unë i them Izraelit, Zoti kurrë 
nuk do të më lejojë mua ose dikë tjetër që qëndron si president 
i Kishës, që t’ju drejtojë në udhë të gabuar. Kjo nuk bën pjesë në 
program. Nuk është në mendjen e Perëndisë” [shih Teachings of 
Presidents of the Church: Wilford Woodruff (2004), f. 199].

Presidenti Marion G. Romni tregon për këtë ngjarje që i ndodhi atij:

“Më kujtohet që vite më parë kur isha peshkop, unë e ftova 
Presidentin Hibër J. Grant që t’i fliste lagjes sonë. Pas mbledhjes, 
e çova me makinë në shtëpi. . . . Duke qëndruar pranë meje, ai 
ma hodhi krahun në sup dhe tha: ‘Djali im, mbaje gjithmonë syrin 
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te Presidenti i Kishës dhe nëse ai ndonjëherë të thotë të bësh diç-
ka, dhe është e gabuar, dhe ti e bën atë, Zoti do të të bekojë prej 
kësaj’. Më pas, me një shkëlqim në sy, ai tha: ‘Por nuk ke nevojë 
të shqetësohesh. Zoti nuk do ta lejojë kurrë zëdhënësin e tij që 
t’i drejtojë njerëzit në udhë të gabuar.’” (Conference Report, tetor 
1960, f. 78.)20

Tregohet historia se si Brigam Jangu, duke kaluar me makinë 
përmes një komuniteti, pa një burrë duke ndërtuar një shtëpi dhe 
thjesht i tha atij ta dyfishonte trashësinë e mureve të tij. Duke e 
pranuar Presidentin Jang si profet, burri i ndryshoi planet e tij dhe e 
dyfishoi trashësinë e mureve. Pak kohë më pas, një përmbytje erdhi 
përmes qytetit, duke përfunduar me shumë shkatërrim, por muret e 
këtij burri i bënë ballë. Ndërsa po vendoste çatinë e shtëpisë së tij, 
ai u dëgjua duke kënduar: “Të falemi, Zot, për profetin!” 21

Si anëtarë të Kishës, ne kemi disa vende të ngushta përmes të 
cilave të kalojmë nëse do të arrijmë të sigurt në shtëpi. Neve vërtet 
do të na jepet mundësia që të zgjedhim midis këshillave ngatërruese 
të dhëna prej disave. Kjo është arsyeja përse duhet të mësojmë – 
dhe sa më shpejt që të mësojmë, aq më mirë – që ta mbajmë syrin 
te Profeti, Presidenti i Kishës.22

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Presidenti Benson tha: “Mësoni ta mbani syrin te profeti” 

( pjesa 1). Çfarë do të thotë kjo për ju?

• Si mendoni ju, përse profeti më i rëndësishëm për ne është Pre-
sidenti i tanishëm i Kishës? (Shih pjesën 2.) Çfarë këshille kemi 
marrë kohët e fundit nga profeti i gjallë?

• Teksa e shqyrtoni pjesën 3, mendoni për një rast kur e keni 
ndjekur këshillën e profetit, edhe pse nuk e keni kuptuar atë 
plotësisht. Çfarë mund të mësojmë nga përvoja të tilla?

• Merrni parasysh “çelësin e madh” që Presidenti Benson përcakton 
në pjesën 4. Cilat janë disa nga bekimet që keni marrë kur keni 
qenë të vërtetë ndaj këtij çelësi të madh?
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Shkrime të Shenjta Përkatëse
2 Kronikave 20:20; Amosi 3:7; Efesianëve 2:19–20; 4:11–15; DeB 

1:14–16, 37–38; 107:91–92; Nenet e Besimit 1:6

Ndihmë për Mësimdhënien
“Mos u trembni nga heshtja. Njerëzve shpesh u nevojitet kohë 

të mendojnë dhe t’u përgjigjen pyetjeve apo të shprehin atë që 
ndiejnë. Ju mund të ndaloni pasi ta keni bërë një pyetje, pasi është 
treguar një përvojë shpirtërore, apo kur një njeri ka vështirësi për 
ta shprehur veten” (Teaching, No Greater Call [1999], f. 67).

Shënime
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Kërkojeni Shpirtin në 
Gjithçka që Bëni

“Ne duhet të mbetemi të hapur dhe të 
ndjeshëm ndaj nxitjeve të Frymës së Shenjtë 

në të gjitha aspektet e jetës sonë.”

Nga Jeta e Ezra Taft Bensonit

Kur Presidenti Ezra Taft Benson i këshilloi Autoritetet e tjera të 
Përgjithshme rreth shërbimit në Kishë, ai shpesh tha: “Mbani mend, 
Vëllezër, në këtë punë është Shpirti që është i rëndësishëm”.1 Dhe 
kur ai dhe këta vëllezër kryen shërbesë së bashku, ai ua mësoi 
këtë parim me anë të shembullit, duke treguar se Zoti “është pranë 
shërbëtorëve të Tij, madje brenda një largësie pëshpëritëse”.2 Plaku 
Robert D. Hejls i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve tregoi për një 
rast kur ai e shoqëroi Presidentin Benson në një konferencë kunji, 
në të cilën do të thirrej një president i ri kunji:

“Pasi u lutëm, bëmë intervista, studiuam dhe u lutëm përsëri, 
Plaku Benson pyeti nëse e dija se cili do të ishte presidenti i ri. 
I thashë se nuk e kisha marrë ende atë frymëzim. Ai më vështroi 
për një kohë të gjatë dhe u përgjigj se as ai nuk e kishte marrë atë. 
Megjithatë, ne u frymëzuam t’u kërkonim tre mbajtësve të denjë 
të priftërisë që të flisnin në sesionin e konferencës në mbrëmjen 
e së shtunës. Disa çaste pasi filloi folësi i tretë, Shpirti më nxiti 
që ai duhej të ishte presidenti i ri i kunjit. Hodha vështrimin drejt 
Presidentit Benson dhe pashë lot që po i rridhnin nëpër fytyrë. 
Zbulesa na ishte dhënë që të dyve – por vetëm nga vazhdimi i të 
kërkuarit të vullnetit të Atit tonë Qiellor, ndërkohë që ecnim për-
para me besim.” 3

Në fillimin e një konference për presidentë të rinj misionesh, 
Presidenti Benson dha këshillën vijuese:
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“Ua kam thënë kaq shumë herë vëllezërve të mi se Shpirti është 
elementi i vetëm, më i rëndësishëm në këtë punë. Me Shpirtin dhe 
duke e lartësuar thirrjen tuaj, ju mund të bëni mrekulli për Zotin 
në fushën e misionit. Pa Shpirtin ju kurrë nuk do të keni sukses 
pavarësisht nga talenti dhe aftësitë tuaja.

Ju do të merrni udhëzime të shkëlqyera në tri ditët pasuese. 
Libra udhëzimesh do të shpërndahen, përgjegjësi dhe procedura 
do të diskutohen, rregullore do të analizohen dhe kjo e gjitha do 
të jetë shumë e dobishme për ju. Por ndihma më e madhe që do 
të merrni ndonjëherë si një president misioni, nuk do të jetë nga 
librat ose manualet e udhëzimeve. Ndihma juaj më e madhe do të 
vijë nga Zoti Vetë, ndërkohë që ju i përgjëroheni dhe luteni Atij në 
një lutje të përulur. Ndërsa nxiteni të bini në gjunjë herë pas here, 
duke i kërkuar Atij për ndihmë hyjnore në administrimin e misionit 
tuaj, ju do ta ndieni Shpirtin, do t’i merrni përgjigjet tuaja nga lart, 
misioni juaj do të përparojë shpirtërisht për shkak të varësisë suaj 
dhe mbështetjes suaj tek Ai.” 4

Presidenti Benson ua zgjati këtë këshillë të gjithë anëtarëve të 
Kishës, duke përfshirë fëmijët e vegjël.5 Ai tha: “Në këtë punë është 
Shpirti që është i rëndësishëm – kudo që shërbejmë. E di se duhet 
të mbështetem te Shpirti. Le ta fitojmë atë Shpirt dhe të jemi anëtarë 
besnikë të Kishës, fëmijë dhe prindër të përkushtuar, mësues shtë-
pie të efektshëm, mësimdhënës lartësues, udhëheqës të frymëzuar 
të lagjeve dhe të kunjeve.” 6

Edhe pse Presidenti Benson dha mësim për këtë të vërtetë në 
mënyrë të hapur dhe me guxim në mbarë botën, përpjekja e tij 
kryesore për ta ndjekur atë ishte në mënyrë të fshehtë dhe me 
qetësi. Ajo filloi në shtëpi, në bashkëpunimin me gruan e tij, Flo-
rën. Gjysmëmotra e Florës, Xhulia Delli, njëherë e vizitoi familjen 
Benson dhe më pas i shkroi letër Florës, duke bërë koment për 
familjen Benson. “Ç’gjë në tokë mund të jetë më ideale?” tha ajo. 
“E admiroj thjeshtësinë e mënyrës suaj të të jetuarit, por mbi të 
gjitha më bëri përshtypje fakti që atje në shtëpinë tuaj banonte 
Shpirti i Zotit.” 7
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Mësime të Ezra Taft Bensonit
1

Ne duhet të përpiqemi për shoqërimin  
e vazhdueshëm të Frymës së Shenjtë 

gjatë gjithë ditëve të jetës sonë.

Një mënyrë e sigurt se si mund të përcaktojmë nëse jemi në shte-
gun e ngushtë dhe të ngushtuar, është që ne vërtet do ta zotërojmë 
Shpirtin e Zotit në jetën tonë.

Të pasurit e Frymës së Shenjtë sjell fryte të sigurta.

Apostulli Pal tha se “fryti i Frymës është: dashuria, gëzimi, paqja, 
durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, [dhe] vetëkontro-
lli”. (Galatasve 5:22–23.)

Gjëja më e rëndësishme në jetën tonë është Shpirti. E kam ndier 
këtë gjithmonë. Ne duhet të mbetemi të hapur dhe të ndjeshëm ndaj 
nxitjeve të Frymës së Shenjtë në të gjitha aspektet e jetës sonë. . . . 
Këto nxitje vijnë më shpesh kur nuk jemi nën trysninë e detyrave 
të caktuara dhe kur nuk ngatërrohemi në shqetësimet e jetës së 
përditshme.8

Shpirtshmëria – të qenit në harmoni me Shpirtin e Zotit – është 
nevoja më e madhe që kemi ne të gjithë. Ne duhet të përpiqemi për 
shoqërimin e vazhdueshëm të Frymës së Shenjtë gjatë gjithë ditëve 
të jetës sonë. Kur kemi Shpirtin, ne vërtet do të duam të shërbejmë, 
vërtet do ta duam Zotin dhe vërtet do t’i duam ata me të cilët shër-
bejmë dhe ata të cilëve u shërbejmë.

Disa vite pasi Jozef Smithi u martirizua, ai iu shfaq Presidentit 
Brigam Jang. Dëgjojeni mesazhin e tij:

“U thuaj njerëzve të jenë të përulur e besnikë dhe të sigurt për të 
mbajtur shpirtin e Zotit, dhe ai do t’i udhëheqë ata drejtësisht. Bëni 
kujdes dhe mos e largoni zërin e qetë, të vogël; ai do t’ju mësojë 
çfarë të bëni dhe ku të shkoni; ai do të japë frytet e mbretërisë. U 
thuaj vëllezërve t’i mbajnë zemrat të hapura kundrejt bindjes, kështu 
që, kur t’iu vijë Fryma e Shenjtë, zemra e tyre do të jetë gati për ta 
marrë atë.” . . .

Kjo punë e ditëve të mëvonshme është shpirtërore. Kërkohet 
shpirtshmëri për ta kuptuar atë, për ta dashur atë dhe për ta dalluar 
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atë. Si rrjedhim, kërkojeni Shpirtin në gjithçka që bëni. Mbajeni atë 
me vete vazhdimisht. Kjo është sfida jonë.9

Ne jetojmë në një botë shumë të ligë. Rrethohemi nga propagan-
dë që e liga është e mirë dhe e mira është e ligë. Janë të bollshme 
mësimet e rreme që na ndikojnë. Pothuajse gjithçka që është e 
shëndetshme, e mirë, e pastër, lartësuese dhe forcuese po sfidohet 
si kurrë më parë.

Një arsye përse jemi në këtë tokë, është të bëjmë dallimin midis 
të vërtetës dhe gabimit. Ky dallim vjen nga Fryma e Shenjtë, jo 
thjesht nga aftësitë tona intelektuale.

Kur e kërkojmë me zell dhe ndershmëri të vërtetën, ky premtim 
i bukur gjen plotësim: “Perëndia do t’ju japë juve dituri me anë të 
Shpirtit të tij të Shenjtë, po, me anë të dhuratës së papërshkrueshme 
të Frymës së Shenjtë.” (Doktrina e Besëlidhje 121:26.)10

2
Nëse jemi të përulur dhe të ndjeshëm, Zoti 
do të na nxitë nëpërmjet ndjenjave tona.

Lutjuni Atit Qiellor që t’ju bekojë me Shpirtin e Tij në të gjitha 
kohët. Ne shpesh Shpirtin e quajmë Fryma e Shenjtë. . . . Fryma e 
Shenjtë ju ndihmon të zgjidhni të drejtën. Fryma e Shenjtë do t’ju 
mbrojë nga e liga. Ai ju pëshpërit me një zë të qetë, të vogël, që të 
bëni të drejtën. Kur bëni mirë, ju ndiheni mirë dhe ai është Fryma 
e Shenjtë duke ju folur. Fryma e Shenjtë është një shoqërues i mre-
kullueshëm. Ai gjendet gjithmonë atje për t’ju ndihmuar.11

Përsiatni çështje që nuk i kuptoni. Sikurse Zoti e urdhëroi Oliver 
Kauderin: “Studio[je] atë tërësisht në mendjen tënde; më pas . . . 
më pye[t] nëse është e drejtë dhe nëse është e drejtë, unë do të bëj 
që kraharori yt do të digjet përbrenda; si rrjedhim, do ta ndiesh që 
është e drejtë”. (DeB 9:8, shkronjat kursive të shtuara.)

A e vutë re atë frazë të fundit? “Do ta ndiesh që është e drejtë.”

Ne i dëgjojmë fjalët e Zotit më shpesh nëpërmjet një ndjenje. 
Nëse jemi të përulur dhe të ndjeshëm, Zoti do të na nxitë nëpërmjet 
ndjenjave tona. Ajo është arsyeja përse nxitjet shpirtërore me raste 
na çojnë drejt gëzimit të madh, nganjëherë edhe në lot. Shumë 
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herë emocionet e mia janë bërë të dhembshura dhe ndjenjat e mia 
shumë të ndjeshme kur u preka nga Shpirti.

Fryma e Shenjtë na i bën ndjenjat tona të jenë më të dhembshura. 
Ne ndihemi më të dashur dhe më dashamirës me njëri- tjetrin. Jemi 
më të qetë në marrëdhëniet tona. Kemi një aftësi më të madhe për 
ta dashur njëri- tjetrin. Njerëzit duan të jenë përreth nesh ngaqë vetë 
pamja jonë rrezaton ndikimin e Shpirtit. Ne jemi më të perëndishëm 
në karakterin tonë. Si rrjedhim, ne bëhemi gjithnjë e më të ndje-
shëm ndaj nxitjeve të Frymës së Shenjtë dhe kështu të aftë për t’i 
kuptuar gjërat shpirtërore në mënyrë më të qartë.12

3
Ne e marrim Shpirtin nëpërmjet lutjes 

së sinqertë dhe agjërimit.

Si e marrim Shpirtin? “Me anë të lutjes së besimit”, thotë Zoti 
[DeB 42:14]. Si rrjedhim, ne duhet të lutemi me sinqeritet dhe qëllim 
të vërtetë. Ne duhet të lutemi për shtim të besimit dhe të lutemi 
që Shpirti ta shoqërojë mësimdhënien tonë. Ne duhet t’i kërkojmë 
Zotit falje.

Lutjet tona duhet të ofrohen me të njëjtin shpirt dhe me të njëjtin 
zjarr, sikurse ishin lutjet e Enosit në Librin e Mormonit. Shumica e 
njohin atë histori frymëzuese, kështu që nuk do ta përsërit ngjarjen. 
Dua vetëm ta tërheq vëmendjen tuaj te këto fjalë. Enosi dëshmoi: 
“Unë do t’ju tregoj për përleshjen që unë pata para Perëndisë, para 
se unë të merrja një heqje të mëkateve të mia”. Ai e qartësoi atë 
përleshje me Perëndinë. Vini re zjarrin e kërkesës së tij:

“Shpirti im ishte i uritur.

U gjunjëzova para Krijuesit tim.

Iu përgjërova atij në lutje të fuqishme dhe kërkesë të sinqertë 
për shpirtin tim.

Gjithë ditën unë iu përgjërova atij.”

Më pas Enosi dëshmoi: “Erdhi një zë tek unë duke thënë: Enos, 
mëkatet e tua të janë falur dhe ti do të jesh i bekuar. . . . Prandaj 
fajësia ime u fshi.” Kur i kërkoi Zotit se si ishte plotësuar kjo, Zoti iu 
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përgjigj atij: “Për shkak të besimit tënd në Krishtin . . . besimi yt të 
ka bërë ty të shëruar ”. (Enosi 1:2, 4–8, shkronjat kursive të shtuara.)

Enosi u shërua shpirtërisht. Përmes përgjërimeve të fuqishme të 
tij drejtuar Perëndisë, ai përjetoi atë që besnikët e çfarëdo periudhe 
ungjillore mund të përjetojnë, vërtet e përjetojnë dhe duhet të për-
jetojnë, në qoftë se ata do ta shohin Perëndinë dhe do të mbushen 
me Shpirtin e Tij.13

Nëse doni ta merrni shpirtin e detyrës dhe thirrjes suaj . . . përpi-
quni të agjëroni për një periudhë. Nuk dua të them thjesht të lini pa 
ngrënë një vakt ushqimor, që më pas të hani dyfishin në vaktin tje-
tër. Dua të them agjërim me të vërtetë dhe lutje gjatë asaj periudhe. 
Do të bëjë më shumë për t’ju dhënë shpirtin e vërtetë të detyrës e 

“studimi i përditshëm i shkrimeve  
të shenjta fton shpirtin.”
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të thirrjes suaj dhe për ta lejuar Shpirtin të veprojë nëpërmjet jush 
më shumë sesa ndonjë gjë tjetër që njoh.14

4
Studimi i përditshëm i shkrimeve të shenjta, 

duke përfshirë meditimin për pjesë të 
shkrimit të shenjtë, e fton Shpirtin.

Hetojini shkrimet e shenjta me zell gjatë studimit vetjak çdo ditë. 
Studimi i përditshëm i shkrimeve të shenjta e fton Shpirtin.15

Gjeni kohë për të medituar. Meditimi për një pjesë të shkrimit të 
shenjtë – Jakobi 1:5 – e çoi një djalë të ri te një korije me pemë për 
të bashkëbiseduar me Atin e tij Qiellor. Është ajo që i hapi qiejt në 
këtë periudhë ungjillore.

Meditimi për një pjesë të shkrimit të shenjtë nga libri i Gjonit në 
Dhiatën e Re nxori në dritë zbulesën e madhërishme për tri shkallët 
e lavdisë [shih Gjoni 5:29; DeB 76].

Meditimi për një tjetër pjesë të shkrimit të shenjtë nga Letra e 
Pjetrit i hapi qiejt për Presidentin Jozef F. Smith dhe ai e pa botën e 
shpirtrave. Ajo zbulesë, e njohur si Vegimi i Shëlbimit të të Vdekur-
ve, është tani pjesë e Doktrina e Besëlidhje [shih 1 Pjetrit 3:18–20; 
4:6; DeB 138].

Përsiateni rëndësinë e përgjegjësisë që na ka dhënë Zoti. Zoti 
ka këshilluar: “I lini gjërat solemne të përjetësisë të pushojnë në 
mendjet tuaja”. (DeB 43:34.) Ju nuk mund ta bëni atë kur mendja 
juaj shqetësohet me përkujdesjet e botës.

Lexojini e studiojini shkrimet e shenjta. Shkrimet e shenjta duhet 
të studiohen në shtëpi, me etër dhe nëna që marrin drejtimin dhe 
japin shembullin. Shkrimet e shenjta duhet të kuptohen me anë të 
fuqisë së Frymës së Shenjtë, sepse Zoti u ka dhënë këtë premtim 
besnikëve dhe të bindurve të Tij: “[Ti] mund të dish misteret dhe 
gjërat paqësore”. (DeB 42:61.)

Thënia e mëposhtme nga Presidenti Spenser W. Kimball ilustron 
faktin se si mund të zhvillojmë më shumë shpirtshmëri në jetën 
tonë: 

“Unë shoh se, kur bëhem rastësor në marrëdhëniet e mia me 
hyjninë dhe kur duket sikur asnjë vesh hyjnor nuk po dëgjon dhe 
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asnjë zë hyjnor nuk po flet, unë jam shumë, shumë larg. Nëse e zhyt 
veten time në shkrimet e shenjta, largësia shkurtohet dhe shpirt-
shmëria kthehet. E gjej veten duke i dashur me më shumë fuqi 
ata të cilët duhet t’i dua me gjithë zemrën, mendjen e forcën time 
dhe, duke i dashur ata më shumë, e gjej më të lehtë që t’i bindem 
këshillës së tyre.” . . .

Ajo është këshillë e madhërishme të cilën e di, me anë të përvo-
jës, të jetë e vërtetë.

Sa më shumë që njiheni me shkrimet e shenjta, aq më shumë 
afroheni me mendjen dhe vullnetin e Zotit dhe aq më shumë afro-
heni si bashkëshort e bashkëshorte dhe fëmijë. Ju do të zbuloni se 
me anë të leximit të shkrimeve të shenjta, të vërtetat e përjetësisë 
do të prehen në mendjen tuaj.16

Kundërshtari nuk dëshiron që studimi i shkrimeve të shenjta të 
ndodhë në shtëpitë tona dhe, kështu, ai do të krijojë probleme nëse 
mundet. Por ne duhet të ngulmojmë.17

Ne nuk mund ta njohim Perëndinë dhe Jezusin pa studiuar rreth 
tyre dhe më pas pa e bërë vullnetin e tyre. Ky shteg çon drejt dituri-
së shtesë të zbuluar e cila, nëse i bindemi, do të na çojë më së fundi 
drejt të vërtetave të mëtejshme. Nëse e ndjekim këtë model, ne 
vërtet do të marrim më shumë dritë e gëzim, më së fundi duke na 
çuar drejt pranisë së Perëndisë, ku ne, me Të, do të kemi plotësi.18

5
Fryma e Shenjtë do të qëndrojë me ne kur i nderojmë, 
i respektojmë ligjet e Perëndisë dhe u bindemi atyre.

Na është mësuar se Shpirti nuk do të banojë në tabernakuj të 
papastër [shih Helamani 4:24]. Si rrjedhim, një nga përparësitë e 
mia më fillestare është të sigurohemi që jeta jonë vetjake është në 
rregull.19

Më lejoni të flas rreth bindjes. Ju po mësoni vetë tani që t’i zba-
toni të gjitha urdhërimet e Zotit. Ndërsa e bëni këtë, ju do ta keni 
Shpirtin e Tij të jetë me ju. Do të ndiheni mirë rreth vetes suaj. Ju 
nuk mund të bëni gabim dhe të ndiheni mirë. Është e pamundur! 20

Premtimi tokësor për bindjen [ndaj Fjalës së Urtësisë] është: Ata 
“do të marrin shëndet në kërthizën e tyre dhe palcë në kockat e 
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tyre; . . . [ata] do të vrapojnë e nuk do të lodhen, dhe do të ecin e 
nuk do të këputen”. (DeB 89:18, 20.)

Gjithmonë e kam ndier, megjithatë, se bekimi më i madh i bin-
djes ndaj Fjalës së Urtësisë dhe të gjitha urdhërimeve të tjera është 
shpirtëror.

Dëgjojeni premtimin shpirtëror: “Gjithë shenjtorët të cilët kujto-
hen t’i zbatojnë dhe t’i bëjnë këto thënie, duke ecur me bindje ndaj 
urdhërimeve, . . . do të gjejnë urtësi dhe thesare të mëdha diturie, 
madje thesare të fshehura”. (DeB 89:18, 19; kursivet e shtuara.)

Disa kanë menduar se ky premtim ishte në varësi të thjesht zbati-
mit të kërkesave të Fjalës së Urtësisë. Por ju do të vini re se ne duhet 
të ecim me bindje ndaj të gjitha urdhërimeve. Atëherë do të marrim 
premtime të veçanta shpirtërore. Kjo do të thotë që ne duhet t’i 
bindemi ligjit të së dhjetës, ta mbajmë të shenjtë ditën e Shabatit, të 
qëndrojmë moralisht të pastër e të dëlirë dhe t’u bindemi të gjitha 
urdhërimeve të tjera.

Kur e bëjmë të gjithë këtë, premtimi është: Ata “do të gjejnë ur-
tësi dhe thesare të mëdha diturie, madje thesare të fshehura”. (DeB 
89:19.)

Cili atë dhe cila nënë nuk do ta duan frymëzimin e Zotit në rrit-
jen e fëmijëve të tyre? Unë dëshmoj se këto bekime mund të jenë 
tuajat. Me siguri prindërit nuk do të donin, nëpërmjet mosbindjes, t’i 
pengonin fëmijët e tyre në marrjen e bekimeve të Zotit. Gjithë etërit 
dhe nënat në Israel duhet ta cilësojnë vetveten për këtë premtim.

Të jetuarit e urdhërimeve të Perëndisë është një kusht i denjësisë 
për hyrje në Shtëpinë e Zotit. Atje jepen urtësi dhe “thesare të më-
dha diturie” që lidhen me lumturinë tonë në këtë jetë dhe gëzim 
përmes gjithë përjetësisë. . . .

Nuk besoj se një anëtar i Kishës mund të ketë një dëshmi vep-
ruese, plot jetë të ungjillit, pa i zbatuar urdhërimet. Një dëshmi do 
të thotë të kesh frymëzimin e tanishëm për ta ditur se puna është 
e vërtetë, jo diçka që e marrim vetëm një herë. Fryma e Shenjtë 
qëndron me ata që i nderojnë, i respektojnë ligjet e Perëndisë dhe 
u binden atyre. Dhe është ai Shpirt që i jep frymëzim individit. Me 
përulësi ju dëshmoj për vërtetësinë e këtij premtimi.21
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Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Presidenti Benson tha se nxitjet nga Fryma e Shenjtë “më shpesh 

vijnë kur nuk jemi nën trysninë e detyrave të caktuara dhe kur 
nuk ngatërrohemi në shqetësimet e jetës së përditshme” (pjesa 1). 
Si mund të mbetemi të ndjeshëm ndaj Shpirtit edhe kur i kemi 
trysni të tilla?

• Presidenti Benson na mësoi: “Nëse jemi të përulur dhe të ndje-
shëm, Zoti do të na nxitë nëpërmjet ndjenjave tona” (pjesa 2). 
Çfarë keni mësuar rreth dallimit të nxitjeve të tilla?

• Në pjesën 3, Presidenti Benson na nxit ta ndjekim shembullin e 
Enosit, siç shënohet në Librin e Mormonit. Cilat janë disa mësime 
rreth të kërkuarit të Shpirtit që mund t’i mësojmë nga Enosi?

• Për ju, cili është ndryshimi midis leximit të shkrimeve të shenjta 
dhe “meditimi[t] për një pjesë të shkrimit të shenjtë”? (Shih pje-
sën 4.) Si mendoni ju, përse studimi i zellshëm, i përditshëm, i 
shkrimeve të shenjta na ndihmon të jemi më të hapur ndaj nxit-
jeve të Shpirtit?

• Presidenti Benson tha: “Fryma e Shenjtë qëndron me ata që i 
nderojnë, respektojnë ligjet e Perëndisë dhe u binden atyre” (pje-
sa 5). Si mendoni ju, përse aftësia jonë për të marrë frymëzim 
ndikohet nga përpjekjet tona për t’i zbatuar urdhërimet?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
1 Nefi 10:17–19; 2 Nefi 4:15–16; Mosia 2:36–37; DeB 8:2–3; 

45:56–57; 76:5–10; 121:45–46

Ndihmë për Studimin
“Ndërsa studioni, kushtojini vëmendje të kujdesshme ideve që 

ju vijnë në mendje dhe ndjenjave që ju vijnë në zemër” (Predikoni 
Ungjillin Tim [2004], f. 18). Merreni parasysh shënimin e mbresave 
që merrni, edhe pse ato duken të palidhura me fjalët që lexoni. 
Ato mund të jenë pikërisht gjëja që Zoti dëshiron t’ju zbulojë juve.
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Tempulli i Los Anxhelosit, Kaliforni
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Bekimet e Paçmueshme 
të Shtëpisë së Zotit

“Vendi ku ne marrim bekimet më të mëdha të 
Perëndisë që i përkasin jetës së përjetshme është në 

tempuj. Tempujt janë vërtet portat drejt qiellit.”

Nga Jeta e Ezra Taft Bensonit

“I jam mirënjohës Zotit që kujtimet e mia për tempullin kthehen 
prapa – madje deri në fëmijërinë e hershme”, tha Presidenti Ezra Taft 
Benson. “Më kujtohet kaq mirë se, kur isha i vogël, vija nga ara dhe 
i afrohesha shtëpisë së vjetër në fermë në Uitni të Ajdahos. Mund ta 
dëgjoja nënën time të këndonte ‘A Kam Bërë Ndonjë të Mirë në Botë 
Sot?’ (Hymns, nr. 58.)

Mundem ende ta shoh me sytë e mendjes duke u përkulur mbi 
tavolinën e hekurosjes me gazeta mbi dysheme, duke hekurosur 
breza të gjatë cohe të bardhë, me bulëza djerse në ballë. Kur e pyeta 
se çfarë po bënte, ajo tha: ‘Këto janë veshje tempulli, biri im. Babai 
yt dhe unë do të shkojmë në tempull. . . .’

Pastaj e vuri hekurin e vjetër të hekurosjes mbi sobë, solli një karrige 
afër simes dhe më tregoi rreth punës në tempull – sa e rëndësishme 
është të jesh në gjendje të shkosh në tempull dhe të marrësh pjesë në 
ordinancat e shenjta të kryera atje. Ajo shprehu edhe shpresën e saj të 
zjarrtë se një ditë fëmijët dhe nipërit e mbesat dhe stërnipërit e stërmbe-
sat e saj do të kishin mundësi t’i gëzonin këto bekime të paçmueshme.

Këto kujtime të ëmbla rreth shpirtit të punës së tempullit ishin 
një bekim në shtëpinë tonë në fermë. . . . Këto kujtime janë kthyer 
teksa kam kryer martesën për secilin prej fëmijëve dhe nipërve e 
mbesave tona, nipërve e mbesave dhe stërnipërve e stërmbesave të 
nënës sime, nën ndikimin e Shpirtit në shtëpinë e Zotit.

Këto janë kujtime të çmuara për mua.” 1
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Mësime të Ezra Taft Bensonit
1

Tempujt janë simbole të gjithçkaje 
që është e dashur për ne.

Tempulli është vendi më i afërt me qiellin në tokën e vdekshme.2

Tempull[i] do të jetë një dritë për të gjithë njerëzit e zonës – një 
simbol i gjithçkaje që është e dashur për ne.3

Tempulli është një kujtues i përhershëm i faktit se Perëndia ka 
për qëllim që familja të jetë e përjetshme.4

[Tempulli] është një simbol i vazhdueshëm, i dukshëm i faktit se 
Perëndia nuk e ka lënë njeriun të endet kuturu në errësirë. Ai është 
një vend zbulese. Edhe pse jetojmë në një botë të rënë – një botë 
të ligë – vende të shenjta janë veçuar dhe shenjtëruar që burra dhe 
gra të denja të mund të mësojnë rregullin e qiellit dhe t’i binden 
vullnetit të Perëndisë.5

[Tempulli është] një dëshmitar i ngritur se fuqia e Perëndisë mund 
t’i ndalë fuqitë e së keqes në mesin tonë. Shumë prindër, brenda 
dhe jashtë Kishës, janë të shqetësuar për mbrojtjen kundër ortekut 
rrokullisës të ligësisë që kërcënon t’i përpijë parimet e krishtera. E 
gjej veten në pajtim të plotë me një pohim të bërë nga Presidenti 
Harold B. Li gjatë Luftës II Botërore. Ai tha: “Ne flasim për siguri në 
këtë kohë dhe prapëseprapë nuk ia dalim ta kuptojmë se . . . ne 
e kemi të ngritur tempullin e shenjtë ku mund t’i gjejmë simbolet 
përmes së cilave mund të prodhohet fuqia që do ta shpëtojë këtë 
komb nga shkatërrimi.” 6

Në një festë në hotelin Hilton në Beverli Hills në Los- Anxhelos [të 
Kalifornisë], më ishte kërkuar nga Presidenti i Shteteve të Bashkuara 
[meqë isha ministri i tij i bujqësisë] që të përshëndetja presidentin e 
njërës prej republikave tona më të reja, presidentin e tetëdhjetë e tetë 
milionë njerëzve të shpërndarë në afro 3.000 ishuj një mijë e gjash-
tëqind km larg, një komb që ekzistonte vetëm prej pak vitesh. Teksa 
u ulëm atje në këtë darkë, që ishte financuar në një masë të madhe 
nga industria filmike dhe në të cilën ishin të pranishëm shumë yje 
filmash, unë mund të shihja jashtë një dritareje të gjerë e të bukur. 
Teposhtë shëtitores, në një kodër të vogël, mund të shihja ndriçimin 
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e ëmbël rreth tempullit tonë të lavdishëm të Los- Anxhelosit dhe 
pata gëzimin që t’ia vija atë në dukje të ftuarve dhe miqve të mi në 
tryezën tonë dhe në tryezat e tjera. Mendova, teksa isha ulur atje: 
“Shumë prej asaj që po ndodh sonte, është thjesht një kotësi e jetës. 
Gjërat që zgjatin, gjërat që janë të vërteta, gjërat që janë të rëndësish-
me, janë ato gjëra që paraqiten në tempullin e Perëndisë.” 7

Qoftë [tempulli] një kujtues i përhershëm se jeta është e përjet-
shme dhe se besëlidhjet e bëra nga ne në vdekshmëri, mund të 
jenë të përjetshme.8

2
Ne kemi nevojë për ordinancat dhe besëlidhjet e tempullit 

në mënyrë që të hyjmë në plotësinë e priftërisë dhe të 
përgatitemi që të rikthehemi në praninë e Perëndisë.

Kur Ati ynë Qiellor i vuri Adamin dhe Evën në këtë tokë, Ai e 
bëri këtë me qëllimin për t’u mësuar atyre se si të riktheheshin në 
praninë e Tij. Ati ynë na premtoi një Shpëtimtar për t’i shëlbuar ata 
nga gjendja e tyre e rënë. Ai u dha atyre planin e shpëtimit dhe u 
tha t’u mësonin fëmijëve të tyre besim në Jezu Krisht dhe pendim. 
Më tej, Adami dhe pasardhësit e tij u urdhëruan nga Perëndia që të 
pagëzoheshin, të merrnin Frymën e Shenjtë dhe të hynin në rendin 
e Birit të Perëndisë.

Të hyrit në rendin e Birit të Perëndisë është e barasvlershme sot 
me hyrjen në plotësinë e Priftërisë Melkizedeke, e cila merret vetëm 
në shtëpinë e Zotit.

Për shkak se Adami dhe Eva ishin pajtuar me këto kërkesa, Pe-
rëndia u tha atyre: “Dhe ti je sipas urdhërit të atij që ishte pa fillim 
të ditëve ose fund të viteve; nga gjithë përjetësia në gjithë përjetësi”. 
(Moisiu 6:67.)

Tri vite para vdekjes së Adamit, ndodhi një ngjarje e madhe. Ai e 
çoi të birin, Sethin, nipin e tij, Enosin, dhe priftërinj të tjerë të lartë 
që ishin pasardhës të drejtpërdrejtë të tij, me të tjerë nga pasardhë-
sit e tij të drejtë, në një luginë të quajtur Adam- ondi- Ahman. Atje 
Adami u dha këtyre pasardhësve të drejtë bekimin e tij të fundit.

Zoti, më pas, iu shfaq atyre [shih DeB 107:53–56]. . . .

Si i solli Adami pasardhësit e tij në praninë e Zotit?
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Përgjigjja: Adami dhe pasardhësit e tij hynë në rendin e priftërisë 
së Perëndisë. Sot ne do të thoshim se ata hynë në Shtëpinë e Zotit 
dhe morën bekimet e tyre.

Rendi i priftërisë për të cilin flitet në shkrimet e shenjta, ndonjë-
herë quhet rendi patriarkal sepse kalon nga ati te biri. Por ky rend 
përshkruhet edhe në zbulesën moderne si një rend i një qeverisjeje 
familjare ku një burrë dhe një grua hyjnë në një besëlidhje me Pe-
rëndinë – njësoj sikurse bëri Adami dhe Eva – për t’u vulosur për 
përjetësinë, për të pasur pasardhës dhe për të bërë vullnetin dhe 
punën e Perëndisë gjatë gjithë vdekshmërisë së tyre.

Nëse një çift është i vërtetë ndaj besëlidhjeve të tij, ai ka të drej-
tën për bekimin e shkallës më të lartë të mbretërisë çelestiale. Në 
këto besëlidhje sot mund të hyhet vetëm duke shkuar në Shtëpinë 
e Zotit.

Adami e ndoqi këtë rregull dhe i solli pasardhësit e tij në praninë 
e Perëndisë. . . .

. . . Në këtë rend të priftërisë mund të hyhet vetëm kur pajtohemi 
me të gjitha urdhërimet e Perëndisë dhe kërkojmë bekimet e etërve 
sikurse bëri Abrahami [shih Abraham 1:1–3] duke shkuar në shtëpi-
në e Atit tonë. Ato nuk merren në asnjë vend tjetër mbi këtë tokë!

. . . Shkoni në tempull – në shtëpinë e Atit tonë – për të marrë 
bekimet e etërve tuaj që të mund të keni të drejtën për bekimet 
më të larta të priftërisë. “Sepse pa këtë, askush nuk mund të shohë 
fytyrën e Perëndisë, madje Atit, dhe të jetojë.” (DeB 84:22.)

Shtëpia e Atit tonë është një shtëpi rregulli. Ne shkojmë në shtë-
pinë e Tij për të hyrë në atë rend priftërie që do të na japë të drej-
tën për gjithçka që Ati ka, nëse jemi besnikë.9

3
Përmes ordinancave dhe besëlidhjeve të tempullit, ne 
mund të marrim mbrojtje dhe bekimet më të mëdha 

të Perëndisë që i përkasin jetës së përjetshme.

Bekimet e shtëpisë së Zotit janë të përjetshme. Ato kanë rëndësi-
në më të madhe për ne sepse është në tempuj vendi ku ne marrim 
bekimet më të mëdha të Perëndisë që i përkasin jetës së përjetshme. 
Tempujt janë vërtet portat drejt qiellit.10
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Dëshira e Zotit është që çdo burrë dhe grua në moshë madhore 
në Kishë t’i marrë ordinancat e tempullit. Kjo do të thotë se ata du-
het të marrin indaumentin dhe se të gjitha çiftet e martuara duhet 
të vulosen për përjetësinë. Këto ordinanca sigurojnë mbrojtje dhe 
bekim për martesën e tyre. Edhe fëmijët e tyre kanë bekimin që 
të linden brenda besëlidhjes. Lindja brenda besëlidhjes u jep atyre 
fëmijëve një bekim parëbirnie që u garanton atyre prindërim të 
përjetshëm pavarësisht nga ajo që u ndodh prindërve, për aq kohë 
sa fëmijët mbeten të denjë për bekimet.11

A nuk është kuptimplote për ju se sot shenjtorët janë të shpër-
ndarë mbi faqen e tokës dhe, në situatën e tyre të shpërndarë, 
atyre po iu sigurohen tempuj? Me anë të ordinancave që marrin në 
vende të shenjta, ata do të armatosen me drejtësi dhe do të marrin 
si dhuratë fuqinë e Perëndisë në një masë të madhe.12

Ka një fuqi të lidhur me ordinancat e qiellit – madje fuqia e pe-
rëndishmërisë – që mund dhe do t’i mposhtë forcat e së keqes nëse 
do të jemi të denjë për ato bekime të shenjta. Komuniteti [ynë] do të 
jetë i mbrojtur, familjet tona do të jenë të mbrojtura, fëmijët tanë do 
të jenë të sigurt ndërsa ne e jetojmë ungjillin, e vizitojmë tempullin 
dhe jetojmë pranë Zotit. . . . Perëndia na bekon si shenjtorë që të 
jetojmë të denjë për besëlidhjet dhe ordinancat e bëra në këtë vend 
të shenjtë.13

Ceremonia e tempullit u dha nga një Atë Qiellor i mençur që të 
na ndihmojë të bëhemi më shumë si Krishti.14

Ne nuk do të jemi në gjendje të banojmë në shoqërinë e qenieve 
çelestiale nëse nuk jemi të pastër e të shenjtë. Ligjet dhe ordinancat 
që i bëjnë burrat dhe gratë të dalin jashtë botës dhe të bëhen të 
shenjtëruar, administrohen vetëm në këto vende të shenjta. Ato u 
dhanë me anë të zbulesës dhe kuptohen me anë të zbulesës. Është 
për këtë arsye që një nga Vëllezërit e ka quajtur tempullin “univer-
siteti i Zotit” 15.

Asnjë anëtar i Kishës nuk mund të përsoset pa ordinancat e tem-
pullit. Ne kemi një mision për t’u ardhur në ndihmë atyre që nuk i 
kanë këto bekime, që t’i marrin ato.16
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4
Ne kemi privilegjin e hapjes së dyerve 

të shpëtimit për paraardhësit tonë.

Tempujt janë ndërtuar dhe përkushtuar në mënyrë që, përmes 
priftërisë, prindërit mund të vulosen me fëmijët e tyre dhe fëmijët 
mund të vulosen me prindërit e tyre. Këto ordinanca vulosjeje gjej-
në zbatim si për të gjallët, edhe për të vdekurit. Nëse nuk ia dalim 
të vulosemi me të parët tanë dhe pasardhësit tanë, qëllimi i kësaj 
toke, ekzaltimi i njeriut, do të shkatërrohet tërësisht për aq sa na 
përket neve.17

Nuk është e mjaftueshme që një bashkëshort dhe një bashkë-
shorte të vulosen në tempull që të garantohet ekzaltimi i tyre – nëse 
janë besnikë – ata duhet të lidhen gjithashtu përjetësisht me të parët 
e tyre dhe të kujdesen që puna për ata paraardhës të jetë bërë. “Ata 
pa ne” tha Apostulli Pal, “nuk mund të bëhen të përsosur – as ne 
nuk mundemi, pa të vdekurit tanë, të bëhemi të përsosur” (DeB 
128:15). Anëtarët tanë, si rrjedhim, duhet ta kuptojnë se ata kanë një 
përgjegjësi individuale për t’u siguruar se janë lidhur me të parët e 
tyre – ose, ashtu siç përcakton shkrimi i shenjtë, “etërit” tanë. Kjo 
është domethënia e vargut 2 te seksioni 2, te Doktrina e Besëlidh-
je kur Moroni shpalli se Elija “do të mbjellë në zemrat e fëmijëve 
premtimet e bëra etërve dhe zemrat e fëmijëve do të kthehen tek 
etërit e tyre”.18

Kur mendoj për gjenealogjinë, shoh njerëz – njerëz që i dua, që 
po presin që familja jonë, pasardhësit e tyre, t’i ndihmojnë ata të 
marrin ekzaltim në mbretërinë çelestiale.19

I yni është privilegji i hapjes së dyerve të shpëtimit për ata 
shpirtra që mund të jenë burgosur në errësirë në botën e shpirt-
rave, që ata të mund të marrin dritën e ungjillit dhe të gjykohen 
njësoj si ne. Po, “veprat që bëj unë” – duke iu ofruar ordinancat 
shpëtuese të ungjillit të tjerëve – “do të bë[ni] edhe [ju]” [shih Gjoni 
14:12]. Sa mijëra vetë nga farefisi ynë i presin ende këto ordinanca 
vulosjeje?

Është mirë të pyetësh: “A kam bërë gjithçka që mundem, si in-
divid në këtë anë të velit? A do të jem një shpëtimtar për ata – vetë 
paraardhësit e mi?”
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Pa ata, ne nuk mund të përsosemi! Ekzaltimi është një çështje 
familjare.20

Veli është shumë i hollë. Ne po jetojmë në përjetësi. E gjitha 
është si një ditë për Perëndinë. Unë përfytyroj se për Zotin nuk ka 
vel. Ky është i gjithi një program i madh. Jam i sigurt se ka gëzim 
në qiell teksa ne takohemi [në tempull]. Të parët tanë po gëzojnë 
dhe shpresa e lutja ime është që ne të mund të përfitojmë nga 
mundësitë që na janë siguruar tani, për të shkuar rregullisht në 
tempull.21

Ata prej jush që kanë punuar me gjenealogjitë e veta, që e kuptoj-
në rëndësinë e punës dhe e kanë ndier emocionin që vjen nga lidhja 
e familjeve së bashku dhe të mësuarit për trashëgiminë tuaj fisnike, 
duhet ta ndajnë këtë emocion me të tjerët. Ndihmojini ata të shohin 
gëzimin dhe plotësimin që ju shihni në këtë punë. Ne duhet të kthej-
më më tepër prej anëtarëve tanë që ta bëjnë këtë punë. Ka shumë 
për të bërë, siç e dini të gjithë, dhe ka shumë e shumë anëtarë që 
mund ta bënin punën e që do të gëzoheshin duke e bërë punën 
nëse disa prej nesh – të gjithë ju – thjesht do ta ndiznit atë shkëndijë 
në ta përmes entuziazmit, shembullit dhe përkushtimit tuaj.22

5
Fëmijët dhe të rinjtë duhet të mësojnë rreth 

bekimeve që i presin ata në tempull.

