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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. Këto libra janë hartuar që të përdoren për 
studim vetjak dhe për udhëzim të dielave. Ato mund t’ju ndihmojnë 
gjithashtu për të përgatitur mësime për mbrëmje familjare, për të 
përgatitur mësime ose biseda të tjera dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve 
mbi doktrinën e Kishës.

Ky libër paraqet mësime të Presidentit Hauard W. Hanter, që 
shërbeu si President i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve 
të Mëvonshme nga 5 qershori 1994 deri më 3 mars 1995.

Studimi Vetjak

Ndërsa i studioni mësimet e Presidentit Hauard W. Hanter, kërko-
ni plot lutje frymëzimin e Frymës së Shenjtë. Pyetjet në fund të çdo 
kapitulli do t’ju ndihmojnë të përsiatni mbi mësimet e Presidentit 
Hanter, t’i kuptoni dhe t’i zbatoni ato. Idetë vijuese mund të jenë 
gjithashtu të dobishme:

• 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 cilat lidhen.

• Lexojeni mbi një herë një kapitull ose fragment, në mënyrë që të 
mund ta kuptoni më thellësisht.



VI

H y r j e

• Bëjini vetes pyetje si këto që vijojnë: Si e rritin mësimet e Presi-
dentit Hanter të kuptuarit e parimeve të ungjillit prej meje? Çfarë 
dëshiron Zoti që unë të mësoj nga këto mësime?

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

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

Mësimdhënia nga Ky Libër

Orientimet e mëposhtme do t’ju ndihmojnë të jepni mësim nga 
ky libër qoftë në shtëpi apo në kishë.

Përgatituni të jepni Mësim

Kërkoni udhëheqjen e Frymës së Shenjtë ndërsa përgatiteni për 
të dhënë mësim. Studiojeni plot lutje kapitullin që të jeni i sigurt se 
i keni kuptuar mësimet e Presidentit Hanter. Ju do të jepni mësim 
me fuqi më të madhe kur fjalët e tij të kenë ndikuar personalisht te 
ju (shih DeB 11:21).

Disa kapituj përmbajnë më shumë material nga sa do të jeni në 
gjendje të diskutoni në një mbledhje. Përzgjidhni me lutje mësimet 
që ndieni se do të jenë më të dobishme.

Nxitini ata që u jepni mësim ta studiojnë kapitullin pasardhës në 
mënyrë që të jenë më të përgatitur të marrin pjesë në diskutime dhe 
ta lartësojnë njëri- tjetrin.

Gjatë përgatitjes për angazhimin e atyre që u jepni mësim, i kush-
toni vëmendje të veçantë pjesës “Sugjerime për Studim dhe Mësim-
dhënie” në fund të çdo kapitulli. Në atë pjesë do të gjeni pyetje, 
shkrime të shenjta dhe ndihmë për studim apo ndihmë për mësim-
dhënie. Pyetjet dhe shkrimet e shenjta bashkëlidhen me materialin 
e kapitullit. Studimi dhe mësimdhënia ndihmojnë që ungjilli të gjejë 
zbatim më të gjerë në nxënie dhe mësimdhënie.

Paraqiteni Kapitullin

Ndërsa e paraqitni kapitullin, përpiquni të krijoni një atmo-
sferë në të cilin Shpirti të mund t’i prekë zemrat dhe mendjet e 
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pjesëmarrësve. Ju mund të dëshironi të përdorni njërën ose më 
shumë nga idetë vijuese:

• Lexojeni ose rishikojeni pjesën me titull “Nga Jeta e Hauard W. 
Hanterit” në fillim të kapitullit dhe pastaj diskutojeni.

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

• Këndoni një himn së bashku.

• Tregoni shkurt një përvojë vetjake mbi temën.