Tempulli është një vend i shenjtë dhe ordinancat në tempull janë 
të një natyre të shenjtë. Për shkak të shenjtërisë së tij, ne ndonjëherë 
jemi ngurrues për t’i thënë ndonjë gjë për tempullin fëmijëve dhe 
nipërve e mbesave tona.

Për pasojë, shumë njerëz nuk zhvillojnë një dëshirë të vërtetë 
për të shkuar në tempull ose, kur shkojnë atje, ata e bëjnë këtë pa 
shumë formim që t’i përgatitë ata për detyrimet dhe besëlidhjet në 
të cilat hyjnë.

Besoj se një kuptueshmëri ose formim i duhur do ta ndihmojë 
pa masë rininë tonë për tempullin. Kjo kuptueshmëri, besoj, do 
të ushqejë brenda tyre një dëshirë për t’i kërkuar bekimet e tyre 
të priftërisë njësoj siç i kërkoi Abrahami të tijat [shih Abraham 
1:1–4].23
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Kur fëmijët tuaj të pyetin përse ne martohemi në tempull, ju du-
het t’u mësoni atyre se tempujt janë të vetmet vende mbi tokë ku 
mund të kryhen [disa] ordinanca të caktuara. Ju duhet gjithashtu 
t’u tregoni fëmijëve tuaj ndjenjat tuaja vetjake teksa u gjunjëzuat së 
bashku përpara altarit të shenjtë dhe morët mbi vete besëlidhje që 
bënë të mundur për ata që të vulosen me ju përgjithmonë.24

Sa e përshtatshme është që nënat dhe etërit të tregojnë me gisht 
nga tempulli dhe t’u thonë fëmijëve të tyre: “Ky është vendi ku u 
martuam për përjetësinë”. Duke bërë kështu, ideali i martesës së 
tempullit mund të rrënjoset brenda mendjeve e zemrave të fëmijëve 
tuaj që kur janë shumë të vegjël.25

Ne duhet t’ua tregojmë familjeve dashurinë tonë për stërgjyshërit 
dhe mirënjohjen tonë që jemi në gjendje t’i ndihmojmë ata të marrin 
ordinancat shpëtuese sikurse bënë prindërit e mi me mua. Kur e 
bëjmë këtë, lidhje më të forta vlerësimi e ngrohtësie do të zhvillo-
hen brenda familjeve tona.26

“Perëndia na bekoftë që t’u mësojmë fëmijëve dhe nipërve e mbesave tona 
se çfarë bekimesh të mëdha i presin ata nga të shkuarit në tempull.”
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Unë besoj se të rinjtë, jo vetëm që janë të gatshëm dhe të aftë për 
të bërë kërkime gjenealogjike, por ata janë [edhe] një mjet i mirë 
për t’i dhënë jetë të gjithë programit.27

Perëndia na bekoftë që t’u mësojmë fëmijëve dhe nipërve e mbe-
save tona se çfarë bekimesh të mëdha i presin ata nga të shkuarit 
në tempull.28

6
Pjesëmarrja më e madhe në tempull çon 

në zbulesë më të madhe vetjake.

E kam bërë zakon, kurdoherë që kryej një martesë, t’i sugjeroj 
çiftit të ri që ata të kthehen në tempull sa më shpejt të munden 
dhe të kalojnë nëpër [ordinancat] e tempullit sërish si bashkëshort 
e bashkëshorte. Nuk është e mundur që ata ta kuptojnë plotësisht 
domethënien e indaumentit të shenjtë apo vulosjeve me një udhëtim 
nëpër tempull, por teksa i përsëritin vizitat në tempull, bukuria, do-
methënia dhe rëndësia e gjithçkaje të tij do të theksohet brenda tyre. 
Kam marrë letra më vonë nga disa prej këtyre çifteve të rinj ku më 
kanë shprehur vlerësim ngaqë ajo pikë qe theksuar në mënyrë të ve-
çantë. Teksa i përsëritin vizitat e tyre për në tempull, dashuria e tyre 
për njëri- tjetrin priret të rritet dhe martesa e tyre priret të forcohet.29

Gjatë vizitave tona në tempull, na jepen ndriçime të mendjes 
për domethënien e udhëtimit të përjetshëm të njeriut. Ne shohim 
simbolikë të bukur e mbresëlënëse të ngjarjeve më të rëndësish-
me – të së shkuarës, të tashmes dhe të ardhmes – që simbolizojnë 
misionin e njeriut në marrëdhënie me Perëndinë. Ne kujtohemi 
për detyrimet tona teksa bëjmë besëlidhje solemne që lidhen me 
bindjen, shenjtërimin, sakrificën dhe shërbimin e përkushtuar ndaj 
Atit tonë Qiellor.30

Ju premtoj se, me pjesëmarrje më të madhe në tempujt e Perëndi-
së sonë, ju do të merrni zbulesë më të madhe vetjake që t’ua bekojë 
jetën ndërsa ju i bekoni ata që kanë vdekur.31

Në paqen e këtyre tempujve të dashur, nganjëherë ne gjejmë 
zgjidhje për problemet e rënda të jetës. Nën ndikimin e Shpirtit, 
nganjëherë dituria e kulluar rrjedh drejt nesh atje. Tempujt janë 
vende për zbulesë vetjake. Kur kam qenë i rënduar nga një problem 
ose vështirësi, unë kam shkuar te Shtëpia e Zotit me një lutje në 
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zemrën time për përgjigje. Këto përgjigje kanë ardhur në mënyra të 
qarta dhe të padyshimta.32

A kthehemi në tempull shpesh për të marrë bekimet vetjake që 
vijnë nga adhurimi i rregullt në tempull? Lutjet marrin përgjigje, 
zbulesat vijnë dhe udhëzimi nga Shpirti ndodh në tempujt e shenjtë 
të Zotit.33

Le ta bëjmë tempullin një shtëpi të shenjtë në largësi nga shtëpia 
jonë e përjetshme.34

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Presidenti Benson tha se tempulli është “një simbol i gjithçkaje që 

është e dashur për ne” dhe përcaktoi disa të vërteta që simboli-
zojnë tempujt (shih pjesën 1). Çfarë përfaqësojnë tempujt për ju?

• Në pjesën 2, si gjejnë zbatim mësimet e Presidentit Benson rreth 
bekimeve të priftërisë për të gjithë pjesëtarët e familjes? Teksa e 
shqyrtoni këtë pjesë, përsiatni privilegjin dhe përgjegjësinë tuaj 
për t’i ndihmuar pjesëtarët e familjes të përgatiten për t’u kthyer 
në praninë e Perëndisë.

• Ndërsa e lexoni pjesën 3, përsiatini mësimet e Presidentit Benson 
rreth bekimeve që marrim nëpërmjet ordinancave të tempullit. Në 
çfarë mënyrash jeni bekuar nëpërmjet ordinancave të tempullit? 
Nëse nuk i keni marrë ende ordinancat e tempullit, përsiatni për 
atë që mund të bëni që të përgatiteni t’i merrni ato.

• Presidenti Benson tha: “Kur mendoj për gjenealogjinë, shoh nje-
rëz – njerëz që i dua” (pjesa 4). Si mund të ndikojë kjo vërejtje 
te qasja juaj ndaj historisë familjare? Çfarë mund të bëjmë për të 
ndihmuar më shumë prej paraardhësve tanë që të marrin bekimet 
e ungjillit?

• Cilat janë disa gjëra që mund të bëjmë për t’i ndihmuar fëmijët 
dhe të rinjtë të përgatiten për ordinancat dhe besëlidhjet e tem-
pullit? Në çfarë mënyrash munden të rinjtë t’i japin “jetë të gjithë 
programit” të historisë familjare? (Shih pjesën 5.)

• Presidenti Benson na nxiti që ta “bëjmë tempullin një shtëpi të 
shenjtë në largësi nga shtëpia jonë e përjetshme” (pjesa 6). Çfarë 
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kuptimi ka për ju ky pohim? Reflektoni për bekimet që keni ma-
rrë kur jeni kthyer në tempull.

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Isaia 2:1–3; DeB 97:15–16; 109:8–23; 124:39–41; 138:32–34

Ndihmë për Mësimdhënien
“Shpesh, një mësim do të përmbajë më tepër material sesa mund 

të jepni mësim në kohën që ju është dhënë. Në raste të tilla, ju du-
het të përzgjidhni materialin që do të jetë më i dobishëm për ata të 
cilëve u jepni mësim” (Teaching, No Greater Call [1999], f. 98–99).
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Presidenti dhe motra Benson qenë gjithnjë besnikë 
dhe të vërtetë ndaj njëri-tjetrit.
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Martesa dhe Familja –  
Të Shuguruara nga Perëndia

“Familja është një prej fortesave më të mëdha të 
Perëndisë kundër të ligave të kohës sonë. Ndihmoni 

për ta mbajtur familjen tuaj të fortë dhe të afërt 
e të denjë për bekimet e Atit tonë në Qiell.”

Nga Jeta e Ezra Taft Bensonit

Që në fillim të martesës, Ezra dhe Flora Benson e bënë shtëpinë 
dhe familjen e tyre, përparësinë e tyre më të lartë. Kur fëmijët e tyre 
ishin të vegjël, ata filluan të theksonin se dëshironin që familja e 
tyre të mos kishte “karrige bosh” në përjetësitë.1 Presidenti Benson e 
theksoi po këtë mesazh gjatë shërbimit të tij si udhëheqës i Kishës. 
Ai tha:

“Perëndia kishte për qëllim që familja të jetë e përjetshme. Me 
gjithë shpirt, dëshmoj për të vërtetën e atij deklarimi. Na bekoftë 
Ai që t’i forcojmë shtëpitë tona dhe jetën e çdo pjesëtari të familjes 
që në kohën e caktuar të mund t’i raportojmë Atit tonë Qiellor, në 
shtëpinë e Tij çelestiale, se ne jemi të gjithë atje – babai, nëna, mot-
ra, vëllai, të gjithë ata që kanë dashuri për njëri- tjetrin. Çdo karrige 
është e zënë. Ne jemi kthyer të gjithë në shtëpi.” 2

Për Presidentin dhe motrën Benson, përpjekja për të forcuar fa-
miljen e tyre, filloi me ushqyerjen e martesës së tyre. Ata ishin të 
dashur e të përkushtuar, besnikë e të vërtetë. Edhe pse nuk kishin 
prirje për t’u grindur, ata shpesh patën diskutime të hapura.3 Ata ki-
shin një mirëbesim të përbashkët dhe të pastër te njëri- tjetri, gjë që 
ndien se ishte një prej pikave më të forta të martesës së tyre. “Nuk 
kam pasur kurrë, kurrë ndonjë dyshim për besnikërinë e Florës”, 
tha Presidenti Benson.4
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Presidenti dhe Motra Benson e mbështetnin dhe e forconin 
njëri- tjetrin. “Flora ka pasur më shumë largpamësi për mua dhe 
potencialin tim se çdokush tjetër në jetën time. Besimi dhe mbësh-
tetja e saj kanë qenë një bekim i madh”, tha Presidenti Benson.5 
Shpesh, kur ai ndihej i papërshtatshëm për përgjegjësitë e tij kër-
kuese, motra Benson i fshinte lotët dhe e ngushëllonte.6 Ajo kërkoi 
ndihmën e Zotit që ta përkrahte atë, dhe i shtyu fëmijët të bënin 
të njëjtën gjë. “Ka pasur shumë lutje dhe agjërime për babin”, tha 
Barbara, e bija.7

Duke ndërtuar mbi themelin e fortë të martesës së tyre, Presidenti 
dhe motra Benson u mësuan fëmijëve të tyre rëndësinë e marrë-
dhënieve të përjetshme familjare. “Prindërit tanë rrënjosën ndjenja 
të thella besnikërie dhe dashurie mes nesh fëmijëve” tha Marku, i 
biri. “Nuk mendoj se ajo lloj atmosfere krijohet natyrshëm në shtëpi, 
por ajo nxitet dhe ndihmohet nga një nënë dhe baba i interesuar 
dhe i dashur.” 8

Standardi i sjelljes që prisnin Bensonët, si dhe përparësia që i 
dhanë familjes, kishin në thelb ungjillin. Ata punuan për të krijuar 
një shtëpi ku mbizotëronte dashuria, ku fëmijët mësonin dhe zhvi-
lloheshin dhe ku zbaviteshin. Bensonët dëshironin që shtëpia e 
tyre të ishte një shenjtërore larg botës. “Kjo nuk do të thotë që nuk 
patëm mundime”, tha Ridi, i biri. “Ne nuk shkonim mirë përherë. 
Nuk i bënim përherë detyrat tona. Ndonjëherë, ne e vinim në pro-
vë durimin e mamit deri në skaj. Por, përpos të gjithave, kishte një 
ndjesi bashkimi familjar që po përpiqeshim ta mbanim së bashku.” 9 
Motra Benson pranoi: “Askush nuk është i përsosur. Në familjen 
tonë, nuk është qëllimi ynë t’i zmadhojmë të metat e njëri- tjetrit, 
por ta nxitim njëri- tjetrin të përmirësohet.” 10

Fëmijët e Bensonëve ishin ende të vegjël, kur i ati u thirr për të 
shërbyer në Kuorumin e Dymbëdhjetë Apostujve dhe ishte i shqe-
tësuar për faktin se si do të ndikonte programi i tij i udhëtimeve te 
koha që do të kalonte me ta. Ai shkroi në ditarin e tij: “Udhëtimet 
e dendura për punën e Kishës do të më heqin nga familja ime në 
një masë të madhe. . . . Sinqerisht kam mirëbesim se mund të jem i 
vërtetë ndaj familjes sime, t’i mbaj ata afër Kishës e prapëseprapë t’i 
përmbush detyrimet e mia si një prej Autoriteteve të Përgjithshme. 
Kjo e di se nuk do të jetë një punë e lehtë.” 11
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Fakti që nuk ishte e lehtë, e shtyu Presidentin Benson që të pu-
nonte fort për të qenë afër familjes së tij. “Disa prej përshtypjeve 
dhe përvojave më të ëmbla e shpirtmbushëse të jetës [sime] kanë 
të bëjnë me shtëpinë dhe lidhjet familjare”, tha ai.12

Në vitin 1957, si ministër i bujqësisë i Shteteve të Bashkuara, 
Presidenti Benson bëri një udhëtim katërjavor rreth botës për të 
krijuar mundësi tregtimi. Motra Benson dhe të bijat, Beverli dhe 
Boni, e shoqëruan atë. Ata shkuan në 12 shtete, ku u takuan me 
udhëheqës të qeverisë dhe vizituan vende të rëndësishme kulturo-
re, vendstrehime të refugjatëve dhe veprime bujqësore. Presidenti 
Benson ndjeu se udhëtimi qe i suksesshëm për rritjen e mundësive 
për tregti dhe gjithashtu për krijimin e vullnetit të mirë për Kishën. 
Kur u kthyen në shtëpi, e bija, Bethi, po priste ndërsa ulej avioni. 
Kur i pa prindërit, ajo filloi të vraponte drejt tyre me lot në sy. I ati 
u zgjat dhe e tërhoqi në një përqafim të dashur. Ai mendoi: “Me të 
gjitha mrekullitë e botës [që kishim parë], ai çast, papritur qe më i 
miri i të gjithë udhëtimit” 13.

Mësime të Ezra Taft Bensonit
1

Familja është organizata më e rëndësishme 
në kohë e në përjetësi.

Kisha e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme e 
sheh familjen si organizatën më të rëndësishme për kohën dhe të 
gjithë përjetësinë. Kisha na mëson se gjithçka duhet të përqendrohet 
te familja dhe përreth saj. Ajo thekson se ruajtja e jetës familjare në 
kohë dhe në përjetësi merr përparësi mbi të gjithë interesat e tjerë.14

Nuk mund të ketë asnjë zëvendësues të kënaqshëm për shtëpinë. 
Themeli i saj është aq i lashtë sa bota. Misioni i saj është shuguruar 
nga Perëndia.15

Cilësia e një kombi varet nga cilësia e shtëpive të tij. Kisha do të 
varet gjithnjë nga cilësia e shtëpive të saj. Ne nuk jemi më të mirë 
si popull sesa janë vatrat tona, shtëpitë tona. . . . Shtëpia e mirë 
është themeli shkëmbor, gurthemeli i qytetërimit. Ajo duhet ruajtur. 
Duhet forcuar.16
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Disa njerëz më pyetin si udhëheqës i Kishës përse ne e vëmë 
kaq shumë theksin te shtëpia dhe familja kur ka kaq probleme më 
të mëdha rreth nesh? Përgjigjja është, sigurisht, se problemet më 
të mëdha janë thjesht një pasqyrim i problemeve individuale dhe 
familjare.17

Martesa dhe jeta familjare shugurohen nga Perëndia. Nga një 
këndvështrim i përjetshëm, shpëtimi është një çështje familjare. Pe-
rëndia i quan prindërit përgjegjës për kujdestarinë e tyre në rritjen 
e familjes së tyre. Është një përgjegjësi shumë e shenjtë.18

2
Në martesat e lumtura, bashkëshortët dhe  

bashkëshortet e duan dhe i shërbejnë 
Perëndisë dhe njëri- tjetrit.

Martesa, shtëpia dhe familja janë më tepër sesa thjesht instituci-
one shoqërore. Ato janë hyjnore, nuk janë të bëra nga njeriu. Pe-
rëndia e shuguroi martesën që nga fillimi fare. Në dokumentimin e 
asaj martese të parë të shënuar te Zanafilla, Zoti bën katër shpallje 
domethënëse: së pari, se nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm; 
së dyti, se gruaja u krijua që të jetë ndihmë për burrin; së treti, që 
ata të dy duhet të jenë një mish i vetëm; dhe së katërti, që njeriu 
duhet ta braktisë babanë dhe nënën dhe të bashkohet me gruan e 
tij. (Shih Zanafilla 2:18, 24.)

Më vonë, si për ta përforcuar shpalljen e mëparshme, Zoti tha: 
“Prandaj atë që Perëndia ka bashkuar, njeriu të mos e ndajë!” (Mateu 
19:6). Ai tha edhe: “Duaje bashkëshorten tënde me gjithë zemër dhe 
do të kapesh pas saj e pas askujt tjetër” (DeB 42:22).19

Shkrimet e shenjta na tregojnë: “Adami filloi të lëronte tokën . . . 
ashtu sikurse unë, Zoti e kisha urdhëruar. Dhe Eva, gjithashtu, gru-
aja e tij, punoi me të. . . . Ata filluan të shumëzohen e të mbushin 
tokën. . . . Dhe Adami dhe Eva, gruaja e tij, i bënë thirrje emrit të 
Zotit. . . . Dhe Adami e Eva e bekuan emrin e Perëndisë dhe [ata] 
ua bënë të gjitha gjërat të njohura bijve dhe bijave të tyre. . . . Dhe 
Adami dhe Eva, gruaja e tij, nuk pushuan së thirruri Perëndisë.” 
(Moisiu 5:1–2, 4, 12, 16.)

Nga ky anal i frymëzuar ne shohim që Adami dhe Eva na dhanë 
një shembull ideal të një marrëdhënieje martesore në besëlidhje. Ata 
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punuan së bashku; bënë fëmijë së bashku; u lutën së bashku; dhe u 
mësuan fëmijëve ungjillin – së bashku. Ky është modeli që Perëndia 
do të dëshironte ta imitonin të gjithë burrat dhe gratë e drejta.20

Vetë martesa duhet të vlerësohet si një besëlidhje e shenjtë para 
Perëndisë. Një çift i martuar ka detyrim jo vetëm ndaj njëri- tjetrit, 
por edhe ndaj Perëndisë. Ai u ka premtuar bekime atyre që e nde-
rojnë atë besëlidhje.

Besnikëria ndaj betimeve martesore vetjake është tërësisht thelbë-
sore për dashurinë, mirëbesimin dhe paqen. Tradhtia bashkëshor-
tore dënohet pa mëdyshje nga Zoti. . . .

Vetëpërmbajtja dhe vetëkontrolli duhet të jenë parime sunduese 
në marrëdhënien martesore. Çiftet duhet të mësojnë t’i vënë fre 
gjuhës si dhe pasioneve të tyre.

Lutja në shtëpi dhe lutja me njëri- tjetrin do ta forcojë bashkimin [e 
një çifti]. Pak nga pak, mendimet, dëshirat dhe idetë do të shkrihen 
në një gjë të vetme derisa të keni të njëjtat qëllime e synime.

Mbështetuni te Zoti, mësimet e profetëve dhe shkrimet e shenjta 
për udhërrëfim e ndihmë, veçanërisht kur mund të ketë mosmarrë-
veshje dhe probleme.

Rritja shpirtërore vjen nga zgjidhja e problemeve së bashku – jo 
nga largimi prej tyre. Theksi i sotëm i tepruar mbi individualizmin 
sjell përqendrim vetëm te vetja dhe ndarje. Dy individë që bëhen 
“një mish i vetëm” është ende standardi i Zotit. (Shih Zanafilla 
2:24.)

Sekreti i një martese të lumtur është t’i shërbesh Perëndisë dhe 
njëri- tjetrit. Synimi i martesës është njëzëshmëria dhe të qenit një, 
si edhe zhvillimi i vetvetes. Në mënyrë paradoksale, sa më shumë 
i shërbejmë njëri- tjetrit, aq më e madhe është rritja jonë shpirtërore 
dhe emocionale.21

Këshilla nga Apostulli Pal është shumë e bukur dhe me vend. 
Ai tha thjesht: “Burra, t’i doni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti ka 
dashur kishën” (Efesianëve 5:25).

Në zbulesën e ditëve të mëvonshme, Zoti flet sërish për këtë de-
tyrim. Ai tha: “Duaje bashkëshorten tënde me gjithë zemër dhe do 
të kapesh pas saj e pas askujt tjetër” (DeB 42:22). Me aq sa di, ka 
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vetëm një gjë tjetër në të gjithë shkrimin e shenjtë që urdhërohemi 
ta duam me gjithë zemër dhe ai është Vetë Perëndia. Mendoni ç’do 
të thotë ajo!

Kjo lloj dashurie mund të shfaqet për bashkëshortet tuaja në kaq 
shumë mënyra. Para së gjithash, asgjë përveç Vetë Perëndisë nuk 
merr përparësi përpara bashkëshortes në jetën tuaj – as puna, as 
argëtimi, as veprimtaritë tuaja të parapëlqyera. Bashkëshortja juaj 
është bashkëndihmësja juaj e çmuar, e përjetshme – shoqja juaj.

Çfarë do të thotë ta doni dikë me gjithë zemër? Do të thotë ta 
doni me gjithë ndjenjat tuaja emocionale dhe me gjithë përkushti-
min tuaj. Sigurisht, kur e doni bashkëshorten tuaj me gjithë zemër, 
ju nuk mund ta poshtëroni atë, ta kritikoni atë, të gjeni të meta tek 
ajo ose ta dhunoni me fjalë, sjellje të vrazhdë apo veprime.

Çfarë do të thotë të “kapesh pas saj”? Do të thotë t’i qëndrosh 
pranë asaj, të jesh besnik ndaj saj e i besueshëm, të komunikosh 
me të dhe të shprehësh dashurinë tënde për të.22

“Dashuria që njohim këtu . . . është . . . vetë thelbi që 
i lidh familjet së bashku për kohën dhe përjetësinë.”
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Bashkëshortët dhe bashkëshortet që e duan njëri- tjetrin, do të 
zbulojnë se ajo dashuri dhe besnikëri është reciproke. Kjo dashuri 
do të sigurojë një atmosferë ushqyese për rritjen emocionale të 
fëmijëve. Jeta familjare duhet të jetë një kohë lumturie dhe gëzimi 
që fëmijët të mund ta kujtojnë me kujtime e mendime të dashura.23

3
Familjet e forta kultivojnë dashuri, respekt dhe 

mbështetje për çdo pjesëtar të familjes.

Le ta forcojmë familjen. Lutjet familjare dhe vetjake në mëngjes 
dhe në mbrëmje mund t’i ftojnë bekimet e Zotit në vatrat tona 
familjare. Koha e vakteve përbën një çast të mirë për të shqyrtuar 
veprimtaritë e ditës dhe jo vetëm për të ushqyer trupin, por për të 
ushqyer edhe shpirtin, me anëtarë të familjes që lexojnë me radhë 
shkrimet e shenjta, veçanërisht Librin e Mormonit. Mbrëmja është 
një kohë e shkëlqyer për babanë e zënë që të shkojë anës shtratit 
të çdo fëmije, të flasë me ta, t’iu përgjigjet pyetjeve të tyre dhe t’u 
tregojë se sa shumë i duan.24

Familja është një prej fortesave më të mëdha të Perëndisë kun-
dër të ligave të kohës sonë. Ndihmoni për ta mbajtur familjen tuaj 
të fortë, të afërt e të denjë për bekimet e Atit tonë në Qiell. Teksa 
e bëni këtë, do të merrni besim dhe forcë që do t’ua bekojë jetën 
përgjithmonë.25

Një gjë e mrekullueshme që Zoti e kërkon nga secili prej nesh, 
është të sigurojmë një shtëpi ku ekziston një ndikim i lumtur e pozi-
tiv për të mirë. Në vitet e ardhshme, kostoja e mobilieve të shtëpisë 
ose numri i banjave nuk do të ketë shumë rëndësi, por ajo që do të 
ketë rëndësi në mënyrë domethënëse, është nëse fëmijët tanë ndien 
dashuri dhe pranim në shtëpi. Do të ketë shumë rëndësi nëse pati 
lumturi dhe të qeshura apo grindje dhe zënka.26

Familjet e suksesshme kanë dashuri dhe respekt për çdo pjesëtar 
të familjes. Pjesëtarët e familjes e dinë se ata i duan dhe se vlerëso-
hen. Fëmijët e ndiejnë se prindërit e tyre i duan. Kështu, ata janë të 
sigurt dhe kanë siguri në vetvete.

Familjet e forta e kultivojnë cilësinë e komunikimit të efektshëm. 
Ata i shprehin problemet e tyre, bëjnë plane së bashku dhe bash-
këpunojnë drejt synimeve të përbashkëta. Mbrëmja familjare dhe 
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këshillat familjarë praktikohen dhe përdoren si mjete të efektshme 
drejt këtij qëllimi.

Etërit dhe nënat në familjet e forta u qëndrojnë pranë fëmijëve 
të tyre. Ata flasin. Disa etër e intervistojnë në mënyrë formale çdo 
fëmijë, të tjerët e bëjnë këtë në mënyrë joformale dhe të tjerë gjejnë 
rastin për të kaluar kohë rregullisht vetëm me çdo fëmijë.

Çdo familje ka probleme dhe sfida. Por familjet e suksesshme 
përpiqen të punojnë së bashku drejt zgjidhjeve në vend që të drej-
tohen te kritika dhe zënkat. Ata luten për njëri- tjetrin, diskutojnë 
dhe japin inkurajim. Me raste, këto familje agjërojnë së bashku në 
mbështetje të njërit prej pjesëtarëve të familjes.

[Pjesëtarët e] familjeve të forta e mbështetin njëri- tjetrin.27

4
Shtëpia është vendi më i mirë ku fëmijët të 
mësojnë parimet dhe praktikat e ungjillit.

Familja është vendi më i efektshëm për të rrënjosur vlera të për-
hershme te pjesëtarët e saj. Atje ku jeta familjare është e fortë dhe 
e bazuar mbi parimet dhe praktikat e ungjillit të Jezu Krishtit, . . . 
problemet nuk shfaqen dhe aq lehtë.28

Prindërit e suksesshëm kanë zbuluar se nuk është e lehtë të 
rritësh fëmijë në një mjedis të ndotur nga e keqja. Prandaj, ata he-
dhin hapa të paramenduar për të siguruar më të mirat e ndikimeve 
të shëndosha. Jepen mësim parimet morale. Vihen në dispozicion 
dhe lexohen libra të mirë. Të parit e televizorit kontrollohet. Sigu-
rohet muzikë e mirë dhe lartësuese. Por, më me rëndësi, shkrimet 
e shenjta lexohen dhe diskutohen si një mjet për të ndihmuar në 
zhvillimin e shpirtshmërisë.

Në shtëpitë e suksesshme shenjtore të ditëve të mëvonshme, 
prindërit u mësojnë fëmijëve të tyre që të kuptojnë besimin në 
Perëndi, pendimin, pagëzimin dhe dhuratën e Frymës së Shenjtë. 
(Shih DeB 68:25.)

Lutja familjare është një praktikë e qëndrueshme në këto familje. 
Lutja është mjeti për të shprehur mirënjohje për bekimet dhe për të 
pranuar me përulësi varësinë nga Perëndia i Plotfuqishëm për forcë, 
përkrahje e mbështetje.
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Është një thënie e urtë dhe e vërtetë fakti që familjet që gjunjë-
zohen së bashku, qëndrojnë drejt përpara Zotit! 29

Fëmijët kanë nevojë ta dinë se cilët janë në kuptimin e përjet-
shëm të identitetit të tyre. Ata kanë nevojë të dinë se kanë një Atë 
Qiellor të përjetshëm tek i cili mund të mbështeten, të cilit mund 
t’i luten dhe prej të cilit mund të marrin udhërrëfim. Ata kanë 
nevojë të dinë prej nga kanë ardhur që jeta e tyre të ketë kuptim 
dhe qëllim.

Fëmijëve duhet t’u mësohet të luten, të mbështeten te Zoti për 
udhërrëfim dhe të shprehin mirënjohje për bekimet që kanë ma-
rrë. Më kujtohet gjunjëzimi në anë të shtretërve të fëmijëve tanë të 
vegjël, duke i ndihmuar ata për lutjet e tyre.

Fëmijëve duhet t’u mësohet dallimi mes të drejtës e të gabuarës. 
Ata mund dhe duhet t’i mësojnë urdhërimet e Perëndisë. Atyre du-
het t’u mësohet se është e gabuar të vjedhësh, të gënjesh, të mash-
trosh ose të lakmosh atë çfarë kanë të tjerët.

Fëmijëve duhet t’u mësohet të punojnë në shtëpi. Ata duhet të 
mësojnë atje se puna e ndershme zhvillon dinjitetin dhe respektin 
për veten. Ata duhet të mësojnë kënaqësinë e punës, e të bërit mirë 
të një pune.

Koha e lirë e fëmijëve duhet të drejtohet në mënyrë dobiprurëse 
në veprimtari të shëndosha e pozitive.30

I hartuar për ta forcuar dhe mbrojtur familjen, programi i Kishës 
për mbrëmjen familjare cakton një natë çdo javë që duhet lënë veç 
për etërit dhe nënat që t’i mbledhin bijtë dhe bijat e tyre rreth vetes 
në shtëpi.31

Parimet e ungjillit mund të rrënjosen përmes mbrëmjeve famil-
jare të efektshme ku të rinjtë do të forcohen që të mos iu duhet të 
druhen për të ardhmen e tyre. Një mësimdhënie e tillë duhet bërë 
me besim, dëshmi dhe optimizëm.32

Vënia e rregullit në shtëpi është mbajtje e urdhërimeve të Pe-
rëndisë. Kjo sjell harmoni dhe dashuri. . . . Ajo është lutja e përdit-
shme familjare. Është t’i mësosh familjes ta kuptojë ungjillin e Jezu 
Krishtit. Është mbajtja e urdhërimeve të Perëndisë nga çdo pjesëtar 
i familjes. Është . . . të qenit i denjë për të marrë një rekomandim 
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tempulli, marrja e ordinancave të ekzaltimit nga të gjithë pjesëtarët e 
familjes dhe të qenit të vulosur së bashku për përjetësinë si familje. 
Është të qenit i lirë nga borxhi i tepruar, me pjesëtarët e familjes që 
paguajnë të dhjeta dhe oferta të ndershme.33

5
Perëndia ka zbuluar se familja mund 

të vazhdojë përtej varrit.

Dashuria që njohim këtu, nuk është një hije kalimtare, por vetë 
thelbi që i lidh familjet së bashku për kohën dhe përjetësinë.34

Qe nëpërmjet Jozef Smithit që Perëndia i Qiellit zbuloi të vër-
tetën se familja mund të vazhdojë përtej varrit – se mirëkuptimi, 
ngrohtësia dhe dashuria jonë për njëri- tjetrin mund të ekzistojnë 
përgjithmonë.35

Asnjë sakrificë nuk është tepër e madhe për të pasur bekimet 
e një martese të përjetshme. Për shumicën prej nesh, një tempull 
është lehtësisht i arritshëm, ndoshta në mënyrë aq të volitshme 
sa bekimi merret tepër me lehtësi. Njësoj si me çështjet e tjera 
të besnikërisë në të jetuarin e ungjillit, të qenit i martuar sipas 
mënyrës së Zotit, kërkon një gatishmëri për t’ia mohuar vetes 
paperëndishmërinë – gjërat e botës – dhe kërkon një vendosmëri 
për të bërë vullnetin e Atit. Me anë të kësaj vepre besimi, ne i 
tregojmë Perëndisë dashurinë dhe vëmendjen tonë për një brez 
pasardhës ende të palindur. Meqë familja jonë është burimi ynë 
më i madh i gëzimit në këtë jetë, kështu mund të jetë fare mirë 
[edhe] në përjetësi.36

Shtëpia dhe familja. Çfarë kujtimesh të ëmbla na burojnë nga 
kraharori nga vetëm përmendja e këtyre fjalëve të shtrenjta! Më 
lejoni të uroj për ju plot lutje dhe me të gjithë zjarrin e shpirtit 
tim, që ju të mund ta njihni gëzimin dhe kënaqësinë e papërsh-
krueshme të të qenit prindër të respektueshëm. Do të humbisni 
një nga gëzimet më të thella të kësaj jete dhe të përjetësisë nëse 
do t’i shmangni me dashje përgjegjësitë e të qenit prindër dhe të 
ngritjes së një familjeje. Sikurse u zbulua përmes Profetit Jozef 
Smith, koncepti i lavdishëm i shtëpisë dhe i marrëdhënies së për-
hershme familjare qëndron në vetë bazën e lumturisë sonë këtu 
dhe pas kësaj jete.37
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Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Presidenti Benson na mësoi: “Nga një këndvështrim i përjetshëm, 

shpëtimi është një çështje familjare” (pjesa 1). Çfarë do të thotë 
kjo për ju? Çfarë mund të bëjnë pjesëtarët e familjes për shpëti-
min e njëri- tjetrit?

• Ndërsa e studioni këshillën e Presidentit Benson në pjesën 2, përsi-
atni mënyrën se si lidhet me atë që ai e quajti “sekreti i një martese 
të lumtur”. Përse mendoni se ky “sekret” të çon drejt lumturisë?

• Te pjesa 3, merrni parasysh atë që tha Presidenti Benson rreth 
praktikave të familjeve të suksesshme. Në çfarë mënyrash i for-
cojnë familjet këto praktika? Përsiatni për atë që mund të bëni 
për ta ndjekur këtë këshillë.

• Përse mendoni se familja është “vendi më i efektshëm për të 
rrënjosur vlera të përhershme”? (Shih pjesën 4, duke vënë re 
këshillën e posaçme të Presidentit Benson për mësimdhënien në 
familje.) Kur i keni parë pjesëtarët e familjes ta ndihmojnë njëri- 
tjetrin për të mësuar parimet e ungjillit?

• Presidenti Benson dëshmoi se familjet mund të “vazhdoj[në] për-
tej varrit” (pjesa 5). Cilat janë mendimet dhe ndjenjat tuaja ndërsa 
e përsiatni këtë të vërtetë? Cilat janë disa “kujtime të ëmbla” që 
ju vijnë kur përmendet shtëpia dhe familja?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Psalmeve 127:3–5; 1 Korintasve 11:11; 3 Nefi 18:21; DeB 49:15; 

132:18–19; shih edhe “Familja: Një Proklamatë Drejtuar Botës”, 
Liahona, nëntor 2010, f. 129

Ndihma për Studimin
“Studimi i ungjillit është më efektiv kur ju mësoheni nga Fryma 

e Shenjtë. Gjithmonë, fillojeni studimin e ungjillit duke u lutur që 
Fryma e Shenjtë t’ju ndihmojë të mësoni” (Predikoni Ungjillin Tim 
[2004], f. 18).
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Thirrja e Shenjtë e 
Etërve dhe Nënave

“Qofshim besnikë ndaj këtij detyrimi të madh 
të qenit prindër, këtij detyrimi të shenjtë.”

Nga Jeta e Ezra Taft Bensonit

Me anë të fjalës dhe shembullit, në shtëpi dhe rreth botës, në 
Kishë dhe në mjedise qytetare, Presidenti Ezra Taft Benson dha 
mësim rëndësinë e të qenit prindër të mirë. “Ushqejini fëmijët tuaj 
me dashurinë dhe paralajmërimet e Zotit”, tha ai.1 “Perëndia i quan 
prindërit përgjegjës për kujdestarinë e tyre në rritjen e familjes së 
tyre. Është një përgjegjësi shumë e shenjtë.” 2

Presidenti Benson dhe e shoqja, Flora, punuan ngushtësisht së 
bashku për t’i përmbushur përgjegjësitë e tyre të shenjta si prindër. 
Ata “e morën detyrën e edukimit të njësisë së tyre familjare me 
energji dhe entuziazëm” 3. Ata këshilloheshin vazhdimisht së bash-
ku rreth fëmijëve të tyre dhe çështjeve të tjera. “Mund të shihja se 
kisha në krah një grua shumë të mprehtë nga ana shpirtërore”, tha 
Presidenti Benson.4

Ata punuan së bashku për të krijuar një shtëpi ku fëmijët e tyre 
mund të rriteshin e të mësonin – dhe ku fëmijët e tyre kishin dëshi-
rë të ishin. “Mua më pëlqente më shumë të rrija në shtëpi se kudo 
tjetër”, tha djali i tyre, Marku. “Ishte një strehë mbrojtëse nga stuhia. 
Nëna qe elementi mbrojtës dhe Babi ishte atje me forcën e tij.” 5

Presidenti dhe Motra Benson iu qasën përgjegjësive të tyre si 
prindër me lutje. Marku tha: “Nëna kishte më tepër besim se çdo 
grua që kam njohur ndonjëherë. . . . Nuk kam parë kurrë më shumë 
bërje lutjesh në jetën time. Sa hap e mbyll sytë, ajo ulej në gjunjë, 
duke u lutur për fëmijët, qoftë nëse ishte për një provim ose një 
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zënkë në rrethinat e shkollës, nuk kishte rëndësi. Ajo dhe Babi e 
kishin atë besim të thjeshtë.” 6

Presidenti Benson ishte vazhdimisht larg shtëpisë për shkak të 
punës dhe detyrave të tij në Kishë, ndaj Flora mori përsipër shumë 
prej përgjegjësisë për edukimin dhe mësimin e gjashtë fëmijëve të 
tyre. Ajo i gëzohej shumë rolit të saj të të qenit nënë. “Shtëpia është 
qendra e të gjitha ngrohtësive tona tokësore”, tha ajo.7 Marku kuj-
tonte: “Nëna e donte me gjithë forcën shtëpinë. Dhe ajo na donte ne 
– jo vetëm sepse ishte detyra e saj të na donte, por sepse ajo ishte 
jeta e saj.” 8 Duke shprehur ndjenjat e saj për rëndësinë e të qenit 
nënë, Flora shkroi: “Nëse dëshironi të gjeni madhështi, mos shikoni 
nga froni, shikoni nga djepi. Ka fuqi të madhe te një nënë. Ajo është 
njeriu që brumos zemrën, jetën dhe i jep formë karakterit.” 9

Kur Presidenti Benson ishte larg shtëpisë, ai gjithnjë kërkonte 
mënyra për ta mbikëqyrur dhe forcuar familjen e tij. Ai mbante 
komunikim të rregullt me ta nëpërmjet telefonatave dhe letrave. 
Kur ishte në shtëpi, ai kalonte sa më shumë kohë të mundej me ta. 
Shpesh citonte historinë e “një babai të zënë, i cili i shpjegonte orët 
që kalonte duke luajtur me top me të birin, duke thënë: ‘Më mirë të 
kem dhembje shpine tani, sesa dhembje zemre më vonë’.” 10

Ai kalonte kohë [me orar] të zgjatur me fëmijët e tij edhe më vete. 
Marku kujtoi kohën kur i ati e çoi në Solt- Lejk- Siti të Jutës për të 
parë një mjek specialist: “Sa qejf ishte të isha me Babin, vetëm ai 
dhe unë! Ne flisnim për gjithçka për të cilën dëshiroja të flisja. Edhe 
kur isha i vogël, e dija se Babi më donte, sepse ai ishte me mua dhe 
më ndihmonte të përmirësohesha.” 11

Kur mundej, Presidenti Benson i merrte fëmijët e tij me vetë gjatë 
udhëtimeve të tij. Në mars 1948, ai e mori vajzën e tij Bonin, e cila 
ishte shtatë vjeçe në atë kohë, në një mbledhje për bujqësinë në 
Nebraska. “Shtypit iu ngjall kaq shumë kureshtja nga qëndrimi i 
vogëlushes dhe nga shembulli i pazakontë i një babai që sillte një 
fëmijë kaq të vogël në një udhëtim kaq të gjatë për të marrë pjesë 
në një pritje kaq të shquar, saqë një fotografi e Bonit u nxor në 
faqen e parë [të gazetës] mëngjesin vijues. Por për Plakun Benson 
ndodhia nuk ishte e pazakontë. Ai shpesh i merrte fëmijët me vete 
në udhëtimet jashtë qytetit, edhe si një mjet për të ndërtuar marrë-
dhënie të mira, ashtu edhe për t’i edukuar ata.” 12
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Mësime të Ezra Taft Bensonit
1

Thirrja e babait është e përjetshme.

Etër, thirrja juaj është një thirrje e përjetshme nga e cila nuk liro-
heni kurrë. Thirrjet në Kishë, sado të rëndësishme që janë, nga vetë 
natyra e tyre janë vetëm për një periudhë kohe dhe më pas ndodh 
lirimi i duhur. Por thirrja e një babai është e përjetshme dhe rën-
dësia e saj e kapërcen kohën. Është një thirrje si për kohën, ashtu 
edhe për përjetësinë.13

Modeli ose shembulli ynë për atësinë është Ati ynë Qiellor. Si 
punon Ai me fëmijët e Tij? Epo, në mënyrë që ta dinë atë, sigu-
risht, [etërit] do të duhet të dinë diçka rreth ungjillit, planit të madh 
të Zotit.14

Për një burrë, nuk ka thirrje aq të lartë sa ajo e një patriarku të 
drejtë, të martuar në shtëpinë e Zotit, që kryeson mbi fëmijët e Tij. 
Edhe vetë Elohimi na ka thënë t’i drejtohemi Atij si “Ati ynë, që je 
në qiell” (Mateu 6:9; 3 Nefi 13:9).15

2
Etërit duhet të sigurojnë udhëheqje 

shpirtërore në familjet e tyre.

Babai duhet të ketë uri, etje dhe të mos e mbajë vendi për ta 
bekuar familjen e tij, për të shkuar te Zoti, për t’i përsiatur fjalët 
e Zotit e për të jetuar me anë të Shpirtit për të ditur mendjen dhe 
vullnetin e Zotit dhe atë çfarë ai duhet të bëjë për ta udhëhequr 
familjen e tij.16

[Etër,] ju keni një përgjegjësi të shenjtë për të siguruar udhëheqje 
shpirtërore në familjen tuaj.

Në një broshurë të botuar disa vite më parë nga Këshilli i Të 
 Dymbëdhjetëve, ne thamë sa vijon: “Atësia është udhëheqje, lloji 
më i rëndësishëm i udhëheqjes. Kështu ka qenë gjithmonë; kështu 
do të jetë gjithmonë. Atë, me ndihmën e këshillën dhe inkurajimin e 
shoqes tënde të përjetshme, ti kryeson në shtëpi” (Father, Consider 
Your Ways [broshurë, 1973], f. 4–5). . . .
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Me dashuri në zemër për etërit në Israel, më lini t’ju sugjeroj 10 
mënyra të caktuara se si etërit mund t’iu japin udhëheqje shpirtë-
rore fëmijëve të tyre:

1. Jepuni fëmijëve tuaj bekime të atit. Pagëzojini dhe konfirmojini 
fëmijët tuaj. Shugurojini bijtë tuaj në priftëri. Këto do të bëhen pika 
kulmore shpirtërore në jetën e fëmijëve tuaj.

2. Drejtojini vetë lutjet familjare të përditshme, studimin e përdit-
shëm të shkrimit të shenjtë dhe mbrëmjet familjare javore. Përfshirja 
juaj vetjake do t’iu tregojë fëmijëve sa të rëndësishme janë këto 
veprimtari në të vërtetë.

3. Kurdoherë që të jetë e mundur, merrni pjesë në mbledhjet e 
Kishës së bashku si familje. Adhurimi familjar nën udhëheqjen tuaj 
është jetik për mirëqenien shpirtërore të fëmijëve tuaj.

4. Dilni në takime baba- bijë dhe në shëtitje baba- bij me fëmijët 
tuaj. . . .

5. Krijoni tradita pushimesh e udhëtimesh dhe ekskursionesh 
familjare. Këto kujtime nuk do të harrohen kurrë nga fëmijët tuaj.

6. Bëni rregullisht biseda vetëm për vetëm me fëmijët tuaj. Lërini 
ata të flasin për atë që iu pëlqen. Mësojuni parimet e ungjillit. Më-
sojuni vlerat e vërteta. Thuajuni që i doni. Koha vetjake me fëmijët 
tuaj u tregon atyre se cilat janë përparësitë e Babit të tyre.

7. Mësojini fëmijët tuaj të punojnë dhe tregojuni atyre vlerën e të 
punuarit për një synim të denjë. . . .

8. Nxitni muzikën, artin dhe letërsinë e mirë në shtëpitë tuaja. 
Shtëpitë që kanë një shpirt finese dhe bukurie, do ta bekojnë jetën 
e fëmijëve tuaj përgjithmonë.

9. Për aq sa e lejon largësia, shkoni rregullisht në tempull me 
bashkëshorten tuaj. Fëmijët tuaj paskëtaj do ta kuptojnë më mirë 
rëndësinë e martesës në tempull dhe të betimeve të tempullit, dhe 
të njësisë së përjetshme familjare.

10. Bëjini fëmijët ta shikojnë gëzimin dhe kënaqësinë tuaj nga 
shërbimi në Kishë. Kjo mund të bëhet ngjitëse për ta, ndaj edhe ata, 
do të dëshirojnë të shërbejnë në Kishë dhe do ta duan mbretërinë.
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O bashkëshortë dhe etër në Izrael, ju mund të bëni kaq shumë 
për shpëtimin dhe ekzaltimin e familjeve tuaja! Përgjegjësitë tuaja 
janë kaq të rëndësishme.17

Ne ndonjëherë, dëgjojmë tregime për burra, madje në Kishë, që 
mendojnë se të qenit kreu i shtëpisë, në një farë mënyrë i vendos 
ata në një rol eprori dhe u lejon të japin urdhra dhe t’i vënë kushte 
familjes së tyre.

Apostulli Pal vë në dukje se “burri është kreu i gruas, sikurse 
edhe Krishti është kreu i kishës” (Efesianëve 5:23, kursivet shtuar.) 
Ky është modeli që duhet të ndjekim në rolin tonë të kryesimit në 
shtëpi. Ne nuk e shikojmë Shpëtimtarin ta udhëheqë Kishën me 
një dorë të ashpër apo të rreptë. Ne nuk e shohim Shpëtimtarin ta 
trajtojë Kishën e Tij me mungesë respekti apo shpërfillje. Ne nuk 
e shohim Shpëtimtarin të përdorë forcë ose imponim për të për-
mbushur qëllimet e Tij. Askund nuk e shohim Shpëtimtarin të bëjë 
ndonjë gjë tjetër përveç gjërave që e ngrenë moralisht, e lartësojnë, 
e ngushëllojnë dhe e ekzaltojnë Kishën. Vëllezër, jua them me shu-
më solemnitet, Ai është modeli që duhet të ndjekim teksa marrim 
përsipër udhëheqjen shpirtërore në familjet tona.18

“Bëni rregullisht biseda vetëm për vetëm me fëmijët tuaj.”
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Si patriarku i shtëpisë suaj, ju keni një përgjegjësi serioze për ta 
pranuar udhëheqjen në punën me fëmijët tuaj. Ju duhet të ndih-
moni për të krijuar një shtëpi ku Shpirti i Zotit mund të banojë. . . .

Shtëpitë tuaja duhet të jenë parajsë e paqe dhe gëzim për famil-
jet tuaja. Sigurisht që asnjë fëmijë nuk duhet të ketë frikë nga vetë 
babai i tij – veçanërisht nga një baba me priftëri. Detyra e një babai 
është ta bëjë shtëpinë e tij një vend lumturie dhe gëzimi. . . . Efekti 
i fuqishëm i etërve të drejtë kur japin shembull, disiplinojnë dhe 
përgatitin, edukojnë dhe japin dashuri është jetik për mirëqenien 
shpirtërore të fëmijëve [të tyre].19

3
Roli i nënës shugurohet nga Perëndia.

[Nënat] janë, ose duhet të jenë, vetë zemra dhe shpirti i famil-
jes. Nuk ekziston asnjë fjalë më e shenjtë në shkrimet laike apo të 
shenjta sesa fjala nënë. Nuk ka punë më fisnike sesa ajo e një nëne 
të mirë dhe që i druhet Perëndisë.

Në familjen e përjetshme, Perëndia vendosi që etërit duhet të 
kryesojnë në shtëpi. Etërit duhet të sigurojnë të ardhura, të japin 
dashuri, të japin mësim dhe të drejtojnë. Edhe roli i nënës është i 
shuguruar nga Perëndia. Nënat duhet të ngjizin, lindin, edukojnë, 
japin dashuri dhe të përgatitin. Kështu shpallin zbulesat.20

Ne e kuptojmë se disa gra, jo për faj të tyre, nuk janë në gjendje 
të lindin fëmijë. Këtyre motrave të dashura, çdo profet i Perëndisë 
u ka premtuar se ato do të bekohen me fëmijë në përjetësi dhe se 
pasardhësit nuk do t’u mohohen atyre.

Nëpërmjet besimit të pastër, lutjeve përgjëruese, agjërimit dhe 
bekimeve të veçanta, shumë prej po këtyre motrave të dashura, 
me shokët e tyre fisnikë krah tyre, u kanë ndodhur mrekulli në jetë 
dhe janë bekuar me fëmijë. Të tjera kanë zgjedhur me lutje që të 
birësojnë fëmijë. Ne i përshëndesim këto çifte të mrekullueshme 
për sakrificat dhe dashurinë që u keni dhënë atyre fëmijëve që keni 
zgjedhur t’i quani tuajt.21

Perëndia i bekoftë nënat tona të mrekullueshme. Ne lutemi 
për ju. Ne ju mbështetim. Ne ju nderojmë teksa ju lindni, edukoni, 
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përgatitni, jepni mësim dhe dashuri në përjetësi. Ju premtoj bekimet 
e qiellit dhe “gjithçka që Ati . . . ka” (shih DeB 84:38) teksa lartësoni 
thirrjen më fisnike të të gjithave – thirrjen e nënës në Sion.22

4
Nënat duhet të japin dashuri e mësim dhe të 
kalojnë kohë të efektshme me fëmijët e tyre.

Nëna në Sion, rolet tuaja të dhëna nga Perëndia janë aq jetike për 
ekzaltimin tuaj vetjak e për shpëtimin dhe ekzaltimin e familjes suaj. 
Një fëmijë ka nevojë për një nënë më tepër se për të gjitha gjërat që 
mund të blejë paraja. Kalimi i kohës me fëmijët tuaj është dhurata 
më e madhe e të gjithave.23

Me dashuri në zemër për nënat e Sionit, do të doja të sugjeroja 
tani 10 mënyra të posaçme se si nënat tona mund të kalojnë kohë 
të efektshme me fëmijët e tyre.

[Së pari,] sa herë që është e mundur, jini të pranishme me fëmijët 
tuaj kur vinë ose ikin – kur ikin dhe kthehen nga shkolla, kur ikin 
dhe kthehen nga daljet në takime, kur sjellin shokë në shtëpi. Jini 
të pranishme qoftë nëse fëmijët tuaj janë 6 apo 16 vjeç. . . .

Së dyti, nëna, gjeni kohë për të qenë mike e vërtetë për fëmijët 
tuaj. Dëgjojini fëmijët tuaj, dëgjojini me të vërtetë. Flisni me ta, 
qeshni dhe bëni shaka me ta, këndoni me ta, luani me ta, qani 
me ta, përqafojini ata, lavdërojini ata sinqerisht. Po, kaloni kohë 
rregullisht vetëm për vetëm me çdo fëmijë. Jini një mike e vërtetë 
për fëmijët tuaj.

Së treti, gjeni kohë për t’iu lexuar fëmijëve tuaj. Lexojuni bijve 
dhe bijave tuaja, duke nisur që në djep. . . . Do të mbillni një da-
shuri për letërsinë e mirë dhe një dashuri të vërtetë për shkrimet e 
shenjta nëse do t’u lexoni fëmijëve tuaj rregullisht.

Së katërti, gjeni kohë për t’u lutur me fëmijët tuaj. Lutjet familjare, 
nën drejtimin e atit, duhet të bëhen në mëngjes dhe në darkë. Bëjini 
fëmijët tuaj ta ndiejnë besimin tuaj teksa u bëni thirrje bekimeve të 
qiellit që të zbresin mbi ta. . . . Bëjini fëmijët tuaj të marrin pjesë në 
lutjet familjare dhe vetjake dhe t’i gëzohen bisedave të tyre të ëmbla 
me Atin e tyre Qiellor.
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Së pesti, gjeni kohë për të mbajtur një mbrëmje familjare kup-
timplote javore. Bëjini fëmijët tuaj të përfshihen aktivisht. Mësojuni 
parime të sakta. Bëjeni këtë një prej traditave tuaja familjare. . . .

Së gjashti, gjeni kohë për të qenë së bashku gjatë kohës së vakte-
ve sa më shpesh të jetë e mundur. Kjo është një sfidë ndërsa fëmijët 
rriten dhe jeta bëhet më e ngarkuar. Por, gjatë vakteve ndodhin 
biseda të gëzueshme, tregime mbi planet dhe veprimtaritë e ditës 
si dhe çaste të veçanta mësimdhënieje sepse prindërit dhe fëmijët 
përpiqen t’i bëjnë të ndodhin.

Së shtati, gjeni kohë për t’i lexuar shkrimet shenjta së bashku si 
familje përditë. . . . Leximi i Librit të Mormonit së bashku si familje 
do të sjellë veçanërisht shpirtshmëri më të madhe në shtëpinë tuaj 
dhe do t’u japin si prindërve, ashtu edhe fëmijëve fuqinë për t’i bërë 
ballë tundimit dhe për ta pasur Frymën e Shenjtë si shoqëruesin e 
tyre të vazhdueshëm. Ju premtoj se Libri i Mormonit do t’i ndryshojë 
jetët në familjen tuaj.

Së teti, gjeni kohë për t’i bërë gjërat si familje. Bëjini shëtitjet e 
piknikët familjarë dhe festimet e ditëlindjeve e udhëtimet kohë të 
veçanta dhe ndodhi të bukura për t’u kujtuar. Sa herë që është e 

“Gjeni kohë për t’iu lexuar fëmijëve tuaj.”
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mundur, merrni pjesë si familje në ngjarje ku është përfshirë njëri 
prej pjesëtarëve të familjes, të tilla si një teatër në shkollë, një ndesh-
je, një bisedë, një interpretim muzikor. Merrni pjesë në mbledhjet 
e Kishës së bashku dhe uluni bashkë si familje kur mundeni. Në-
nat që i ndihmojnë familjet të luten dhe të luajnë së bashku, do t’i 
[ndihmojnë ato] të qëndrojnë së bashku dhe do ta bekojnë jetën e 
fëmijëve përgjithmonë.

Së nënti, nëna, gjeni kohë për t’i mësuar fëmijët tuaj. Shfrytëzojini 
çastet e mësimdhënies gjatë vakteve, në mjedise rastësore ose gjatë 
kohëve të veçanta të bisedimeve ulur, në fund të shtratit në mbarim 
të ditës, ose gjatë një ecjeje herët në mëngjes së bashku. . . .

Dashuria dhe shqetësimi plot lutje i një nëne për fëmijët e saj 
janë përbërësit më të rëndësishëm në mësimdhënien e saj ndaj tyre. 
Mësojuni fëmijëve parimet e ungjillit. Mësojuni se ia vlen të jesh i 
mirë. Mësojuni se nuk ka siguri në mëkat. Mësojuni një dashuri për 
ungjillin e Jezu Krishtit dhe një dëshmi për natyrën e tij hyjnore.

Mësojuni bijve dhe bijave tuaja thjeshtësinë dhe mësojuni ta res-
pektojnë të qenit burrë dhe të qenit grua. Mësojuni fëmijëve tuaj 
pastërtinë seksuale, standardet e duhura të daljes në takime, mar-
tesën në tempull, shërbimin misionar dhe rëndësinë e pranimit dhe 
lartësimit të thirrjeve të Kishës.

Mësojuni një dashuri për punën dhe vlerën e një arsimimi të 
mirë.

Mësojuni rëndësinë e llojit të duhur të argëtimit, përfshirë filmat, 
videot, muzikën, librat dhe revistat e përshtatshme. Diskutoni për të 
këqijat e pornografisë dhe drogës dhe mësojuni vlerën e të jetuarit 
të jetës së pastër moralisht.

Po, nëna, mësojuni fëmijëve tuaj ungjillin në vetë shtëpinë tuaj, 
në vetë vatrën tuaj familjare. Kjo është mësimdhënia më e efekt-
shme që fëmijët tuaj do të marrin ndonjëherë. . . .

Së dhjeti e së fundi, nëna, gjeni kohë për t’i dashur me të vërtetë 
fëmijët tuaj të vegjël. Dashuria e pakushtëzuar e një nëne i ngjan 
dashurisë së Krishtit.

Edhe fëmijët tuaj adoleshentë kanë nevojë për të njëjtin lloj da-
shurie dhe vëmendjeje. Duket më e lehtë për shumë nëna dhe etër 
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që t’ua shprehin dashurinë fëmijëve të tyre kur janë të vegjël, por 
më e vështirë kur janë më të rritur. Punoni për këtë me lutje. Nuk 
ka pse të ketë boshllëqe midis brezave. Dhe çelësi është dashuria. 
Të rinjtë tanë kanë nevojë për dashuri dhe vëmendje, jo për llastim. 
Ata kanë nevojë për ndjeshmëri dhe mirëkuptim, jo për mosintere-
sim nga nënat dhe etërit. Ata kanë nevojë për kohën e prindërve. 
Mësimet e dhëna me ëmbëlsi dhe dashuria e besimi i nënës te një 
bir apo bijë adoleshente mund t’i shpëtojë ata me plot kuptimin e 
fjalës nga një botë e ligë.24

A e dini një arsye përse nënat e drejta i duan kaq shumë fëmijët 
e tyre? Sepse ato sakrifikojnë kaq shumë për ta. Ne i duam ata për 
të cilët sakrifikojmë dhe ne sakrifikojmë për ata që duam.25

5
Prindërit duhet të punojnë së bashku me unitet 

dhe dashuri në rritjen e fëmijëve të tyre.

Bashkëshortët dhe bashkëshortet, si bashkëkrijues, duhet t’i mi-
rëpresim me padurim dhe lutje fëmijët në shtëpitë e tyre. . . . Të 
bekuar janë burri dhe gruaja që kanë një familje me fëmijë. Gëzimet 
dhe bekimet më të thella në jetë janë të lidhura me familjen, të qenit 
prindër dhe sakrificën. Ia vlen pothuajse çdo sakrificë për të bërë 
që ata shpirtra të ëmbël të vijnë në shtëpi.26

Kur prindërit, me shoqëri, dashuri dhe bashkim, e përmbushin 
përgjegjësinë e tyre të caktuar nga qielli dhe fëmijët përgjigjen me 
dashuri dhe bindje, rezultati është gëzimi i madh.27

Perëndia na ndihmoftë ta mbështetim njëri- tjetrin. Filloftë kjo në 
shtëpi teksa i mbështetim familjet tona. Pastë atje një shpirt besni-
kërie, bashkimi, dashurie dhe respekti të ndërsjellë. Qofshin bash-
këshortët besnikë ndaj bashkëshorteve të tyre, të vërtetë ndaj tyre, 
paçin dashuri për to, u përpjekshin t’ua lehtësojnë barrat dhe e 
mbajtshin bashkë me to përgjegjësinë për përkujdesjen, përgatitjen 
dhe edukimin e fëmijëve. Tregofshin nënat dhe bashkëshortet një 
shpirt ndihme ndaj bashkëshortëve të tyre, i përkrahshin e i mbësh-
tetshin ata në detyrat e tyre të priftërisë dhe qofshin besnike e të 
vërteta ndaj thirrjeve që iu vijnë atyre nga priftëria e Perëndisë.28

Qofshim besnikë ndaj këtij detyrimi të madh të të qenit prindër, 
këtij detyrimi të shenjtë, që të mund t’i ndërtojmë shtëpitë tona fort 
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mbi parime të përjetshme, që të mos kemi keqardhje. Mos qofshim 
kurrë tradhtarë [jo besnikë] ndaj mirëbesimit të madh që na është 
dhënë. E mbajtshim gjithnjë në mendje se, këta shpirtra që kanë 
hyrë në shtëpinë tonë, janë shpirtra të çmuar.29

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Presidenti Benson tha: “Modeli ose shembulli ynë për atësinë 

është Ati ynë Qiellor” (pjesa 1). Në çfarë mënyrash mund ta 
ndjekin etërit tokësorë shembullin që ka dhënë Ati Qiellor?

• Merrni parasysh listën e Presidentit Benson me “10 mënyra të 
caktuara se si etërit mund t’iu japin udhëheqje shpirtërore fëmi-
jëve të tyre” (pjesa 2). Si mendoni se mund të ndikojë secili prej 
këtyre rekomandimeve te fëmijët?

• Presidenti Benson shpalli: “Nuk ka punë më fisnike sesa ajo e 
një nëne të mirë dhe që i druhet Perëndisë” (pjesa 3). Çfarë 
shembujsh të mëmësisë fisnike keni parë? Ndërsa qëndrimet e 
botës rreth mëmësisë ndryshojnë, çfarë mund të bëjmë ne për t’i 
përkrahur përgjegjësitë fisnike e të shenjta të nënave?

• Cilat janë disa të mira që vijnë kur prindërit dhe fëmijët kalojnë 
kohë së bashku? (Për disa shembuj, shih pjesën 4.)

• Cilat janë disa bekime që i vijnë një shtëpie, kur prindërit janë të 
bashkuar në përgjegjësitë e tyre? (Shih pjesën 5.) Çfarë mund të 
bëjnë etërit dhe nënat që të jenë më të bashkuar? Në çfarë më-
nyrash mund të marrin prindërit e vetëm forcën që u duhet për 
t’i përmbushur këto përgjegjësi?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Fjalët e Urta 22:6; Efesianëve 6:4; Mosia 4:14–15; Alma 56:45–48; 

3 Nefi 22:13; shih edhe “Familja: Një Proklamatë Drejtuar Botës”, 
Liahona, nëntor 2010, f. 129

Ndihmë për Mësimdhënien
“Ndërsa e përgatitni veten shpirtërisht dhe e pranoni Zotin në 

mësimdhënien tuaj, ju do të bëheni një mjet në duart e Tij. Fryma 
e Shenjtë do t’i lartësojë fjalët tuaj me fuqi” (Teaching, No Greater 
Call [1999], f. 41).
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“Kam ndjenja të veçanta për të moshuarit. . . .  
Ndiej se i kuptoj deri diku, pasi jam një prej tyre.”
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Të Moshuarit në Kishë

“Qofshin këto vite të arta, vitet tuaja më të mira 
teksa jetoni e jepni dashuri dhe shërbeni me plotësinë 

tuaj. Dhe Perëndia i bekoftë ata që japin shërbesë 
për nevojat tuaja – familjen tuaj, miqtë tuaj dhe 
bashkanëtarët dhe udhëheqësit tuaj të Kishës.”

Nga Jeta e Ezra Taft Bensonit

Ezra Taft Benson ishte 86 vjeç kur u bë President i Kishës. Ai i 
kuptonte gëzimet dhe sfidat që vijnë gjatë viteve të vona të jetës. 
Një gëzim për të ishte shoqërimi i tij i vazhdueshëm me të shoqen, 
Florën. Çifti festoi përvjetorin e vet të 60- të të martesës gjatë vitit të 
tij të parë si President. Ata gëzoheshin në shoqërinë e njëri- tjetrit 
dhe shkonin në tempull së bashku pothuajse çdo të premte në mën-
gjes. Në festën e ditëlindjes së tij të 87- të, dikush e pyeti Presidentin 
Benson për sekretin e jetës së tij të gjatë e të lumtur. “Përpara se ai 
të mundej të përgjigjej, motra Benson tha duke e ngacmuar, por në 
mënyrë kuptimplote: ‘Ai ka një grua të mirë’” 1.

Në vitet e tyre të pleqërisë, Presidentit dhe motrës Benson iu 
pëlqente shumë të kalonin kohë me fëmijët dhe nipërit e mbesat e 
tyre dhe familja vazhdoi të mësonte nga shembulli i tyre. “Një mbe-
së jetoi me gjyshërit gjatë pjesës më të madhe prej tetëmbëdhjetë 
muajve të parë të tij si president dhe, me kërkesën e tyre, shpesh 
udhëtonte me ta për t’i ndihmuar e për t’i plotësuar nevojat e tyre 
vetjake. Dhe ajo i vëzhgonte nga afër gjyshërit e saj në shtëpi – dal-
jet e tyre në takim te një lokal akulloreje; të ndenjurit ulur në kolltuk 
e duke u kapur për dore teksa sillnin kujtime ndër mend, këndonin 
dhe qeshnin së bashku; bisedat e ngrohta që kishin me mësuesit e 
shtëpisë dhe të tjerë që vinin për vizitë.” 2
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Nipërit e mbesat e kuptuan se çfarë bekimi është të kesh ndikimin 
e gjyshërve të mençur e të dashur. “Një mbesë shkroi falënderimet 
e saj pasi Presidenti Benson e kishte këshilluar atë dhe të shoqin 
lidhur me një vendim të vështirë. ‘Ne të pyetëm se çfarë mendimi 
kishe dhe ti the: “Lutuni rreth kësaj. Kam besim se do të merrni ven-
dimin e duhur.” Besimi yt te ne, na dha më tepër siguri.’” 3

Për konferencën e përgjithshme që vijoi menjëherë pas ditëlind-
jes së tij të 90- të, Presidenti Benson përgatiti një fjalim drejtuar “ndaj 
të moshuarve në Kishë dhe familjeve të tyre si dhe atyre që u shër-
bejnë nevojave të tyre”. Në hyrje, ai shprehu lidhjen e tij vetjake me 
temën: “Kam ndjenja të veçanta për të moshuarit – për këtë grup 
të mrekullueshëm burrash e grash. Ndiej se i kuptoj deri diku, pasi 
jam një prej tyre.” 4

Mësime të Ezra Taft Bensonit
1

Zoti i njeh dhe i do të moshuarit dhe ka vënë shumë 
nga përgjegjësitë e Tij më të mëdha mbi ta.

Zoti i njeh dhe i do të moshuarit mes njerëzve të Tij. Ka qenë 
përherë kështu dhe mbi ta Ai ka vënë shumë nga përgjegjësitë e Tij 
më të mëdha. Në periudha të ndryshme ungjillore, Ai e ka udhërrë-
fyer popullin e Tij nëpërmjet profetëve që qenë të shkuar në moshë. 
Ai kishte nevojë për urtësinë dhe përvojën e moshës, drejtimin e 
frymëzuar nga njerëzit me vite të gjata besnikërie të vërtetuar ndaj 
ungjillit të Tij.

Zoti e bekoi Sarën, në moshë të vjetër, që t’i lindte një fëmijë 
Abrahamit. Ndoshta predikimi më i shkëlqyer i Mbretit Beniamin u 
dha kur ai ishte shumë i moshuar dhe në prag të vdekjes. Ai ishte 
me të vërtetë një mjet në duart e Zotit teksa qe në gjendje ta udhë-
hiqte dhe të vendoste paqen mes popullit të tij.

Shumë burra e gra të tjerë përgjatë epokave kanë arritur gjëra të 
mëdha teksa shkuan përpara për t’i shërbyer Zotit dhe fëmijëve të 
tij, madje edhe në moshë të thyer.

Në periudhën tonë ungjillore, nga [ata] profetë që janë thirrur prej 
Zotit, shumë u thirrën kur ishin në të shtatëdhjetat ose të tetëdhjetat, 
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madje edhe më të mëdhenj. Sa i njeh dhe i do Zoti fëmijët e Tij që 
kanë dhënë kaq shumë gjatë viteve të tyre të përvojës!

Ne ju duam ju që jeni të moshuar në Kishë. Ju jeni segmenti me 
rritjen më të shpejtë i popullimit tonë në botë sot, ashtu si edhe 
brenda Kishës.

Dëshirat tona janë që vitet tuaja të arta të jenë të mrekullueshme 
dhe shpërblyese. Ne lutemi që ju ta ndieni gëzimin e një jete të ka-
luar mirë dhe një jete të mbushur me kujtime të dashura e pritshmë-
ri akoma më të mëdha përmes shlyerjes së Krishtit. Ne shpresojmë 
se ju do ta ndieni paqen që Zoti u premtoi atyre që vazhdojnë të 
përpiqen t’i mbajnë urdhërimet e Tij dhe të ndjekin shembullin e 
Tij. Ne shpresojmë që ditët tuaja të jenë plot me gjëra për të bërë 
dhe mënyra në të cilat ju mund t’iu jepni shërbim të tjerëve që nuk 
janë aq fatlumë sa ju. Të qenit më të vjetër, thuajse gjithmonë do të 
thotë të qenit më të mirë, pasi bollëku i urtësisë dhe përvojës suaj 
mund të vazhdojë të zgjerohet e rritet teksa i ndihmoni të tjerët.5

2
Ne mund të përfitojmë shumë  

nga vitet tona të pleqërisë.

Na lejoni t’ju sugjerojmë tetë fusha në të cilat ne mund të përfi-
tojmë shumë nga vitet tona të pleqërisë:

1. Punoni në tempull dhe shkoni shpesh atje. Ne që jemi më të 
moshuar, duhet t’i përdorim energjitë jo vetëm për të bekuar pa-
raardhësit tanë, por për t’u siguruar se, deri sa të jetë e mundur, të 
gjithë pasardhësit tanë të mund të marrin ordinancat e ekzaltimit 
në tempull. Punoni me familjet tuaja; këshillohuni me ta dhe lutuni 
për ata që mund të mos jenë ende të gatshëm ta përgatitin veten.

Ne i nxitim të gjithë [ata] që munden, që të shkojnë vazhdimisht 
në tempull dhe të pranojnë thirrjet për të shërbyer në tempull kur 
shëndeti e forca dhe largësia e lejojnë. Ne mbështetemi te ju për 
ndihmë për shërbimin në tempull. Me numrin e rritur të tempujve, 
ne kemi nevojë për më tepër nga anëtarët tanë që ta përgatitin 
veten për këtë shërbim të ëmbël. Motra Benson dhe unë, jemi mi-
rënjohës që pothuajse çdo javë mund të shkojmë në tempull së 
bashku. Çfarë bekimi ka qenë ky në jetën tonë!
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2. Mblidhini dhe shkruajini historitë familjare. Ne ju bëjmë thirrje 
që ta ndiqni me zell mbledhjen dhe shkrimin e historive vetjake 
dhe familjare. Në shumë raste, vetëm ju e keni brenda jush histo-
rinë, kujtimin e njerëzve tuaj të dashur, datat dhe ngjarjet. Në disa 
situata, ju jeni historia familjare. Ka vetëm pak mënyra në të cilat 
trashëgimia juaj do të ruhet më mirë sesa me anë të mbledhjes dhe 
shkrimit të historive tuaja prej jush.

3. Filloni të përfshiheni në shërbimin misionar. Ne kemi nevojë 
për numra më të mëdhenj misionarësh në moshë në shërbimin 
misionar. Atje ku shëndeti dhe të ardhurat e bëjnë të mundur, ne u 
bëjmë thirrje qindra më shumë çifteve tona që ta sistemojnë jetën 
dhe punët e tyre dhe të shkojnë në misione. Sa nevojë kemi për ju 
në terrenin e misionit! Ju jeni në gjendje të kryeni shërbim misionar 
në mënyra që misionarët tanë të rinj nuk munden.

Jam mirënjohës që dy prej vetë motrave të mia të veja qenë në 
gjendje të shërbenin si shoqe misioni së bashku në Angli. Ato ishin 
gjashtëdhjetë e tetë dhe shtatëdhjetë e tre vjeç kur u thirrën dhe të 
dyja patën një përvojë të mrekullueshme.

Çfarë shembulli dhe bekimi është për pasardhësit e një familjeje 
kur gjyshërit shërbejnë në misione. Shumica e çifteve të moshua-
ra që shkojnë në mision, forcohen dhe rigjallërohen nga shërbimi 
misionar. Përmes kësaj mënyre të shenjtë shërbimi, shumë njerëz 
shenjtërohen dhe ndiejnë gëzimin e sjelljes të të tjerëve në njohu-
rinë e plotësisë së ungjillit të Jezu Krishtit. . . .

4. Jepni udhëheqje me anë të ndërtimit të bashkimit familjar. Ne 
i nxitim të gjithë anëtarët në moshë, kur kanë mundësi, që t’i mble-
dhin së bashku familjet e tyre. Organizojini ato në njësi të lidhura. 
Udhëhiqni në mbledhjet familjare. Caktoni ribashkime familjare ku 
mund të ndihet dhe mësohet miqësia dhe trashëgimia familjare. 
Disa nga kujtimet më të ëmbla që kam, janë nga ribashkimet dhe 
mbledhjet e vetë familjes sonë. Zhvilloni tradita të mrekullueshme 
familjare që do t’ju lidhin së bashku përjetësisht. Duke e bërë këtë, 
ne mund të krijojmë një copëz qiell pikërisht këtu mbi tokë brenda 
familjeve individuale. Përpos së gjithash, përjetësia do të jetë veçse 
një zgjatim i jetës së drejtë familjare.
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5. Pranojini dhe përmbushini thirrjet e Kishës. Ne kemi mirëbe-
sim se të gjithë anëtarët në moshë që kanë mundësi, do t’i pranojnë 
thirrjet në Kishë dhe do t’i përmbushin me dinjitet. Jam mirënjohës 
që vetë njoh vëllezër që janë në të shtatëdhjetat dhe të tetëdhjetat e 
tyre të cilët po shërbejnë si peshkopë e presidentë dege. Sa nevojë 
kemi për këshillën dhe ndikimin e juve që keni ecur shumë në 
shtegun e jetës! Ne të gjithë kemi nevojë të dëgjojmë për sukseset 
tuaja dhe mënyrën se si i keni mposhtur vuajtjen, dhembjen apo 
zhgënjimin, duke u bërë më të fortë ngaqë i keni përjetuar ato.

Ka mundësi të pasura për ju që të shërbeni në shumicën e orga-
nizatave të Kishës. Ju keni kohën dhe themelin e fortë të ungjillit që 
ju mundësojnë të bëni një punë të shkëlqyer. Në kaq shumë mënyra 
ju jeni përgjegjës për shërbim besnik në Kishë. Ne ju falënderojmë 
për gjithçka që keni bërë dhe lutemi që Zoti t’ju forcojë për të bërë 
më tepër.

6. Planifikojeni të ardhmen tuaj financiare. Teksa shkoni përpara 
në jetë drejt daljes në pension dhe dhjetëvjeçarëve që pasojnë, ne i 
ftojmë të gjithë anëtarët në moshë që të planifikojnë duke kursyer për 

“Qofshin këto vite të arta, vitet tuaja më të mira teksa jetoni 
e jepni dashuri dhe shërbeni me plotësinë tuaj.”
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vitet që pasojnë punën me kohë të plotë. Le ta shmangim borxhin 
e panevojshëm. Ne këshillojmë gjithashtu kujdes në nënshkrimin e 
përbashkët të dokumenteve financiare, madje edhe me pjesëtarë të 
familjes, kur të ardhurat e pensionit mund të vihen në rrezik.

Jini edhe më të kujdesshëm në moshë të shkuar lidhur me ske-
mat “e pasurimit”, hipotekimin e shtëpive ose investimin në sipër-
marrje të pasigurta. Vazhdoni me kujdes që planifikimi i një jete 
të tërë të mos prishet nga një apo një seri vendimesh të gabuara 
financiare. Planifikojeni të ardhmen tuaj financiare që herët, më pas 
ndiqni planin.

7. Jepni shërbim si të Krishtit. Shërbimi si i Krishtit ekzalton. Duke 
e ditur këtë, ne u bëjmë thirrje të gjithë anëtarëve në moshë që janë 
në gjendje, ta shtyjnë draprin në shërbim ndaj të tjerëve. Kjo mund 
të jetë pjesë e procesit të shenjtërimit. Zoti ka premtuar se ata që 
e humbasin jetën në shërbimin ndaj të tjerëve do ta gjejnë veten e 
tyre. Profeti Jozef Smith na tha se duhet “t’i shpenzojmë jetët tona” 
për të bërë të ndodhin qëllimet e Zotit (DeB 123:13).

Paqja e gëzimi dhe bekimet do t’i ndjekin ata që u japin shërbim 
të tjerëve. Po, ne e përgëzojmë shërbimin si të Krishtit nga të gjithë, 
por është veçanërisht i ëmbël në jetën e të moshuarve.

8. Qëndroni në formë fizike, të shëndetshëm dhe aktivë. Ne jemi 
të ngazëllyer nga përpjekjet që po bëhen nga kaq shumë prej të 
moshuarve, për të siguruar shëndet të mirë në vitet e shtyra në 
moshë . . .

Sa na pëlqen t’i shohim të moshuarit tanë të mbeten energjikë 
dhe aktivë! Përmes të mbeturit aktivë, edhe mendja, edhe trupi 
funksionojnë më mirë.6

3
Shërbimi ndaj të tjerëve ndihmon për të 

shëruar ata që kanë humbur njerëz të dashur 
ose që tremben nga të qenit vetëm.

Atyre që i kanë humbur bashkëshortët, ne dëshirojmë t’iu shpre-
him gjithashtu dashurinë tonë. Ndonjëherë për disa nga ju ka një 
ndjenjë padobishmërie dhe vetmie që mund të jetë thuajse dërr-
muese. Në kaq shumë raste, nuk ka pse të jetë kështu. Përveç tetë 



K a P i T U l l i  1 6

221

sugjerimeve të sapopërmendura, këtu keni një shembull veprimta-
rish që janë vërtetuar të jenë të dobishme për të tjerët.

Disa njerëz që janë vetëm, e mbajnë veten të zënë duke qepur 
batanije për çdo nip apo mbesë të re që do të martohet ose çdo 
foshnjë të re që i ka lindur familjes. Të tjerë shkruajnë letra për di-
tëlindje ose marrin pjesë në ngjarje shkollore dhe atletike të nipërve 
e mbesave kur munden. Disa përpilojnë albume me fotografi të çdo 
nipi e mbese për t’ia dhënë për ditëlindje. . . .

Ne shohim një numër të madh nga vejushat tona që bëjnë punë 
vullnetare . . . në spitale ose japin lloje të tjera shërbimi në komu-
nitet. Shumë njerëz gjejnë përmbushje në këto mënyra.

Çelësi për ta mposhtur vetminë dhe ndjenjën e padobishmërisë 
për dikë që është fizikisht në gjendje, është të dalë nga vetja për të 
ndihmuar të tjerët që janë me të vërtetë në nevojë. Ne u premtojmë 
atyre që do të japin këtë lloj shërbimi se, deri në njëfarë mase, ju 
do të shëroheni nga humbja e njerëzve të dashur ose nga tmerri i të 
qenit vetëm. Mënyra për t’u ndier më mirë rreth situatës suaj vetjake 
është të përmirësoni rrethanat e dikujt tjetër.7

4
Në kohë sëmundjeje e dhembjeje, ne mund të 

mbetemi të fortë në qëndrim dhe shpirt.

Atyre që janë të sëmurë dhe vuajnë dhembjet e peripecitë e 
jetës, ne u shprehim dashuri dhe interesim të veçantë. Zemrat dhe 
lutjet tona janë me ju. Kujtoni atë që babai Lehi tha në bekimin e 
të birit, Jakobit, i cili kishte vuajtur në duart e vëllezërve të tij më 
të mëdhenj Lamanit dhe Lemuelit. Ai tha: “Ti e di madhështinë e 
Perëndisë; dhe ai do t’i shenjtërojë hidhërimet e tua për të mirë” 
(2 Nefi 2:12). Dhe kështu do të bëjë Ai për ju.

Ne lutemi që ju do të vazhdoni të përpiqeni të mbeteni të fortë 
në qëndrim dhe shpirt. Ne e dimë se nuk është gjithnjë e lehtë. Ne 
lutemi që ata të cilët tani bëjnë për ju punë që ju nuk jeni më në 
gjendje t’i bëni për veten tuaj, ta bëjnë atë me dashuri, me butësi 
dhe me një shpirt përkujdesjeje.

Ne shpresojmë se ju do të vazhdoni të keni mendime dhe ndjenja 
të mira në zemër e në mendje dhe shpejt t’i largoni ato që janë të 
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dëmshme dhe shkatërruese për ju. Ne kemi mirëbesim se po i bëni 
lutjet çdo ditë e madje çdo orë, nëse është e nevojshme. Sikurse 
na mëson Libri i Mormonit: “Jetoni çdo ditë me falënderime për 
mëshirat dhe bekimet e shumta që [Perëndia] ju jep” (Alma 34:38).

Ju do të zbuloni se leximi i përditshëm i Librit të Mormonit do 
t’ju ngrejë moralin, do t’ju afrojë më tepër me Shpëtimtarin dhe do 
t’ju ndihmojë të jeni student i ungjillit që mund të ndajë të vërteta 
të mëdha me të tjerët.8

5
Është e rëndësishme që familjet t’u japin prindërve 

dhe gjyshërve të tyre të moshuar dashurinë, 
përkujdesjen dhe respektin që meritojnë.

Tani për pak minuta më lejoni t’u flas familjeve të të moshuarve. 
Ne përsëritim një shkrim të shenjtë nga Psalmet: “Mos më hidh 
poshtë në kohën e pleqërisë; mos më braktis kur forca ime po pa-
kësohet” (Psalmeve 71:9).

Ne i nxitim familjet që t’u japin prindërve dhe gjyshërve të tyre 
të moshuar dashurinë, përkujdesjen dhe respektin që meritojnë. Le 
ta kujtojmë porosinë e shkrimit të shenjtë që duhet të kujdesemi 
për njerëzit e shtëpisë sonë që të mos jemi “më [të këqij] se një jo 
besimtar” (1 Timoteut 5:8). Jam kaq mirënjohës për vetë familjen 
time të shtrenjtë dhe për përkujdesjen e dashur që ata u kanë dhënë 
prindërve të tyre për kaq shumë vite.

Mbani mend se prindërit dhe gjyshërit janë përgjegjësia jonë dhe 
ne duhet të kujdesemi për ta me aftësitë më të mira që kemi. Kur 
të moshuarit nuk kanë familje që të kujdesen për ta, udhëheqësit e 
priftërisë dhe të Shoqatës së Ndihmës duhet të bëjnë çdo përpjekje 
për t’i plotësuar nevojat e tyre në të njëjtën mënyrë të dashur. Ne u 
japim disa sugjerime familjeve të të moshuarve.

Që nga koha kur Zoti i gdhendi Dhjetë Urdhërimet në pllakat 
e gurit, fjalët e Tij nga Sinai kanë jehuar poshtë nëpër shekuj, të 
“nderosh atin tënd dhe nënën tënde” (Eksodi 20:12).

T’i nderojmë dhe respektojmë prindërit tanë do të thotë që të 
kemi një konsideratë të lartë për ta. Ne i duam dhe i vlerësojmë ata 
dhe jemi të shqetësuar për lumturinë dhe mirëqenien e tyre. Ne i 



K a P i T U l l i  1 6

223

trajtojmë ata me mirësjellje dhe interesim të vëmendshëm. Ne për-
piqemi ta kuptojmë pikëpamjen e tyre. Sigurisht, bindja ndaj dëshi-
rave dhe urimeve të drejta të prindërve është një pjesë e nderimit.

Për më tepër, prindërit tanë e meritojnë nderimin dhe respek-
tin tonë pasi na kanë dhënë vetë jetën. Përtej kësaj, ata pothuaj-
se përherë bënë sakrifica të panumërta teksa u përkujdesën dhe 
na ushqyen gjatë foshnjërisë dhe fëmijërisë sonë, na siguruan do-
mosdoshmëritë e jetës dhe na shërbyen gjatë sëmundjeve fizike 
dhe streseve emocionale të rritjes. Në shumë raste, ata na siguruan 
mundësinë për të marrë një arsimim dhe në një farë mase, ata na 
arsimuan ne. Shumë prej asaj që dimë dhe që bëjmë, e mësuam 
nga shembulli i tyre. Qofshim gjithnjë mirënjohës ndaj tyre dhe e 
shfaqshim atë mirënjohje.

Le të mësojmë të jemi falës ndaj prindërve tanë, që, ndofta kanë 
bërë gabime teksa na rritën, po që përherë bënë më të mirën që 
dinin. I falshim ata gjithmonë sikurse do të uronim të faleshim një-
soj nga fëmijët tanë për gabimet që bëjmë.

Edhe kur prindërit bëhen të moshuar, ne duhet t’i nderojmë duke 
u lejuar lirinë e zgjedhjes dhe mundësinë për pavarësi sa më gjatë 
të jetë e mundur. Le të mos ua heqim zgjedhjet që mund t’i bëjnë 
ende. Disa prindër janë në gjendje të jetojnë dhe të kujdesen mirë 
për veten e tyre gjatë viteve të tyre të shkuara dhe u parapëlqen 
kjo. Kur munden, lërini ta bëjnë.

Nëse bëhen më pak të aftë të jetojnë në mënyrë të pavarur, atë-
herë burimet e familjes, Kishës dhe komunitetit mund të nevojiten 
për t’i ndihmuar. Kur të moshuarit bëhen të paaftë të kujdesen për 
veten, madje edhe me ndihmë shtesë, përkujdesja mund të jepet 
në shtëpinë e një pjesëtari të familjes kur është e mundur. Burimet 
e Kishës dhe komunitetit mund të jenë gjithashtu të nevojshme në 
këtë situatë.

Roli i kujdestarit është jetik. Ka nevojë të madhe për të dhënë 
mbështetje dhe ndihmë për një njeri të tillë. Zakonisht personi ësh-
të një bashkëshort/e i/e moshuar ose një bijë në moshë të mesme 
që ka fëmijë për t’u kujdesur dhe që kujdeset edhe për prindin e 
moshuar.9
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6
Ata që janë bekuar të jenë afër gjyshërve 
dhe njerëzve të tjerë të moshuar, kanë një 

shoqërim dhe marrëdhënie të çmuar.

Ne shpresojmë edhe që ju do t’i përfshini të moshuarit në vep-
rimtaritë familjare kur është mundur. Çfarë gëzimi është për ne të 
shohim nga afër nipër e mbesa të ëmbla me një gjysh/e të dashur 
në mesin e tyre. Fëmijëve u pëlqejnë shumë këto raste. Ata kanë 
shumë qejf të vizitohen nga gjyshërit dhe t’i ftojnë për darkë, për 
mbrëmje familjare dhe për ngjarje të tjera të veçanta. Kjo siguron 
mundësi për të dhënë mësim mënyra për t’i nderuar, dashur, res-
pektuar dhe për t’u kujdesur për ata që janë në moshë të thyer.

Gjyshërit mund të kenë një ndikim të thellë te nipërit e mbesat 
e tyre. Koha e tyre përgjithësisht, nuk është aq e ngarkuar dhe e 
zënë sa e prindërve, ndaj mund të hapen e të lexohen libra, mund 
të tregohen histori dhe mund të mësohet zbatimi i parimeve të un-
gjillit. Fëmijët mund të marrin atëherë një këndvështrim për jetën 

“Gjyshërit mund të kenë një ndikim të  
thellë te nipërit e mbesat e tyre.”
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që është jo vetëm shpërblyes, por mund t’u sjellë atyre siguri, paqe 
dhe forcë. Mund të dërgohen letra, [regjistrime] dhe fotografi, veça-
nërisht atje ku largësitë janë të mëdha dhe nuk është e mundur ta 
shihni njëri- tjetrin shpesh. Ata që janë bekuar të jenë afër gjyshërve 
dhe njerëzve të tjerë të moshuar, kanë një shoqërim dhe marrëdhë-
nie të çmuar. Mund të ketë raste kur ata mund të marrin pjesë në 
diplomime, dasma, ekskursione për në tempull . . . dhe ngjarje të 
tjera të veçanta me pjesëtarët e familjes.

Ne gëzohemi tek i shohim fëmijët dhe nipërit e mbesat tona të 
rriten dhe të kenë arritje në mënyra të veçanta teksa ndajmë shumë 
prej gëzimeve të tyre dhe kënaqemi me fitoret e tyre. Lumturia e be-
kon jetën tonë teksa fëmijët tanë përpiqen dhe kanë arritje në vetë 
jetën e tyre. Te 3 Gjoni 1:4 lexojmë: “Nuk kam gëzim më të madh 
nga ky: të dëgjoj se bijtë e mi ecin në të vërtetën”. Dhe të diturit e 
kësaj mund të sjellë një përtëritje të dashurisë dhe guximit për të 
vazhduar në mundimet tona vetjake.10

7
Udhëheqësit e Kishës duhet ta kërkojnë 

Shpirtin me lutje për t’i ndihmuar anëtarët 
të plotësojnë nevojat e të moshuarve.

Ne . . . i nxitim udhëheqësit e priftërisë të të moshuarve që të 
jenë të ndjeshëm ndaj Shpirtit të Atit tonë në Qiell në vlerësimin 
dhe plotësimin e nevojave shpirtërore, fizike, emocionale dhe fi-
nanciare të të moshuarve. Ne kemi mirëbesim se ju do t’i përdorni 
këshilltarët tuaj, udhëheqësit e kuorumit të Priftërisë Melkizedeke, 
mësuesit e shtëpisë dhe mësueset vizitore në këtë përgjegjësi të 
madhe, sepse ne duhet t’i përmbushim këto detyra pa mëdyshje 
apo ngurrim.