Nxitni një Diskutim mbi Mësimet e Presidentit Hanter

Ndërsa jepni mësim nga ky libër, ftojini të tjerët të shprehin men-
dimet e tyre, të bëjnë pyetje, të dëshmojnë dhe të mësojnë njëri- 
tjetrin. Kur marrin pjesë aktivisht, ata do të jenë më të përgatitur të 
mësojnë dhe të marrin zbulesë vetjake.

Lejoni të vazhdojnë diskutime të mira në vend që të përpiqeni t’i 
trajtoni të gjitha mësimet. Drejtojini diskutimet që të përqendrohen 
te mësimet e Presidentit Hanter.

Pyetjet në fund të çdo kapitulli janë një burim i çmuar për të 
nxitur diskutimin. Ju gjithashtu mund të hartoni vetë pyetjet tuaja 
që janë posaçërisht për ata që po u jepni mësim. Disa ide të tjera 
për të nxitur diskutim jepen më poshtë:

• Kërkojuni pjesëmarrësve të tregojnë se çfarë kanë mësuar nga 
studimi i tyre vetjak i kapitullit. Mund të jetë e dobishme të te-
lefononi disa prej tyre më përpara dhe t’u kërkoni të vijnë të 
përgatitur për të treguar se çfarë kanë mësuar.

• Caktoni pyetje të përzgjedhura nga fundi i kapitullit për indivi-
dë ose grupe të vogla. Thuajuni pjesëmarrësve të kërkojnë në 
kapitull mësime që lidhen me pyetjet. Pastaj ftojini të ndajnë 
mendimet dhe pikëpamjet e tyre.

• Lexojini së bashku disa nga mësimet e Presidentit Hanter në ka-
pitull. Kërkojuni pjesëmarrësve të tregojnë shembuj nga shkrimet 
e shenjta dhe nga vetë përvojat e tyre që lidhen me ato mësime.

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

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

• Pyetini pjesëmarrësit si mund t’i zbatojnë mësimet e Presidentit 
Hanter në përgjegjësitë e tyre në shtëpi, në Kishë dhe në mjedise 
të tjera. Për shembull, ju mund t’i ftoni që të përsiatin dhe të dis-
kutojnë se si mund t’i zbatojnë mësimet e tij si bashkëshortë, bash-
këshorte, prindër, bij, bija, mësues shtëpie ose mësuese vizitore.

• Ftojini pjesëmarrësit të tregojnë përvojat e tyre me zbatimin e 
gjërave që kanë mësuar.

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

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 Materialet Burimore

Mësimet në këtë libër janë citime të drejtpërdrejta nga predikimet 
dhe artikujt e Presidentit Hauard W. Hanter. Citimet nga burime të 
botuara kanë ruajtur shenjat e pikësimit, drejtshkrimin, përdorimin 
e germës së madhe dhe ndarjen në paragrafë të burimeve origji-
nale, përveç nëse kanë qenë të nevojshme ndryshime redaktuese 
ose tipografike për të përmirësuar lexueshmërinë. Ngaqë citimet 
ruajnë besnikërinë ndaj burimeve të publikuara, mund të vëreni 
mospërputhje të vogla stilistike në tekst. Për shembull, përemrat që 
lidhen me Hyjninë fillojnë me germë të vogël në disa citate dhe me 
të madhe në të tjera.

Presidenti Hanter i përdorte shpesh termat burra, burrë, dhe 
njerëzim për të përmendur të gjithë njerëzit, si femrat ashtu edhe 
meshkujt. Ai shpesh i përdorte përemrat ai, i/e tij dhe atë për të 
përmendur të dy gjinitë. Këto konvencione gjuhësore qenë të za-
konshme në kohën e tij dhe ai zakonisht kishte parasysh gratë dhe 
burrat kur i përdorte ato.
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Përmbledhje Historike

Kronologjia e mëposhtme jep një tablo të shkurtër historike për 
mësimet e Presidentit Hauard W. Hanter në këtë libër.

14 nëntor 1907 U lindi prindërve Xhon Uilliam (Uill) Hanter 
dhe Nelli Mari Rasmusen Hanterit në Bois të 
Ajdahos.