Ne shpresojmë se udhëheqësit e priftërisë dhe të organizatave 
ndihmëse do të vazhdojnë t’u japin të moshuarve thirrje në të cilat 
ata mund t’i përdorin rezervuarët e tyre të urtësisë dhe këshillës. 
Ne shpresojmë, kur është e mundur, që secili të mund të jetë një 
mësues shtëpie ose një mësuese vizitore. Edhe ata që janë disi 
të lidhur pas shtretërve dhe shtëpive të tyre mund të ndihmojnë 
ndonjëherë në këtë përkujdesje vëzhguese përmes telefonatave, 
shkrimit të pusullave ose detyrave të tjera të veçanta.
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Një udhëheqës priftërie mund të bëjë shumë për t’i ndihmuar 
dhe nxitur individët dhe çiftet teksa përgatiten për të shërbyer në 
misione. Përmbledhja e tempullit [e quajtur tani indeksimi i historisë 
familjare] dhe programet e mirëqenies janë bekuar jashtëzakonisht 
nga ata që janë në moshë të thyer dhe kanë mundësi për të shër-
byer në këto zona.

Ne shpresojmë që secilit prej individëve dhe çifteve të moshuara 
u janë caktuar mësues shtëpie dhe mësuese vizitore të ndjeshme 
e përkujdesëse. Ngushëllim i madh dhe paqe mund t’iu vijnë atyre 
që e dinë se kanë dikë tek i cili mund të drejtohen në rast urgjence 
apo nevoje. Është e rëndësishme që takti, diplomacia dhe sinqe-
riteti të jenë të dukshme në vlerësimin dhe plotësimin e nevojave 
të këtilla.

Ne shpresojmë që ju do t’i përfshini të moshuarit [që janë] të 
pavarur në detyra të dhembshura shërbimi. Përfshijini ata edhe në 
veprimtaritë shoqërore të kunjit e të lagjes, veçanërisht anëtarët 
beqarë dhe ata me bashkëshortë që varen prej tyre. Kaq shumë 
herë ata lihen në harresë. Veçanërisht në kohën e vdekjes së një 
bashkëshorti/bashkëshorteje, mund të jepet përkujdesje me dashuri. 
Kjo është një kohë shumë delikate për shumicën e tyre.

Ndonjëherë, lehtësimi i përkohshëm është shumë i nevojshëm 
dhe i vlerësuar nga pjesëtarët e familjes që sigurojnë përkujdesje të 
vazhdueshme fizike dhe emocionale për njerëzit me nevoja të ve-
çanta. Është e rëndësishme të ndihmohet familja që të ruajë funksi-
onet e saj si një familje me liri të herëpashershme nga përgjegjësitë 
e rënda që mund të sjellin sëmundjet afatgjata ose vdekjeprurëse. 
Të gjithë kanë nevojë për mbështetje dhe lehtësim të përzemërt nga 
detyrat dërrmuese të sëmundjeve apo problemeve të rënda.

Transporti është shpesh një shqetësim i madh për të moshuarit. 
Ne mund t’iu vijmë në ndihmë duke siguruar një mënyrë që ata të 
marrin pjesë në mbledhjet e tyre të së dielës, të vizitojnë njerëzit 
e dashur, të bëjnë pazar dhe të shkojnë te mjeku apo në klinikë.

Përsëri, ne duhet të kërkojmë frymëzim dhe drejtim plot lutje 
gjatë përkujdesjes për të moshuarit. Ka gjithnjë një larmi të madhe 
individësh dhe nevojash individuale.11
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8
Vitet tona të vona mund të jenë më të mirët.

Perëndia i bekoftë të moshuarit në Kishë. Jua dua me gjithë ze-
mër. Jam një prej jush.

Ju keni shumë arsye për të jetuar. Qofshin këto vite të arta, vi-
tet tuaja më të mira teksa jetoni e jepni dashuri dhe shërbeni me 
plotësinë tuaj. Dhe Perëndia i bekoftë ata që u shërbejnë nevojave 
tuaja – familjen tuaj, miqtë tuaj dhe bashkanëtarët dhe udhëheqësit 
tuaj të Kishës.

Ju lë dëshminë time për gëzimin e të jetuarit – për gëzimet e të 
jetuarit të plotë të ungjillit dhe për kalimin në zjarrin e Rafinuesit 
dhe për procesin e shenjtërimit që ndodh. Siç e tha kaq mirë Apos-
tulli Pal: “Ne e dimë se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë 
për ata që e duan Perëndinë” (Romakëve 8:28).

Lë bekimin tim mbi ju. Shpëtimtari jeton. Kjo është Kisha e Tij. Kjo 
punë është e vërtetë dhe në fjalët e Zotit dhe Shpëtimtarit tonë: “Shi-
koni tek unë dhe duroni deri në fund, dhe do të jetoni; pasi atij që 
duron deri në fund, unë do t’i jap jetën e përjetshme” (3 Nefi 15:9).12.

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Si keni përfituar prej “urtësi[s]ë dhe përvojë[s]” së njerëzve më të 

moshuar se ju? (Shih pjesën 1.)

• Në pjesën 2, Presidenti Benson rendit tetë gjëra që të moshua-
rit mund të bëjnë për të “përfit[uar] shumë nga vitet [e tyre] të 
pleqërisë”. Merreni parasysh secilin sugjerim. Si mund të na e 
pasurojnë jetën këto sugjerime pavarësisht moshës sonë?

• Pse mendoni se shërbimi është “çelësi për ta mposhtur vetminë 
dhe ndjenjën e padobishmërisë”? (Shih pjesën 3.) Kur e keni parë 
që kjo është e vërtetë?

• Përsiatni mbi këshillën e Presidentit Benson për ne kur përjetoj-
më sëmundje dhe dhembje (shih pjesën 4). Si mund të na ndih-
mojë kjo këshillë që “të mbetemi të fortë në qëndrim dhe shpirt”?



K a P i T U l l i  1 6

228

• Merrini parasysh mësimet e Presidentit Benson në pjesën 5. Në 
çfarë mënyrash fëmijët dhe nipërit e mbesat mund t’i nderojnë 
prindërit dhe gjyshërit e tyre të moshuar?

• Kur i keni parë të rinjtë dhe të moshuarit të gëzohen në shoqëri-
në e njëri- tjetrit? (Shih pjesën 6.) Çfarë mund të bëjmë në familjet 
tona dhe në Kishë për të ushqyer marrëdhënie të tilla?

• Çfarë janë disa mënyra në të cilat udhëheqësit e Kishës dhe anë-
tarët e lagjes ose të degës mund të ndihmojnë që të plotësohen 
nevojat e të moshuarve? (Për disa shembuj, shih pjesën 7.)

• Çfarë do të thotë për ju të përjetoni “gëzimet e të jetuarit të plo-
të të ungjillit”? (Shih pjesën 8.) Çfarë shembujsh keni parë ju të 
njerëzve që durojnë me besnikëri deri në fund?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Fjalët e Urta 20:29; Isaia 46:3–4; Lluka 2:36–38; Efesianëve 6:1–3; 

Titit 2:1–5; Jakobit [Bibël] 1:27; DeB 121:7–8

Ndihmë për Studimin
“Të vepruarit sipas asaj që keni mësuar, do t’ju sjellë një kuptim 

të ri dhe të qëndrueshëm (shih Gjoni 7:17)” (Predikoni Ungjillin 
Tim [2004], f. 19). Merrni parasysh të pyetni veten se si mund t’i 
zbatoni mësimet e ungjillit në shtëpi, në punë dhe në përgjegjësitë 
tuaj të Kishës.

Shënime
 1. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson:  

A Biography (1987), f. 502.
 2. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson:  

A Biography, f. 504.
 3. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson:  

A Biography, f. 504–505.
 4. Në Conference Report, tetor 1989, f. 3; 

shih edhe Ensign, nëntor 1989, f. 4.
 5. Në Conference Report, tetor 1989, f. 3; 

shih edhe Ensign, nëntor 1989, f. 4.
 6. Në Conference Report, tetor 1989, 

f. 3–5; shih edhe Ensign, nëntor 1989, 
f. 4–6.

 7. Në Conference Report, tetor 1989, f. 5; 
shih edhe Ensign, nëntor 1989, f. 6.

 8. Në Conference Report, tetor 1989, 
f. 5–6; shih edhe Ensign, nëntor 1989, 
f. 6.

 9. Në Conference Report, tetor 1989, 
f. 6–7; shih edhe Ensign, nëntor 1989, 
f. 6–7.

 10. Në Conference Report, tetor 1989, f. 7; 
shih edhe Ensign, nëntor 1989, f. 7.

 11. Në Conference Report, tetor 1989, 
f. 7–8; shih edhe Ensign, nëntor 1989, 
f. 7–8.

 12. Në Conference Report, tetor 1989, f. 8; 
shih edhe Ensign, nëntor 1989, f. 8.
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Mbajtja e  
Ligjit të Dëlirësisë

“Kodi moral i qiellit si për burrat dhe për 
gratë, është dëlirësi absolute përpara martese 

dhe besnikëri e plotë pas martese.”

Nga Jeta e Ezra Taft Bensonit

Nga udhëtimet shumta si udhëheqës fetar dhe politik, Presidenti 
Ezra Taft Benson ishte fort i vetëdijshëm për rënien e vazhdueshme 
morale kudo në botë, sidomos lidhur me ligjin e dëlirësisë. Ai mbajti 
një qëndrim të fortë kundër kësaj rënieje, duke dhënë mësim se “li-
gji i dëlirësisë është një parim me rëndësi të përjetshme” 1. Ai shpalli 
se “në Kishën dhe mbretërinë e Perëndisë, dëlirësia nuk do dalë 
kurrë jashtë mode, pavarësisht se çfarë mund të thotë ose të bëjë 
bota” 2. Ai dha mësim më tej: “Ne duhet të jemi në botën asnjanëse 
ndaj moralit dhe të pamoralshme, . . . por jo prej saj. Ne duhet të 
jemi në gjendje që të biem të flemë natën, pa pasur nevojë t’i kën-
dojmë së pari ninulla ndërgjegjes sonë.” 3

Për ta ilustruar rëndësinë e të qëndruarit të pastër nga ndikimet 
e pamoralshme të botës, Presidenti Benson tregoi historinë vijuese:

“Më kujtohet historia e një të reje, e cila me djalin që do të dilte 
në takim, po shkonte në një vend me nam jo të mirë, kundër kë-
shillës së urtë të prindërve të saj. Pyetja e saj ishte: ‘Çfarë të keqe 
ka të hysh brenda për të parë se çfarë bëhet atje?’ Prindërit e saj me 
sa duket u dorëzuan dhe sugjeruan që ajo të vishte fustanin e saj të 
bardhë të bukur për këtë rast. Përpara se i riu të mbërrinte, babai i 
saj tha: ‘A do të më bësh një nder përpara se të ikësh dhe të shkosh 
te dhoma e tymosjes e të më sjellësh një fetë proshutë?’

Vajza u shtang nga kjo kërkesë dhe tha: ‘Me veshjen time më të 
mirë? Nuk do të më hiqej kurrë ajo erë të tmerrshme.’ Nëna e saj 
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Bindja ndaj ligjit të dëlirësisë sjell një “ndjenjë gëzimi 
dhe lumturie të thellë dhe domethënëse”.
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tha: ‘Ke të drejtë, ti nuk mund të shkosh te dhoma e tymosjes pa 
marrë disa ndikime prej atje. Ne mendojmë se ti je mjaft e zgjuar 
për të mos shkuar në një vend nga ku mund të dalësh më pak e 
bukur dhe më pak e pastër sesa kur hyre brenda.’ Me atë këshillë 
të urtë, kjo e re mori vendimin e duhur për ta mbajtur veten e saj të 
panjollosur dhe të pastër nga ndikimet e liga në botë.” 4

Mësime të Ezra Taft Bensonit
1

Perëndia e ka vendosur standardin 
e dëlirësisë për fëmijët e Tij.

Në këtë periudhë ungjillore, Zoti e përsëriti urdhërimin e dhënë 
në Sinai, kur Ai tha: “Mos bëj . . . shkelje kurore, . . . as mos bëj 
diçka të ngjashme ” (DeB 59:6, theksimi i shtuar). Që nga fillimi i 
kohës, Zoti ka vendosur një standard të qartë dhe të pagabueshëm 
të pastërtisë seksuale. Gjithmonë ka qenë, është tani e gjithmonë 
do të jetë i njëjti. Ai standard është ligji i dëlirësisë. Është i njëjti për 
të gjithë – për burra e gra, për të moshuar e të rinj, për të pasur e 
të varfër.5

Kisha nuk ka standard të dyfishtë për moralin. Kodi moral i qiellit 
si për burrat dhe për gratë është dëlirësi absolute përpara martese 
dhe besnikëri e plotë pas martese.6

Në Librin e Mormonit, profeti Jakob na thotë se Zoti kënaqet 
në dëlirësinë e fëmijëve të Tij (shih Jakobi 2:28). A e dëgjoni këtë, 
vëllezër dhe motra të miat? Zotit jo thjesht i pëlqen kur ne jemi të 
dëlirë; Ai kënaqet në dëlirësi. Mormoni i mësoi të njëjtën gjë birit të 
tij Moronit, kur shkroi se dëlirësia dhe virtyti janë “më [të] dashur[at] 
dhe më [të] çmueshme[t] përmbi të gjitha gjërat” (Moroni 9:9).7

Dëshira e natyrshme e burrave dhe grave për të qenë së bashku 
vjen nga Perëndia. Por një shoqërim i tillë lidhet nga ligjet e tij. Ato 
gjëra që ruhen siç duhet për martesë, kur merren brenda lidhjes së 
martesës, janë të drejta dhe të kënaqshme përpara Perëndisë dhe 
përmbushin urdhërimin për t’u shumuar dhe për të mbushur tokën. 
Por ato gjëra, kur bëhen jashtë lidhjes martesore janë një mallkim.8

Shkoni tek altari i martesës të kulluar dhe të pastër. Ruajini për 
lidhjen martesore ato shoqërime të ëmbla dhe intime që Perëndia 
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i Qiellit i caktoi se duhej të ishin pjesë e martesës dhe të mos 
plotësoheshin jashtë besëlidhjes së martesës. Mua nuk më intere-
son se çfarë thotë bota, por këto janë standardet e mbretërisë së 
Perëndisë.9

2
Mëkati pllakosës i këtij brezi është 

pamoralshmëria seksuale.

Mëkati pllakosës i këtij brezi është pamoralshmëria seksuale. Ky, 
tha Profeti Jozef Smith, do të ishte burimi i më shumë tundimeve, 
më shumë goditjeve dhe më shumë vështirësive për pleqtë e Izraelit 
sesa ndonjë [mëkat] tjetër.10

Pamoralshmëria seksuale është një nepërkë që po godet jo vetëm 
botën, por edhe Kishën sot. Të mos e pranosh këtë do të thotë të 
jesh rrezikshmërisht i kënaqur ose sikur të fshehësh kokën në rërë. 
Në kategorinë e krimeve, vetëm vrasja dhe mohimi i Frymës së 
Shenjtë vijnë përpara marrëdhënieve seksuale të ndaluara, të cilat 
ne i quajmë kurvërim kur përfshijnë një individ të pamartuar, ose 
mëkati më i rëndë i shkeljes së kurorës kur përfshijnë një individ 
që është i martuar. Unë e di se ligjet e vendit nuk e konsiderojnë 
padëlirësinë po aq të rëndë sa e konsideron Perëndia, as nuk e 
ndëshkojnë po aq ashpër sa bën Perëndia, por kjo nuk e ndryshon 
natyrën e neveritshme të saj. Në sytë e Perëndisë ka vetëm një stan-
dard morali për burrat dhe gratë. Në sytë e Perëndisë dëlirësia nuk 
do të dalë kurrë jashtë mode. . . .

Asnjë mëkat nuk po e shkakton më shumë humbjen e Shpirtit 
të Zotit midis njerëzve tanë sot sesa shthurja seksuale. Ajo po i bën 
njerëzit tanë të pengohen, duke ndaluar rritjen e tyre, duke errësuar 
fuqitë e tyre shpirtërore dhe duke i bërë ata objekt të mëkateve të 
tjera.11

Ka rrezik të madh në ndërtimin e shoqërimeve tuaja paramarte-
sore mbi baza trupore. . . . Efektet e dëmshme të shoqërimeve të 
tilla të paligjshme mbarten në jetën martesore, duke sjellë zhgënjim, 
dëshpërim dhe dobësim të strukturës së shtëpisë.12

Pastërtia morale është një parim i përjetshëm. Shpirti i Perëndisë 
“nuk banon në tempuj jo të shenjtë” [shih Helamani 4:24]. Pastërtia 
është jetëdhënëse; papastërtia është vdekjeprurëse. Ligjet e shenjta 
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të Perëndisë nuk mund të thyhen pa u ndëshkuar. Kombe të më-
dha kanë rënë kur u bënë të korruptuara moralisht sepse mëkatet 
e pamoralshmërisë i lanë popujt e tyre si krijesa me vurrata dhe 
keqformime, të cilët nuk ishin në gjendje të përballonin sfidën e 
kohës së tyre.13

Padëlirësia është më e dënueshmja nga të gjitha të ligat, ndërsa 
pastërtia morale është një nga mburojat më të mëdha të ngritjes me 
sukses të familjes. Shtëpitë e lumtura dhe të suksesshme nuk mund 
të ndërtohen mbi pamoralshmërinë.14

Disa do ta justifikonin pamoralshmërinë e tyre me arsyen se ku-
fizimet kundër tij janë thjesht rregulla fetare, rregulla që janë pa 
kuptim sepse në të vërtetë nuk ka Perëndi. Ky, ju do ta kuptoni, 
është thjesht një arsyetim i pavërtetë që synon të justifikojë orek-
sin mishtor, epshin dhe pasionin e dikujt. Ligji i Perëndisë është i 
pakthyeshëm. Ai zbatohet për të gjithë, besojnë apo jo në Perëndi. 
Gjithsecili është objekt ndaj dënimeve të tij, pavarësisht se si dikush 
përpiqet t’i arsyetojë apo t’i injorojë ato.

Pamoralshmëria . . . gjithmonë sjell me vete brejtje të ndërgjegjes. 
Një individ nuk mund të përfshihet në marrëdhënie të pamoralshme 
pa i vuajtur pasojat e këqija që vijnë prej tyre. Ai nuk mund të bëjë 
keq dhe të ndihet mirë – është e pamundur. Sa herë që njeriu thyen 
një ligj të Perëndisë, ai vuan një dënim me pikëllim, me trishtim, me 
brejtje të ndërgjegjes, me mungesë respekti për veten dhe largohet 
nga kontakti me Shpirtin e Perëndisë.15

3
Për të qëndruar moralisht të pastër, ne duhet ta 
përgatitim veten tonë për t’i bërë ballë tundimit.

Pjesa më e madhe e njerëzve bien në mëkat seksual në një për-
pjekje të gabuar për të përmbushur nevoja bazë njerëzore. Të gji-
thë ne kemi nevojë të ndiejmë se na duan dhe që ia vlejmë. Të 
gjithë ne kërkojmë të kemi gëzim dhe lumturi në jetën tonë. Duke 
e ditur këtë, Satani shpesh i josh njerëzit në pamoralshmëri duke 
përfituar nga nevojat e tyre bazë. Ai premton kënaqësi, lumturi dhe 
përmbushje.

Por ky, në fakt, është një mashtrim. Ashtu siç thotë shkruesi i 
Fjalëve të Urta: “Ai që kryen një shkelje kurore me një grua është 
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një njeri pa mend: ai që e bën një gjë të tillë shkatërron jetën e tij” 
(Fjalët e Urta 6:32). Samuel Lamaniti dha mësim të njëjtën gjë kur 
tha: “Ju keni kërkuar lumturi duke bërë paudhësi, gjë e cila është në 
kundërshtim me natyrën e . . . drejtësi[së]” (Helamani 13:38). Alma e 
tha më thjeshtë: “Ligësia kurrë nuk ka qenë lumturi” (Alma 41:10).16

Ka një thënie të vjetër që thotë: Është më e lehtë të përgati-
tesh dhe të parandalosh sesa të rregullosh dhe të pendohesh. Sa e 
vërtetë është kjo për ligjin e dëlirësisë. Vija e parë e mbrojtjes në 
mbajtjen e vetes sonë moralisht të pastër është ta përgatitim veten 
tonë për t’i bërë ballë tundimit dhe për ta ndaluar veten tonë nga 
rënia në mëkat.17

Mendimet e pastra

Kontrollojini mendimet tuaja. Asnjë njeri nuk futet në pamoral-
shmëri menjëherë. Farat e para të pamoralshmërisë mbillen gjithmo-
në në mendje. Kur ne i lejojmë mendimet tona të zvarriten në gjëra 
të fëlliqura ose të pamoralshme, është bërë hapi i parë në rrugën e 
pamoralshmërisë. Unë ju paralajmëroj veçanërisht kundër të ligave 
të pornografisë. Ne dëgjojmë vazhdimisht nga ata që janë zënë në 
grackën e mëkatit të thellë, që shpesh hapi i parë në rrugën e tyre 
të mëkatit, filloi me materiale pornografike. Shpëtimtari dha mësim 
se ai që sheh një grua për ta dëshiruar, ose me fjalë të tjera, kur i 
lejon mendimet e tij të fillojnë të dalin jashtë kontrollit, ai tashmë 
ka kryer shkelje kurore me të në zemrën e tij (shih Mateu 5:28; 
DeB 63:16).18

Ata që mendojnë mendime të pastra, nuk bëjnë veprime të turp-
shme. Ju nuk jeni përgjegjës përpara Perëndisë vetëm për veprimet 
tuaja por edhe për kontrollimin e mendimeve tuaja. Jetoni në atë 
mënyrë që nuk do të turpëroheshit nëse mendimet dhe veprat tuaja 
do të mund të shfaqeshin në një ekran në kishën tuaj. Fjala e urtë 
është ende e vërtetë, se ju mbillni mendime dhe korrni veprime, 
mbillni veprime dhe korrni zakone, mbillni zakone dhe korrni ka-
rakter dhe karakteri përcakton fatin tuaj të përjetshëm. “Ashtu si 
mendon në zemër të tij, ashtu është ai.” (Shih Fjalët e Urta 23:7.)19

Merrni parasysh me kujdes fjalët e profetit Alma për djalin e tij të 
çoroditur, Koriantonin: “Hiq dorë nga mëkatet e tua dhe mos shko 
më pas epsheve të syve të tu”. (Alma 39:9.)
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“Epsheve të syve të tu.” Në kohën tonë, çfarë do të thotë kjo 
shprehje?

Filma, programe televizive dhe regjistrime me video që janë si 
provokuese edhe të turpshme.

Revista dhe libra që janë të pahijshëm dhe pornografikë.

Ne ju këshillojmë . . . të mos i ndotni mendjet tuaja me përmbajt-
je të tilla degjeneruese, sepse mendja nga e cila kalon kjo fëlliqësi, 
më pas, nuk është më kurrë e njëjta.20

Jini të pastër. Jini të virtytshëm në mendimet e veprimet tuaja. 
Lexoni libra të mirë. Mos e lejoni kurrë mendjen tuaj t’i nënshtrohet 
pornografisë. . . . Në fjalët e Zotit: “Virtyti duhet t’i stolisë mendimet 
e tua pa pushim; atëherë do të forcohet vetbesimi yt në prani të 
Perëndisë. Fryma e Shenjtë do të jetë shoqëruesi yt i vazhdueshëm.” 
(DeB 121:45–46.)21

lutje për forcë

Lutuni gjithmonë për fuqinë që t’i bëni ballë tundimit. Tundimi do 
të na vijë të gjithëve ne. Ai mund të marrë shumë forma dhe mund 
të shfaqet me shumë maska, por Zoti na ka dhënë çelësin për t’i bërë 
ballë atij. Ai i tha Profetit Jozef Smith: “Lutu gjithmonë që të mund 
të dalësh fitues: po, që ti të mund të mposhtësh Satanin dhe që ti të 
mund t’u shpëtosh duarve të shërbëtorëve të Satanit që vërtet për-
krahin veprën e tij” (DeB 10:5). Duhet të jetë pjesë e lutjeve tona të 
përditshme që t’i kërkojmë Zotit forcë të vazhdueshme për t’i bërë ba-
llë tundimit, veçanërisht tundimeve që përfshijnë ligjin e dëlirësisë.22

Nuk ka tundim që vendoset para jush, të cilin ju nuk mund ta 
shmangni. Mos e lejoni veten tuaj të viheni në pozita ku është e lehtë 
të biesh. Dëgjojini nxitjet e Shpirtit. Nëse jeni përfshirë në gjëra ku ju 
ndieni se nuk mund të luteni dhe të kërkoni bekimet e Zotit për atë që 
po bëni, atëherë ju jeni përfshirë në llojin e gabuar të veprimtarisë.23

shmangia e situatave të papërshtatshme 

Burra dhe gra që janë të martuara, ndonjëherë flirtojnë dhe ngac-
mojnë anëtarë të seksit të kundërt. Organizohen mbledhje të ash-
tuquajtura të padëmshme ose harxhohen sasi kohe të tepërta së 
bashku. Në të gjitha këto raste, njerëzit arsyetojnë duke thënë se 
këto janë shprehje të natyrshme të miqësisë. Po ajo çfarë mund të 
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duket ngacmim i padëmshëm ose thjesht të bërit pak qejf me dikë 
të seksit të kundërt, mund të çojë lehtësisht në përfshirje më më të 
rënda dhe tradhti përfundimtare.

Një pyetje e mirë që mund t’ia bëjmë vetes është kjo: A do të 
ishte bashkëshorti/ja im/e i/e kënaqur nëse ai ose ajo do ta dinte 
se po e bëj këtë? 24

Nëse jeni të martuar, shmangni të qenit vetëm me anëtarë të 
seksit të kundërt kurdo që është e mundur. Shumë nga tragjeditë e 
pamoralshmërisë fillojnë me një burrë dhe një grua që janë vetëm 
në zyrë, ose në kishë apo duke i dhënë makinës. Në fillim mund 
të mos ketë qëllim ose madje mendim për mëkat. Por rrethanat si-
gurojnë një farishtë pjellore për tundimin. Një gjë çon në një tjetër 
dhe shumë shpejt mund të pasojë tragjedia. Është shumë herë më e 
lehtë t’i shmangësh rrethana të tilla që nga fillimi, kështu që tundimi 
nuk ka shanse për t’u ushqyer.25

Thjeshtësia

Jini të thjeshtë. Thjeshtësia në veshje dhe gjuhë, dhe sjellje 
është një shenjë e vërtetë e përsosjes dhe vula e një shenjtori të 

“Për ata që janë beqarë dhe dalin në takime, planifikoni 
me kujdes veprimtari pozitive dhe dobiprurëse.”
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virtytshëm të ditëve të mëvonshme. . . . Shmangni të ndyrën dhe 
vulgaren, dhe provokuesen.26

Veprimtaritë e shëndetshme, pozitive

Mposhteni të ligën me të mirën. Ju mund të mposhtni shumë 
prirje të liga nëpërmjet ushtrimit të mirë fizik dhe veprimtarive të 
shëndetshme. Një shpirt i shëndetshëm, i lirë nga ndikimet topitëse 
të alkoolit dhe duhanit ndaj trupit dhe shpirtit, është në gjendje më 
të mirë për ta mposhtur djallin.27

Për ata që janë beqarë dhe dalin në takime, planifikoni me kujdes 
veprimtari pozitive dhe dobiprurëse, kështu që të mos mbeteni ve-
tëm duke mos pasur çfarë të bëni veçse të ndani dashuri fizike. . . . 
Ky është parimi i mbushjes së jetës së dikujt me veprimtari pozitive, 
kështu që negativja nuk ka shanse për të lulëzuar.28

Mbusheni jetën tuaj me burime pozitive fuqie. Nuk është thjesht e 
mjaftueshme që të përpiqemi t’i bëjmë ballë tundimit ose ta bosha-
tisim jetën tonë nga mëkati. Ne gjithashtu duhet ta mbushim jetën 
tonë me drejtësi. Ne duhet të përfshihemi në veprimtari që sjellin 
fuqi shpirtërore.

Unë flas për veprimtari të tilla si zhytja e vetes sonë në shkrimet 
e shenjta. Ka një fuqi që rrjedh në jetën tonë kur ne i lexojmë dhe 
i studiojmë shkrimet e shenjta përditë, që nuk mund të merret në 
ndonjë mënyrë tjetër. Lutja e përditshme është një burim tjetër i 
fuqisë së madhe. Agjërimi për forcë të veçantë ose bekime të ve-
çanta mund të na forcojë përtej aftësive tona normale. Shërbimi 
i krishterë, pjesëmarrja në kishë, shërbimi në mbretëri – të gjitha 
mund t’i shtojnë rezervës sonë të forcës dhe fuqisë.

Ne duhet të bëjmë më shumë se sa thjesht të heqim ndikimet 
negative nga jeta jonë. Ne duhet t’i zëvendësojmë ato me veprimtari 
të drejta, që na mbushin me forcën dhe vendosmërinë për të jetuar 
ashtu siç duhet.29

4
Nëpërmjet pendimit të duhur, ata që përfshihen në 

mëkat seksual, mund të bëhen sërish të pastër. 

Mund të ketë disa njerëz për të cilët këshilla për tʾu përgatitur 
dhe për të parandaluar është tepër e vonë. Ju mund të jeni tashmë 
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të përfshirë në mëkat të rëndë. Nëse është kështu, nuk ka asnjë 
zgjidhje tani përveçse ta ndreqni jetën tuaj dhe të pendoheni për 
mëkatet tuaja. Juve unë do t’ju sugjeroja pesë gjëra të rëndësishme 
që mund të bëni, për t’u kthyer në një gjendje të pastërtisë morale. 
Largohuni menjëherë nga çdo situatë ku jeni, që ose po ju bën të 
mëkatoni ose mund t’ju bëjë të mëkatoni. Përgjërojuni Zotit për 
fuqinë që ta mposhtni. I lini udhëheqësit tuaj të priftërisë që t’ju 
ndihmojnë për ta zgjidhur shkeljen dhe për t’u kthyer në shoqërim 
të plotë me Zotin. Pini nga burimi hyjnor dhe mbusheni jetën tuaj 
me burime pozitive fuqie. Mbani mend se, nëpërmjet pendimit të 
duhur, ju mund të bëheni sërish të pastër.

Për ata që paguajnë çmimin e kërkuar nga pendimi i vërtetë, 
premtimi është i sigurt. Ju mund të bëheni sërish të pastër. Dësh-
përimi mund të hiqet. Paqja e ëmbël e faljes do të vërshojë në jetën 
tuaj. Në këtë periudhë ungjillore, Zoti foli me qartësi kur tha: “Vini 
re, ai që është penduar për mëkatet e tij, po ai falet, dhe unë, Zoti, 
nuk i kujtoj më ato” (DeB 58:42).30

Presidenti ezra Taft Benson i këshilloi prindërit t’i 
mësojnë fëmijët e tyre rreth ligjit të dëlirësisë.
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5
Prindërit duhet t’i mësojnë fëmijët e 

tyre të jetojnë ligjin e dëlirësisë.

Prindërit duhet t’u japin fëmijëve të tyre udhëzime të posaçme 
mbi dëlirësinë në një moshë të hershme, si për mbrojtjen e tyre 
fizike edhe për atë morale.31

Nëse prindërit e duan dhe e respektojnë njëri- tjetrin dhe nëse në 
ortakërinë e tyre të shenjtë ka mbështetje të plotë dhe besnikëri të 
padiskutueshme, këto veti themelore do të kalohen në shtëpitë e 
së nesërmes. Në të kundërt, nëse ka grindje, mosmarrëveshje dhe 
mungesë harmonie në shtëpi e pjesëmarrje në praktikën e rrezik-
shme të flirtimeve me të tjerët kur janë larg, atëherë shtëpitë e së 
nesërmes, si rezultat, do të dobësohen. . . .

. . . Shtëpitë tona duhet të bëhen mburoja të forcës nëpërmjet 
kurorëzimit të drejtësisë dhe duke sjellë në to paqe, unitet dhe 
mungesë egoizmi që burojnë nga pastërtia vetjake, besnikëria e 
padiskutueshme dhe përkushtimi i thjeshtë familjar. Prindërit duhet 
ta pranojnë martesën si një institucion të shenjtë dhe ta nderojnë 
priftërinë. Fëmijët duhet të frymëzohen nga parimi dhe shembulli 
në përgatitjen për martesë, për t’u ruajtur nga padëlirësia sikur të 
ishte një sëmundje e neveritshme, dhe për t’i vënë në jetë virtytet e 
tjera themelore të krishtera.32

6
Perëndia na e ka dhënë ligjin e 
dëlirësisë për të na sjellë gëzim.

Ati ynë Qiellor nuk dëshiron asgjë tjetër për ne veçse të jemi 
të lumtur. Ai na tregon vetëm ato gjëra që do të na sjellin gëzim. 
Dhe një nga parimet më të sigurta të dhëna nga Perëndia për të na 
ndihmuar ta gjejmë atë gëzim, është ligji i dëlirësisë. Unë lutem me 
gjithë zemrën time që ju t’i merrni parasysh me shumë seriozitet, 
pasojat e gëzueshme të mbajtjes së këtij ligji dhe pasojat tragjike të 
dhunimit të tij.33

Një arsye për virtytin – e cila përfshin dëlirësinë vetjake, men-
dime dhe praktika të pastra e integritet moral – është që ne duhet 
të kemi Shpirtin dhe fuqinë e Perëndisë në jetën tonë për të bërë 
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punën e Perëndisë. Pa atë fuqi e ndikim ne nuk jemi më të mirë se 
individët në organizata të tjera. Ai virtyt shkëlqen dhe do t’i ndikojë 
të tjerët drejt një jete më të mirë dhe do t’i bëjë joanëtarët të kërkoj-
në për besimin tonë.34

Jini të vërtetë ndaj ligjeve të shenjta të Perëndisë. Mbani mend, 
ato nuk mund të thyhen pa u ndëshkuar. Nëse do të donit të ishit 
të lumtur dhe të suksesshëm në shoqërimet tuaja tokësore, daljet 
në takime dhe formimin e shtëpisë, përshtateni jetën tuaj me ligjet 
e përjetshme të qiellit. Nuk ka mënyrë tjetër.35

Nuk ka lumturi të përhershme në pamoralshmëri. Nuk mund të 
gjendet gëzim në thyerjen e ligjit të dëlirësisë. Pikërisht e kundërta 
është e vërtetë. Mund të ketë kënaqësi të çastit. Për një farë kohe 
mund të duket sikur gjithçka është e mrekullueshme. Por shpejt ma-
rrëdhënia do të bëhet e thartë. Fillojnë faji dhe turpi. Ne frikësohemi 
se mëkatet tona do të zbulohen. Ne duhet të ikim vjedhurazi dhe të 
fshihemi, të gënjejmë dhe të mashtrojmë. Dashuria fillon të vdesë. 
Mëria, xhelozia, zemërimi e madje urrejtja fillojnë të rriten. Të gjitha 
këto janë pasojat e natyrshme të mëkatit e shkeljes.

Nga ana tjetër, kur i bindemi ligjit të dëlirësisë dhe e mbajmë 
veten tonë të pastër moralisht, ne do të përjetojmë bekimet e da-
shurisë dhe të paqes së shtuar, besim e respekt më të madh për 
partnerët tanë të martesës, zotim më të thellë ndaj njëri- tjetrit dhe, 
si pasojë, një ndjenjë gëzimi e lumturie të thellë dhe domethënëse.36

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Presidenti Benson tha se standardi i Zotit për pastërtinë seksuale 

është i “qartë dhe [i] pagabueshëm” (pjesa 1). Si ndryshon ky stan-
dard nga mesazhet e botës?

• Cilat janë disa nga pasojat e dhunimit të ligjit të dëlirësisë? (Për 
disa shembuj shih pjesën 2.)

• Çfarë janë disa gjëra të veçanta që ne mund të bëjmë për ta 
ruajtur veten tonë e familjet tona nga tundimi seksual? (Për disa 
shembuj, shih pjesën 3.)
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• Rishikoni këshillën e Presidentit Benson për ata që bëjnë “mëkat 
të rëndë” (pjesa 4). Cilat janë mendimet dhe ndjenjat tuaja ndërsa 
e përsiatni premtimin e Zotit për ta mirëpritur pendimtarin “në 
shoqërim të plotë”?

• Përse mendoni se është e rëndësishme që prindërit t’u “japin fë-
mijëve të tyre udhëzime të posaçme mbi dëlirësinë në një moshë 
të hershme”? Si ndikon besnikëria e prindërve ndaj njëri- tjetrit në 
ndjenjat e fëmijëve të tyre rreth martesës dhe ligjit të dëlirësisë? 
(Shih pjesën 5.)

• Cilat janë disa nga “pasojat e gëzueshme” të mbajtjes së ligjit të 
dëlirësisë? (Për disa shembuj, shih pjesën 6.)

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Zanafilla 39:7–21; 1 Korintasve 6:18–20; Galatasve 5:16; Alma 

38:12; 39:3–5; 3 Nefi 12:27–30; DeB 42:22–25

Ndihmë për Mësimdhënien
“Nxitini ata që ju i mësoni, të vijnë në klasë të përgatitur për 

të mësuar dhe për të marrë pjesë. Kur ata përpiqen individualisht 
për ta mësuar ungjillin, ata kanë më shumë gjasa të kontribuojnë 
në atmosferën e të mësuarit gjatë orëve mësimore” (Teaching, No 
Greater Call [1999], f. 80).
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Ruhuni nga Krenaria 

“Krenaria është mëkati i përbotshëm, vesi i madh. 
Kundërhelmi për krenarinë është përulësia.”

Nga Jeta e Ezra Taft Bensonit

Në bisedën e tij të parë të konferencës së përgjithshme si Presi-
dent i Kishës, Presidenti Ezra Taft Benson dha mësim për ndryshi-
met midis krenarisë dhe përulësisë:

“Krenaria nuk e respekton Perëndinë dhe nuk shqetësohet se 
çfarë është e drejtë. Ajo shikon tërthorazi te njeriu dhe grindet se 
kush ka të drejtë . . .

Krenaria karakterizohet nga ‘Çfarë dua unë nga jeta?’ sesa nga 
‘Çfarë do Perëndia që unë të bëj me jetën time?’. Është vullneti i 
vetes kundër vullnetit të Perëndisë. Është frika nga njeriu mbi frikën 
nga Perëndia.

Përulësia i përgjigjet vullnetit të Perëndisë – frikës së gjykimeve të 
Tij dhe të nevojave të atyre përreth nesh. Për krenarët, duartrokitja e 
botës është çfarë ata duan të dëgjojnë; për të përulurit, duartrokitja 
e qiellit ua ngroh zemrat.” 1

Këto mësime ishin të njohura për burrat që kishin shërbyer me 
Presidentin Benson në Kuorumin e Dymbëdhjetë Apostujve. Ata e 
dinin se, si President i kuorumit të tyre, ai kurrë nuk shqetësohej 
për mendimet e tij vetjake – vetëm për të mësuarit dhe të ndjeku-
rit të vullnetit të Perëndisë. Presidenti Bojd K. Paker, që më vonë 
shërbeu vetë si President i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, tregoi 
për qasjen e Presidentit Benson ndaj diskutimeve në mbledhjet e 
kuorumit: “Ju mund të mos ishit dakord me Presidentin Benson, pa 
u shqetësuar se mos kishte gjë personale në këtë. Ne kishim diskuti-
me të plota për çështje, pa u shqetësuar se cilat mund të ishin kënd-
vështrimet e tij.” 2 Plaku Rasëll M. Nelson, i cili shërbeu në Kuorumin 
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Shpëtimtari, i cili është “zemërbutë dhe i përulur nga zemra” 
(Mateu 11:29), është shembulli ynë i madh i përulësisë.
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e Të Dymbëdhjetëve për dy vjet nën drejtimin e Presidentit Benson, 
tha: “Në çdo vlerësim, edhe nëse nuk ishte opinioni i tij, Presidenti 
Benson e maste një situatë kundrejt një standardi – Cila është më e 
mira për mbretërinë? Nëse kjo do të thoshte se disa gjëra mund të 
bëheshin ndryshe nga sa do t’i kishte bërë ai, kështu le të bëheshin. 
Ai donte vetëm atë që ishte më e mira për mbretërinë.” 3

Si udhëheqës qeveritar, Presidenti Benson ishte po aq i përkush-
tuar për të bërë atë që ishte më e mira për mbretërinë e Perëndisë. 
Kur shërbeu si sekretar i Shteteve të Bashkuara për bujqësinë, ai 
mori shumë “duartrokitje të botës” 4, së bashku me një sasi të madhe 
kritike të ashpër. Ai nuk lejoi as njërën as tjetrën që t’i mbeteshin në 
ndërgjegje. Në vend të kësaj, ai ishte i vërtetë ndaj një kujtese që e 
merrte shpesh nga bashkëshortja e tij, Flora: “Mos u shqetëso rreth 
opinionit të botës për aq kohë sa je në rregull me Zotin” 5. I kënaqur 
me “duartrokitjet [e pazhurmshme] të qiellit” 6, ai kërkoi gjithmonë 
t’i përgjigjej vullnetit të Perëndisë.

Mësime të Ezra Taft Bensonit
1

Zoti na ka paralajmëruar që të ruhemi nga krenaria.

Doktrina e Besëlidhje na tregon se Libri i Mormonit është “anali 
i një populli të rënë”. (DeB 20:9.) Përse ranë ata? Ky është një nga 
mesazhet e mëdha të Librit të Mormonit. Mormoni e jep përgjigjen 
në kapitujt përmbyllës të librit me këto fjalë: “Vër re, kryelartësia e 
këtij kombi, ose e popullit të Nefitëve ka vërtetuar shkatërrimin e 
tyre”. (Moroni 8:27.) Dhe më pas, që të mos e humbasim atë mesazh 
shumë të rëndësishëm të Librit të Mormonit nga një popull i rënë, 
Zoti na paralajmëron te Doktrina e Besëlidhje: “Ruhuni nga krenaria 
që të mos bëheni si Nefitët e lashtësisë”. (DeB 38:39.)

Unë kërkoj me zell interesim në besimin dhe lutjet tuaja ndërsa 
përpiqem të sjell dritë mbi këtë mesazh të Librit të Mormonit – më-
katin e krenarisë. Ky mesazh ka rënduar fort mbi shpirtin tim për 
disa kohë. Unë e di se Zoti do që ky mesazh të jepet tani.

Në këshillin paratokësor, ishte krenaria që e bëri Luciferin të 
 binte, “një bir i mëgjesit”. (2 Nefi 24:12–15; shih edhe DeB 76:25–
27; Moisiu 4:3.) Në fund të kësaj bote, kur Perëndia të pastrojë 
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botën, krenarët do të digjen si kashtë dhe të urtët do të trashëgojnë 
 tokën. (Shih 3 Nefi 12:5; 25:1; DeB 29:9; Joseph Smith–Historia 1:37; 
 Malakia 4:1.)

Tri herë në Doktrina e Besëlidhje, Zoti përdor shprehjen “ruhuni 
nga krenaria”, duke përfshirë një paralajmërim për plakun e dytë 
të Kishës, Oliver Kaudrin dhe për Ema Smithin, bashkëshorten e 
Profetit. (DeB 23:1; shih edhe 25:14; 38:39.)7

2
Tipari qendror i krenarisë është armiqësi 
ndaj Perëndisë dhe bashkëqenieve tona. 

Krenaria është një mëkat shumë i keqkuptuar dhe shumë njerëz 
janë duke mëkatuar në padije. (Shih Mosia 3:11; 3 Nefi 6:18.) Në 
shkrimet e shenjta nuk ka një gjë të tillë si krenari e drejtë – ajo 
gjithmonë është konsideruar mëkat. Prandaj, pavarësisht se si bota 
e përdor fjalën, ne duhet të kuptojmë se si Perëndia e përdor fjalën, 
kështu që të mund të kuptojmë gjuhën e shkrimit të shenjtë dhe të 
përfitojmë prej saj. (Shih 2 Nefi 4:15; Mosia 1:3–7; Alma 5:61.)

Pjesa më e madhe e jona e mendojnë krenarinë si egocentrizëm, 
mendjemadhësi, mburrje, arrogancë ose fryrje. Të gjitha këto janë 
elemente të mëkatit, por zemra ose thelbi, ende mungon.

Tipari qendror i krenarisë është armiqësi – armiqësi përkundrejt 
Perëndisë dhe armiqësi përkundrejt bashkëqenieve tona.  Armiqësi 
do të thotë “urrejtje përkundrejt, armiqësi ndaj ose një gjendje kun-
dërshtimi”. Është fuqia me anë të së cilës Satani dëshiron që të 
mbretërojë mbi ne.

Krenaria, në thelb, është konkurruese nga natyra. Ne e vëmë 
vullnetin tonë kundër vullnetit të Perëndisë. Kur ne e drejtojmë 
krenarinë tonë drejt Perëndisë, është me frymën “u bëftë vullneti 
im dhe jo yti”. Siç thotë Pali “kërkojnë interesin e vet dhe jo gjërat 
e Jezu Krishtit”. (Filipianëve 2:21.)