4 prill 1920 U pagëzua dhe u konfirmua në Bois.

maj 1923 Merr Çmimin Skautist Shqiponjë – çmimi i 
dytë Skautist Shqiponjë në Bois.

janar dhe shkurt 
1927

Me bandën e tij, Krunejdërat e Hanterit, 
ofron muzikë gjatë një turneu dymujor me 
anije turistike në Azi.

mars 1928 Shkon në Kaliforninë Jugore.

prill 1928 Fillon të punojë në një bankë në Kaliforni.

10 qershor 1931 Martohet me Klara (Kler) Mej Xhefsin në 
Tempullin e Solt- Lejkut.

janar 1932 Humbet punën e tij në bankë për shkak të 
mbylljes së bankave shkaktuar nga Depre-
sioni; fillon të punojë në një mori punësh të 
ndryshme.

janar 1934 Fillon të punojë në një departament juridik 
në Distriktin e Kontrollit të Përmbytjeve në 
Kontenë e Los Anxhelosit.

20 mars 1934 I lindi i biri Hauard Uilliam (Billi) Hanter i 
Riu.

11 tetor 1934 I vdiq i biri Hauard Uilliam (Billi) Hanter i 
Riu.
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shtator 1935 Hyn në Universitetin Sauthuestern, Fakulteti 
i Drejtësisë në Los Anxhelos (tani Fakulteti 
Sauthuestern i Drejtësisë).

4 maj 1936 I lindi i biri Xhon Xhejkob Hanteri.

29 qershor 1938 I lindi i biri Riçard Alen Hanteri.

8 qershor 1939 Diplomohet nga fakulteti i drejtësisë, i treti 
në klasën e tij.

prill 1940 Fillon punë si jurist privat, duke punuar me 
kohë të pjesshme dhe mandej me kohë të 
plotë në 1945- ën; vijon të punojë si jurist deri 
në thirrjen si Apostull në 1959- ën.

shtator 1940 deri në 
nëntor 1946

Shërben si peshkop i Lagjes El Sereno në 
Kaliforni.

shkurt 1950 deri në 
nëntor 1959

Shërben si president i Kunjit të Pasadenës 
në Kaliforni.

14 nëntor 1953 Vuloset me prindërit në ditëlindjen e tij të 
46- të në Tempullin e Mesës në Arizona.

9 tetor 1959 Thirret nga Presidenti Dejvid O.   Mek- Kei  
si anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apostujve.

15 tetor 1959 Shugurohet Apostull dhe veçohet si anëtar i 
Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve nga Presi-
denti Dejvid O. Mek- Kei.

1964 – 1972 Shërben si president i Shoqatës Gjenealogji-
ke të Kishës.

1965 – 1976 Shërben si president i Qendrës Kulturore 
Polineziane në Laie të Havait.

1970 – 1972 Shërben si Historian i Kishës.

1974 – 1979 Ndihmon në mbikëqyrjen e planifikimit, 
financimit dhe ndërtimit të Kopshtit Përkujti-
mor të Orson Hajdit në Jerusalem.

nëntor 1975 Drejton organizimin e 15 kunjeve brenda 
një fundjave nga 5 kunje ekzistuese në 
Meksiko- Siti.
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1979 – 1989 Mbikëqyr planifikimin dhe ndërtimin e Qen-
drës së Universitetit “Brigam Jang” (UBJ) në 
Jerusalem për Studime të Lindjes së Afërme.

24 tetor 1979 Drejton shërbimet përkushtuese për 
Kopshtin Përkujtimor të Orson Hajdit në 
Jerusalem.

9 tetor 1983 Kler Hanteri vdes pas një sëmundjeje prej 
më shumë se 10 vjetësh.

10 nëntor 1985 Veçohet si President Zëvendësues i Kuo-
rumit të Dymbëdhjetë Apostujve për shkak 
të shëndetit të dobët të presidentit të kuo-
rumit, Marion G. Romni.

2 qershor 1988 Veçohet si President i Kuorumit të Dymbë-
dhjetë Apostujve pas vdekjes së Presidentit 
Marion G. Romni.

16 maj 1989 Përkushton Qendrën e Universitetit “Brigam 
Jang” në Jerusalem për Studime të Lindjes së 
Afërme.

12 prill 1990 Martohet me Ajnis Bernis Igën Stantonin në 
Tempullin e Solt- Lejkut.

5 qershor 1994 Veçohet si Presidenti i 14- të i Kishës së 
Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të 
Mëvonshme.

1 tetor 1994 Mbështetet si President i Kishës në konfe-
rencën e përgjithshme.

9 tetor 1994 Përkushton Tempullin e Orlandos në 
Florida.

11 dhjetor 1994 Kryeson në krijimin e kunjit të 2.000- të të 
Kishës (Kunji i Kontreras në Meksiko- Siti në 
Meksikë).

8 janar 1995 Përkushton Tempullin e Bauntifullit në Juta.

3 mars 1995 Vdes në shtëpinë e tij në Solt- Lejk- Siti të 
Jutas në moshën 87- vjeçare.
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Jeta dhe Shërbesa e 
Hauard W. Hanterit

Më 6 qershor 1994, ditën tjetër të veçimit si President i Kishës 
së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, Hauard W. 
Hanteri bëri dy ftesa. Duke folur me një ton nxitjeje miqësore, ai tha:

“Para së gjithash, do t’i ftoja të gjithë anëtarët e Kishës të jetoj-
në me vëmendje gjithmonë e më të madhe sipas jetës e shembu-
llit të Zotit Jezu Krisht, veçanërisht dashurisë dhe shpresës, dhe 
dhembshurisë që Ai shfaqi. Unë lutem që ne të mund ta trajtojmë 
njëri- tjetrin me më shumë mirësi, më shumë mirësjellje, më shumë 
përulësi dhe durim e falje” 1.

Nxitja e njerëzve për të ndjekur shembullin e Shpëtimtarit pati 
qenë qendrore në mësimet e Presidentit Hanter për dekada. “Lu-
tem kujtojeni këtë gjë”, pati thënë ai disa vite përpara. “Nëse jeta 
jonë dhe besimi ynë përqendrohen te Jezu Krishti dhe ungjilli i Tij 
i rivendosur, asgjë nuk mund të shkojë përherë keq. Nga ana tjetër, 
nëse jeta jonë nuk përqendrohet te Shpëtimtari dhe mësimet e Tij, 
asnjë sukses tjetër nuk mund të jetë përherë i drejtë.” 2

Ftesa e dytë e Presidentit Hanter ishte për anëtarët e Kishës që 
të marrin më plotësisht nga bekimet e tempullit:

“Unë gjithashtu i ftoj anëtarët e Kishës që ta vendosin tempu-
llin e Zotit si simbolin e madhërishëm të anëtarësisë së tyre dhe 
si mjedisin hyjnor për besëlidhjet e tyre më të shenjta. Do të ishte 
dëshira më e thellë e zemrës sime ta kishim çdo anëtar të Kishës 
të denjë për në tempull. Unë do të shpresoja që çdo anëtar i rritur 
do të ishte i denjë – dhe do të mbante – një rekomandim tempulli 
aktual, edhe nëse largësia nga tempulli nuk e lejon përdorimin e 
menjëhershëm ose të shpeshtë të tij.