Kur vullneti ynë konkurron me vullnetin e Perëndisë bën që dë-
shirat, parapëlqimet dhe pasionet të jenë të shfrenuara. (Shih Alma 
38:12; 3 Nefi 12:30.)

Krenarët nuk mund ta pranojnë autoritetin e Perëndisë që t’i japë 
drejtim jetës së tyre. (Shih Helamani 12:6.) Ata e vënë të kuptuarin e 
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tyre të së vërtetës kundër njohurisë së madhe të Perëndisë, aftësitë 
e tyre përballë fuqisë së priftërisë së Perëndisë, arritjet e tyre kundër 
veprave të Tij të mëdha. 

Armiqësia jonë ndaj Perëndisë merr shumë etiketime, të tilla si 
rebelim, zemërgurësi, kokëfortësi, mospendim, krekosje, lehtësisht i 
ofendueshëm dhe kërkues shenjash. Krenarët dëshirojnë që Perën-
dia të binte dakord me ta. Ata nuk janë të interesuar që t’i ndryshoj-
në opinionet e tyre për të rënë dakord me atë të Perëndisë.

Një pjesë tjetër e madhe e këtij mëkati shumë mbizotërues të 
krenarisë është armiqësia përkundrejt bashkëqenieve tona. Ne tun-
dohemi çdo ditë për ta lartësuar veten tonë mbi të tjerët dhe për t’i 
ulur ata. (Shih Helamani 6:17; DeB 58:41.)

Krenarët e bëjnë çdo njeri armikun e tyre duke i vënë intelek-
tin, opinionet, punën, pasuritë, talentet e tyre ose çdo mjet tjetër 
matës tokësor kundër të tjerëve. Në fjalët e C. S. Luis: “Krenaria 
nuk kënaqet nga të pasurit e diçkaje, vetëm nga të pasurit e saj më 
shumë sesa personi përbri. . . . Është krahasimi që ju bën krenarë: 
kënaqësia e të qenit mbi pjesën tjetër. Sapo elementi i konkurrencës 
zhduket, krenaria zhduket.” (Mere Christianity, New York: Macmi-
llan, 1952, f. 109–110.)

Në këshillin paratokësor, Luciferi e dha propozimin e tij në kon-
kurrencë me planin e Atit, të mbrojtur nga Jezu Krishti. (Shih Moisiu 
4:1–3.) Ai dëshironte që të nderohej mbi gjithë të tjerët. (Shih 2 Nefi 
24:13.) Shkurt, dëshira e tij krenare ishte që të rrëzonte Perëndinë. 
(Shih DeB 29:36; 76:28.)

Shkrimet e shenjta janë të pasura me prova të pasojave të rën-
da të mëkatit të krenarisë për individë, grupe, qytete dhe kombe. 
“Përpara shkatërrimit vjen kryelartësia.” (Fjalët e Urta 16:18.) Ajo 
shkatërroi kombin nefit dhe qytetin e Sodomës. (Shih Moroni 8:27; 
Ezekieli 16:49–50.)8

3
Krenarët kanë më shumë frikë nga gjykimi 

i njerëzve sesa nga gjykimi i Perëndisë.

Ishte nëpërmjet krenarisë që Krishti u kryqëzua. Farisenjtë ishin 
të zemëruar sepse Jezusi pretendonte të ishte Biri i Perëndisë, i cili 
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ishte një kërcënim për pozitën e tyre dhe kështu ata planifikuan 
vdekjen e Tij. (Shih Gjoni 11:53.)

Sauli u bë një armik i Davidit nga krenaria. Ai ishte ziliqar sepse 
turmat e grave izraelite po këndonin se “Sauli vrau mijëshin e tij dhe 
Davidi dhjetëmijëshin e tij”. (1 Samueli 18:6–8.)

Krenarët kanë më shumë frikë nga gjykimi i njerëzve sesa nga 
gjykimi i Perëndisë. (Shih DeB 3:6–7; 30:1–2; 60:2.) “Çfarë do të 
mendojnë njerëzit për mua?” peshon më shumë se “Çfarë do të 
mendojë Perëndia për mua?”

Mbreti Noe ishte gati ta linte të lirë profetin Abinadi, por një apel 
ndaj krenarisë së tij nga priftërinjtë e tij të ligj, e dërgoi Abinadin në 
flakë. (Shih Mosia 17:11–12.) Herodi u trishtua nga kërkesa e gruas 
së tij për t’i prerë kokën Gjon Pagëzorit. Por dëshira e tij krenare 
për tʾu dukur ndaj “të ftuarve që ishin me të në tryezë” e bëri atë që 
ta vriste Gjonin. (Mateu 14:9; shih edhe Marku 6:26.)

Krenaria e mbretit Noe çoi në vdekjen e abinadit  
dhe në vdekjen e vetë atij.
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Frika nga gjykimi i njerëzve e shfaq vetveten në garë për mira-
timin e njerëzve. Krenarët e duan “lavdinë e njerëzve më tepër, se 
lavdinë e Perëndisë”. (Gjoni 12:42–43.) Shtysat tona për gjërat që 
bëjmë, janë vendi ku shfaqet mëkati. Jezusi tha se Ai bënte “vazh-
dimisht gjërat” që i pëlqenin Perëndisë. (Gjoni 8:29.) A nuk do të 
bënim mirë ta kishim pëlqimin e Perëndisë si shtysën tonë në vend 
që të përpiqemi ta lartësojmë veten tonë mbi vëllanë tonë dhe t’ia 
kalojmë një tjetri?

Disa njerëz krenarë nuk janë aq të shqetësuar nëse pagat e tyre 
ua plotësojnë nevojat, sa janë që pagat e tyre të jenë më të larta se 
të dikujt tjetër. Shpërblimi i tyre është që të jenë më mirë se pjesa 
tjetër. Kjo është armiqësia e krenarisë.

Kur krenaria ka një ndikim të fortë në zemrat tona, ne e hum-
basim pavarësinë tonë nga bota dhe ia dorëzojmë liritë tona sklla-
vërisë së gjykimit të njerëzve. Bota bërtet më fort se pëshpëritjet e 
Frymës së Shenjtë. Arsyetimi i njerëzve i shpërfill zbulesat e Perën-
disë dhe krenarët e lëshojnë shufrën e hekurt. (Shih 1 Nefi 8:19–28; 
11:25; 15:23–24.)9

4
Krenaria shfaqet në shumë mënyra.

Krenaria është një mëkat që mund të shihet menjëherë tek të 
tjerët, por rrallëherë pranohet te vetja. Pjesa më e madhe e jona e 
konsideron krenarinë të jetë një mëkat i atyre që janë në krye, të 
tillë si të pasurit dhe të mësuarit, që përçmojnë pjesën tjetër prej 
nesh. (Shih 2 Nefi 9:42.) Megjithatë, ka një sëmundje shumë më të 
zakonshme midis nesh – dhe kjo është krenaria e të parit nga posh-
të lart. Ajo shfaqet në kaq shumë mënyra, të tilla si kritika pa vend, 
thashethemet, përgojimi, mërmëritjet, të jetuarit përtej mundësive 
tona, zilia, lakmia, mosshprehja e mirënjohjes dhe e lëvdimit që 
mund të lartësojë dikë, dhe të qenit mosfalës e ziliqarë.

Mosbindja, në thelb, është një luftë krenare pushteti kundër 
dikujt me autoritet mbi ne. Mund të jetë një prind, një udhëheqës 
priftërie, një mësues ose përfundimisht, Perëndia. Një njeri krenar 
e urren faktin se dikush është mbi të. Ai mendon se kjo e ul po-
zitën e tij.
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Egoizmi është një nga fytyrat më të zakonshme të krenarisë. “Si 
më ndikon gjithçka mua” është qendra e gjithçkaje që ka rëndësi 
– vetëpëlqim, keqardhje për veten, vetëpërmbushje tokësore, vetë-
kënaqje dhe egoizëm.

Krenaria rezulton në lidhje të fshehta të cilat janë ndërtuar për 
të marrë pushtetin, fitimet dhe lavdinë e botës. (Shih Helamani 7:5; 
Ethëri 8:9, 16, 22–23; Moisiu 5:31.) Ky fryt i mëkatit të krenarisë, 
domethënë, lidhjet e fshehta, rrëzuan si qytetërimin jaredit edhe atë 
nefit, dhe ka qenë dhe ende do të jetë shkaku i rënies së shumë 
kombeve. (Shih Ethëri 8:18–25.)

Një tjetër fytyrë e krenarisë është grindja. Diskutimet, sherret, 
sundimi i padrejtë, hendeku i brezave, divorcet, abuzimi ndaj bash-
këshortit/es, rebelimi dhe trazirat i përkasin të gjitha kësaj kategorie 
të krenarisë.

Grindja në familjen tonë e largon Shpirtin e Zotit. Ajo gjithashtu i 
largon shumë nga anëtarët e familjes sonë. Grindja shtrihet nga një 
fjalë e thënë ashpër deri te konfliktet botërore. Shkrimet e shenjta 
na tregojnë se “nga krenaria rrjedhin vetëm grindjet”. (Fjalët e Urta 
13:10; shih edhe Fjalët e Urta 28:25.)

Shkrimet e shenjta dëshmojnë se krenarët fyhen lehtë dhe mbaj-
në mëri. (Shih 1 Nefi 16:1–3.) Ata e mbajnë faljen për ta mbaj-
tur dikë në borxhin me ta dhe për t’i justifikuar ndjenjat e tyre të 
lënduara.

Krenarët nuk e pranojnë lehtë këshillën ose korrigjimin. (Shih 
Fjalët e Urta 15:10; Amosi 5:10.) Pozicioni mbrojtës përdoret prej 
tyre për të justifikuar dhe arsyetuar dobësitë dhe dështimet e tyre. 
(Shih Mateu 3:9; Gjoni 6:30–59.)

Krenarët varen nga bota për t’u treguar atyre nëse ata kanë vlerë 
ose jo. Vetëvlerësimi i tyre përcaktohet nga vendi ku gjykohet se 
janë në shkallët e suksesit tokësor. Ata ndihen të denjë si individë 
nëse numri i njerëzve nën ta në sukses, talent, bukuri ose intelekt 
është mjaft i madh. Krenaria është e shëmtuar. Ajo thotë: “Nëse ti 
ke sukses, unë kam dështuar”.

Nëse e duam Perëndinë, bëjmë vullnetin e Tij dhe i frikësohemi 
gjykimit të Tij më shumë se gjykimit të njerëzve, ne do të kemi 
vetëvlerësim.10
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5
Krenaria e kufizon ose e ndalon përparimin.

Krenaria është një mëkat pengues në kuptimin e vërtetë të asaj 
fjale. Ajo e kufizon ose e ndalon përparimin. (Shih Alma 12:10–11.) 
Krenarët nuk mësohen lehtë. (Shih 1 Nefi 15:3, 7–11.) Ata nuk do 
ta ndryshojnë mendjen e tyre për të pranuar të vërtetën, sepse ta 
bësh atë nënkupton që ata e kanë pasur gabim.

Krenaria ndikon negativisht në të gjitha marrëdhëniet tona – ma-
rrëdhënien tonë me Perëndinë dhe shërbëtorët e Tij, midis bash-
këshortëve dhe bashkëshorteve, prindër e fëmijë, punëdhënës e 
punëmarrës, mësues e nxënës dhe të gjithë njerëzimin. Shkalla jonë 
e krenarisë përcakton se si e trajtojmë Perëndinë tonë dhe vëllezërit 
e motrat tona. Krishti dëshiron të na ngrejë atje ku është Ai. A dë-
shirojmë të bëjmë të njëjtën gjë për të tjerët?

Krenaria i zbeh ndjenjat tona të birësisë ndaj Perëndisë dhe vë-
llazërimit me njeriun. Ajo na veçon dhe na ndan me “rangje”, sipas 
“pasurive” tona dhe “mundësive [tona] për të mësuar”. (3 Nefi 6:12.) 

Përulësia u sjell unitet e forcë martesave  
dhe familjeve.
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Uniteti është i pamundur për një popull krenar dhe, nëse nuk jemi 
një, ne nuk jemi të Zotit. (Shih Mosia 18:21; DeB 38:27; 105:2–4; 
Moisiu 7:18.)

Mendoni për atë që na ka kushtuar krenaria në të kaluarën, dhe 
për atë që po na kushton tani në jetën tonë, familjet tona dhe në 
Kishë.

Mendoni për pendimin që mund të ndodhte me jetë të ndryshu-
ara, martesa të ruajtura dhe shtëpi të forcuara, nëse krenaria nuk 
do të na mbante nga të rrëfyerit e mëkateve tona dhe braktisja e 
tyre. (Shih DeB 58:43.)

Mendoni për shumë njerëz që janë anëtarë më pak aktivë të 
Kishës sepse u fyen dhe krenaria e tyre nuk i lejon të falin ose të 
hanë plotësisht në tryezën e Zotit.

Mendoni për dhjetëra mijëra të rinj dhe çifte të tjera, të cilët 
mund të ishin në misione po të mos ishte krenaria që i ndalon 
t’ia japin zemrën e tyre Perëndisë. (Shih Alma 10:6; Helamani 
3:34–35.)

Mendoni se si do të rritej puna e tempullit nëse koha e shpenzuar 
në këtë shërbim të perëndishëm do të ishte më e rëndësishme se 
veprimtaritë e shumta krenare që konkurrojnë për kohën tonë.11

6
Kundërhelmi për krenarinë është përulësia.

Krenaria na prek të gjithëve, në kohë të ndryshme dhe në shka-
llë të ndryshme. Tani ju mund të shihni se përse ndërtesa në ën-
drrën e Lehit që përfaqëson krenarinë e botës, ishte e madhe dhe 
e gjerë dhe e madhe qe turma që hyri në të. (Shih 1 Nefi 8:26, 33; 
11:35–36.)

Krenaria është mëkati i përbotshëm, vesi i madh. Po, krenaria 
është mëkati i përbotshëm, vesi i madh.

Kundërhelmi për krenarinë është përulësia – urtësia, nënshtrimi. 
(Shih Alma 7:23.) Është zemra e thyer dhe shpirti i penduar. (Shih 
3 Nefi 9:20; 12:19; DeB 20:37; 59:8; Psalmeve 34:18; Isaia 57:15; 
66:2.) Ashtu si Rudjard Kipling e tha kaq mirë:
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Zhurma dhe britma mbarojnë;
Kapitenët dhe mbretërit largohen.
E jotja sakrificë e lashtë ende mbetet, 
Një zemër e përulur dhe e thyer. 
Zot, Perëndi i Ushtrive, ende me ne qëndro,
Që të mos harrojmë, që të mos harrojmë. . . .

Perëndia do të ketë një popull të përulur. Ose ne mund të zgje-
dhim të jemi të përulur ose ne mund të detyrohemi të jemi të për-
ulur. Alma tha: “Të bekuar janë ata që përulen, pa qenë të detyruar 
të përulen”. (Alma 32:16.)

Le të zgjedhim të jemi të përulur.

Ne mund të zgjedhim ta përulim veten tonë duke e mposhtur 
armiqësinë ndaj vëllezërve dhe motrave tona, duke i vlerësuar ata 
si vetveten dhe duke i ngritur po aq lart ose më lart sesa jemi ne. 
(Shih DeB 38:24; 81:5; 84:106.)

Ne mund të zgjedhim ta përulim veten tonë duke marrë këshillë 
dhe qortim të rreptë. (Shih Jakobi 4:10; Helamani 15:3; DeB 63:55; 
101:4–5; 108:1; 124:61, 84; 136:31; Fjalët e Urta 9:8.)

Ne mund të zgjedhim ta përulim veten tonë duke i falur ata që 
na kanë fyer. (Shih 3 Nefi 13:11, 14; DeB 64:10.)

Ne mund të zgjedhim ta përulim veten tonë duke dhënë shërbim 
vetëmohues. (Shih Mosia 2:16–17.)

Ne mund të zgjedhim ta përulim veten tonë duke shkuar në mi-
sione dhe duke predikuar fjalën që mund t’i përulë të tjerët. (Shih 
Alma 4:19; 31:5; 48:20.)

Ne mund të zgjedhim ta përulim veten tonë duke shkuar më 
shpesh në tempull.

Ne mund të zgjedhim ta përulim veten tonë duke rrëfyer dhe 
duke i braktisur mëkatet tona e duke u lindur nga Perëndia. (Shih 
DeB 58:43; Mosia 27:25–26; Alma 5:7–14, 49.)

Ne mund të zgjedhim ta përulim veten tonë duke e dashur Pe-
rëndinë, duke e nënshtruar vullnetin tonë ndaj të Tijit dhe duke 
e vendosur Atë të parin në jetën tonë. (Shih 3 Nefi 11:11; 13:33; 
Moroni 10:32.)
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Le të zgjedhim të jemi të përulur. Ne mund ta bëjmë këtë. Unë e 
di se mund ta bëjmë.

Vëllezër dhe motra të mia të dashura, ne duhet të përgatitemi për 
të shëlbuar Sionin. Ishte kryesisht mëkati i krenarisë që na ndaloi 
ta themelonim Sionin në ditët e Profetit Jozef Smith. Ishte i njëjti 
mëkat i krenarisë që i dha fund shenjtërimit midis nefitëve. (Shih 
4 Nefi 1:24–25.)

Krenaria është guri i madh pengues për Sionin. E përsëris: Krena-
ria është guri i madh pengues për Sionin.

Ne duhet ta pastrojmë enën e brendshme duke e mposhtur kre-
narinë. (Shih Alma 6:2–4; Mateu 23:25–26.)

Ne duhet t’u dorëzohemi “nxitjeve të Shpirtit të Shenjtë”, të zhve-
shim “njeriun natyror”, të bëhemi “një shenjtor nëpërmjet shlyerjes 
së Krishtit, Zotit” dhe të bëhemi “si një fëmijë, i nënshtruar, i bindur, 
i përulur”. (Mosia 3:19; shih edhe Alma 13:28.)

Që ne të mund të bëjmë kështu dhe të vazhdojmë të përmbu-
shim fatin tonë hyjnor, është lutja ime e zjarrtë.12

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Presidenti Benson vuri në dukje se krenaria çoi në shkatërrimin 

e popullit nefit (shih pjesën 1.) Përse mendoni se krenaria ka një 
fuqi shkatërruese të tillë?

• Në çfarë mënyrash njerëzit mund ta vënë “vullnetin [e tyre] kun-
dër vullnetit të Perëndisë”? (Shih pjesën 2.) Cilat janë disa bekime 
që na vijnë kur ne ndjekim vullnetin e Perëndisë?

• Përse mendoni se disa herë ne pyetim “Çfarë do të mendojnë nje-
rëzit e tjerë për mua?” në vend të “Çfarë do të mendojë Perëndia 
për mua?” (Shih pjesën 3.) Si ndryshon jeta jonë kur dëshira jonë 
më e madhe është t’i pëlqejmë Perëndisë?

• Rishikojini shfaqjet e krenarisë që janë renditur në pjesën 4. Si 
mund t’i shmangim këto shfaqje të krenarisë në jetën tonë?

• Presidenti Benson tha: “Krenaria ndikon negativisht në të gjitha 
marrëdhëniet tona” – me Perëndinë dhe me të tjerët (pjesa 5). 
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Përse është e vërtetë kjo? Në çfarë mënyrash përmirësohen ma-
rrëdhëniet tona kur jemi të përulur?

• Te pjesa 6, Presidenti Benson rendit mënyrat që mund të zgje-
dhim për të qenë të përulur. Përse mendoni se është më mirë që 
të zgjedhim të jemi të përulur sesa të jemi të detyruar për të qenë 
të përulur? 

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Mateu 23:12; Lluka 18:9–14; Jakobi [Bibël] 4:6; Alma 5:27–28; DeB 

112:10; 121:34–40

Ndihmë për Mësimdhënien
Për t’ia përshtatur fjalët e një profeti vetes suaj, mendoni se si kanë 

lidhje mësimet e tij me ju (shih Teaching, No Greater Call [1999], 
f. 170). Merrni parasysh ta pyetni veten se si ato mësime mund t’ju 
ndihmojnë për shqetësimet, pyetjet dhe sfidat në jetën tuaj.

Shënime
 1. “Cleansing the Inner Vessel”, Ensign, 

maj 1986, f. 6–7.
 2. Boyd K. Packer, në Sheri L. Dew, 

Ezra Taft Benson: A Biography (1987), 
f. 429–430.

 3. Russell M. Nelson, në Ezra Taft 
Benson: A Biography, f. 430.

 4. “Cleansing the Inner Vessel”, f. 7.
 5. Flora Amussen Benson, në Ezra Taft 

Benson: A Biography, f. 293.

 6. “Cleansing the Inner Vessel”, f. 7.
 7. “Beware of Pride”, Ensign, maj 1989, f. 4.
 8. “Beware of Pride”, f. 4–5.
 9. “Beware of Pride”, f. 5.
 10. “Beware of Pride”, f. 5–6.
 11. “Beware of Pride”, f. 6.
 12. “Beware of Pride”, f. 6–7; teksti i himnit 

“God of Our Fathers, Known of Old” 
nga Rudyard Kipling në Hymns, nr. 80.
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Presidenti Ezra Taft Benson dhe këshilltarët e tij në 
Presidencën e Parë: Presidenti Gordon B. Hinkli (majtas) 

dhe Presidenti Tomas S. Monson (djathtas)
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Udhëheqja

“Nëse ju do të siguroni udhëheqje të ardhshme 
për Kishën, për vendin [tuaj] dhe për vetë shtëpitë 

tuaja, ju duhet të qëndroni të vendosur në 
besim, të palëkundur përpara së ligës.”

Nga Jeta e Ezra Taft Bensonit

Ezra Taft Bensoni filloi të mësonte të ishte një udhëheqës në ri-
ninë e tij. Kur ishte thuajse 13 vjeç, babai i tij u thirr për të shërbyer 
në një mision. Si fëmija më i madh në familje, Ezra mori shumë për-
gjegjësi udhëheqjeje në fermën e familjes gjatë mungesës së të atit. 
Disa vite më vonë, kur u thirr në Misionin e Britanisë, ai shërbeu 
si president dege dhe si president i Konferencës së Njukasëllit (e 
ngjashme me një distrikt sot). Më vonë, ai shërbeu në tri presidenca 
kunji – një herë si këshilltar, një herë për një periudhë të shkurtër 
kohe si president kunji, dhe një herë për një periudhë më të gjatë 
si president kunji. Gjatë karrierës së tij profesionale, ai punoi në 
shumë pozicione udhëheqëse në industrinë e bujqësisë. Për shkak 
se u bë udhëheqës dhe specialist në fushën e bujqësisë, Presidenti 
Duajt D. Ajzenhauer i kërkoi atij të shërbente në pozicionin më 
të lartë të bujqësisë në Shtetet e Bashkuara. Për tetë vjet ai punoi 
me Presidentin Ajzenhauer si sekretari i Shteteve të Bashkuara për 
bujqësinë.

Përpara se të bëhej President i Kishës, Presidenti Benson shër-
beu për 12 vjet si Presidenti i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve. 
Anëtarët e kuorumit kishin respekt të madh për të si udhëheqësi 
i tyre. Plaku Brus R. Mek- Konki “shpesh u thoshte anëtarëve të fa-
miljes se nuk kishte parë kurrë administrim që të barazohej me atë 
të Presidentit Benson në Kishë” 1.
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Gjatë drejtimit të Të Dymbëdhjetëve, Presidenti Benson i nxiste 
anëtarët e kuorumit t’i shprehnin mendimet e tyre haptas edhe 
sikur ai të kishte një opinion të ndryshëm. Kur Plaku Rasëll M. 
Nelson ishte një anëtar i ri i kuorumit, ai mendonte se ndoshta 
nuk duhet të fliste. “Por [Presidenti Benson] nuk e pranonte këtë”, 
tha ai. “Në fakt, nëse heshtja për diçka, ai më bindte që t’i ndaja 
mendimet për të.” 2

Megjithëse Presidenti Benson kërkonte opinione nga të gjithë, ai 
nuk e linte diskutimin që të shpërqendrohej. Presidenti Hauard W. 
Hanter tha se ai “dinte se si të merrte një diskutim të hapur e të sin-
qertë nga Vëllezërit dhe [qe] në gjendje ta drejtonte dhe kontrollonte 
atë, dhe të arrinte në një vendim të njëzëshëm me gjithsecilin të 
bashkuar” 3. Kur “ai ndiente se kishte ndodhur një diskutim i mirë, 
ai zakonisht thoshte: ‘Mendoj se kemi pasur mjaft diskutim. Le të 
marrim një vendim’ duke e sjellë çështjen te vendimi”.4

Presidenti Benson kujdesej për ata që drejtonte, dhe dha mësim 
me anë të shembullit. “Unë nuk njoh njeri më të kujdesshëm për 
kolegët e tij ose më shumë të shqetësuar për mirëqenien e tyre”, tha 
Presidenti Gordon B. Hinkli. “Ai nuk u kërkon të tjerëve të bëjnë 
atë që ai vetë nuk është i gatshëm ta bëjë, por në vend të kësaj, jep 
shembullin e shërbimit që të tjerë prej nesh ta ndjekim.” 5 Presidenti 
Benson ishte gjithashtu i efektshëm në kalimin e punëve te të tjerët, 
duke u dhënë mësim dhe duke i lartësuar ata gjatë atij procesi. 

Në konferencën e përgjithshme, kur Presidenti Benson u mbësh-
tet si President i Kishës, Presidenti Gordon B. Hinkli shprehu bind-
jen e tij se Zoti e kishte zgjedhur dhe përgatitur Presidentin Benson 
për të udhëhequr Kishën: 

“Ju jap dëshminë time se është Zoti që e zgjodhi Ezra Taft 
 Bensonin për t’u bërë anëtar i Këshillit të Të Dymbëdhjetëve po-
thuaj dyzet e tre vjet më parë. Është Zoti, i cili përgjatë këtyre vite-
ve e ka vënë në provë dhe e ka disiplinuar atë, e ka arsimuar dhe 
përgatitur atë. . . .

Si një njeri që e njeh dhe qëndron përkrah tij, unë dëshmoj se 
ai është një njeri i besimit, i udhëheqjes së provuar, i dashurisë së 
thellë për Zotin dhe punën e Tij, i dashurisë për bijtë dhe bijat e 
Perëndisë kudo. Ai është një njeri me aftësi të vërtetuara.” 6
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Mësime të Ezra Taft Bensonit
1

Udhëheqësit e efektshëm qëndrojnë të vendosur 
në besim dhe japin një shembull të mirë.

Fuqia e udhëheqjes së Krishtit u rrit nga ftesa e shembullit të 
Tij. Kushtrimi i tij qe: “Eja, më ndiq!” . . . [Suksesi i tij në arritjen] e 
besnikërisë dhe përkushtimit të njerëzve ndaj parimeve të drejtësi-
së var[ej] nga dashuria, si faktori i madh shtysës. Ai na ndihmoi të 
kuptojmë se cilësitë e perëndishme në secilin prej nesh, që presin të 
shprehen, mund të bëhen realitete të lavdishme të gjalla. Shembulli 
i Tij vazhdon si shpresa dhe forca më e madhe e njerëzimit.7

Nëse do të siguroni udhëheqje të ardhshme për Kishën, vendin 
[tuaj] dhe vetë shtëpitë tuaja, ju duhet të qëndroni të fortë në be-
sim, të palëkundur përpara së ligës dhe, siç tha Pali: “Vishni gjithë 
armatimin e Perëndisë, që ju të mund të qëndroni kundër kurtheve 
të djallit, sepse beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe mishit, 
por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të 
botës së errësirës së kësaj epoke, kundër frymërave të mbrapshta 
në vendet qiellore.” (Efesianëve 6:11–12.)8

Të rinjtë tanë kanë nevojë për më pak kritika dhe më shumë 
shembuj. Ju jeni shembujt te të cilët ata do të shohin për një model 
në jetë, të cilin ata mund ta ndjekin dhe mbështetin. Ata do të kenë 
nevojë për frymëzimin që mund të vijë prej jush, ndërsa i jetoni jetët 
tuaja sipas mësimeve të ungjillit.9

2
Njerëzit i përgjigjen udhëheqjes së efektshme. 

Përulësia

Një nga shenjat e udhëheqjes së madhërishme gjithmonë ka qenë 
dhe gjithmonë do të jetë shpirti i përulur.10

forca shpirtërore 

Forca shpirtërore nxit mendimin pozitiv, ideale pozitive, zakone 
pozitive, sjellje pozitive dhe përpjekje pozitive. Këto janë cilësi që 
nxitin urtësi, mirëqenie fizike e mendore dhe pranim e përgjigje 
entuziaste nga të tjerët.11
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Vetëm ata që janë të shëndetshëm shpirtërisht e kanë kapacite-
tin për ta lartësuar dhe për ta nxitur njëri- tjetrin për shërbim më të 
madh, arritje më të mëdha, forcë më të madhe.12

Frymëzimi është thelbësor për një udhëheqje të duhur. . . . Ne 
duhet të kemi shpirtin e frymëzimit nëse jemi duke dhënë mësim 
(DeB 50:13–14) apo duke administruar punët e mbretërisë (DeB 
46:2).13

Nuk ka zëvendësues të kënaqshëm për Shpirtin.14

Njohuria

Një udhëheqës i vërtetë përpiqet të qëndrojë i mirinformuar. Ai 
është një individ që vepron mbi parime se sa në bazë të interesit 
vetjak. Ai përpiqet të mësojë nga e gjithë përvoja njerëzore e matur 
përkundrejt parimeve të zbuluara të urtësisë hyjnore.15

Një nga mënyrat më të mira për udhëheqësit që të kuptojnë pa-
rimet e sakta është të kenë një njohuri e kuptueshmëri të thellë të 
shkrimeve të shenjta dhe të manualit të duhur. Shumica e situatave 
tashmë kanë ndodhur më parë, ndoshta shumë herë, dhe rregulli e 
procedura tashmë janë vendosur për ta trajtuar problemin. Prandaj, 
është gjithmonë [diçka] e urtë që t’u drejtohesh e të jesh në dijeni 
të udhëzimeve ekzistuese të shkruara dhe rregullores së Kishës për 
pyetjet ndërsa ato ngrihen.16

Udhëheqësit këshillohen t’i studiojnë doktrinat e Kishës që të 
jenë në gjendje t’i përfaqësojnë siç duhet doktrinat tona tek të tjerët. 
Për të përdorur shprehjen e Apostullit Pal, ne presim që të jeni si një 
“punëtor që nuk ka pse të turpërohet” (2 Timoteut 2:15).17

Besnikëria

Një udhëheqës i mirë pret besnikëri. Ai në kthim jep besnikërinë 
e tij. Ai i mbështet ata të cilëve u ka dhënë një punë. Besnikëria 
shtrihet te çështje përtej thirrjes së detyrës. Ai është besnik kur u 
vijnë nderime atyre me të cilët ai shërben. Ai krenohet me suksesin 
e tyre. Ai nuk anulon vendim pa u këshilluar më parë me atë, të 
cilit ia anulon atë. Ai nuk e turpëron një koleg përpara të tjerëve. 
Ai është i qartë dhe i hapur me të.18
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Bashkimi

Ka një “bashkim të kërkuar nga ligji i mbretërisë çelestiale; Dhe 
Sioni nuk mund të ndërtohet, po të mos jetë përmes parimeve të 
ligjit të mbretërisë çelestiale”. (DeB 105:4–5.) Midis parimeve dhe 
cilësive të kërkuara është një bashkim i mendjes dhe i zemrës. “Unë 
ju them, jini një; dhe nëse nuk jeni një, nuk jeni të mitë”, është ur-
dhri i Shpëtimtarit për Kishën e Tij të ditëve të sotme (DeB 38:27; 
Gjoni 17:20–23). Askund nuk është më thelbësore kjo kërkesë sesa 
midis atyre të cilët Ai i ka thirrur për të kryesuar kudo në mbretë-
rinë e Tij.19

Dashuria dhe shprehja e besimit

Dashuria për njerëzit është thelbësore për një udhëheqje të efekt-
shme. A i doni ata me të cilët punoni? A e kuptoni që vlera e shpirt-
rave është e madhe në sytë e Perëndisë (shih DeB 18:10)? A keni 
besim te rinia? A e gjeni veten tuaj duke lëvduar virtytet e tyre, duke 
i lëvduar ata për arritjet e tyre? Ose, a keni një sjellje kritikuese ndaj 
tyre për shkak të gabimeve të tyre? 20

“Dashuria për njerëzit është thelbësore  
për një udhëheqje të efektshme.”
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Edhe më e rëndë për t’u mbajtur sesa kritika, shpesh, është mun-
gesa e një fjale nga udhëheqësi ynë për punën e cila na është 
caktuar. Pak komente ose shënime, të cilat janë të sinqerta ose të 
veçanta, janë një inkurajim i madh përgjatë rrugës.21

Ne e dimë . . . se koha që një udhëheqës harxhon në kontakte 
vetjake me anëtarët është më e frytshme se koha e shpenzuar në 
mbledhje dhe detyra administrative. Kontakti vetjak është çelësi në 
kthimin në besim të anëtarit joaktiv.22

Veçanërisht në Kishë, bërja e pyetjeve prodhon rezultate më të 
mira se dhënia e urdhrave – ndjesi më të mirë, po ashtu. Mbani 
mend të tregoni përse. Kontrolloni për të parë se si po shkojnë gjërat. 
Tregoni vlerësim kur njerëzit i zbatojnë mirë udhëzimet. Shprehni 
mirëbesim kur mund të bëhet me ndershmëri. Kur diçka ngatërrohet 
është mirë të kontrollosh sërish dhe të gjesh se ku rrëshqitët – dhe 
mos u frikësoni ta pranoni se e bëtë. Mbani mend, njerëzit tanë janë 
punëtorë vullnetarë, me vullnet të lirë. Edhe ata e duan Zotin dhe 
punën e Tij. Duajini ata. Vlerësojini ata. Kur tundoheni për ta qortuar 
një bashkëpunëtor, mos e bëni. Në vend të kësaj, pranojeni ftesën 
time për t’u thënë atyre një fjalë të mirë. Fëmijët e Atit tonë kudo në 
botë janë në thelb të mirë. Ai i do ata. Edhe ne duhet t’i duam.23

Njerëzve nuk u pëlqen që të detyrohen për të bërë ndonjë gjë, 
edhe sikur të jetë për të mirën e tyre. Por njerëzit i përgjigjen udhë-
heqjes së efektshme.24

3
Udhëheqësit e mirë i kalojnë detyrat me urtësi.

shembulli i shpëtimtarit për kalimin e detyrave

Themelet e para të botës u vendosën me anë të kalimit të auto-
ritetit. Shumë herë, Jezusi u kujtoi njerëzve se misioni i Tij në tokë 
ishte nëpërmjet kalimit të autoritetit. Rivendosja e Kishës së Tij e 
kishte fillimin e saj të parë me kalim të autoritetit. 

Kur u foli judenjve në sinagogë, Jezusi u tha atyre se Ai kishte 
qenë deleguar nga Ati i Tij: “Sepse unë kam zbritur prej qiellit jo 
për të bërë vullnetin tim, por vullnetin e atij që më ka dërguar” 
(Gjoni 6:38).25
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Jezusi na jep shembullin mjeshtëror të administrimit të mirë për-
mes kalimit të duhur të detyrave. . . . Shumë prej misionarëve të 
Tij që u ishin kaluar detyra udhëtuan pa kuleta ose trasta. Burrat 
vuajtën mundime të mëdha në zbatimin e udhëzimeve të Tij. Disa 
prej tyre vdiqën me vdekje të tmerrshme në shërbim të Tij. Por 
dishepujt e tij që u ishin kaluar detyrat, shkuan përpara në botë 
trima si luanë, me porosinë e Tij. Ata bënë gjëra që kurrë nuk i 
kishin ëndërruar. Asnjë udhëheqës nuk i ka dhënë shtysë burrave 
e grave siç bëri Ai.26

Kisha e Jezu Krishtit i ndërton udhëheqësit nëpërmjet përfshirjes 
së njerëzve që u kalohen detyra përmes autoritetit. Kur [ Jezusi] qe 
në tokë, ai thirri dymbëdhjetë apostuj për ta ndihmuar atë në ad-
ministrimin e kishës. Ai thirri gjithashtu të shtatëdhjetët. Ai u kaloi 
detyra të tjerëve. Nuk duhej të kishte spektatorë në kishën e tij. Të 
gjithë duhej të përfshiheshin për të ndihmuar në ndërtimin e mbre-
tërisë. Dhe ndërsa e ndërtuan mbretërinë, ata ndërtuan vetveten.

Jezusi synonte të ekzaltonte individin. . . .

Gjatë shërbesës së Tij në vdekshmëri, jezu Krishti iu 
kaloi autoritet Dymbëdhjetë apostujve të Tij.
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Jezusi synonte që ta bënte çdo njeri një mbret, që ta ndërtonte në 
udhëheqje për përjetësi. Në atë natë të paharrueshme pas darkës së 
fundit, Ai u tha të njëmbëdhjetëve . . . : “Në të vërtetë, në të vërtetë 
po ju them: Kush beson në mua do të bëjë edhe ai veprat që bëj 
unë; madje do të bëjë edhe më të mëdha se këto, sepse unë po 
shkoj tek Ati im”. (Gjoni 14:12.) Nëpërmjet kalimit të detyave, Jezusi 
dëshironte që ta lartësonte, në vend që ta shtypte individin. Dhe 
kudo në Kishë sot, burrat dhe gratë por rriten në aftësi nëpërmjet 
pozicioneve që u janë kaluar atyre.27

Kalimi i detyrave në organizatat tona

Drejtim i mirë do të thotë kalim i autoritetit. Kalimi i një pjese të 
ngarkesës së punës ju ndihmon juve dhe organizatën tuaj. Drejtimi 
i efektshëm është arti i shumëfishimit të vetes suaj nëpërmjet të 
tjerëve.28

Kalimi i zgjuar i detyrave kërkon përgatitje plot lutje, ashtu siç 
kërkon mësimdhënia apo predikimi i efektshëm. Zoti e bën të qar-
të këtë me këto fjalë: “Dhe Shpirti do t’ju jepet me anë të lutjes së 
besimit; dhe nëse nuk e merrni Shpirtin, ju s’duhet të jepni mësim”. 
(DeB 42:14). Dhe ne mund të shtojmë, ju nuk do të delegoni pa 
Shpirtin.29

Një administrues i zgjuar në Kishë sot nuk do të përpiqet ta bëjë 
punën vetë, duke dhënë përshtypjen se asnjë tjetër nuk është dhe 
aq i kualifikuar. Dhe ndërsa kalon detyra, ai do të japë siguri se ai 
që i është kaluar detyra ka mbështetjen e tij të plotë.30

Kur është dhënë përgjegjësia, udhëheqësi nuk e harron njeriun 
e caktuar, as detyrën e tij. Ai ndjek me interes por nuk “rri mbi 
kokë”. Ai jep lëvdata të veçanta kur meritohen. Ai jep nxitje të do-
bishme kur nevojitet. Kur ai ndien se puna nuk po bëhet dhe ka 
nevojë për ndryshim, ai vepron me kurajë e vendosmëri por me 
mirësi. Kur qëndrimi në një detyrë ka përfunduar, ai jep vlerësim 
dhe falënderim.31

Asnjë udhëheqës i mençur nuk beson se të gjitha idetë e mira 
burojnë nga ai vetë. Ai kërkon sugjerime nga ata që udhëheq. Ai i 
lë ata të ndiejnë se janë pjesë e rëndësishme e vendimmarrjes. Ai i lë 
ata të ndiejnë se janë duke zbatuar rregullat e tyre, jo thjesht të tijat.32
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4
Udhëheqësit e Kishës janë mjete në duart 

e Perëndisë dhe duhet të kërkojnë Shpirtin 
në udhëheqjen e ndërtimin e të tjerëve.

Sot në Kishë, një udhëheqës përgjithësisht merr nga kryerja e një 
veprimtarie atë që ai vërtet pret. Ai duhet të ketë pritshmëri të larta. 
Ai duhet t’i sigurojë ata, të cilëve u jep detyra, se në shërbimin e 
Zotit ata kanë fuqi edhe më të mëdha sesa në përgjegjësitë e zakon-
shme. Nuk mund të ketë dështim në punën e Zotit kur [ne] bëjmë 
më të mirën [tonë]. Ne nuk jemi veçse mjete; kjo është puna e Zotit. 
Kjo është Kisha e Tij, plani i ungjillit të Tij. Këta janë fëmijët e Tij me 
të cilët ne po punojmë. Ai nuk do të lejojë që ne të dështojmë nëse 
bëjmë pjesën tonë. Ai do të na lartësojë, madje përtej vetë talenteve 
dhe aftësive tona kur është e nevojshme. Këtë unë e di.33

Ne duhet të kujtojmë se . . . Kisha . . . nuk është bota e biznesit. 
Suksesi i saj matet me numrin e shpirtrave të shpëtuar, jo me për-
fitime dhe humbje. Ne kemi nevojë, natyrisht, të jemi të efektshëm 
dhe të frytshëm, por ne gjithashtu kemi nevojë ta mbajmë përqen-
drimin tonë tek objektivat e përjetshme. Jini të kujdesshëm rreth 
imponimit të metodave dhe terminologjive laike në funksionet e 
shenjta të priftërisë. Mbani mend se procedurat logjike të zgjidhjes 
së problemeve, megjithëse të dobishme, të vetme nuk do të jenë 
të mjaftueshme në punën e mbretërisë. Puna e Perëndisë duhet të 
bëhet me anë të besimit, të lutjes dhe me anë të Shpirtit, “dhe nëse 
është me anë të ndonjë mënyre tjetër, nuk është prej Perëndisë” 
(DeB 50:18).34

I gjithë qëllimi i Kishës është që të ndërtojë burrat dhe gratë, të 
cilët do të jenë të perëndishëm në sjelljet e cilësitë e tyre dhe në 
idealet e tyre.35

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Presidenti Benson dha mësim se udhëheqësit duhet të japin një 

shembull të drejtë (shih pjesën 1). Përse shembulli është një ndi-
kim kaq i fuqishëm? Si ju kanë ndikuar shembujt e drejtë të 
udhëheqësve?
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• Studiojini karakteristikat e udhëheqësve të mirë që janë shpjeguar 
në pjesën 2. Përse mendoni se njerëzit i “përgjigjen një udhëheq-
jeje të tillë”? Mendoni për atë që mund të bëni për t’i zhvilluar 
këto karakteristika.

• Presidenti Benson dha mësim se udhëheqësit e Kishës duhet të 
ndjekin shembullin e Shpëtimtarit si një kalues detyrash (shih 
pjesën 3). Si ndihmon kalimi i detyrave në ndërtimin e mbretërisë 
së Perëndisë? Në çfarë mënyrash keni përfituar nga përgjegjësitë 
që ju janë kaluar?

• Si mund të ndryshojë shërbimi ynë në Kishë ndërsa kujtojmë 
se “kjo është puna e Zotit” dhe se “këta janë fëmijët e Tij me të 
cilët ne po punojmë”? (Shih pjesën 4.) Çfarë keni përjetuar kur 
keni vepruar si një mjet në duart e Zotit për të ndihmuar njerëz 
të tjerë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Eksodi 18:13–26; Mateu 5:13–16; Lluka 22:31–32; Alma 17:1–11; 

DeB 38:23–27

Ndihmë për Mësimdhënien
“Individët preken kur u njihen kontributet. Ju mund të bëni një 

përpjekje të veçantë për të pranuar komentet e çdo individi dhe, 
nëse është e mundur, bëjini komentet pjesë të diskutimeve të kla-
sës” (Teaching, No Greater Call [1999], f. 35–36).
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“Tani është koha që të zbatojmë mësimet  
e Shpëtimtarit për bariun e mirë.”
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“Ushqeni Delet e Mia”

“Ne të gjithë duhet të mësojmë të jemi 
barinj të vërtetë. Ne duhet t’u shfaqim të tjerëve 

të njëjtën dashuri që Bariu i Mirë ka për të 
gjithë ne. Çdo shpirt është i çmuar për Të.”

Nga Jeta e Ezra Taft Bensonit

Presidenti Ezra Taft Benson tregoi për një përvojë që pati, kur ishte 
duke shërbyer si këshilltar në një presidencë kunji.

“Në një mbledhje presidence në Boisi të Ajdahos, vite më parë, 
ne po përpiqeshim të përzgjidhnim një president për kuorumin më 
të dobët dhe më të vogël të pleqve në kunj. Nëpunësi ynë kishte 
sjellë një listë të të gjithë pleqve të atij kuorumi dhe në listë ishte 
emri i një burri të cilin e kisha njohur për disa vite. Ai vinte nga një 
familje e fortë shenjtore e ditëve të mëvonshme, por ai nuk ishte 
shumë aktiv në Kishë.

Nëse peshkopi bënte thirrje për të bërë disa punë në kishë, ai za-
konisht përgjigjej, dhe nëse pleqtë donin të luanin softboll, ndonjë-
herë do ta gjenit duke luajtur me ta. Ai kishte aftësi udhëheqjeje; ai 
ishte president i një klubi shërbimesh dhe po bënte një punë të mirë.

I thashë presidentit të kunjit: ‘A do të më autorizoni që të shkoj 
dhe ta takoj këtë njeri, dhe ta ftoj që ta përshtatë jetën e tij me stan-
dardet e Kishës e të marrë udhëheqjen në kuorumin e tij? E di që 
ka pak rrezik te kjo, por ai e ka aftësinë’.

Presidenti i kunjit tha: ‘Ti vazhdo dhe Zoti të bekoftë’.