Le të jemi një popull që shkon në tempull dhe që e do tempu-
llin. Le të nxitojmë për në tempull aq shpesh sa ta lejojë koha dhe 
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Hauard W. Hanteri kur ishte fëmijë
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mjetet, dhe rrethanat personale. Le të shkojmë jo vetëm për të afër-
mit tanë të vdekur, por le të shkojmë gjithashtu për bekimin vetjak 
të adhurimit në tempull, për shenjtërinë dhe sigurinë që gjendet 
brenda atyre mureve të shenjtëruar e të përkushtuar. Tempulli është 
një vend bukurie, është një vend zbulese, është një vend paqeje. Ai 
është shtëpia e Zotit. Ai është i shenjtë për Zotin. Ai duhet të jetë i 
shenjtë për ne.” 3

Presidenti Hanter vazhdoi t’i theksonte këto dy ftesa gjatë gjithë 
shërbesës së tij si President i Kishës. Edhe pse koha e tij si President 
zgjati vetëm nëntë muaj, këto ftesa i frymëzuan anëtarët e Kishës 
kudo në botë që të jenë më shumë si Krishti dhe të kërkojnë beki-
met e tempullit me përkushtim më të madh.

Fillimet

Në mesin e viteve 1800, paraardhësit e Hauard W. Hanterit në 
katër vende të ndryshme iu bashkuan Kishës së Jezu Krishtit të 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Nga ana e nënës së tij, këta 
paraardhës ishin nga Danimarka dhe Norvegjia. Pasi emigruan nga 
vendet e tyre të lindjes, ata u bënë ndër kolonët më të hershëm të 
Maunt Plezantit në Juta. Një pasardhëse e këtyre pionierëve të gu-
ximshëm, Nelli Rasmusen, do të bëhej nëna e një profeti.

Nga ana e babait të tij, Hauardi pati paraardhës me rrënjë të thella 
në Skoci dhe në Nju- Inglënd. Ata që u bashkuan me Kishën sakri-
fikuan shumë, por shumica prej tyre nuk e vazhduan anëtarësinë e 
tyre pas disa vitesh. Lindja e Xhon Uilliam (Uill) Hanterit në 1879- ën 
shënoi fillimin e brezit të tretë në linjën e Hanterit që nuk lidhej më 
me Kishën. Dhe përsëri Uill Hanteri do të bëhej babai i një profeti.

Kur Uill Hanteri ishte 8 vjeç, familja e tij shkoi në Bois, Ajdaho. 
Rreth 16 vite më vonë, Uilli u takua me Nelli Rasmusenin kur ajo 
erdhi në Bois për të qëndruar te tezja dhe bashkëshorti i saj. Uilli 
shpejt filloi t’i shfaqë dashuri Nellit dhe pas dy vitesh i propozoi 
martesë. Nelli nguroi një kohë, por Uilli këmbënguli dhe më në 
fund ajo e pranoi propozimin. Çifti u martua në Maunt Plezant, Juta, 
dhe u kthye në Bois për të bërë shtëpinë e vet. Fëmija i tyre i parë, 
Hauard Uilliam Hanter, lindi në Bois më 14 nëntor 1907. Fëmija tje-
tër i tyre i vetëm, një vajzë që e quajtën Dorothi, u lind në 1909- ën.
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Ndërtimi i një Themeli për Jetë

Në kohën e lindjes së Hauardit, Kisha pati vetëm një degë të vogël 
në Bois. Nëna e Hauardit ishte një anëtare aktive e degës që i rriti 
fëmijët e vet në ungjill. Për të, Hauardi tha: “Ajo ishte gjithmonë bes-
nike. . . . Ajo shërbeu si presidente e Fillores dhe [e Të Rejave]. Unë 
mund të kujtoj që shkonim në kishë me nënën, ndonjëherë përpara 
orës së caktuar për mbledhjet dhe pastaj qëndronim më pas që ajo 
të mund të plotësonte punën e saj.” 4 Edhe pse babai i Hauardit nuk 
ishte anëtar i Kishës, ai nuk e kundërshtoi pjesëmarrjen e familjes 
dhe ndonjëherë merrte pjesë me ta në mbledhjen e sakramentit.