. . . Shkova në shtëpinë e këtij burri. Nuk do ta harroj kurrë 
pamjen në fytyrën e tij ndërsa hapi derën dhe pa një anëtar të 
presidencës së kunjit të tij duke qëndruar atje. Ai më ftoi bren-
da me ngurrim; bashkëshortja e tij po përgatiste darkën dhe unë 
mund ta ndieja aromën e kafesë që vinte nga kuzhina. I kërkova 
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që bashkëshortja e tij të bashkohej me ne dhe, kur u ulëm, unë i 
tregova përse kisha ardhur. ‘Nuk do ta kërkoj përgjigjen tuaj sot’, 
i thashë atij. ‘Gjithçka që dua të bëni është të më premtoni se do 
të mendoni për të, do të luteni për të, mendoni për të në lidhje me 
atë që do të thotë për familjen tuaj dhe pastaj, unë do të kthehem 
javën që vjen për t’ju parë. Nëse vendosni të mos e pranoni, ne do 
të vazhdojmë t’ju duam’, shtova unë.

Të dielën e ardhshme, sapo ai hapi derën pashë se kishte ndo-
dhur një ndryshim. Ai ishte i lumtur të më shihte dhe me shpejtësi 
më ftoi të hyja brenda dhe e thirri bashkëshorten e tij që të na 
bashkohej. Ai tha: ‘Vëllai Benson, ne kemi bërë siç na thatë. Ne 
menduam për të e u lutëm për të dhe kemi vendosur ta pranojmë 
thirrjen. Nëse ju vëllezër keni kaq mirëbesim tek unë, unë jam i 
gatshëm ta përshtat jetën time me standardet e Kishës, një gjë që 
duhet të kisha bërë kohë më parë.’

Ai tha gjithashtu: ‘Nuk kam pirë asnjë kafe qëkurse ishit këtu 
javën e kaluar dhe nuk kam për të pirë më’.

Ai u veçua si president i kuorumit të pleqve dhe pjesëmarrja në 
kuorumin e tij filloi të rritej – dhe vazhdoi të rritej. Ai doli, u hodhi 
krahun pleqve më pak aktivë dhe i solli brenda. Pak muaj më vonë 
unë u shpërngula nga kunji.

Vitet kaluan dhe një ditë në Sheshin e Tempullit në Solt- Lejk- Siti, 
një burrë u afrua tek unë, zgjati dorën dhe tha: ‘Vëllai Benson, ju 
nuk më mbani mend apo jo?’

‘Po, të mbaj mend’ i thashë, ‘por nuk më kujtohet emri juaj’.

Ai tha: ‘A ju kujtohet që erdhët në shtëpinë e një plaku shkelës 
në Boisi, shtatë vjet më parë?’ Dhe atëherë, natyrisht, m’u kujtua 
gjithçka. Pastaj ai tha: ‘Vëllai Benson, unë kurrë nuk do të jetoj 
mjaftueshëm gjatë sa t’ju falënderoj që erdhët në shtëpinë time atë 
të diel pasdite. Tani jam një peshkop. Mendoja se isha i lumtur, por 
nuk e dija se çfarë ishte lumturia e vërtetë.’” 1

Duke qenë i frymëzuar nga kjo përvojë dhe të tjera, Presidenti 
Benson i nxiti shenjtorët besnikë të ditëve të mëvonshme t’u zgjatin 
dorën anëtarëve të Kishës që jetojnë “veçan Kishës dhe ndikimit 
të ungjillit” 2. Në konferencën e përgjithshme në prill të vitit 1984, 
ai tha: “Ne jemi të kënaqur me aktivizimin e shumë prej vëllezërve 
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dhe motrave tona. Ne i nxitim udhëheqësit e priftërisë dhe të or-
ganizatave ndihmëse që ta vazhdojnë këtë përpjekje.” 3 Po atë javë, 
ai i foli një grupi të udhëheqësve të priftërisë rreth nevojës për të 
shoqëruar burrat në Kishë, që ende nuk janë shuguruar pleq:

“Zemra ime ndien dhembshuri për ata burra, krerë të familjeve. 
. . . Unë nuk besoj se ne kemi një sfidë më të madhe sot në Kishë 
sesa t’i aktivizojmë ata burra dhe t’i sjellim në një pikë, ku ata mund 
t’i çojnë familjet e tyre në shtëpinë e Zotit dhe të sigurojnë për ta 
bekimet më të mëdha të njohura për burrat e gratë, në këtë botë 
dhe në botën që do të vijë.

Vëllezër, shpresa dhe lutja jonë është që ju do ta shikoni këtë 
përpjekje aktivizimi më shumë sesa thjesht një program të përkoh-
shëm. Ne shpresojmë se, kur kjo periudhë e historisë së Kishës të 
regjistrohet, do të thuhet se shënoi një kohë kur shumë shpirtra 
endacakë dhe të humbur u shpëtuan nga Kisha e Perëndisë.” 4

Mësime të Ezra Taft Bensonit
1

Si ndjekës të Zotit, pjesë e misionit tonë është 
që t’u zgjatim dorën vëllezërve dhe motrave tona 

që e kanë larguar veten e tyre nga Kisha.

Qëllimi i kishës së Zotit është që të çojë më tej përparimin e çdo 
biri dhe bije të Perëndisë, drejt bekimeve përfundimtare të jetës së 
përjetshme . . .

Unë dëshiroj të diskutoj misionin tonë për të përsosur shenjtorët, 
veçanërisht sfidën për të aktivizuar ata që e kanë larguar veten e 
tyre nga aktiviteti i plotë në Kishë. Këta anëtarë, që janë vëllezërit 
e motrat tona, aktualisht jetojnë veçan nga Kisha dhe ndikimi i 
ungjillit. 

Në këtë grup anëtarësh më pak aktivë, ka shumë që nuk marrin 
pjesë të cilët mund të jenë indiferentë dhe moskokëçarës. Të për-
fshirë janë edhe ata që janë përkohësisht të humbur, sepse ne nuk i 
njohim vendndodhjet e tyre. Disa prej këtyre janë të kthyer të rinj në 
besim, që me sa duket nuk e morën vëmendjen dhe mësimet ush-
qyese që do t’i kishte bërë të jenë “bashkëqytetarë me  shenjtorët”. 
(Shih Efesianëve 2:19.) Shumë janë beqarë në moshë madhore.
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Të gjithë personave të tillë, ne, si anëtarë të Kishës dhe ndjekës 
të Zotit, duhet t’u japim e t’u përtërijmë dashurinë tonë dhe ftesën e 
bërë me zemër për t’u kthyer. “Kthehuni. Kthehuni dhe ushqehuni 
në tryezën e Zotit, dhe shijoni sërish frytet e ëmbla dhe të kënaq-
shme të shoqërimit me shenjtorët.” (Ensign, mars 1986, f. 88.)

Sfida përpara nesh është e madhe. . . . Ne duhet të ushtrojmë 
besim të madh, energji dhe zotim nëse do t’i ndihmojmë këta vë-
llezër e motra. Por ne duhet ta bëjmë atë. Zoti pret që ne ta bëjmë. 
Dhe ne do ta bëjmë! 5

2
Ndërsa kërkojmë t’i ushqejmë ata që kanë 

shkuar në rrugë të gabuar, ne duhet t’i zbatojmë 
mësimet e Shpëtimtarit për bariun e mirë.

Tani është koha që t’i zbatojmë mësimet e Shpëtimtarit për bariun 
e mirë ndaj sfidës që është para nesh, për të rigjetur delet e hum-
bura dhe qengjat e pabindur.

“Si mendoni? Në qoftë se një njeri ka njëqind dele dhe njëra prej 
tyre humb rrugën, a nuk do t’i lërë ai të nëntëdhjetë e nëntat mbi 
male për të kërkuar atë që humbi rrugën?

Dhe nëse i ndodh ta gjejë, unë ju them në të vërtetë se ai do të 
gëzohet më shumë për këtë, sesa për të nëntëdhjetë e nëntat që 
nuk kishin humbur rrugën.” (Mateu 18:12–13.)

Në kohën e Jezusit, bariu palestinez e njihte çdo dele të tij. Delet 
e njihnin zërin e tij dhe i besonin atij. Ato nuk do të ndiqnin një të 
huaj. Kështu, kur thirreshin, delet vinin tek ai. (Shih Gjoni 10:1–5, 14.)

Natën, barinjtë do t’i udhëhiqnin delet e tyre për në vathë ose 
stan. Stanin e rrethonin mure të larta dhe vendoseshin gjemba në 
krye të mureve, për t’i penguar kafshët e egra dhe hajdutët nga 
ngjitja mbi mur. Megjithatë, ndonjëherë, një kafshë e egër e nxitur 
nga uria kërcente mbi mure në mes të deleve, duke i frikësuar dhe 
kërcënuar ato.

Një situatë e tillë e veçonte bariun e vërtetë – një njeri që i donte 
delet e tij – nga mëditësi që punonte vetëm për para. Bariu i vër-
tetë ishte i gatshëm të jepte jetën e tij për delet. Ai do të shkonte 
në mes të deleve dhe luftonte për mirëqenien e tyre. Mëditësi, nga 
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ana tjetër, e vlerësonte sigurinë e tij vetjake mbi atë të deleve, dhe 
zakonisht largohej nga rreziku.

Jezusi e përdori këtë ilustrim të zakonshëm të kohës së Tij për 
të shpallur se Ai ishte Bariu i Mirë, Bariu i Vërtetë. Për shkak të da-
shurisë së Tij për vëllezërit e motrat e Tij, Ai do ta jepte me dëshirë 
dhe vullnetarisht jetën e Tij për ta. (Shih Gjoni 10:11–18.)

Në fund, Bariu i Mirë e dha jetën e Tij për delet – për ju dhe mua, 
për të gjithë ne.

Simbolika e bariut të mirë nuk është pa ngjashmëri domethënëse 
në Kishë sot. Delet kanë nevojë të udhëhiqen nga barinj vigjilentë. 
Shumë po enden. Disa po joshen nga zbavitje të çastit. Të tjera kanë 
humbur plotësisht.

Ne e kuptojmë, si në kohët e kaluara, se disa nga delet do të 
ngrenë krye dhe janë “si një kope e egër e cila ikën me vrap nga 
bariu”. (Mosia 8:21.) Por pjesa më e madhe e problemeve tona rrjedh 
nga mungesa e kujdestarisë me dashuri e vëmendje, dhe më shumë 
barinj duhet të rriten. 

Ndërsa ushqejmë miqësinë në lagjet e degët tona, ne e ndihmojmë 
njëri- tjetrin të qëndrojë në tufën e Bariut të Mirë.
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Me kujdesin e bariut, anëtarët tanë të rinj, ata që sapo kanë lindur 
në ungjill, duhet të ushqehen nga miqësi të vëmendshme ndërsa 
rriten në njohurinë e ungjillit e fillojnë të jetojnë standarde të reja. 
Një vëmendje e tillë do të ndihmojë për të siguruar që ata nuk do 
t’u rikthehen zakoneve të vjetra.

Me kujdesin e dashur të një bariu, të rinjtë tanë, qengjat tanë të 
vegjël, nuk do të kenë aq shumë prirje për t’u endur. Dhe nëse e 
bëjnë, kërraba e shkopit të bariut – një krah i dashur dhe një zemër 
mirëkuptuese – do t’i ndihmojë për t’i rikthyer.

Me kujdesin e një bariu, shumë prej atyre që tani janë të pavarur 
nga kopeja, mund të shpëtohen ende. Shumë njerëz që janë martuar 
jashtë Kishës dhe kanë zgjedhur të jetojnë një mënyrë jetese si të 
botës, mund t’i përgjigjen një ftese për t’u kthyer në tufë.6

3
Shenjtorët e ditëve të mëvonshme që kanë shkuar në 

rrugë të gabuar, kanë nevojë për shqetësim të vërtetë, që 
buron nga zemra, prej barinjve të vërtetë e të dashur.

Nuk ka zgjidhje të reja për këtë problem të vjetër të endjes së 
deleve diku për ushqim. Porosia që Jezusi i dha Pjetrit, të cilën Ai e 
theksoi duke e përsëritur tri herë, është zgjidhja e provuar: “Kulloti 
qengjat e mi. Ruaji delet e mia. Kulloti delet e mia.” (Shih Gjoni 
21:15–17.)

Si në këshillën e lavdishme të Librit të Mormonit, ata që u pa-
gëzuan në kishën e Krishtit duhet “të kujtohe[n] dhe të ushqehe[n] 
[vazhdimisht] nga fjala e mirë e Perëndisë”. (Moroni 6:4.)

Përgjigjja, atëherë, gjendet te kullotja dhe ushqimi plot lutje i 
tufës – me fjalë të tjera, përkujdesje vetjake. Duhet të ketë një shqe-
tësim real, që buron nga zemra e një bariu të vërtetë dhe të dashur, 
jo thjesht një shqetësim të cekët që mund të shfaqë një mëditës. 

Ndërsa diskutojmë për konceptin e një bariu të vërtetë, ne e pra-
nojmë se Zoti ua ka dhënë këtë përgjegjësi mbajtësve të priftërisë. 
Por edhe motrat kanë thirrje të “përkujdesjes” në shërbimin me 
dashuri hyjnore dhe të dashur që ato i japin njëra- tjetrës e të tjerë-
ve. Pra, ne të gjithë duhet të mësojmë të jemi barinj të vërtetë. Ne 
duhet t’u shfaqim të tjerëve të njëjtën dashuri që Bariu i Mirë ka për 



K a P i T U l l i  2 0

275

të gjithë ne. Çdo shpirt është i çmuar për Të. Ftesa e Tij i drejtohet 
çdo anëtari – çdo biri e bije të Perëndisë.

“Vini re, ai u dërgon të gjithë njerëzve një ftesë, pasi krahët e 
mëshirës janë shtrirë drejt tyre dhe ai thotë: Pendohuni dhe unë do 
t’ju pranoj. . . .

Ejani tek unë dhe do të hani nga fruti i pemës së jetës; . . .

Po, ejani tek unë dhe sillni vepra drejtësie.” (Alma 5:33–35.)

Asnjërit nuk i mohohet ftesa e Tij. Janë të mirëpritur të gjithë ata 
që e pranojnë ftesën e Tij hirplotë për të marrë nga ungjilli i Tij. 
Delet – disa të shpërqendruara, disa të painteresuara, disa të shqe-
tësuara – duhet të gjenden dhe të kthehen me dashuri në aktivitet. 
Çdo burim priftërie dhe organizate ndihmëse duhet të përdoret për 
të ndihmuar në këtë përpjekje.

Kjo sfidë nuk do të përmbushet kurrë derisa udhëheqësit e ku-
njit, lagjes, kuorumit e organizatave ndihmëse dhe anëtarë besnikë 
kudo, të ushtrojnë vullnetin dhe besimin e tyre për t’i sjellë më pak 
aktivët në aktivitet të plotë në Kishë.

Ndërsa përpiqeni me zell për ta përmbushur këtë qëllim të de-
një, ne ju këshillojmë që t’i jepni një theks të përtëritur mësime-
ve të efektshme të shtëpisë, të priftërisë dhe vizitave mësimore të 
efektshme të Shoqatës së Ndihmës. Mësimet e shtëpisë dhe vizitat 
mësimore janë programe të frymëzuara. Ato janë caktuar për të 
ndihmuar secilin anëtar të Kishës çdo muaj, si aktivët edhe më pak 
aktivët. Ju lutem, jepuni një theks më të madh mësimeve të shtëpisë 
dhe vizitave mësimore.7

4
Ndërsa vazhdojmë t’u shërbejmë vëllezërve dhe 

motrave tona, ne mund t’i ndihmojmë ata të marrin 
të gjitha bekimet dhe ordinancat e ungjillit.

Lutjet tona sot duhet të jenë me të njëjtin intensitet dhe shqetë-
sim siç ishin lutjet e Almës, kur kërkonte shpëtimin e zoramitëve të 
përhumbur, të cilët ishin larguar nga Zoti: 

“O Zot, na jep mundësi që të kemi sukses për t’i sjellë ata përsëri 
në Krisht.
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Vër re, O Zot, shpirtrat e tyre janë të çmueshëm dhe shumë prej 
tyre janë vëllezërit tanë, prandaj, na jep, O Zot, fuqi dhe urtësi që të 
mund t’i sjellim këta, vëllezërit tanë përsëri tek ti.” (Alma 31:34–35; 
kursivet shtuar.) . . .

Parimet për të aktivizuar shpirtrat nuk ndryshojnë. Ato janë:

1. I humburi ose më pak aktivi duhet të gjendet dhe të 
kontaktohet.

2. Duhet shfaqur shqetësim me dashuri. Ata duhet ta ndiejnë 
dashurinë tonë.

3. Atyre duhet t’u mësohet ungjilli. Ata duhet ta ndiejnë fuqinë e 
Frymës së Shenjtë nëpërmjet mësuesve.

4. Ata duhet të përfshihen në shoqërimin tonë. 

5. Ata duhet të kenë përgjegjësi kuptimplota në Kishë. 

Me fjalët e Librit të Mormonit, ne duhet të “vazhdo[jmë] t’u 
shërbe[jmë]”. (3 Nefi 18:32.)

Ne jemi veçanërisht të shqetësuar që të kthyerit e rinj në besim të 
bashkohen në shoqërim të plotë në Kishë. Ata duhet të mirëpriten 
me krahë të hapura.

Le të bashkohemi në përpjekjet tona për t’i sjellë më pak aktivët, 
në aktivitet të plotë në Kishë. Duke bërë kështu, të gjithë ne do të 
përshtatemi më shumë së bashku në përmbushjen e misionit të 
 Kishës – për ta sjellë ungjillin, me të gjithë bekimet dhe ordinancat 
e tij, më plotësisht në jetën e të gjithë anëtarëve të Kishës. Kisha “ka 
nevojë për çdo [anëtar]” (DeB 84:110) dhe çdo anëtar ka nevojë për 
ungjillin, Kishën dhe gjithë ordinancat e saj.

Le të kërkojmë të gjithë ne bekimet e Zotit, për të na forcuar e 
për të na dhënë fuqinë dhe ndikimin e duhur, për të cilat do të 
kemi nevojë ndërsa punojmë së bashku në këtë punë të madhe të 
dashurisë.8



K a P i T U l l i  2 0

277

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Cilat janë ndjenjat tuaja ndërsa mendoni rreth anëtarëve të familjes 

ose miqve të cilët “jetojnë veçan nga Kisha dhe ndikimi i ungjillit”? 
Çfarë mund të bëjmë për t’i ndihmuar ata? (Shih pjesën 1.) 

• Përsiatni mësimet e Presidentit Benson rreth ndryshimeve midis 
një mëditësi dhe një bariu (shih pjesën 2). Çfarë mund të bëjmë 
për të qenë barinj më të mirë?

• Presidenti Benson na kujtoi se njerëzit kanë nevojë për një “shqe-
tësim real, që buron nga zemra e një bariu të vërtetë dhe të 
dashur” (pjesa 3). Si mund të zhvillojmë një shqetësim që buron 
nga zemra për të tjerët? Ndërsa e përsiatni këtë pyetje, mendoni 
rreth shërbimit tuaj si mësues i shtëpisë apo mësuese vizitore.

• Çfarë mendoni se do të thotë të “vazhdo[jmë] t’u shërbe[jmë]”? 
(3 Nefi 18:32). Merrini parasysh pesë parimet që tregoi Presidenti 
Benson, për të na ndihmuar t’u shërbejmë atyre që kanë nevojë 
të kthehen në aktivitet në Kishë (shih pjesën 4). Në çfarë mëny-
rash secili prej këtyre parimeve, mund ta ndihmojnë dikë për të 
marrë bekimet e ungjillit?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Mateu 9:10–12; Lluka 15; 22:32; 1 Pjetri 5:2–4; Moroni 6:4; DeB 

18:10–16; 84:106

Ndihmë për Studimin
“Leximi, studimi dhe përsiatja nuk janë njësoj. Ne lexojmë fjalë dhe 

mund të marrim ide. Ne studiojmë dhe mund të zbulojmë modele 
dhe lidhje në shkrimin e shenjtë. Por kur përsiatim, ne ftojmë zbulesë 
nga Shpirti. Përsiatja, për mua, është mendimi dhe lutja që bëj, pasi i 
lexoj e i studioj me kujdes shkrimet e shenjta” (Henri B. Ajring, “Shër-
beni me Shpirtin”, Ensign ose Liahona, nëntor 2010, f. 60).

Shënime
 1. “Feed My Sheep”, Ensign, shtator 1987, 

f. 4–5.
 2. “Feed My Sheep”, f. 3.
 3. “Counsel to the Saints”, Ensign, 

maj 1984, f. 8.

 4. The Teachings of Ezra Taft Benson 
(1988), f. 234.

 5. “Feed My Sheep”, f. 3.
 6. “Feed My Sheep”, f. 3–4.
 7. “Feed My Sheep”, f. 4.
 8. “Feed My Sheep”, f. 4, 5.
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Plaku ezra Taft Benson, në të djathtë, me Presidentin Maks Zimer,  
presidenti veprues i Misionit Zviceran, duke kontrolluar 

furnizimet e mirëqenies në Gjenevë, Zvicër, 1946
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Parimet e Mirëqenies 
Materiale dhe Shpirtërore

“Gjithçka që lidhet me mirëqenien ekonomike, 
shoqërore dhe shpirtërore të familjes njerëzore është 
dhe gjithmonë do të jetë shqetësimi i Kishës së Jezu 

Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.”

Nga Jeta e Ezra Taft Bensonit

Në vitin 1936, ndërsa njerëzit në të gjithë botën po ndesheshin 
me sfidat ekonomike të Depresionit të Madh, Presidenca e Parë 
paraqiti një program të ri mirëqenieje. Ky program, i quajtur Plani i 
Kishës për Sigurinë, u krijua jo që të siguronte lëmosha për njerëzit 
në nevojë, por “që t’i ndihmonte njerëzit të ndihmonin vetveten”.1 
Kur Presidenca e Parë dhe udhëheqës të tjerë të Kishës e krijuan 
këtë program, ata dhanë mësim për parimet themelore të punës 
me zell, mbështetjes te vetja dhe shërbimit. Ata i nxitën anëtarët e 
Kishës të paguanin të dhjetën dhe ofertat e agjërimit, të prodhonin 
dhe të ruanin ushqime, të shmangnin borxhe të panevojshme dhe 
të ruanin para për nevojat e së ardhmes.

Në atë kohë, Presidenti Ezra Taft Benson po shërbente si këshill-
tar në një presidencë kunji në Boisi, Ajdaho. Ai ishte gjithashtu një 
ekonomist, specialist marketingu dhe specialist për administrimin 
e fermave për shtetin e Ajdahos. Ai e pranoi detyrën e caktuar nga 
presidenti i tij i kunjit për të marrë pjesë në një mbledhje, në të 
cilën do të paraqitej Plani i Kishës për Sigurinë. Më vonë ai kujtoi: 
“Qenia ime iu përgjigj me gjithë zemër çdo gjëje që dëgjova atë ditë. 
U ktheva në Kunjin e Boisit dhe u thashë vëllezërve të mi se ky 
program, që ishte shpallur, është i shëndetshëm nga ana ekonomi-
ke, shoqërore e shpirtërore dhe u shpreha mirëbesimin se njerëzit 
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e Kishës do t’i përgjigjeshin atij me gjithë zemër, si një gjë që nuk 
është vetëm e shëndetshme, por edhe e nevojshme.” 2

Dy muaj pasi Presidenti Benson ia paraqiti programin kunjit 
të tij, “projekte të shumta mirëqenieje kishin filluar: një lagje pati 
mbjellë një kopsht prej pak hektarësh, një tjetër kishte mbjellë 6 
hektarë me panxhar sheqeri dhe Shoqata e Ndihmës e një lagje-
je tjetër po ruante ushqime në konserva dhe po bënte jorganë e 
rroba. [Një lagje] madje ndërtoi një punishte të vogël për bërjen e 
konservave.” 3

Presidenti Benson e pa ndikimin e shpërndarë gjerësisht të prog-
ramit të mirëqenies 10 vjet më vonë. Si anëtar i Kuorumit të Dymbë-
dhjetë Apostujve, ai u caktua të kryesonte mbi Kishën në Europë 
pikërisht pas Luftës II Botërore. Në ato vende të shkatërruara nga 
lufta, ai e udhëhoqi përpjekjen e Kishës për të siguruar të mira ma-
teriale, të cilat do t’i ndihmonin njerëzit që të rifitonin mbështetjen e 
tyre te vetja. Ai foli për përvojën e tij kur furnizimi i parë nga Kisha 
me materiale mirëqenieje arriti në Berlin, Gjermani:

“Mora me vete presidentin veprues të misionit, Presidentin Riçard 
Renglek. Ecëm për te një magazinë e vjetër, e dëmtuar e cila, e 
ruajtur me roja të armatosura, mbante mallrat e çmueshme të mirë-
qenies. Në fundin më të largët të magazinës pamë kuti të vendosura 
njëra mbi tjetrën pothuajse deri në tavan.

‘Kuti ushqimesh janë ato?’ tha Riçardi. ‘Domethënë, më thua që 
ato janë kuti plot me ushqime?’

‘Po, vëllai im’, u përgjigja, ‘ushqime dhe veshje e mbulesa shtrati 
– dhe, shpresoj, pak ndihma mjekësore’.

Riçardi dhe unë zbritëm një nga kutitë. E hapëm. Ishte e mbushur 
me ushqimin më të zakonshëm nga të gjitha ushqimet – fasule të 
thata. Kur ai burrë i mirë e pa atë, i futi duart e tij në brendësi dhe 
i derdhi ato përmes gishtave, pastaj ra përtokë dhe qau me mirë-
njohje si një fëmijë.

Hapëm një kuti tjetër, të mbushur me grurë të copëtuar, asgjë 
nuk i ishte shtuar apo hequr, thjesht ashtu siç e kishte bërë Zoti dhe 
siç e kishte menduar Ai të ishte. Ai futi një çikëz prej tij në gojë. Pas 
një çasti hodhi vështrimin tek unë përmes syve të tij të mbushur me 
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lot – dhe sytë e mi ishin të përlotur, gjithashtu – dhe ai tha, ndërsa 
tundte me ngadalë kokën: ‘Vëlla Benson, është e vështirë të besohet 
që njerëz të cilët kurrë nuk na kanë parë, të mund të bënin kaq 
shumë për ne’.

Ky është sistemi i Zotit! Dhurimet vullnetare të nxitura prej da-
shurisë vëllazërore dhe sakrifikimit të vullnetshëm, dhe të ndihmu-
arit e të tjerëve që ata të ndihmojnë vetveten. Një gjë e tillë bën të 
mundur dinjitetin dhe respektin për vetveten.” 4

Mësime të Ezra Taft Benson
1

Zoti mezi pret dhe është i gatshëm t’i bekojë 
njerëzit e Tij materialisht dhe shpirtërisht.

E kuptoj, vëllezërit dhe motrat e mia, se në diskutimin e çështjeve 
materiale, Zoti ka thënë:

“. . . gjithë gjërat për mua janë shpirtërore dhe asnjëherë nuk ju 
kam dhënë një ligj që është tokësor. . . .” [DeB 29:34.]

Qëllimi, sigurisht, është shpirtëror. Ne jetojmë, megjithatë, në një 
botë materiale, fizike, tokësore. . . .

. . . Njeriu është një qenie e dyfishtë, materiale dhe shpirtërore, 
dhe në zbulesat e hershme dhënë këtij populli, Zoti e përdori rastin, 
shumë herë, për të dhënë udhëzim dhe urdhërim lidhur me çështjet 
materiale. Ai i drejtoi shenjtorët dhe udhëheqësit e Kishës në bler-
jen e tokës dhe të pronave të tjera; në ndërtimin e tempujve; madje 
në ngritjen e një shtypshkronje, të një dyqani dhe në ndërtimin e 
një shtëpie banimi për “udhëtari[n e] lodhur” [shih DeB 124:22–23]. 
Në zbulesën e madhërishme, të njohur si Fjala e Urtësisë, ai jo 
vetëm që tregoi se çfarë është e mirë dhe çfarë nuk është e mirë 
për njeriun, por nënvizoi një plan për ushqimin e bagëtive, i cili, 
përmes më shumë se njëqind vjetëve, dalëngadalë është mbështetur 
nëpërmjet hetimit shkencor të njeriut [shih DeB 89]. Çfarëdo që e 
ndikon mirëqenien njerëzore, gjithmonë ka qenë dhe përherë do 
të jetë shqetësimi i Kishës. Njerëzit tanë gjithmonë janë këshilluar 
në çështjet materiale. . . .
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Është e rëndësishme që ta mbajmë drejt të menduarin tonë, vë-
llezërit dhe motrat e mia. Le të mbajmë përherë në mendje se të 
gjitha gjërat materiale nuk janë veçse një mjet drejt një qëllimi dhe 
se qëllimi është shpirtëror, edhe pse Zoti mezi pret dhe është i 
gatshëm t’i bekojë njerëzit e tij materialisht. Ai ka treguar kështu 
në shumë prej zbulesave. Ai ka vënë në dukje, herë pas here, se 
ne duhet të lutemi për të lashtat tona, për gjënë tonë të gjallë, për 
vatrat tona familjare, për shtëpitë tona dhe t’i ftojmë bekimet e Zotit 
mbi çështjet tona materiale. Dhe ai ka premtuar se do të jetë atje 
dhe i gatshëm e i vullnetshëm për të na bekuar. . . .

. . . Zoti nuk do të bëjë për ne atë që ne mund dhe duhet ta 
bëjmë për veten tonë. Por është qëllimi i tij që të përkujdeset për 
shenjtorët e tij. Gjithçka që lidhet me mirëqenien ekonomike, sho-
qërore dhe shpirtërore të familjes njerëzore është dhe gjithmonë do 
të jetë shqetësimi i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve 
të Mëvonshme.5

Ndërsa administrojmë ndonjë aspekt të programit të mirëqenies, 
qëllimi parësor për të cilin ai u krijua, duhet të mbahet përpara 
nesh. Ai qëllim i shpallur është “të ndërtojmë, për aq sa të jetë e 
mundur, një sistem nën të cilin mallkimi i përtacisë do të largohej, të 
këqijat e lëmoshës do të hiqeshin dhe pavarësia, zelli, kursimi dhe 
respekti për veten do të vendoseshin edhe një herë mes njerëzve 
tanë. Synimi i Kishës është t’i ndihmojë njerëzit që të ndihmojnë 
vetveten. Puna duhet të rikurorëzohet si parimi sundues i jetës së 
anëtarësisë së Kishës sonë.” 6

Forca e programit të Kishës për mirëqenien qëndron në ndjekjen 
nga çdo familje të drejtimit të frymëzuar të udhëheqësve të Kishës 
për ta mbështetur veten nëpërmjet përgatitjes së duhur. Perëndia 
ka si qëllim për shenjtorët e tij që ta përgatitin vetveten “që kisha 
[sikurse ka thënë Zoti] të mund të qëndrojë e pavarur mbi të gjitha 
krijesat e tjera nën botën çelestiale”. (DeB 78:14.)7

Shëmbëlltyra e shkrimeve të shenjta për pesë virgjëreshat e men-
çura dhe pesë virgjëreshat budallaçka [shih Mateu 25:1–13] është 
një kujtues që një njeri mund të presë shumë gjatë përpara se të 
përpiqet ta vërë në rregull shtëpinë e tij shpirtërore dhe materiale. 
A jemi të përgatitur? 8
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2
Nëpërmjet punës energjike, qëllimplotë, vetëmohuese, 

ne mund të fitojmë domosdoshmëritë e jetës dhe 
të zhvillohemi në tipare të perëndishme.

Një nga parimet e para të zbuluara atit Adam, kur u dëbua nga 
kopshti i Edenit, ishte ky: “Do të hash bukën me djersën e ballit, 
deri sa të rikthehesh në dhe” (Zanafilla 3:19.). Gjithçka e një natyre 
materiale që fitojmë në jetë, vjen si produkt i punës dhe i përkujdes-
jes së Perëndisë. Vetëm puna i prodhon domosdoshmëritë e jetës.9

Njeriu urdhërohet nga Perëndia që të jetojë me djersën e ballit të 
tij, jo me djersën e ballit të dikujt tjetër.10

I yni është një ungjill i punës – qëllimplotë, vetëmohuese dhe 
të kryer me shpirtin e një dashurie të vërtetë për Krishtin. Vetëm 
kështu mund të rritemi në tipare të perëndishme. Vetëm kështu 
mund të bëhemi mjete të çmuara në duart e Zotit për bekimin e 
të tjerëve nëpërmjet asaj fuqie që mund të çojë drejt ndryshimit të 
jetës së burrave dhe grave për më mirë.

Ne duhet të jemi mirënjohës përulësisht për këtë sfidë, këtë tra-
shëgimi, këtë mundësi për shërbim dhe për shpërblimet e saj të 
bollshme. Sa me fat janë ata që mund ta ndjekin planin e Zotit 
për ta zhvilluar këtë fuqi dhe për ta përdorur atë për bekimin e 
të tjerëve. Kjo është ajo që bëri Krishti. Kjo është ajo që ne jemi të 
privilegjuar të bëjmë.11

Marrësit e ndihmës së mirëqenies duhet të punojnë deri sa të 
kenë mundësi për ta fituar artikullin ose ndihmën nga ofertat e agjë-
rimit. Kur nuk sigurohen punë kuptimplota, kur njerëzit nuk nxiten 
për të punuar, do të zhvillohet një përtaci ligështuese e Kishës dhe 
qëllimi për të cilin programi i mirëqenies u krijua, do të zhvlerëso-
het. Është një ligj nga qielli dhe një që nuk e kemi mësuar tërësisht 
këtu në tokë, se ju nuk mund t’i ndihmoni njerëzit në mënyrë të 
qëndrueshme duke bërë për ta atë që mund ta bëjnë, dhe duhet ta 
bëjnë, për veten e tyre.12

Ne duhet t’i kërkojmë bekimet e Zotit mbi të gjitha gjërat që bëj-
më dhe kurrë nuk duhet të bëjmë diçka mbi të cilën nuk mund të 
kërkojmë bekimet e Tij. Nuk duhet të presim që Zoti të bëjë për ne 
atë që ne mund ta bëjmë për veten tonë. Unë besoj te besimi dhe 
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te veprat, dhe se Zoti do ta bekojë më plotësisht njeriun që vepron 
për atë që lutet, se sa do të bekojë Ai njeriun që vetëm lutet.13

Puna energjike, qëllimplotë çon drej shëndetit të fuqishëm, arritjes 
së denjë për t’u lavdëruar, një ndërgjegjeje të pastër dhe një gjumi 
çlodhës. Puna gjithmonë ka qenë një mirësi për njeriun. Paçi një 
respekt të shëndetshëm për punën që bëhet, qoftë me anë të kokës, 
zemrës ose duarve. Gëzofshi gjithmonë kënaqësinë e mundit të nder-
shëm. . . . Ju kurrë nuk do ta uroni ose ëndërroni veten për në qiell. 
Ju duhet ta paguani çmimin me mund, sakrificë dhe jetesë të drejtë.14

3
Kur prodhojmë dhe ruajmë ushqime,  

ne korrim bekime të menjëhershme dhe 
përgatitemi për nevojat e së ardhmes.

A keni ndaluar ndonjëherë për të kuptuar atë që do t’i ndodhte 
komunitetit ose kombit tuaj nëse transportimi do të paralizohej apo 
nëse do të kishim një luftë ose depresion? Si do të gjenit ushqim ju 
dhe fqinjët tuaj? Për sa kohë do t’i mbështeste dyqani i ushqimeve 
në cep të rrugës – ose supermarketi – nevojat e komunitetit?

Të gjithë anëtarët e familjes mund të marrin pjesë 
në përpjekjen për të prodhuar ushqime.
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Pak kohë pas Luftës II Botërore, u thirra nga Presidenca e Parë 
për të shkuar në Europë që të rikrijoja misionet tona dhe që të ngri-
ja një program për shpërndarjen e ushqimit dhe të veshjeve shenj-
torëve. Të gjallë në kujtesën time janë njerëzit që hipën në trena 
çdo mëngjes me gjithfarë lloje vjetërsirash në krahë, për të shkuar 
në zonat fshatare që t’i këmbenin zotërimet e tyre me ushqime. Në 
kohën e mbrëmjes, stacioni i trenit mbushej me njerëz me krahët 
plot me perime e fruta dhe një mori derrash e pulash që kuisnin. 
Ju kurrë nuk e dëgjuat një trazirë të tillë. Këta njerëz ishin, sigurisht, 
të gatshëm që të shkëmbenin praktikisht çdo gjë për atë mall që 
mbështet jetën – ushqimin.

Një mjet pothuajse i harruar i vetëmbështetjes ekonomike është 
prodhimi i ushqimeve në shtëpi. Ne jemi mësuar më tepër nga 
ç’duhet që të shkojmë në dyqane dhe të blejmë atë që na nevoji-
tet. Duke i prodhuar disa nga ushqimet tona ne pakësojmë, në një 
shkallë të madhe, ndikimin e inflacionit mbi paratë tona. Më e rën-
dësishme, ne mësojmë se si t’i prodhojmë vetë ushqimet tona dhe t’i 
përfshijmë të gjithë anëtarët e familjes në një projekt fitimprurës. . . .

. . . Më lejoni të sugjeroj që të bëni atë që kanë bërë të tjerët. 
Mblidhuni së bashku me të tjerët dhe kërkoni leje që të përdorni një 
tokë djerrë për një kopsht ose merrni me qira një parcelë toke dhe 
krijoni kopshtet tuaja. Disa kuorume pleqsh e kanë bërë këtë si ku-
orum dhe që të gjithë, që kanë marrë pjesë, kanë korrur përfitimet e 
një mbledhjeje perimesh e frutash dhe bekimet e një bashkëpunimi 
dhe përfshirjeje familjare. Shumë familje kanë gërmuar që të krijo-
nin hapësirë në oborret me bar për të bërë kopshte.

Ne ju nxitim të jeni më të mbështetur te vetja me qëllim që, si-
kurse e ka shpallur Zoti, “pavarësisht nga mundimi që do të zbresë 
mbi ju, . . . kisha të mund të qëndrojë e pavarur mbi të gjitha kri-
jesat e tjera nën botën çelestiale” (DeB 78:14). Zoti dëshiron që ne 
të jemi të pavarur dhe të mbështetur te vetja, sepse këto do të jenë 
ditë të mundimit. Ai na ka lajmëruar dhe paralajmëruar për këtë 
ngjarje të mundshme. . . .

Prodhimi i ushqimeve është vetëm një pjesë e theksimit të për-
sëritur që ju të ruani një furnizim ushqimesh . . . kudo ku është 
e lejuar në mënyrë të ligjshme për ta bërë këtë. Kisha nuk ju ka 
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thënë se cilat ushqime duhet të ruhen. Ky vendim i lihet anëtarëve 
individualë. . . .

. . . Zbulesa për të prodhuar dhe ruajtur ushqim mund të jetë për 
shpëtimin tonë tokësor sot po aq thelbësore sa qe futja në arkë për 
njerëzit në ditët e Noeut. . . .

. . . Planifikoni që ta krijoni furnizimin tuaj me ushqime sikurse 
do të bënit me një llogari bankare kursimesh. Kurseni pak para për 
ushqimet në ruajtje nga çdo pagesë rroge. Konservoni në kavanoza 
ose shishe fruta e perime nga kopshtet dhe pemishtet tuaja. Mësoni 
se si t’i ruani ushqimet me anë të tharjes dhe mundësisht ngrirjes. 
Bëjini ushqimet tuaja të ruajtura pjesë të buxhetit tuaj. Ruani fara 
dhe kini pranë vegla të mjaftueshme për ta bërë punën. Nëse po 
kurseni dhe planifikoni për një makinë të dytë, ose një televizor, 
apo njëfarë artikulli që thjesht jua shton rehatinë ose kënaqësinë 
tuaj, ju mund të keni nevojë t’i ndryshoni përparësitë tuaja. Ne ju 
nxitim ta bëni këtë me lutje dhe bëjeni atë tani. . . .

Shumë shpesh ne prehemi në vetëkënaqësinë tonë të rehatshme 
dhe arsyetojmë se shkatërrimet nga lufta, fatkeqësia ekonomike, 
uria dhe tërmeti nuk mund të ndodhin këtu. Ata që e besojnë këtë 
ose nuk i njohin zbulesat e Zotit, ose nuk i besojnë ato. Ata që me 
vetëkënaqësi mendojnë se këto fatkeqësi nuk do të ndodhin, se ato 
në një farë mënyre do të vihen mënjanë për shkak të drejtësisë së 
shenjtorëve, mashtrohen dhe do ta vajtojnë ditën që e ushqyen një 
mashtrim të tillë.

Zoti na ka lajmëruar e paralajmëruar kundrejt një dite të mundi-
mit të madh dhe na ka dhënë këshillë, nëpërmjet shërbëtorëve të 
Tij, lidhur me mënyrën se si mund të përgatitemi për këto kohë të 
vështira. A ia kemi vënë veshin këshillës së Tij? . . .

Jini besnikë, vëllezërit dhe motrat e mia, ndaj kësaj këshille dhe 
ju do të bekoheni – po, njerëzit më të bekuar në mbarë tokën. Ju 
jeni njerëz të mirë. Unë e di këtë. Por ne të gjithë kemi nevojë të 
jemi më të mirë sesa jemi. Qofshim në një gjendje të tillë që ne të 
jemi në gjendje jo vetëm të ushqejmë vetveten nëpërmjet prodhimit 
dhe ruajtjes në shtëpi, por edhe të tjerët.

Perëndia na bekoftë që të jemi të përgatitur për ditët që shtrihen 
përpara nesh, të cilat mund të jenë ende më të ashprat.15



K a P i T U l l i  2 1

287

4
Paqja dhe kënaqësia vijnë në zemrat tona kur 

i ruajmë një pjesë të të ardhurave tona dhe 
e shmangim borxhin e panevojshëm.

Në mënyrë të respektueshme unë do t’ju nxitja të jetoni sipas 
parimeve thelbësore të punës, kursimit e mbështetjes te vetja dhe t’i 
mësoni fëmijët tuaj me anë të shembullit tuaj. . . . Jetoni brenda vetë 
të ardhurave tuaja. Vendoseni rregullisht një pjesë të atyre të ardhu-
rave në llogarinë e kursimeve. Shmangeni borxhin e panevojshëm. 
Jini të urtë duke mos u përpjekur që të zgjeroheni shumë shpejt. 
Mësoni që të organizoni mirë atë që keni përpara se të mendoni 
për t’u zgjeruar më tej.16

Për fat të keq, është ushqyer në mendjen e disave një parashikim 
se kur ne përjetojmë kohë të vështira, kur kemi qenë të pamatur 
ose dorëlëshuar me burimet tona dhe kemi jetuar përtej mundësive 
tona, ne duhet ta hedhim vështrimin ose te Kisha ose te qeveria për 
të na shpëtuar nga belaja. I harruar nga disa prej anëtarëve tanë 
është një parim i nënvizuar në planin e Kishës për mirëqenien se 
“asnjë shenjtor i vërtetë i ditëve të mëvonshme, ndërkohë që është 

Të jetuarit përtej mundësive tona mund të krijojë “një botë dëshpërimi”.
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i aftë fizikisht, nuk do ta heqë me dashje nga vetja barrën e mbësh-
tetjes së vet”. . . .

Më shumë se kurrë më parë, ne kemi nevojë t’i mësojmë dhe t’i 
zbatojmë parimet e vetëmbështetjes ekonomike. Ne nuk e dimë se 
kur kriza që përfshijnë sëmundje ose papunësi mund të ndikojnë 
te vetë rrethanat tona. Ne vërtet e dimë se Zoti ka shpallur fatkeqësi 
natyrore globale për të ardhmen dhe na ka lajmëruar e paralajmëru-
ar që të përgatitemi. Për këtë arsye Vëllezërit në mënyrë të përsëri-
tur kanë theksuar një program të “kthimit te bazat” për mirëqenien 
materiale dhe shpirtërore.17

Zoti dëshiron që shenjtorët e tij të jenë të lirë dhe të pavarur në 
ditët kritike në të ardhmen. Por asnjë njeri që është në borxh finan-
ciar, nuk është vërtet i lirë.18

Në librin e Mbretërve lexojmë rreth një gruaje që erdhi duke 
vajtuar tek Eliseu, profeti. Burri i kishte vdekur dhe ajo kishte një 
borxh të cilin nuk mund ta paguante. Huadhënësi ishte duke ardhur 
për t’i marrë dy djemtë e saj dhe për t’i shitur ata si skllevër.

Me anë të një mrekullie Eliseu bëri të mundur që ajo të fitonte 
një goxha sasi vaji. Më pas ai i tha asaj: “Shko të shesësh vajin dhe 
paguaj borxhin tënd; me atë që do teprojë, ke për të jetuar ti dhe 
bijtë e tu”. (Shih 2 Mbretërve 4:1–7.)

“Paguaj borxhin tënd . . . [dhe] ke për të jetuar.” Sa të frytshme 
kanë qenë kurdoherë këto fjalë! Ç’këshillë e urtë janë ato për 
ne sot! . . .

Shumë njerëz nuk besojnë se do të vijë ndonjëherë përsëri një 
gjendje e rëndë ekonomike në rënie. Duke u ndier të sigurt në 
pritjen e tyre të punësimit të vazhdueshëm dhe të një rrjedhe të 
qëndrueshme të të ardhurave dhe rrogave, ata i detyrojnë të ardhu-
rat e tyre të ardhshme pa menduar se çfarë do të bënin nëse do t’i 
humbnin punën e tyre ose nëse të ardhurat e tyre do të ndalonin 
për ndonjë arsye tjetër. Por autoritetet më të mira kanë thënë në 
mënyrë të përsëritur se ne nuk jemi ende mjaft të mençur që ta 
kontrollojmë ekonominë tonë pa rregullime në drejtim të rënies. 
Herët ose vonë këto rregullime do të vijnë.

Një tjetër arsye për rritjen e borxhit është edhe më e thellë dhe 
shkakton shqetësim më të madh. Ky është shtimi i materializmit, 
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sikurse krahasohet me zotimin ndaj vlerave shpirtërore. Kaq shu-
më familje, me qëllim që të tregojnë një “dukje siç duhet”, do të 
marrin përsipër një shtëpi më të madhe dhe më të shtrenjtë se sa 
u nevojitet, në një lagje të shtrenjtë. . . . Me standardin në rritje 
të të jetuarit, ai tundim rritet me çdo mjet të ri që del në treg. 
Teknikat tinëzare, të planifikuara me kujdes të reklamës moderne 
drejtohen te pikat më të dobëta të qëndresës së konsumatorit. Si 
rrjedhim, ekziston një ndjenjë në rritje, për fat të keq, që gjërat 
materiale duhet të kihen tani, pa pritur, pa kursyer, pa ia mohuar 
vetes ato.

Më keq akoma, një pjesë e madhe e familjeve me borxh vet-
jak nuk kanë aspak pasuri të rrjedhshme [kursime] mbi të cilat të 
mbështeten. Ç’telashe ftojnë ata nëse të ardhurat e tyre papritur 
duhej të ndërpriteshin ose do të pakësoheshin ndjeshëm! Ne të 
gjithë njohim familje që e kanë detyruar veten me borxhe për më 
shumë gjëra se ç’mund të paguajnë. Gjendet një botë dëshpërimi 
prapa këtyre rasteve.19

Tani nuk dua të them se i gjithë borxhi është i keq. Sigurisht që 
jo. Borxhi i biznesit të shëndoshë është një nga elementet e rritjes. 
Kredia e shëndetshme për shtëpinë është një ndihmë e vërtetë për 
një familje e cila duhet të marrë borxh për një shtëpi.20

Në vështrim afatgjatë, është më e lehtë që të jetojmë brenda të 
ardhurave tona dhe t’i bëjmë ballë marrjes borxh nga rezervat e së 
ardhmes, përveç në raste të domosdoshmërisë – kurrë për artikuj 
luksi. Nuk është e ndershme kundrejt vetes sonë dhe komuniteteve 
tona që të jemi kaq dorëlëshuar në shpenzimet tona sa në kohën 
kur të ardhurat tona të ndalen, ne duhet t’u kthehemi agjencive të 
ndihmës ose Kishës për ndihmë financiare.

Mos e lidhni, solemnisht ju nxit, veten tuaj me pagimin e bor-
xheve të mbartura që janë shpesh të tepruara. Kurseni tani e blini 
më vonë dhe ju do të jeni shumë më përpara. Ju do t’i kurseni ve-
tes interes të lartë e pagesa të tjera dhe paratë që i kurseni, mund 
të sigurojnë mundësi për ju që të blini më vonë me ulje shumë të 
mëdha të vlerës me para në dorë.

. . . Bëjini ballë tundimit për t’u zhytur në prona për t’u dukur 
më shumë dhe me hapësirë shumë më të madhe nga ç’keni nevojë.
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Sa më mirë do të jeni në gjendje, veçanërisht familjet e reja që 
sapo fillojnë, nëse në fillim blini një shtëpi të vogël të cilën mund 
të pritet ta paguani për një kohë relativisht të shkurtër. . . .

Mos e lini veten tuaj ose familjen tuaj të pambrojtur nga stuhitë 
financiare. Hiqni dorë, të paktën për kohën e tanishme, nga gjërat 
luksoze që të krijoni kursimet. Sa e matur është që të vini mënjanë 
për arsimimin e ardhshëm të fëmijëve tuaj dhe për moshën tuaj të 
thyer. . . .

Vëllezër dhe motra, paqe dhe kënaqësi vjen në zemrat tona kur 
jetojmë brenda mundësive tona. Perëndia na dhëntë urtësi dhe be-
sim që ta dëgjojmë këshillën e frymëzuar të priftërisë për të dalë 
nga borxhet, për të jetuar brenda mundësive tona dhe për të paguar 
ndërsa koha kalon – shkurtimisht, për të “pagua[r] borxhin tënd . . . 
[dhe] për të jetuar”.21

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Në seksionin 1, Presidenti Benson nënvizon parimet themelore 

të programit të Kishës për mirëqenien. Në cilat mënyra na vij-
në në ndihmë këto parime për mirëqenien tonë materiale? Në 
cilat mënyra vijnë në ndihmë këto parime për mirëqenien tonë 
shpirtërore?

• Cilat janë disa bekime të “punës energjike, qëllimplotë”? (Për disa 
shembuj, shih pjesën 2.) Cilat janë disa gjëra që ju pëlqejnë rreth 
punës? Çfarë mund të bëjmë për t’i ndihmuar fëmijët dhe të rinjtë 
të mësojnë se si ta pëlqejnë punën?

• Cilat janë disa bekime që do të vijnë kur e ndjekim këshillën e 
Presidentit Benson në pjesën 3? Mendoni se çfarë do të bëni, 
duke marrë parasysh rrethanat tuaja të tanishme, për ta ndjekur 
këtë këshillë.

• Si mendoni ju, përse përdorimi i urtë i parave çon drejt “paqes 
dhe kënaqësisë”? Në dallim, çfarë mund të përjetojmë kur ne nuk 
“jetojmë brenda të ardhurave [tona]”? (Shih pjesën 4.)
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Shkrime të Shenjta Përkatëse
Jakobi [LiM] 2:17–19; Alma 34:19–29; DeB 19:35; 42:42; 75:28–29; 

104:78; Moisiu 5:1

Ndihmë për Mësimdhënien
“Për t’i ndihmuar nxënësit që të përgatiten për t’iu përgjigjur 

pyetjeve, ju mund të doni t’u thoni para se të lexohet apo të trego-
het diçka, se ju do t’iu kërkoni atyre përgjigjet. . . . Për shembull, 
ju mund të thoni: ‘Dëgjoni ndërsa e lexoj këtë pjesë, me qëllim që 
ju të mund të tregoni për atë që ju intereson më shumë rreth saj’” 
(Teaching, No Greater Call [1999], f. 69).
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“Me dëshirë ne japim nga koha jonë dhe zotërimet tona, me të cilat 
[Zoti] mund të na bekojë, për ngritjen e kishës së tij në tokë.”
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Duke i Çuar  
Ungjillin Botës

“Ne jemi të lumtur të përfshihemi në një bashkëpunim 
me Atin tonë Qiellor në punën e madhërishme 
për shpëtimin dhe ekzaltimin e fëmijëve të tij.”

Nga Jeta e Ezra Taft Bensonit

Për Presidentin Ezra Taft Benson, puna misionare ishte një tradi-
të familjare. “Familja e atit tim përbëhej nga njëmbëdhjetë fëmijë”, 
shpjegoi ai. “Ne të gjithë, që të njëmbëdhjetë, kemi përmbushur 
misione. Edhe bashkëshortja ime përmbushi një mision dhe pati 
kënaqësinë që nëna e saj e ve të shërbente me të për gjashtë muajt 
e fundit [të misionit të saj]. Kur vetë babai im shkoi në mision, më 
kujtohet, si biri i tij më i madh, letrat që ai shkruante nga fusha e 
misionit në pjesën qendrore të Shteteve të Bashkuara. Në atë shtëpi 
erdhi një frymë e punës misionare që nuk është larguar kurrë, për 
të cilën jam përulësisht mirënjohës.” 1

Presidenti Benson shërbeu si misionar kohëplotë në Misionin 
 Britanik nga viti 1921 deri në vitin 1923 dhe “fryma e punës misio-
nare” vazhdoi të qëndronte me të edhe përtej atyre dy vjet e  gjysmë. 
Për shembull, si sekretar i Shteteve të Bashkuara për bujqësinë 
nga viti 1953 deri në vitin 1961, ai ndërveproi me shumë njerëz të 
besimeve të tjera fetare. Gjatë konferencës së përgjithshme të prillit 
1961, ai u tha shenjtorëve: “Unë kam emrat e rreth 9.000 vetëve, për-
afërsisht, me të cilët kam pasur kontakt vetjak në një pozitë zyrtare. 
Shpresoj që të jap karta referimi për ta. Do të dëshiroja të bëja që 
secili prej tyre të dëgjonte ungjillin. Dëshiroj që të gjithë fëmijët e 
Atit tonë të mund t’i gëzojnë bekimet që vijnë nëpërmjet pranimit 
dhe të jetuarit të ungjillit të Jezu Krishtit.” 2
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Entuziazmi i Presidentit Benson për punën misionare vazhdoi në 
vitet e mëvonshme dhe ai mezi priste që të gjithë anëtarët e Kishës 
të përvetësonin të njëjtin entuziazëm. Ai u foli drejtpërsëdrejti djem-
ve të rinj që po përgatiteshin për shërbim kohëplotë si misionarë. 
“Përgatituni tani”, tha ai. “Përgatiteni veten tuaj fizikisht, mendërisht, 
shoqërisht dhe shpirtërisht.” 3 Ai i nxiti prindërit t’i udhëzonin bijtë 
e tyre në këtë përgatitje. Ai gjithashtu i këshilloi motrat e reja dhe 
anëtarët e moshuar të Kishës që ta merrnin parasysh me seriozitet 
shërbimin kohëplotë si misionarë. Dhe i këshilloi të gjithë anëtarët 
e Kishës ta ndajnë ungjillin me fqinjët e tyre.

Presidenti Tomas S. Monson tregoi për një kohë kur dashuria e 
Presidentit Benson për punë misionare frymëzoi një misionar të 
ardhshëm: “Një të premte, ai dhe Motra Benson ndoqën praktikën 
e tyre të zakonshme për të marrë pjesë në një sesion në Tempullin 
Xhordan Rivër. Ndërsa ishin atje, një djalë i ri iu afrua Presidentit 
Benson dhe e përshëndeti atë me gëzim në zemër e i shpalli se ai 
ishte thirrur për të përmbushur një mision kohëplotë. Presidenti 
Benson e kapi misionarin e sapothirrur përdore dhe, me një bu-
zëqeshje në buzë, shpalli: ‘Më merr me vete! Më merr me vete!’ Ai 
misionar dëshmoi se, në një mënyrë, ai e mori Presidentin Benson 
me vete në misionin e tij, përderisa kjo përshëndetje tregoi dashu-
rinë duruese të Presidentit Benson, përkushtimin e tij ndaj punës 
misionare dhe dëshirën e tij për t’u ndodhur përherë në shërbimin 
e Zotit.” 4

Dashuria për të gjithë fëmijët e Atit Qiellor ishte në thelb të për-
kushtimit të Presidentit Benson për ndarjen e ungjillit: “Fëmijët e Atit 
tonë kanë nevojë për ungjillin. . . . Unë e di se Zoti i do ata dhe, si 
shërbëtori i tij i përulur, kam dashuri në zemrën time për miliona 
njerëz që gëlojnë në këtë botë.” 5 Duke menduar për fuqinë e da-
shurisë së Shpëtimtarit, ai dëshmoi: “Bekimet tona shumëfishohen 
kur ne e ndajmë dashurinë e tij me të afërmin tonë”.6

Nga një jetë e tërë me pjesëmarrje në punë misionare dhe nxit-
jes së bashkëshenjtorëve të tij për të bërë të njëjtën gjë, Presidenti 
 Benson mundi të pohonte: “E kam shijuar gëzimin e punës misi-
onare. Nuk ka asnjë punë në të gjithë botën që mund t’i sjellë një 
individi gëzim dhe lumturi më të madhe.” 7
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Mësime të Ezra Taft Benson
1

Bota është e uritur për fenë e vërtetë  
dhe ne e kemi atë.

Pas shfaqjes hyjnore të Perëndisë, Atit, dhe të Birit Jezu Krisht 
Jozef Smithit, duket se përgjegjësia fillestare e madhe, e vendosur 
mbi Kishën e rivendosur, ishte që t’ia çonin ungjillin botës – të gji-
thë fëmijëve të Atit tonë.

Ka qenë me të vërtetë një dramë e madhërishme, e një rëndë-
sie të jashtëzakonshme – një dramë sakrifikimi, gëzimi, vështirësie, 
kuraje dhe, mbi të gjitha, dashurie për bashkëqeniet. Askund mbi 
faqen e tokës nuk do të gjeni një dramë njerëzore që të barazohet 
me të. Po, ka kushtuar gjak, djersë dhe lot për ta çuar përpara këtë 
punë dashurie. Dhe përse e kemi bërë atë? Ngaqë Perëndia i qiellit 
e ka urdhëruar atë; ngaqë ai i do fëmijët e tij dhe është vullneti i tij 
që miliona njerëz që gëlojnë në tokë vërtet do të kenë mundësi për 
t’i dëgjuar dhe, me vullnetin e tyre të lirë, për t’i pranuar e jetuar 
parimet e lavdishme të shpëtimit dhe ekzaltimit të ungjillit të Jezu 
Krishtit.8

Është bindja ime që botës i nevojitet, siç nuk i nevojitet asgjë 
tjetër, ungjilli i Jezu Krishtit dhe njerëzit e botës dëshirojnë atë që 
ungjilli do të japë, por nuk e kuptojnë atë. Ata e dëshirojnë spiran-
cën që siguron ungjilli, e cila u jep atyre përgjigjet e problemeve që 
u vihen përballë; ajo u jep atyre një ndjenjë sigurie dhe një ndjenjë 
paqeje të brendshme. Ungjilli është e vetmja përgjigje ndaj proble-
meve të botës, vëllezërit dhe motrat e mia.9

Vetëm ungjilli do ta shpëtojë botën nga fatkeqësia e vetëshkatë-
rrimit të saj. Vetëm ungjilli do t’i bashkojë njerëzit e të gjitha racave 
dhe kombësive në paqe. Vetëm ungjilli do t’i sjellë gëzim, lumturi 
dhe shpëtim familjes njerëzore.10

Bota është e uritur për fenë e vërtetë dhe ne e kemi atë.11

Ky është mesazhi i lavdishëm që ne dëshirojmë ta ndajmë me 
botën, se nëpërmjet Perëndisë, Atit, dhe Birit të Tij, Jezu Krishtit, 
është rivendosur mbretëria e Perëndisë. Ai është mesazhi më i madh 
që nga ringjallja e Jezu Krishtit.12
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Ne e pranojmë me përulësi, me mirënjohje, këtë përgjegjësi ma-
dhore të vendosur mbi Kishën. Ne jemi të lumtur të përfshihemi 
në një bashkëpunim me Atin tonë Qiellor në punën e madhërish-
me për shpëtimin dhe ekzaltimin e fëmijëve të tij. Me dëshirë ne 
japim nga koha jonë dhe zotërimet tona, me të cilat ai mund të 
na bekojë, për ngritjen e kishës së tij në tokë. Kjo, e dimë është 
detyra jonë parësore dhe mundësia jonë më e madhe. Ky shpirt e 
ka karakterizuar punën misionare të Kishës së Jezu Krishtit në të 
gjitha epokat. Ai ka qenë një shenjë e jashtëzakonshme e fillimit të 
periudhës ungjillore të plotësisë së kohërave – kohës tonë. Kudo ku 
do të gjenden shenjtorë besnikë të ditëve të mëvonshme, ekziston 
ky shpirt i sakrifikimit vetëmohues për kauzën më të madhërishme 
në mbarë tokën.13

Ne kemi një mision të madhërishëm. Ne duhet të përgatitemi, si 
të rinj edhe të moshuar. Ne duhet të qëndrojmë si maja mes kom-
beve, të vërtetë ndaj parimeve të drejtësisë.14

2
Ne të gjithë mund të jemi misionarë, sido qofshin 

rrethanat tona ose gjendja jonë në jetë.

Si anëtarë të Kishës së Zotit, ne duhet ta marrim punën misio-
nare seriozisht. Nëse po punoni siç duhet, nëse e doni këtë punë, 
ju do të jeni duke ndihmuar për t’i shpëtuar shpirtrat e fëmijëve të 
njerëzve.15

Jo vetëm që përhapja e ungjillit duhet të shihet si një detyrë e 
priftërisë, por ne duhet që të gjithë ta hedhim vështrimin përpara 
drejt kësaj përvoje me gëzim të madh dhe ta presim me padurim. 
Qëllimi i vërtetë i ndarjes së ungjillit është të sjellim shpirtra te 
Krishti, t’i mësojmë dhe pagëzojmë fëmijët e Atit tonë Qiellor që 
ne të mund të gëzohemi me ta (shih DeB 18:15) në mbretërinë e 
Atit tonë.16

Ne të gjithë e kemi të përbashkët këtë përgjegjësi të madhe. Nuk 
mund ta shmangim dot atë. Asnjë burrë ose grua të mos mendojë se 
për shkak të vendit ku jetojmë, apo për shkak të vendit në shoqëri, 
ose për shkak të profesionit apo gjendjes sonë, ne përjashtohemi 
nga kjo përgjegjësi.17
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Të rinjtë dhe të rejat

Ne shpresojmë që çdo i ri ka plane për të qenë një lajmëtar për 
Zotin.18

Si e zhvilloni te djemtë një dëshirë të madhe për të shërbyer? Ju 
nuk prisni . . . t’i ndihmoni ata që të vendosin për të shërbyer një 
mision. Ju i ndihmoni ata të vendosin për të shkuar kur janë nëntë, 
dhjetë ose njëmbëdhjetë vjeç! Shtëpia është vendi ku hidhet fara 
për përgatitjen e djemve të rinj. Dhe çdo i ri duhet të përgatitet në 
shtëpinë e tij për të shërbyer.

Përgatitja e hershme përbëhet nga të mësuarit e një të riu për 
mënyrën si të lutet, leximi atij i historive nga Libri i Mormonit dhe 
nga shkrime të tjera të shenjta, mbajtja e mbrëmjeve të shtëpisë dhe 
caktimi atij i një pjese të mësimit [për ta dhënë mësim], të mësuarit 
atij mbi parimet e pastërtisë morale, krijimi i një llogarie kursimesh 
për misionin e tij të ardhshëm, të mësuarit atij se si të punojë dhe 
të siguruarit e mundësive për t’u shërbyer të tjerëve.19

Ne dëshirojmë djem të rinj që hyjnë në fushën e misionit, të cilët 
mund të hyjnë në fushën e misionit “me ngutje”, të cilët kanë be-
sim të krijuar nga drejtësia vetjake dhe të jetuarit e pastër, që ata të 
mund të kenë një mision të madhërishëm dhe frytdhënës.20

Zoti dëshiron që çdo i ri të shërbejë një mision kohëplotë. . . . 
Një i ri nuk mund të bëjë asgjë më të rëndësishme. Shkolla mund 
të presë. Bursat mund të shtyhen. Qëllimet profesionale mund të 
shtyhen. Po, edhe martesat në tempull duhet të presin deri pasi një 
i ri të ketë shërbyer në një mision kohëplotë të nderuar për Zotin.

. . . Të rejat . . . gjithashtu mund të kenë mundësi për të shërbyer 
në një mision kohëplotë. Jam mirënjohës që shoqja ime e përjet-
shme shërbeu në një mision në Havai përpara se të martoheshim 
në Tempullin e Sollt Lejkut dhe gëzohem që kam pasur tri mbesa 
që shërbyen në misione kohëplota. Disa nga misionarët tanë më të 
mirë janë motrat e reja.21

Misionarët e moshuar

Ne na duhen numra më të mëdhenjt të misionarëve të moshuar 
në shërbimin misionar.22
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Shumë çifte të moshuara mund të shërbejnë misione. Duke e 
bërë këtë, ata do të mësojnë se një mision i bekon fëmijët e tyre, 
nipërit e mbesat e tyre dhe stërnipërit e stërmbesat e tyre në një 
mënyrë që nuk do të bëhej përndryshe. Do të japin një shembull 
të madh për pasardhësit e tyre.23

Shumë çifte mund të dëshmojnë se shërbimi i tyre misionar ishte 
mes kohëve me të lumtura së bashku, sepse ata iu përkushtuan 
tërësisht një qëllimi të vetëm – punës misionare.24

anëtarët misionarë

Ne duhet të theksojmë nevojën për më shumë punë misionare 
nga anëtarët. Përvoja ka vërtetuar se kjo është puna më frytdhë-
nëse misionare. Puna misionare e anëtarëve është një nga kyçet e 
mëdha të rritjes vetjake për anëtarët tanë. Është bindja ime se puna 
misionare e anëtarëve do ta rrisë ndjesinë shpirtërore në cilëndo 
lagje ku vihet në jetë.25

“Zoti pret që ne të jemi misionarë.”
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Sa kohë ka kaluar që kur e keni ftuar një fqinj në mbledhjen e 
sakramentit ose në një konferencë kunji, të vijë në shtëpinë tuaj 
për një mbrëmje familjare? Sa kohë ka kaluar që kur e keni pasur 
një bisedë të vërtetë për ungjillin? Këto janë përvoja të zgjedhura.26

Zoti do t’i mbështetë anëtarët në përgjegjësinë e tyre misionare, 
në qoftë se ata thjesht kanë besimin që të përpiqen.27

Është koha për ta ngritur vështrimin tonë, për të pasur një tablo 
të rëndësisë së kësaj pune të madhërishme. Zoti e pret atë prej 
nesh. Nuk është e mjaftueshme që thjesht të jemi anëtarë në Kishë 
dhe të shkojmë në mbledhjen e sakramentit, të paguajmë të dhje-
tën, të mbështetim programin e mirëqenies. Këto të gjitha janë të 
mira – por kjo nuk është e mjaftueshme. Zoti pret nga ne që të jemi 
misionarë, ta jetojmë ungjillin – po, tërësisht, dhe të ndihmojmë për 
ta ndërtuar mbretërinë e Tij.28

3
Libri i Mormonit është standardi më i madh që 
duhet të përdorim në punën tonë misionare.

Libri i Mormonit është si për anëtarët dhe për joanëtarët. I ndër-
thurur me Shpirtin e Zotit, Libri i Mormonit është mjeti më i ma-
dhërishëm të cilën na e ka dhënë Perëndia për ta kthyer botën në 
besim. Nëse do të kemi korrjen e shpirtrave, ne duhet të përdo-
rim instrumentin që Perëndia e ka caktuar për detyrën – Librin e 
Mormonit.

Dhe leximi i Librit të Mormonit është një nga bindësit më të 
mëdhenj për të na çuar në misione. Ne kemi nevojë për më shumë 
misionarë. Por gjithashtu kemi nevojë për misionarë të përgatitur 
më mirë, të ardhur nga lagjet, degët dhe shtëpitë ku ata e dinë dhe 
e duan Librin e Mormonit. Ne kemi nevojë për misionarë që kanë 
një dëshmi të zjarrtë për natyrën e tij hyjnore [librit] dhe që, me anë 
të Shpirtit, mund t’i nxiint kërkuesit e tyre për t’i lexuar dhe përsia-
tur faqet e tij, duke e ditur me siguri të plotë se Zoti do t’ua shfaqë 
atyre të vërtetën e tij [librit] me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë. 
Neve na duhen misionarë të cilët i përshtaten mesazhit tonë.29

Libri i Mormonit është standardi më i madh që duhet të përdorim 
në punën tonë misionare. Ai tregon se Jozef Smithi ishte një profet. 
Ai përmban fjalët e Krishtit dhe misioni i tij i madhërishëm është t’i 
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sjellë njerëzit te Krishti. Të gjitha gjërat e tjera janë dytësore. Pyetja 
e artë e Librit të Mormonit është “A doni të mësoni më shumë për 
Krishtin?” Libri i Mormonit është gjetësi i madh i kontaktit të artë. Ai 
nuk përmban gjëra që janë “të kënaqshme për botën” dhe kështu 
njerëzit e dhënë pas botës nuk kanë interesim për të. Ai është një 
shoshitës i shkëlqyer. (Shih 1 Nefi 6:5.)

Ka një ndryshim midis një të kthyeri në besim i cili ngrihet mbi 
shkëmbin e Krishtit nëpërmjet Librit të Mormonit dhe mbahet fort 
te shufra e hekurt, dhe atij që nuk [është] i tillë.30

Nuk duhet të harrojmë se Zoti Vetë e dha Librin e Mormonit si 
dëshmitarin e Tij kryesor. Libri i Mormonit është ende mjeti më i 
fuqishëm misionar. Le ta përdorim atë.31

4
Që të jemi të suksesshëm në punën misionare, 

ne duhet të marrim Shpirtin, të fitojmë përulësi, 
t’i duam njerëzit dhe të punojmë me zell.

Misionarët nganjëherë pyesin: “Si mund të jem i suksesshëm? Si 
bëhet një njeri i efektshëm në punën misionare?” Këtu janë katër 
çelësa të provuar për punën e suksesshme misionare si për misio-
narët, ashtu edhe për anëtarët.

Së pari, përpiquni të fitoni Shpirtin.

Që të jemi të suksesshëm, ne duhet të kemi Shpirtin e Zotit. Na 
është mësuar se Shpirti nuk do të banojë në tabernakuj të papastër. 
Si rrjedhim, një nga përparësitë tona më parësore është të sigurohe-
mi që jeta jonë personale është në rregull. Zoti shpalli: “Jini të pastër 
që të mbani enët e Zotit”. (Doktrina e Besëlidhje 38:42.)

Shpëtimtari na ka dhënë ligjin e Tij rreth mësimdhënies së ungji-
llit të Tij: “Dhe Shpirti do t’ju jepet me anë të lutjes së besimit; dhe 
nëse nuk e merrni Shpirtin, ju s’duhet të jepni mësim”. (Doktrina e 
Besëlidhje 42:14.)32

Nëse ka një mesazh që ua kam përsëritur vëllezërve të mi Të 
Dymbëdhjetëve, ai është se është Shpirti që është i rëndësishëm. 
Është Shpirti që ka rëndësi. Nuk e di sa shpesh e kam thënë këtë, 
por kurrë nuk lodhem duke e thënë atë – është Shpirti që ka rën-
dësi më shumë.33
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Së dyti, fitoni përulësi.

Zoti ka thënë se askush nuk mund të ndihmojë me këtë punë, në 
qoftë se ai nuk është i përulur dhe plot me dashuri. (Shih Doktrina 
e Besëlidhje 12:8.) Por përulësia nuk do të thotë dobësi. Nuk do 
të thotë druajtje; nuk do të thotë frikë. [Ne] mund të jemi të përu-
lur dhe gjithashtu të pafrikësuar. [Ne] mund të jemi të përulur dhe 
gjithashtu plot kurajë. Përulësia është njohja e varësisë sonë nga një 
fuqi më e lartë, nga një nevojë e vazhdueshme për mbështetjen e 
Zotit në punën e Tij.34

Ne nuk mund ta bëjmë këtë punë të vetëm. Kjo është puna e 
Tij. Ky është ungjilli i Tij. Ne duhet të kemi ndihmën e Tij. Lutuni 
për të, jetoni për të, derdhjani shpirtin tuaj Zotit për ta marrë atë.35

Së treti, duajini njerëzit.

Ju duhet të zhvilloni dashuri për njerëzit. Zemrat tona duhet të 
shkojnë tek ata në dashurinë e pastër të ungjillit, me një dëshirë për 
t’i ngritur ata, për t’i lartësuar ata, për t’i drejtuar ata tek një jetë më 
e lartë, më e mirë dhe më së fundi drejt ekzaltimit në mbretërinë 
çelestiale të Perëndisë. Ne theksojmë cilësitë e mira të njerëzve me 
të cilët shoqërohemi dhe i duam ata si fëmijë të Perëndisë, të cilët 
Zoti i do. . . .

Ne nuk do të jemi kurrë të efektshëm deri sa të mësojmë që të 
kemi simpati për të gjithë fëmijët e Atit tonë – deri sa të mësojmë 
t’i duam ata. Njerëzit mund ta ndiejnë kur dashuria u zgjatet atyre. 
Shumë njerëz kanë etje për të. Kur ne shprehim dhimbsuri për 
ndjenjat e tyre, ata do të na e kthejnë atë vullnet të mirë po njësoj. 
Ne vërtet do të kemi bërë një mik.36

Ne . . . kemi një detyrim të madh për t’i dashur të afërmit tanë. 
Ky është i dyti prej dy urdhërimeve të mëdha. Shumë prej fqinjëve 
tanë nuk janë ende anëtarë të Kishës. Ne duhet të jemi fqinjë të 
mirë. Ne duhet t’i duam të gjithë fëmijët e Atit tonë dhe të shoqë-
rohemi me ta.

Sa lutem që ne vërtet do të mbushemi me dashurinë e Perëndisë 
për bashkëqeniet tona! 37

Së katërti, punoni me zell.
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Nëse duam që ta mbajmë Shpirtin, ne duhet të punojmë. Nuk ka 
gëzim ose kënaqësi më të lartë sesa të dimë, pas një dite të vështirë 
pune, se kemi bërë më të mirën që mundemi.

Një nga të fshehtat më të mëdha të punës misionare është puna. 
Nëse një misionar punon, ai do ta marrë Shpirtin; nëse e merr 
Shpirtin, ai do të japë mësim me anë të Shpirtit; nëse jep mësim 
me anë të Shpirtit, ai do t’i prekë zemrat e njerëzve dhe do të jetë 
i lumtur. . . . Punë, punë, punë – nuk ka asnjë zëvendësues të kë-
naqshëm, veçanërisht në punën misionare.38

Unë e di se Perëndia jeton. Kjo është puna e Tij. Ai përsëri ka 
folur nga qiejt me një mesazh për mbarë botën; jo vetëm për një 
grusht shenjtorësh të ditëve të mëvonshme, por për të gjithë vë-
llezërit dhe motrat tona, si brenda dhe jashtë Kishës. Perëndia na 
dhëntë forcë për t’ia çuar atë mesazh botës, për ta jetuar Ungjillin, 
për t’i mbajtur standardet e Kishës, që ne të mund të cilësohemi për 
bekimet e premtuara.39

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Përse i nevojitet ungjilli botës “siç nuk i nevojitet asgjë tjetër”? 

(Për disa shembuj, shih pjesën 1.) Cilat janë disa të vërteta të 
rivendosura që ju besoni se “bota është e uritur” për to?

• Ndërkohë që rishikoni pjesën 2, merrni parasysh këshillën që 
zbatohet për ju dhe për familjen tuaj. Në çfarë mënyrash secili 
prej nesh, pavarësisht nga rrethanat tona, mund ta ndajë ungji-
llin? Çfarë mund të bëjmë që të përgatitemi për shërbim misionar 
kohëplotë? Çfarë mund të bëjmë që t’i ndihmojmë të tjerët të 
përgatiten për shërbim misionar kohëplotë?

• Presidenti Benson tha se Libri i Mormonit është “mjeti më i ma-
dhërishëm të cilin na e ka dhënë Perëndia për ta kthyer botën 
në besim” (pjesa 3). Kur i keni parë njerëzit të bëhen të kthyer 
në besim nëpërmjet një studimi të Librit të Mormonit? Në cilat 
mënyra mund t’i përmirësojmë përpjekjet tona për ta ndarë Librin 
e Mormonit?

• Presidenti Benson tregoi për “katër çelësa të vërtetuar për punën 
e suksesshme misionare” (pjesa 4). Përse mendoni se këta çelësa 
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çojnë drejt suksesit në punën misionare? Çfarë shembujsh keni 
parë të njerëzve duke i ndjekur këto parime?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Marku 16:15; 1 Timoteut 4:12; Alma 17:2–3; 26:1–16; DeB 4; 

12:7–9; 15:4–6; 88:81; 123:12–17

Ndihmë për Studimin
“Tregojuani të tjerëve atë që mësoni. Ndërsa e bëni këtë, men-

dimet tuaja do të bëhen më të qarta dhe fuqia juaj e ruajtjes do të 
rritet” (Teaching, No Greater Call [1999], f. 17).

Shënime
 1. “Our Responsibility to Share the 

Gospel”, Ensign, maj 1985, f. 8.
 2. Në Conference Report, prill 1961, 

f. 112–113.
 3. “Preparing Yourselves for Missionary 

Service”, Ensign, maj 1985, f. 37.
 4. Tomas S. Monson, “God Be with You 

Till We Meet Again”, Ensign, nëntor 
1990, f. 87.

 5. Në Conference Report, prill 1970, 
f. 129.

 6. “Life Is Eternal”, Ensign, qershor 1971, 
f. 34.

 7. The Teachings of Ezra Taft Benson 
(1988), f. 213.

 8. Në Conference Report, prill 1970, 
f. 128.

 9. Në Conference Report, prill 1961, 
f. 113.

 10. The Teachings of Ezra Taft Benson, 
f. 188.

 11. Në Conference Report, prill 1955, f. 49.
 12. The Teachings of Ezra Taft Benson, 

f. 110.
 13. God, Family, Country: Our Three Great 

Loyalties (1974), f. 49–50.
 14. Në Conference Report, tetor 1950, 

f. 147.
 15. “Of the Most Worth”, New Era, 

qershor 1989, f. 4.
 16. “Of the Most Worth”, f. 6.
 17. “Our Responsibility to Share the 

Gospel”, f. 8.
 18. The Teachings of Ezra Taft Benson, 

f. 189.
 19. “Our Responsibility to Share the 

Gospel”, f. 7.

 20. “To the ‘Youth of the Noble Birthright’”, 
Ensign, maj 1986, f. 45.

 21. “To the Young Women of the Church”, 
Ensign, nëntor 1986, f. 83.

 22. “To the Elderly in the Church”, Ensign, 
nëntor 1989, f. 5.

 23. “A Sacred Responsibility”, Ensign, 
maj 1986, f. 78.

 24. “Our Responsibility to Share the 
Gospel”, f. 8.

 25. The Teachings of Ezra Taft Benson 
f. 208–209.

 26. The Teachings of Ezra Taft Benson, 
f. 210.

 27. “Of the Most Worth”, f. 4–6.
 28. The Teachings of Ezra Taft Benson, 

f. 211.
 29. “Of the Most Worth”, f. 6.
 30. The Teachings of Ezra Taft Benson 

f. 203–204.
 31. The Teachings of Ezra Taft Benson, 

f. 204.
 32. Come unto Christ (1983), f. 91–92.
 33. Seminar për Presidentët e Rinj të 

Misioneve, 3 prill 1985.
 34. Come unto Christ, f. 94.
 35. “Principles for Performing Miracles in 

Missionary Work”, seminar për presi-
dentët e rinj të misioneve, 21 qershor 
1988.

 36. Come unto Christ, f. 96.
 37. “Our Responsibility to Share the 

Gospel”, f. 8.
 38. Come unto Christ, f. 96, 97.
 39. Në Conference Report, tetor 1943, f. 21.



304

Një qëllim i një kunji është “t’i bashkojë dhe t’i përsosë anëtarët . . . duke 
përçuar tek ata programet e Kishës, ordinancat dhe udhëzimet e ungjillit”.
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“Forco Kunjat e Tua”

“Kunjet dhe distriktet e Sionit janë simbole të vendeve të 
shenjta, për të cilat flet Zoti, ku shenjtorët e Tij duhet të 
mblidhen në ditët e fundit si një strehim prej stuhisë.”

Nga Jeta e Ezra Taft Bensonit

Më 13 janar 1935 anëtarë të Kunjit të Boisit në Ajdaho e mbështe-
tën Ezra Taft Bensonin 35 vjeçar si këshilltarin e parë të presidencës 
së kunjit të tyre. Nën drejtimin e Presidentit Skot S. Braun, Presidenti 
Benson pati shumë mundësi për të shërbyer, udhëhequr dhe dhënë 
mësim. Për shembull, ai luajti një rol të rëndësishëm për ta ndih-
muar një mbajtës së Priftërisë Melkizedeke të kthehej në aktivitet 
në Kishë 1 dhe ndihmoi për t’i udhëhequr përpjekjet e kunjit që të 
vinin në jetë programin e Kishës për mirëqenien.2

Në vitin 1938, kunji ishte rritur në më shumë se 8.000 anëtarë, 
kështu që Presidenca e Parë dha udhëzimin që ai të ndahej në tre 
kunje. Presidenti Benson tha se u “habit shumë” kur, më 27 nëntor 
1938, ai u thirr të kryesonte mbi një prej atyre kunjeve. Gruaja e 
tij, Flora, u tha fëmijëve të tyre se ishte bekim për atin e tyre që ta 
merrte këtë thirrje.3

Shërbimi i Presidentit Benson si president kunji ishte një bekim 
për mbarë kunjin. Ai vazhdoi t’ua mësonte parimet e mirëqenies 
dhe i kushtoi vëmendje të veçantë rinisë. Përpara një sesioni të një 
konference kunji, ai vuri re një grup djemsh të rinj duke u përpjekur 
të largoheshin pa rënë në sy nga shtëpia e mbledhjes. “Ata filluan 
të ecnin me ngadalë poshtë korridorit drejt derës së pasme, duke 
i mbajtur sytë nga hyrja, për t’u siguruar që dalja e tyre nuk po vi-
hej re. Pothuajse në atë kohë [ai] doli nga zyra e tij, e kuptoi gjend-
jen dhe i shtriu krahët e tij përmes korridorit me qëllim që djemtë 
të binin drejtpërdrejt në to. ‘Gëzohem shumë që ju shoh, djem’, 
tha ai. ‘Le të shkojmë në konferencë së bashku.’ Ai i udhëhoqi për 
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te karriget e radhëve të para dhe më vonë i thirri ata që të jepnin 
dëshmitë e tyre.” 4

Më pak se dy muaj pasi Presidenti Benson filloi shërbimin si pre-
sident i kunjit, atij i erdhi një e papritur tjetër e këndshme. Iu ofrua 
një punë si sekretari ekzekutiv i Këshillit Kombëtar të Kooperativave 
të Fermerëve, e cila do të kërkonte që ai të punonte në Uashington, 
D.K. Fillimisht ai nuk e pranoi punën e ofruar, por pasi u këshillua 
me Florën dhe Presidencën e Parë, vendosi ta pranonte atë.5 Kur u 
lirua nga detyra e presidentit të kunjit më 26 mars 1939, ai shkroi 
se ajo ishte “dita më e vështirë që kam përjetuar ndonjëherë. . . . 
Në fjalët e mia [drejtuar anëtarëve të kunjit], unë u bekova shumë 
nga Zoti, por pata vështirësi të madhe për t’i kontrolluar ndjenjat e 
mia. Nuk ka njerëz më të mirë në të gjithë botën [dhe] unë e dua 
secilin prej tyre.” 6

Familja Benson u vendos në Betesda të Merilendit, pranë Ua-
shington, D.K. Diçka më shumë se një vit më vonë, Presidenti Ra-
xhër Kllosën, Presidenti i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dhe 
Plaku Albert E. Bouen, gjithashtu i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, 
e vizituan zonën për të organizuar një kunj të ri. Presidenti Kllosën 
u takua me Ezra Taft Bensonin dhe tha: “Vëlla Benson, Zoti dë-
shiron që ju të jeni presidenti i këtij kunji. Çfarë keni për të thënë 
lidhur me këtë?” Përsëri Presidenti Benson pati një të papritur. Ai 
vërejti: “Nuk i njoh këta njerëz. Kam jetuar këtu për më pak se një 
vit.” 7 Por me përulësi e pranoi thirrjen dhe kryesoi mbi rreth 2.000 
anëtarë të kunjit në një kunj gjeografikisht të madh. Flora komentoi 
për shërbimin e tij si president kunji: “Ai e do shumë atë. Nuk është 
titulli që ka rëndësi për të, por është gëzimi i të qenit i aftë për të 
ndihmuar sa më shumë njerëz që të jetë e mundur, që të kuptonin 
të vërtetën e ungjillit.” 8

Më vonë, si Apostull, Presidenti Benson vizitoi kunje nëpër të 
gjithë botën. Ai komentoi: “Nganjëherë i kam thënë gruas sime, 
ndërsa kthehesha nga vizitat nëpër kunje, se nuk e di se si do të 
jetë me saktësi parajsa, por nuk mund të kërkoja asgjë më të mirë 
atje se sa të kisha kënaqësinë dhe gëzimin e shoqërimit me llojin 
e burrave dhe të grave që takoj në udhëheqjen e kunjeve dhe të 
lagjeve të Sionit dhe të misioneve të tokës. Me të vërtetë ne jemi 
shumë të bekuar.” 9
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Mësime të Ezra Taft Benson
1

Si anëtarë të Kishës ne mblidhemi në kunjet e Sionit.

Joanëtarët nganjëherë pyesin: “Çfarë është një kunj?” Anëtarët po 
ashtu pyesin: “Cila është domethënia e një kunji? Çfarë kuptimi ka 
ai për ne si anëtarë?”

Për joanëtarët, një kunj është i ngjashëm me një dioqezë në ki-
shat e tjera. Një kunj është një zonë gjeografike që përmbledh një 
numër lagjesh (grumbullimesh vendore) dhe kryesohet nga një 
presidencë.

Për anëtarët, fjala kunj është një shprehje simbolike. Përfytyroni 
në mendjen tuaj një çadër të madhe, që mbahet nga litarë të zgjatur 
te shumë kunja, të cilët janë siguruar fort në tokë. Profetët e kra-
hasuan Sionin e ditëve të mëvonshme me një çadër të madhe që 
qarkon tokën [shih Isaia 54:2; 3 Nefi 22:2]. Ajo çadër mbështetej nga 
litarë të mbërthyer te kunja. Ata kunja, sigurisht, janë organizatat e 
ndryshme gjeografike të shpërndara në mbarë tokën. Tashmë Izraeli 
po mblidhet në kunjet e ndryshme të Sionit.10

Një kunj ka të paktën katër qëllime:

1. Secili kunj, i kryesuar nga tre priftërinj të lartë dhe i mbësh-
tetur nga dymbëdhjetë burra të njohur si këshilli i lartë, bëhet një 
kishë në miniaturë për shenjtorët në një zonë të veçantë gjeografike. 
Qëllimi është t’i bashkojë dhe t’i përsosë anëtarët që jetojnë brenda 
atyre kufijve, duke iu drejtuar atyre programet e Kishës, ordinancat 
dhe udhëzimet e ungjillit.

2. Anëtarët e kunjeve duhet të jenë modele ose standarde të 
drejtësisë.

3. Kunjet duhet të jenë një mbrojtje. Anëtarët e bëjnë këtë ndër-
kohë që bashkohen nën drejtuesit e tyre vendorë të priftërisë dhe e 
përkushtojnë vetveten për ta kryer detyrën e tyre dhe për t’i mbajtur 
besëlidhjet e veta. Ato besëlidhje, nëse mbahen, bëhen një mbrojtje 
nga gabimi, ligësia ose fatkeqësia.

Ne ndërtojmë tempuj vetëm atje ku kemi kunje. Bekimet dhe 
ordinancat e tempullit e përgatitin një njeri për ekzaltimin. Sigurisht, 
nuk është e mundur për çdo kunj që të ketë një tempull, por ne 



K a P i T U l l i  2 3

308

tani po dëshmojmë disa zhvillime mbresëlënëse, po, të mrekullu-
eshme, në ndërtimin e tempujve në pjesë të ndryshme të botës. 
Një program i tillë i lejon anëtarët e Kishës që t’i marrin bekimet e 
plota të Zotit.

4. Kunjet janë një strehim nga stuhia që do të derdhet mbi të 
gjithë tokën.11

2
Kunjet organizohen për t’i ndihmuar prindërit që 
t’ua mësojnë ungjillin fëmijëve të tyre dhe që t’i 

udhëheqin ata drejt ordinancave të ungjillit.

Në Doktrina e Besëlidhje ne lexojmë:

“Dhe përsëri, për aq sa prindërit kanë fëmijë në Sion ose në 
ndonjë nga kunjat e saj që organizohen, të cilët nuk u mësojnë 
të kuptojnë doktrinën e pendimit, të besimit në Krishtin, Birin e 
Perëndisë së gjallë, dhe të pagëzimit e të dhuratës së Frymës së 
Shenjtë me anë të vënies së duarve, kur janë tetë vjeç, mëkati qoftë 
mbi kokat e prindërve. Sepse ky do të jetë një ligj për banorët e 
Sionit, ose në ndonjë nga kunjat e tij, që organizohen.” (68:25–26; 
kursivet e shtuara.)

Këtu ju shihni një nga qëllimet më të mëdha të kunjeve. Ata orga-
nizohen që t’i ndihmojnë prindërit “që kanë fëmijë në Sion” për t’u 
mësuar atyre ungjillin e Jezu Krishtit dhe për t’u administruar ordi-
nancat e shpëtimit. Kunjet formohen për t’i përsosur shenjtorët dhe 
ai zhvillim fillon në shtëpi me udhëzimin e efektshëm të ungjillit.12

3
Ndërsa anëtarët e kunjit e pasqyrojnë standardin 
e Zotit për shenjtërinë, kunji bëhet një emblemë 

e bukur për t’u parë nga e gjithë bota.

Zoti shpall: “Sepse Sioni duhet të rritet në bukuri dhe në shenj-
tëri; kufijtë e tij duhet të zgjerohen; kunjat e tij duhet të forcohen; 
po, në të vërtetë unë ju them, Sioni duhet të ngrihet dhe të veshë 
rrobat e tij të bukura.” (Doktrina e Besëlidhje 82:14.)

Këtu Zoti shpall një tjetër qëllim të madh të një kunji: që të jetë 
një emblemë e bukur për t’u parë nga e gjithë bota. Shprehja “të 
veshë rrobat e tij të bukura” i drejtohet, sigurisht, shenjtërisë së 
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brendshme që duhet të fitohet nga çdo anëtar ose anëtare që e 
quan veten një shenjtor apo një shenjtore. Sioni është “të kulluarit 
në zemër”. (Doktrina e Besëlidhje 97:21.)

Kunjet e Sionit forcohen dhe kufijtë e Sionit zgjerohen ndërkohë 
që anëtarët i pasqyrojnë standardet e shenjtërisë që Zoti pret prej 
popullit të Tij të zgjedhur.13

4
Secili kunj shërben si mbrojtje dhe strehim 
ndaj armiqve të dukshëm e të padukshëm.

Përsëri një tjetër zbulesë nga Zoti jep këtë shpjegim për qëlli-
min e kunjeve: “Në të vërtetë unë ju them ju të gjithëve: Ngrihuni 
e shkëlqeni, që drita juaj të mund të jetë një flamur për kombet; 
Dhe që mbledhja së bashku mbi tokën e Sionit dhe në kunjat e tij 
të mund të jetë për mbrojtje e për strehim nga stuhia dhe nga ze-
mërimi, kur të derdhen pa u zvogëluar mbi tërë dheun”. (Doktrina 
e Besëlidhje 115:5–6.)

Në këtë zbulesë gjendet një urdhër për ta lejuar dritën tonë që 
të shkëlqejë me qëllim që ajo të bëhet një flamur për kombet. Një 
flamur është një mjet matës me anë të të cilit dikush përcakton sak-
tësi ose përsosmëri. Shenjtorët duhet të jenë një flamur shenjtërie 
për botën për ta parë. Ajo është bukuria e Sionit.

Zoti më pas zbulon se kunjet e Sionit duhet të jenë “për një 
mbrojtje dhe për një strehim nga stuhia dhe nga zemërimi, kur të 
derdhen pa u zvogëluar mbi tërë dheun”. Kunjet janë një mbrojtje 
për shenjtorët nga armiqtë si të dukshëm ashtu edhe të padukshëm. 
Mbrojtja është drejtimi i siguruar nëpërmjet kanaleve të priftërisë që 
e forcon dëshminë dhe e nxit solidaritetin në familje dhe drejtësinë 
individuale.

Në parathënien e Tij për zbulesat e Tij në Doktrina e Besëlidhje, 
Zoti paralajmëroi: “Dita shpejt vjen; ora nuk është ende, por është 
afër, kur paqja do të merret nga toka dhe djalli do të ketë pushtet 
mbi sundimin e tij” [Doktrina e Besëlidhje 1:35].

Sot . . . ne shohim plotësimin e këtij parashikimi ku Satani, në 
tërbim të padobësuar, po shpalos fuqi mbi “sundimin e tij” – tokën. 
Kurrë nuk ka qenë ndikimi i tij kaq i madh dhe vetëm ata që e 
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kanë marrë Frymën e Shenjtë si udhërrëfyesin e tyre – dhe e kanë 
ndjekur këshillën e udhëheqësve të priftërisë – do të kursehen nga 
pështjellimi i ndikimit të tij të lig.

Zoti gjithashtu deklaron në atë zbulesë paraprake se Ai do të 
ketë fuqi mbi shenjtorët e Tij dhe se “dhe do të mbretërojë mes 
tyre” [Doktrina e Besëlidhje 1:36]. Ai e bën këtë ndërsa vepron në-
përmjet shërbëtorëve të Tij të zgjedhur dhe autoriteteve të kunjeve 
e të lagjeve.14

Ndërsa rritet Kisha, është shumë e rëndësishme që ne të ndër-
tojmë në mënyrë të qëndrueshme dhe mirë, dhe që kunjet tanë të 
ardhshëm të kenë përbërësit bazë që janë të domosdoshëm për 
sukses dhe që kunjet ekzistuese të veprojnë në mënyrë të palodh-
shme për të qenë kunje tërësore lidhur me arritjen shpirtërore. Këto 
kunje duhet të jenë vendet e mbledhjes për Sionin e sotëm dhe ata 
kanë nevojë të jenë shenjtërore shpirtërore dhe të jenë të mbështe-
tura te vetja në sa më shumë mënyra që është e mundur.15

Duke u mbledhur me bashkëshenjtorët, ne kuptojmë se një kunj mund 
të jetë “për një mbrojtje dhe për një strehim nga stuhia” (DeB 115:6).
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Kunjet dhe distriktet e Sionit janë simbole të vendeve të shenjta, 
për të cilat flet Zoti, ku shenjtorët e Tij duhet të mblidhen në ditët 
e fundit si një strehim prej stuhisë. Ju dhe fëmijët tuaj do të mbli-
dheni këtu për të adhuruar, për të bërë ordinanca të shenjta, për t’u 
shoqëruar, për të mësuar, për të dhënë shfaqje me muzikë, vallë-
zim, drama, sporte dhe në përgjithësi për ta përmirësuar vetveten 
dhe njëri- tjetrin. Shpesh mendohet e rëndësishme që godinat tona 
kishtare të kenë mbi to një majë të ngritur lart, me një kulm drejt 
qiejve për të simbolizuar se si jeta jonë duhet të jetë përherë duke 
lëvizur lart drejt Perëndisë.16

Profeti i Librit të Mormonit, Nefi, parashikoi kohën kur shenjtorët 
do të shpërndaheshin në kunje nëpër të gjithë botën. Ai pa kohën 
kur Zoti do ta shtrinte mbrojtjen e Tij drejt tyre, kur të rrezikoheshin 
nga stuhitë e shkatërrimit që kërcënonte ekzistencën e tyre. Nefi 
profetizoi: “Dhe ndodhi që unë, Nefi, vura re fuqinë e Qengjit të 
Perëndisë e cila zbriti mbi shenjtorët e kishës së Qengjit dhe mbi 
njerëzit e besëlidhjes së Zotit që ishin shpërndarë mbi të gjithë fa-
qen e tokës; dhe ata ishin armatosur me drejtësi dhe me fuqinë e 
Perëndisë në lavdi të madhe”. (Libri i Mormonit, 1 Nefi 14:14.)

Nëpërmjet zbulesës ne e dimë se do të ketë rreziqe, fatkeqësi 
dhe përndjekje në ditët e mëvonshme, por nëpërmjet drejtësisë 
shenjtorët mund të kursehen. Premtimi i Zotit në Librin e Mormo-
nit është i sigurt: “Ai do t’i ruajë të drejtët nëpërmjet fuqisë së tij”. 
(1 Nefi 22:17.)17

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Pas leximit të pjesës 1, si do t’i përgjigjeshit dikujt që pyet përse 

anëtarët e Kishës organizohen në kunje?

• Presidenti Benson na kujtoi se kunjet i ndihmojnë prindërit që 
t’u mësojnë ungjillin fëmijëve të tyre dhe sigurojnë ordinancat e 
priftërisë për ta (shih pjesën 2). Në çfarë mënyrash i ka forcuar 
kunji juaj përpjekjet tuaja në shtëpi?

• Kur i keni parë anëtarët e një kunji të mblidhen së bashku që 
të japin një shembull “për t’u parë nga e gjithë bota”? (Shih 
 pjesën 3.) Si keni përfituar ju nga këto veprimtari?
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• Në çfarë mënyrash siguron një kunj mbrojtje “nga armiqtë si të 
dukshëm ashtu edhe të padukshëm”? (Shih pjesën 4.) Çfarë mun-
dësish kemi që të marrim pjesë në kunjin tonë? Cilat janë disa 
bekime që mund të marrim kur e bëjmë këtë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Isaia 25:3–5; Mateu 5:14–16; Moroni 10:31–33; DeB 101:17–21; 

133:7–9

Ndihmë për Mësimdhënien
“Një mësues i aftë nuk mendon ‘Çfarë do të bëj në klasë sot?’ 

por pyet ‘Çfarë do të bëjnë studentët e mi në klasë sot?’; jo ‘Çfarë 
do të jap mësim sot?’ por, përkundrazi, ‘Si do t’i ndihmoj studentët 
e mi që të zbulojnë atë që ata kanë nevojë të dinë?’” (Virxhinia H. 
Pearce, “The Ordinary Classroom – A Powerful Place for Steady and 
Continued Growth”, Ensign, nëntor 1996, f. 12; duke cituar Teaching 
the Gospel: A Handbook for CES Teachers and Leaders [1994], f. 13).

Shënime
 1. Shih kapitullin 20 në këtë libër.
 2. Shih kapitullin 21 në këtë libër.
 3. Shih Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: 

A Biography (1987), f. 122; Francis M. 
Gibbons, Ezra Taft Benson: Statesman, 
Patriot, Prophet of God (1996), f. 104.

 4. Sheri L. Dew, bazuar në rrëfimin nga 
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Një Jetë e  
Përqendruar te Krishti

“Mënyra më e mirë për ta matur  
madhështinë e vërtetë është nga fakti  
se sa të ngjashëm jemi me Krishtin.”

Nga Jeta e Ezra Taft Bensonit

Presidenti Ezra Taft Benson shpesh citoi këshillën e Shpëtimtarit 
drejtuar dymbëdhjetë dishepujve nefitë: “Çfarë lloj njerëzish duhet 
të jeni? Në të vërtetë, unë ju them juve, madje siç jam unë” (3 Nefi 
27:27).1 Ky parim – nevoja për të qenë më të ngjashëm me Krishtin 
– ishte një temë e përsëritur në shërbesën e Presidentit Benson, 
veçanërisht gjatë shërbimit të tij si President i Kuorumit të Dymbë-
dhjetë Apostujve dhe si President i Kishës.

Ngaqë ia kishte përkushtuar jetën e tij shërbimit ndaj Zotit, 
Presidenti Benson foli me fuqi dhe bindje kur tha fjalët vijuese të 
dëshmisë:

“Unë ju dëshmoj se nuk ka sfidë më të madhërishme, më emoci-
onuese dhe më fisnikëruese për shpirtin, sesa të përpiqeni të mëso-
ni për Krishtin dhe të ecni në hapat e Tij. Modeli ynë, Jezu Krishti, 
eci në këtë tokë si ‘Shembulli’. Ai është Mbrojtësi ynë me Atin. Ai 
kreu flijimin e madh shlyes që ne të mund të kemi një plotësi të 
gëzimit dhe të ekzaltohemi në përputhje me hirin e Tij dhe me 
pendimin dhe drejtësinë tonë. Ai i bëri të gjitha gjërat në mënyrë të 
përsosur dhe na urdhëron që të jemi të përsosur, po ashtu siç janë 
të përsosur Ai dhe Ati i Tij. (Shih 3 Nefi 12:48.)

“ ‘Çfarë do të bënte Jezusi?’ ose ‘Çfarë do të më bënte Ai të bëja?’ 
janë pyetjet vetjake të pashoqe të kësaj jete. Të ecurit në udhën e 
Tij është arritja më e madhe e jetës. Ai burrë ose grua është me të 
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“Jezusi i tha . . . : ‘Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush 
nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje’” (Gjoni 14:6).
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vërtetë më i suksesshmi, jeta e të cilit në mënyrën më të afërt ecën 
paralel me atë të Mësuesit.” 2

Ndërkohë që Presidenti Benson i këshilloi shenjtorët ta ndiqnin 
shembullin e përsosur të Shpëtimtarit, ai i kujtoi ata se mund ta 
bënin këtë vetëm me ndihmën e Shpëtimtarit. Ai shpalli:

“Unë e di se Zoti jeton. E di se Ai na do. E di se i veçuar prej Tij 
askush nuk mund të ketë sukses, por si bashkëpunëtor me Të as-
kush nuk mund të dështojë.

Unë e di se Perëndia mund të nxjerrë shumë më tepër dobi nga 
jeta jonë nga sa mund të nxjerrim ne.

Paçim ne të gjithë kurajën morale nga ky çast e tutje që të përpi-
qemi në mënyrë më të plotë çdo ditë për të menduar për Krishtin, 
për të mësuar për Të, për të ecur në hapat e Tij dhe për të bërë atë 
që Ai do të donte që ne të bënim.” 3

Mësime të Ezra Taft Benson
1

Shembulli dhe mësimet e Jezu Krishtit sigurojnë 
standardin e madhërishëm për tërë njerëzimin.

Dymijë vite më parë një burrë i përsosur eci në tokë: Jezusi, 
Krishti. Ai ishte biri i një ati qiellor dhe një nëne tokësore. Ai është 
Perëndia i kësaj bote, nën Atin. Ai u mësoi njerëzve të vërtetën, 
që ata të mund të jenë të lirë. Shembulli dhe porositë e Tij japin 
standardin e madhërishëm, udhën e vetme të sigurt, për mbarë 
njerëzimin.4

Asnjë ndikim tjetër i vetëm nuk ka pasur një efekt kaq të madh 
mbi këtë tokë sa jeta e Jezusit, Krishtit. Ne nuk mund ta përfyty-
rojmë jetën tonë pa mësimet e tij. Pa atë ne do të humbnim në një 
mirazh besimesh dhe adhurimesh, të lindur në frikë dhe errësirë, 
atje ku gjejnë ndikim gjërat ndjesore dhe materialiste. Ne jemi shu-
më larg synimit që ai vendosi për ne, por kurrë nuk duhet ta heqim 
vështrimin prej tij [synimit]; as nuk duhet të harrojmë se ngjitja jonë 
e madhërishme drejt dritës, drejt përsosjes, nuk do të ishte e mun-
dur përveçse përmes mësimeve të tij, jetës së tij, vdekjes së tij dhe 
ringjalljes së tij.
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. . . Ne duhet të mësojmë dhe përsëri të mësojmë se vetëm në-
përmjet pranimit dhe të jetuarit të ungjillit të dashurisë, sikurse na 
u mësua nga Mësuesi, dhe vetëm nëpërmjet bërjes së vullnetit të tij 
mund t’i thyejmë prangat e paditurisë dhe të dyshimit, që na lidhin. 
Ne duhet ta mësojmë këtë të vërtetë të thjeshtë, të lavdishme, me 
qëllim që të mund t’i përjetojmë gëzimet e ëmbla të shpirtit tani dhe 
përjetësisht. Ne duhet ta humbasim vetveten në bërjen e vullnetit të 
tij. Ne duhet ta vëmë atë të parin në jetën tonë.5

Në kapitullin e 14- të të Gjonit, Jezusi po u thotë me butësi lamtu-
mirën e fundit dishepujve të tij pas darkës së fundit. Ai u thotë atyre 
se po shkon të përgatitë një vend për ta në shtëpinë e Atit të tij; se 
atje ku është ai, ata gjithashtu mund të jenë. Dhe Thomai i thotë atij:

“Zot, ne nuk e dimë se ku po shkon; pra, si mund ta njohim 
udhën?

Jezusi i tha: ‘Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen 
tek Ati përveçse nëpërmjet meje’.” (Gjoni 14:5–6.) Udha shtrihet 
përpara nesh. Është e shënuar qartësisht.6

2
Ne vijmë te Krishti kur shohim tek Ai në çdo 

mendim dhe kur u përngjasojmë tipareve të Tij.

Në gjuhën e Librit të Mormonit, ne kemi nevojë të “beso[jmë] në 
Krisht dhe të mos ta moho[jmë] atë”. (2 Nefi 25:28.) Ne kemi nevojë 
ta vëmë besimin tonë te Krishti dhe jo në krahun prej mishi. (Shih 
2 Nefi 4:34.) Ne kemi nevojë të “[vijmë] te Krishti dhe përsos[emi] 
në të”. (Moroni 10:32.) Ne kemi nevojë të vijmë “me zemër të thyer 
dhe me shpirt të penduar” (3 Nefi 12:19), duke qenë të uritur dhe 
të etur për drejtësi (shih 3 Nefi 12:6). Ne kemi nevojë të vijmë “duke 
u ushqyer me bollëk mbi fjalën e Krishtit” (2 Nefi 31:20), ndërsa e 
marrim atë nëpërmjet shkrimeve të Tij të shenjta, të vajosurit të Tij 
dhe Shpirtit të Tij të Shenjtë.

Shkurtimisht, ne kemi nevojë të ndjekim “shembullin e Birit të 
Perëndisë së gjallë” (2 Nefi 31:16).7

Zoti tha: “Shihni tek unë në çdo mendim”. (DeB 6:36.) Të shiku-
arit te Zoti në çdo mendim është e vetmja mënyrë e mundshme që 
të mund të jemi lloji i burrave dhe grave që duhet të jemi.
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Zoti u bëri dishepujve të Tij pyetjen: “Çfarë lloj njerëzish duhet 
të jeni?” Dhe atëherë Ai iu përgjigj vetë pyetjes së Tij duke thënë: 
‘Madje siç jam unë’. (3 Nefi 27:27.) Që të bëhemi si Ai, ne duhet 
ta kemi Atë në mendjen tonë – vazhdimisht në mendimet tona. Sa 
herë që marrim sakramentin, ne zotohemi “gjithmonë [ta] kujtoj[më] 
atë”. (Moroni 4:3; 5:2; DeB 20:77, 79.)

Nëse mendimet na bëjnë çfarë jemi dhe ne duhet të jemi të ngja-
shëm me Krishtin, atëherë duhet të mendojmë mendime si të Krish-
tit. Më lejoni ta përsëris atë: Nëse mendimet na bëjnë çfarë jemi 
dhe ne duhet të jemi të ngjashëm me Krishtin, atëherë duhet të 
mendojmë mendime si të Krishtit.

. . . Mendimet tona duhet të jenë për Zotin. Ne duhet të mendoj-
më për Krishtin.8

Le të pasqyrojnë jeta jonë, shtëpitë tona dhe kryerja e punës sonë 
karakterin tonë të ngjashëm me Krishtin. Pra jetoni që të tjerët të 
thonë rreth jush: “Ja ku është një i krishterë i vërtetë!”

Po, ne besojmë te Jezu Krishti, por më tepër – ne shohim tek Ai, 
ne kemi besim tek Ai dhe përpiqemi t’u përngjasojmë tipareve të Tij.9

Krishti është ideali ynë. Ai është shembulli ynë. . . . Mënyra më 
e mirë për ta matur madhështinë e vërtetë është se sa të ngjashëm 
jemi me Krishtin.10

Të jemi si Shpëtimtari – çfarë sfide për një njeri! Ai është anëtar i 
Kreut- Perëndi. Ai është Shpëtimtari dhe Shëlbuesi. Ai ishte i përso-
sur në çdo aspekt të jetës së Tij. Nuk kishte asnjë të metë apo dësh-
tim tek Ai. A është e mundur për ne . . . që të jemi madje siç është 
Ai? Përgjigjja është po. Jo vetëm që mundemi, por ajo është detyra 
jonë, përgjegjësia jonë. Ai nuk do të na e jepte atë urdhërim nëse Ai 
nuk do të donte që ne ta bënim atë [shih Mateu 5:48; 3 Nefi 12:48].

Apostulli Pjetër foli për procesin me anë të të cilit një njeri mund 
të bëhet pjesëmarrës i “natyrës hyjnore” (2 Pjetrit 1:4). Kjo është e 
rëndësishme, sepse nëse me të vërtetë bëhemi pjesëmarrës të një 
natyre hyjnore, ne do të bëhemi si Ai. Le ta shqyrtojmë më nga afër 
atë që na mëson Pjetri rreth këtij procesi. Ja se çfarë tha ai:

“Edhe ju, për të njëjtën arsye, duke bërë çdo përpjekje, t’i shtoni 
besimit tuaj virtytin dhe virtytit diturinë,
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diturisë vetkontroll, vetkontrollit qëndresën, qëndresës 
perëndishmërinë,

mëshirës dashurinë vëllazërore dhe dashurisë vëllazërore dashu-
rinë” (2 Pjetrit 1:5–7).

Virtytet e përmendura nga Pjetri janë pjesë e natyrës hyjnore 
ose e karakterit të Shpëtimtarit. Këto janë virtytet që duhet t’u për-
ngjasojmë, në qoftë se duam të jemi më të ngjashëm me Të. Le të 
diskutojmë disa prej këtyre tipareve të rëndësishme.

Karakteristika e parë, tek e cila shtohen të gjitha të tjerat,  është 
besimi. Besimi është themeli mbi të cilin ngrihet një karakter i 
perëndishëm. . . .

Pjetri vazhdon të thotë se ne duhet t’i shtojmë besimit tonë 
 virtytin. . . . Sjellja e virtytshme nënkupton që [një njeri] ka mendi-
me të dëlira dhe veprime të ndershme. Ai nuk do të ketë epsh në 
zemrën e tij, sepse ta bësh këtë është ta “mohojë besimin” dhe ta 
humbasë Shpirtin (DeB 42:23) – dhe nuk ka asgjë më të rëndësish-
me në këtë punë sesa Shpirti. . . .

apostulli Pjetër, këtu i pikturuar me jezu Krishtin e ringjallur, na mësoi 
rreth mënyrës se si mund ta imitojmë karakterin e shpëtimtarit.
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Virtyti është i afërt me shenjtërinë, një tipar i perëndishmërisë. [Ne] 
duhet ta kërkojmë me dëshirë atë që është e virtytshme dhe e dashur 
dhe jo atë që është e turpshme ose e shëmtuar. Virtyti do t’i stolisë 
mendimet [tona] pa pushim (shih DeB 121:45). Si mund ta kënaqë 
ndonjë njeri vetveten me ligësitë e pornografisë, përdhosjes apo 
vulgaritetit dhe ta konsiderojë veten e tij tërësisht të virtytshëm? . . .

Hapi tjetër që përshkruan Pjetri në procesin e rritjes është t’i 
shtojmë dituri besimit dhe virtytit tonë. Zoti na ka thënë se “është 
e pamundur për një njeri të shpëtohet në padituri” (DeB 131:6). Në 
një vend tjetër Zoti urdhëroi: “Kërkoni nga librat më të mirë fjalët e 
urtësisë; kërkoni të mësoni, madje me anë të studimit dhe gjithash-
tu me anë të besimit” (DeB 88:118). . . . Ndërkohë që studimi i së 
vërtetës është me vlerë, të vërtetat e shpëtimit janë të vërtetat më të 
rëndësishme që mund t’i mësojë ndonjë njeri. Pyetja e Zotit, “Ç’për-
fitim ka njeriu nëse fiton gjithë botën dhe pastaj e humb shpirtin e 
vet?” (Mateu 16:26) mund të zbatohet ndaj kërkimeve arsimore, si 
edhe kërkimit të gjërave të botës. Zoti edhe mund të kishte pyetur: 
“Ç’përfitim ka njeriu nëse mëson gjithçka në botë dhe nuk mëson 
se si të shpëtohet?” . . .

Bashkimi i arsimimit tonë shpirtëror me të mësuarin tonë laik do 
të na ndihmojë të qëndrojmë të përqendruar në gjërat që kanë më 
shumë rëndësi në këtë jetë. . . .

Një tjetër tipar i përshkruar nga Pjetri, si pjesë e natyrës hyjnore, 
është vetëkontrolli. [Një njeri që e kontrollon vetveten] përmbahet 
në ndjenjat e tij dhe në shprehjet që thotë. Ai i bën gjërat me maturi 
dhe nuk jepet pas abuzimit. Me një fjalë, ai ka vetëkontroll. Ai është 
mjeshtri i emocioneve të tij dhe jo e kundërta. . . .

Vetëkontrollit tonë duhet t’i shtojmë qëndresën. . . . Qëndresa 
është një formë tjetër e vetëkontrollit. Është aftësia për ta shtyrë 
për më vonë vetëkënaqësinë dhe për t’i frenuar pasionet e veta. 
Në marrëdhëniet e tij me njerëzit e dashur, një njeri i qëndrueshëm 
nuk përfshihet në sjellje të rrëmbyer, për të cilën më vonë do të 
brengoset. Qëndresa është vetëpërmbajtja nën stres. Një njeri i qën-
drueshëm është i kuptueshëm ndaj fajeve të të tjerëve.

Një njeri i qëndrueshëm gjithashtu e pret Zotin. Ne nganjëherë 
lexojmë ose dëgjojmë për njerëz që kërkojnë një bekim nga Zoti, 
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të cilët më pas bëhen të paqëndrueshëm kur ai nuk vjen me të 
shpejtë. Pjesë e natyrës hyjnore është të keni mirëbesim te Zoti, të 
mjaftueshëm që të “rrini të qetë dhe [të] di[ni] se [ai është] Perëndi” 
(DeB 101:16).

Një [njeri] që është i qëndrueshëm, do të jetë tolerant ndaj gabi-
meve dhe dështimeve të njerëzve të tij të dashur. Ngaqë i do ata, ai 
nuk do të gjejë gabim apo të kritikojë ose fajësojë.

Një tjetër tipar i përmendur nga Pjetri është dashuria vëllazë-
rore. . . . Një njeri që ka dashuri vëllazërore, është i dhembshur 
dhe dashamirës me të tjerët. Ai tregon vëmendje ndaj ndjenjave të 
të tjerëve dhe është i njerëzishëm në sjelljen e tij. Ai ka një natyrë 
ndihmuese. Dashuria vëllazërore i fal dobësitë dhe fajet e të tjerëve. 
Dashuria vëllazërore shtrihet ndaj të gjithëve – të moshuarve dhe 
të rinjve, kafshëve, njerëzve të përulur në gjendjen e tyre, sikurse 
edhe atyre në një gjendje të ngritur.

Këto janë tiparet e vërteta të natyrës hyjnore. A mund ta shihni se 
si ne bëhemi më të ngjashëm me Krishtin, ndërkohë që jemi më të 
virtytshëm, më të dashur, më të qëndrueshëm dhe më në kontroll 
të ndjenjave tona emocionale?

Apostulli Pal përdori disa shprehje të gjalla për të ilustruar se një 
anëtar i Kishës duhet të jetë i ndryshëm nga bota. Ai na urdhëroi 
që të “[veshim] Krishtin” (Galatasve 3:27), që të “zhvishe[mi] . . . 
nga njeriu i vjetër” dhe të “vishe[mi] me njeriun e ri” (Efesianëve 
4:22, 24).

Virtyti përfundimtar dhe kurorëzues i karakterit hyjnor është da-
shuria, ose dashuria e pastër e Krishtit (shih Moroni 7:47). Nëse do 
të kërkonim me të vërtetë të ishim më të ngjashëm me Shpëtimtarin 
dhe Mësuesin tonë, atëherë të mësuarit që të duam ashtu siç do Ai, 
duhet të jetë synimi ynë më i lartë. Mormoni e quajti dashurinë “më 
e madhja e të gjithave” (Moroni 7:46).

Bota sot flet kaq shumë rreth dashurisë dhe ajo kërkohet nga 
shumë veta. Por dashuria e pastër e Krishtit ndryshon shumë prej 
asaj që bota mendon për dashurinë. Dashuria hyjnore nuk kërkon 
kurrë vetëkënaqësi egoiste. Dashuria e pastër e Krishtit kërkon ve-
tëm rritjen e përjetshme dhe gëzimin e të tjerëve. . . .
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Shpëtimtari shpalli se jeta e përjetshme është të njohim të vetmin 
Perëndi të vërtetë dhe Birin e Tij, Jezu Krishtin (shih Gjoni 17:3). 
Nëse kjo është e vërtetë dhe unë ju jap dëshminë time solemne se 
ajo është e vërtetë, atëherë ne duhet të pyetim se si të arrijmë ta njo-
him Perëndinë. Procesi i të shtuarit të një tipari të perëndishëm te 
një tjetër, siç përshkruhet nga Pjetri, bëhet çelësi i të fituarit të kësaj 
diturie që udhëheq drejt jetës së përjetshme. Vëreni re premtimin e 
Pjetrit, i cili menjëherë e ndjek procesin e përshkruar:

“Sepse nëse këto gjëra gjenden në ju me shumicë, nuk do t’ju 
lejojnë të bëheni përtacë dhe as të pafryt në njohjen e Zotit tonë 
Jezu Krisht” (2 Pjetrit 1:8; kursivet e shtuara).

. . . Unë lutem që këto cilësi dhe tipare të Shpëtimtarit të jenë te 
ne, me qëllim që kur të qëndrojmë te Gjykimi dhe Ai të na pyesë 
secilin prej nesh “Çfarë lloj njeriu jeni ju?”, ne mund ta ngremë ko-
kën me mirënjohje e gëzim dhe të përgjigjemi: “Madje siç je ti”.11

3
Shpëtimtari do të na ngushëllojë dhe do të na 
lartësojë në përpjekjet tona për të qëndruar 

në shtegun që Ai ka shënuar për ne.

Për aq sa largohemi nga shtegu i shënuar për ne prej Burrit të 
Galilesë, po aq po dështojmë në ndeshjet tona vetjake. . . . Po ne 
nuk jemi pa ndihmën e tij. Herë pas here ai u tha dishepujve të tij 
dhe ne të gjithëve: “Zemra juaj mos u trondittë. . . .”

“Në qoftë se do të kërkoni diçka në emrin tim, unë do ta bëj.”

“Nuk do t’ju lë bonjakë. . . .”

“Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time. . . .” (Gjoni 14:1, 14, 
18, 27.)12

Le t’i kthehemi përsëri Librit të Mormonit . . . që të mësojmë disa 
parime rreth ardhjes te Krishti, bërjes të zotuar ndaj Tij, të përqen-
druar tek Ai dhe të përpirë prej Tij. Ne vërtet do të citojmë veçse 
pak prej pjesëve të panumërta për temën.

Së pari, ne kemi nevojë të dimë se Krishti na fton të vijmë tek Ai. 
“Vini re, ai u dërgon gjithë njerëzve një ftesë, pasi krahët e mëshirës 
janë shtrirë drejt tyre . . . Po, ai thotë: Ejani tek unë dhe ju do të hani 
nga fruti i pemës së jetës” (Alma 5:33–34).
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Ejani, sepse ai qëndron “krahëhapur për t’ju pranuar ju” (Mormoni 
6:17).

Ejani, sepse “ai do t’ju ngushëllojë në pikëllimet tuaja dhe ai do 
të mbrojë çështjen tuaj” ( Jakobi [LiM] 3:1).

“Ejani tek ai dhe dhuroni tërë shpirtrat tuaj si një dhuratë ndaj tij” 
(Omni 1:26).

Ndërsa Moroni e mbylli analin e qytetërimit jaredit, ai shkroi: 
“Unë do të doja t’ju këshilloj ta kërkoni këtë Jezus për të cilin kanë 
shkruar profetët dhe apostujt” (Ethëri 12:41).

Në fjalët e mbylljes së Moronit, të shkruara afër fundit të qytetë-
rimit nefit, ai tha: “Po, ejani te Krishti dhe përsosuni në të . . . dhe 
në qoftë se do t’i mohoni vetes çdo ligësi dhe ta doni Perëndinë 
me gjithë fuqinë, mendjen dhe forcën tuaj, atëherë hiri i tij mjafton 
për ju” (Moroni 10:32).

Ata që zotohen te Krishti “qëndro[jnë] si dëshmitarë të Perëndisë 
në të gjitha kohërat dhe në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet” 
që të gjenden, “madje deri në vdekje” (Mosia 18:9). Ata e “mba[jnë] 
emrin” e Krishtit “gjithmonë të shkruar” në zemrat e tyre (Mosia 
5:12). Ata e marrin mbi vete “emrin e Krishtit, duke patur vendos-
mëri për t’i shërbyer atij deri në fund” (Moroni 6:3).

Kur jetojmë një jetë të përqendruar te Krishti, “ne flasim për 
Krishtin, ne gëzohemi në Krishtin, ne predikojmë mbi Krishtin” 
(2 Nefi 25:26). Ne “[marrim] fjalën e këndshme të Perëndisë dhe 
ushqeh[emi] me bollëk me dashurinë e tij” ( Jakobi [LiM] 3:2). Edhe 
kur shpirti i Nefit u hidhërua për shkak të paudhësive të tij, ai tha: 
“Unë e di në cilin kam besuar. Perëndia im ka qenë mbështetja ime” 
(2 Nefi 4:19–20).

Ne e kujtojmë këshillën e Almës: “Le të jenë të gjitha veprimet 
e tua në Zotin dhe kudo që të shkosh, le të jetë në Zotin; po, le të 
jenë të gjitha mendimet e tua të drejtuara te Zoti; po, le të jetë da-
shuria e zemrës sate e vendosur përgjithnjë te Zoti. Këshillohu me 
Zotin për të gjitha veprimet e tua” (Alma 37:36–37).

“Mbani mend, mbani mend”, tha Helamani, “se është mbi shkëm-
bin e Shëlbuesit tonë që është Krishti, . . . që ju duhet të ndërtoni 
themelin tuaj; që kur djalli të çojë erërat e tij të fuqishme, . . . [ato] 
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nuk do të ke[në] fuqi mbi ju, që t’ju tërheqin në humnerën e mjeri-
mit dhe të vuajtjes së pafund” (Helamani 5:12).

Nefi tha, Zoti “më ka mbushur me dashurinë e tij deri në tretjen e 
mishit tim” (2 Nefi 4:21). Ata që treten në Krishtin, “[janë] ringjallur 
në Krisht[in]” (2 Nefi 25:25). Ata “[nuk] vuanin nga ndonjë pikëllim, 
por që çdo gjë të përfshihej vetëm në gëzimin për Krishtin” (Alma 
31:38). Ata janë “marrë në krahët e Jezusit” (Mormoni 5:11). Nefi 
tha: “Unë ngazëllehem në Jezusin tim, pasi ai e ka shëlbuar shpir-
tin tim” (2 Nefi 33:6). Lehi tha: “Unë jam i rrethuar përjetësisht në 
krahët e dashurisë së tij” (2 Nefi 1:15). . . .

. . . Ai njeri i madhërishëm, Mormoni, [i shkroi një] letër birit të 
tij të dashur, Moronit, me këto fjalë:

“Biri im, ji besnik në Krisht; dhe mos të hidhërofshin gjërat që 
kam shkruar që të të çojnë deri në vdekje; por Krishti të mund të 
të ngrejë dhe qëndrofshin në mendjen tënde përherë vuajtjet dhe 
vdekja e tij dhe shfaqja e trupit të tij etërve tanë, dhe mëshira dhe 
durimi i tij, dhe shpresa e lavdisë së tij dhe e jetës së përjetshme.

Dhe qoftë e qëndroftë me ty hiri i Perëndisë, Atit, froni i të cilit 
është lart në qiej dhe Zoti ynë Jezu Krisht, i cili ulet në krahun e 
djathtë të pushtetit të tij, derisa të gjitha gjërat t’i nënshtrohen atij” 
(Moroni 9:25–26).

Lutja ime për secilin prej nesh është që edhe ne do ta ndjekim 
atë këshillë të frymëzuar: “Ji besnik në Krisht”. Atëherë Ai do të na 
ngrejë dhe hiri i Tij do të jetë dhe do të qëndrojë përherë me ne.13

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Presidenti Benson shpalli: “Asnjë ndikim tjetër i vetëm nuk ka pa-

sur një efekt kaq të madh mbi këtë tokë sa jeta e Jezusit, Krishtit” 
(pjesa 1). Në cilat mënyra ka pasur jeta e Shpëtimtarit ndikim në 
tokë? Në cilat mënyra ka ndikuar jeta e Tij te ju?

• Si ndryshon jeta jonë kur “mendojmë për Krishtin”? Si lidhen 
mendimet tona me tiparet tona? Ndërsa e studioni pjesën 2, përsi-
atni se çfarë mund të bëni për të zhvilluar në mënyrë më të plotë 
tiparet e ngjashme me Krishtin që përmenden atje.
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• Si mund të na japin shpresë mësimet në pjesën 3, ndërkohë që 
përpiqemi të jemi më të ngjashëm me Shpëtimtarin? Si ju ka 
ndihmuar Shpëtimtari në përpjekjet tuaja për ta ndjekur Atë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Marku 8:34; Filipianëve 4:13; 1 Gjonit 3:23–24; 2 Nefi 25:23, 26; 

Mosia 3:19; Alma 7:11–13; Moroni 7:48

Ndihmë për Studimin
“Planifikoni aktivitete studimi që do të ndërtojnë besimin tuaj te 

Shpëtimtari” (Predikoni Ungjillin Tim [2004], f. 22). Për shembull, 
ndërsa studioni, ju mund t’i bëni vetes pyetje të tilla si ato që vijoj-
në: “Si mund të më ndihmojnë këto mësime që ta rrit aftësinë time 
për të kuptuar Shlyerjen e Jezu Krishtit? Si mund të më ndihmojnë 
këto mësime që të bëhem më i ngjashëm me Shpëtimtarin?”
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 1. Shih, për shembull, “Strengthen Thy 
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dëshmon për Jezu Krishtin, 

136–138
dhe i Doktrina e Besëlidhjeve, 

140–141
duhet të jetë qendra e studimit 

dhe mësimdhënies sonë, 134
duke e përmbytur jetën tonë me, 

150–152
fuqia e, 33–34, 148–149
gurthemeli i fesë së shenjtorë-

ve të ditëve të mëvonshme, 
133–141

Jozef Smithi dhe, 113–115
leximi, me fëmijët e vegjël,  

143- 145
na mëson doktrinën e vërtetë, 

138–139
na sjell më pranë Perëndisë, 

133–134
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paralajmërimi rreth shpërfilljes, 
133–134, 135–136

punë misionare duke përdo-
rur, 127, 145–147, 150–152, 
299–300

shkruar për ditët e mëvonshme, 
147–148

studimi i përditshëm i, 148–149
Shih edhe Fjala e Perëndisë;  

Studimi i shkrimeve të shenjta
Ligësia

e botës, 123–125
kurrë nuk ka qenë lumturi,  

67, 85, 234
Liria e zgjedhjes

një parim i përjetshëm, 63–64
ushtrimi i, çon në pasoja tani  

dhe në përjetësi, 64–69
Lufta në qiell, 64–65
Lumturia

Ati Qiellor dëshiron që ne të 
përjetojmë, 79–80

Jeta e ngjashme me të Krishtit  
të çon drejt, 105–107

kërkon përpjekje, 77–78
pavarësisht nga sfidat, 73–76
plani i, është plani i ungjillit, 

84–85
si rezultat i besimit te Perëndia, 

77–78
Lutja

e familjes Benson, për Ezra Taft 
Bensonin, 51–52

e vazhdueshme, 52–53, 76
modeli i, i dhënë mësim nga 

Jezusi, 52–53
në familjet, 53–55
pavarësisht nga të ndierit i  

padenjë, 90
përgjigje ndaj, 57–60
përmirësimi i përpjekjeve tona 

për, 55–56

për të marrë Frymën e Shenjtë, 
169

për t’i bërë ballë tundimit, 
233–234

Lutja familjare, 53–55

M

Martesa
besëlidhja, 192–194
e Ezra dhe Flora Bensonit, 189, 

191, 215
lumturia në, 192–194
ushqyerja, 189, 191
Shih edhe Familja; Prindërit; 

Shtëpia
Mbështetja te vetja, 279–290
Mbrëmja familjare, 155–156, 197
Mendimet, të pastra, 234–235
Mirëqenia, parimet e asaj materiale 

dhe shpirtërore, 279–290

N

Ndryshimi i zemrës
dhe pendim, 83–84, 86–88
ndodh gradualisht, 89–91
një ndryshim nga brenda jashtë, 

83–84
Nënat

këshillë për, për kalimin e kohës 
me fëmijët, 208–211

roli i, i shuguruar nga Perëndia, 
207–208

Shih edhe Etërit; Prindërit

O

Optimizmi, 76

P

Patriotizmi, 23–28
Pendimi

dhe ndryshimi i zemrës, 83–84, 
86–88

dhe shpresë, 90–93
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është më shumë sesa reformim  
i sjelljes, 85

ndjek besimin në Krisht, 85–86
për mëkatin seksual, 237–238
trishtimi sipas Perëndisë të çon 

drejt, 88–89
Perëndia, Ati. Shih Ati Qiellor
Përulësia

krenaria përballë, 243, 245, 
252–254

në punën misionare, 300
në udhëheqje, 258
shembulli i Ezra Taft Bensonit 

për, 243, 245
Shih edhe Krenaria

Plani i lumturisë, të kuptuarit e, çon 
në pendim, 84–85

Pornografia, 234–235
Presidenti i Kishës

bekimet prej ndjekjes së,  
155–156, 161–162

është profeti më i rëndësishëm 
për ne, 157–159

merr zbulesë për Kishën,  
156–159

na tregon atë që kemi nevojë të 
dëgjojmë, 159–160

nuk do ta drejtojë kurrë Kishën 
në udhë të gabuar, 161

Priftëria
fuqia e, i vulos familjet nëpërmjet 

ordinancave të tempullit, 182
plotësia e, gjendet vetëm në  

tempull, 179–180
Prindërit

duhet t’u mësojnë fëmijëve rreth 
dëlirësisë, 239–240

duhet t’u mësojnë fëmijëve rreth 
tempullit, 183–185

nderimi i, 222–224
rolet e, 204–212
uniteti midis, 211–212

Shih edhe Etërit; Familja; Martesa; 
Nënat; Shtëpia

Profeti. Shih Presidenti i Kishës
Programi i Kishës për mirëqenien

Ezra Taft Benson ia paraqet,  
kunjit të tij, 279–280

ndikimi i, në Europë pas Luftës 
II Botërore, 19–22, 57–60, 
280–281

qëllimi kryesor i, 282
siguron mundësi për të punuar, 

283–284
Puna

çon në sukses, 63
në përpjekjet misionare, 296
vlera e, 283–284

Puna misionare
dashuria në, 294, 301
entuziazmi i Ezra Taft Bensonit 

për, 293, 294
gëzimi i, 294
ndikimi i Frymës së Shenjtë në, 

300
në mbarë botën, 295–296
në të gjitha fazat e jetës, 296–298
përdorimi i Librit të Mormonit 

në, 134, 145–147, 150–152, 
299–300

përgatitja e të rinjve për, 297
përulësia dhe, 301
puna në, 301–302
suksesi në, 300–301
të moshuarit dhe, 218–219, 

297–298
të rejat dhe, 297
të rinjtë dhe, 297
tradita e, në familjen e Ezra Taft 

Bensonit, 293

R

Rivendosja, 115–116
Ruajtja e ushqimit, 284–286
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S

Satani
gënjeshtrat e, 84, 90
urrejtja e, për ne, 46

Smith, Jozef
besnikëria e, 116–117
dhe Libri i Mormonit, 113–115
lutja e, ndikoi te miliona, 68
martirizimi i, 116–117
mbretëria e Perëndisë mbi tokë u 

rivendos nëpërmjet, 115–116
parashugurimi i, 117–118
si kreu i periudhës së fundit un-

gjillore, 117–119
Vegimi i Parë i, 111–112
vizita të engjëjve ndaj, 112–113
zbulesat ndaj, 112–113

Sprovat, 73–76, 77–78, 123–125
Studimi i shkrimeve të shenjta

bekimet e, 123–130
çon në rritjen e veprimtarive të 

Kishës, 125–127
fton Shpirtin, 171–172
vlera e, 129–130
Shih edhe Fjala e Perëndisë; Libri 

i Mormonit

SH

Shembulli, udhëheqja me anë të, 
258–259

Shërbimi
ndaj të moshuarve, 225–226
në Kishë, 257–258
në martesë, 192–195

Shërbimi anëtarëve më pak aktivë 
të Kishës, 269–276

Shkelja seksuale
falja për, 237–238
rreziqet e, 232–233
të bërit ballë tundimit, 233–237

Shoqërimi në Kishë, 28, 269–276
Shpirti. Shih Fryma e Shenjtë

Shpresa, 90–93
Shtëpia

përvojat më të ëmbla  
të jetës në, 191

si një shenjtërore larg  
nga bota, 191

Shih edhe Familja; Martesa;  
Prindërit

T

Të moshuarit
dashuria e Zotit për, 216–217
forca e, 216
këshillë ndaj udhëheqësve të 

Kishës, 225–226
marrëdhëniet me, 224–225
përfshirja, në veprimtaritë e  

familjes, 224–225
përgjegjësitë e, 216–217
përkujdesja për, 222–225
shërbimi me plotësi, 217–220, 227
të qëndruarit të fortë në kohë 

sëmundjeje, 221–222
Tempulli

besëlidhjet e bëra në, 179–180
dhënia mësim fëmijëve rreth, 

183–185
Ezra Taft Bensoni mëson rreth, 

nga nëna, 177
marrja e ordinancave të, 179–180
marrja e zbulesave në, 185–186
mbrojtja dhe udhërrëfimi në, 

180–181
plotësia e priftërisë gjendet vetëm 

në, 179–180
shërbimi ndaj paraardhësve në, 

182–183
si simbol, 178–179

Trishtimi, sipas Perëndisë,  
çon në pendim, 88–89

Tundimi
shmangia e, 235–236
të bërit ballë, 233–237
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TH

Thjeshtësia, 236–237

U

Udhëheqja
cilësitë e udhëheqjes së  

efektshme, 259–262
dhe ngritja e të tjerëve, 269–271
kalimi i detyrave në, 262–264
ndjekja e shembullit të Shpëtim-

tarit në, 258, 262–263
rëndësia e shembullit në,  

258–259
shembulli i Ezra Taft Bensonit 

për, 31–32, 121, 243, 257, 258, 
269–271

V

Vegimi i Parë, 111–112
Vendimet

kërkojnë përpjekje plot lutje, 
67–68

përcaktojnë fatin tonë të  
përjetshëm, 68

Z

Zbulesa
nëpërmjet frekuentimit të  

tempullit, 185–186
nëpërmjet Frymës së Shenjtë, 

168–169
nëpërmjet profetit të gjallë, 

156–157



M
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e të Presidentëve të K
ishës: Ezra Taft B

enson
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