Përveç mbajtjes së fëmijëve të saj aktivë në Kishë, Nelli Hanteri 
i ndihmoi të ndërtonin një themel të fortë fetar në shtëpi. “Ishte 
mamaja që udhëhiqte në mësimdhënien e ungjillit për ne”, kujtonte 
Hauardi. “Ishte te gjunjët e saj ku ne mësuam të luteshim. . . . Unë 
mora një dëshmi kur isha djalë i vogël te gjunjët e mamasë sime.” 5

Dega e Boisit u bë lagje në 1913- ën, disa ditë përpara ditëlindjes 
së gjashtë të Hauardit. Dy vite më vonë, kur ishte tetë vjeç, Hauardi 
mezi priste që të pagëzohej. “Unë u gëzova shumë rreth mundësi-
së”, tha ai. Sidoqoftë, babai i tij nuk do t’i jepte leje. Hauardi kujton-
te: “Babai . . . ndiente se unë duhej të prisja gjersa ta dija drejtimin 
që doja në jetë. Unë doja të pagëzohesha, edhe pse koha erdhi dhe 
kaloi pa atë bekim” 6.

Ngaqë nuk qe pagëzuar, Hauardi nuk mund të shugurohej dhjak 
kur u bë 12 vjeç. “Në atë kohë, të gjithë miqtë e mi qenë shuguru-
ar dhjakë”, tha ai. “Ngaqë nuk isha zyrtarisht anëtar i Kishës, unë 
nuk mund të bëja shumë nga gjërat që bënin ata.” 7 Hauardi ishte i 
shkurajuar veçanërisht që nuk mund të ndante sakramentin: “Unë 
ulesha në mbledhjet e sakramentit me djemtë e tjerë. Kur vinte koha 
për ta që të shpërndanin sakramentin, unë do të zhytesha poshtë 
në karrigen time. Ndihesha kaq i përjashtuar.” 8

Hauardi përsëri iu afrua babait të tij, këtë herë me motrën e tij 
10- vjeçare, Dorothin: “[Ne] filluam ta merrnim me të mirë babanë 
tonë që të na lejonte të pagëzoheshim. Ne luteshim gjithashtu që ai 
të mund të thoshte po. Ne u gëzuam tej mase kur më në fund ai e 
dha pëlqimin e vet.” 9 Thuajse pesë muaj pasi Hauardi u bë 12 vjeç, 
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ai dhe Dorothi u pagëzuan në një pishinë publike. Shpejt pas kësaj, 
Hauardi u shugurua dhjak dhe shpërndau sakramentin për herë të 
parë. “Isha i trembur, por i ngazëllyer që e kisha privilegjin”, kujton-
te ai.10 Midis detyrave të tjera të tij, Hauardi frynte ajër për organon 
dhe ndizte zjarrin për të ngrohur kishën në mëngjeset e ftohta të së 
dielës. “Një botë e tërë e re u hap për mua kur mësova përgjegjësitë 
e të qenit anëtar i Kishës dhe të mbajtjes së priftërisë”, tha ai.11

Kur ishte i ri, Hauardi iu bashkua trupës së Skuatistëve të lagjes 
dhe punoi shumë për të fituar çmimin më të lartë – Skautist Shqipo-
një. Kur iu afrua objektivit të vet, ai u përfshi në një garë miqësore. 
“Kishte dy prej nesh që konkurronin për t’u bërë Skautist Shqiponjë 
në Bois”, kujtonte ai.12 I riu tjetër i plotësoi kërkesat i pari, por Hau-
ardi dukej i kënaqur të ishte personi i dytë që e fitonte çmimin.13

Hauardi mësoi të ishte punëtor i zellshëm herët në jetë. Ai ndih-
monte të vejat dhe fqinjë të tjerë, shiste gazeta dhe punonte në fermën 
e burrit të tezes së tij. Kur u rrit, punët e tij përfshinin mbartjen e çan-
tave me shkopinjtë e golfit, shpërndarjen e telegrameve dhe punën 
në farmaci, në gazetë, në hotel, në market dhe në një dyqan artistik.

Dorothi Hanteri thoshte se vëllai i saj kishte një “ambicie shty-
tëse” dhe një “mendje të shkëlqyer”.14 Këto veti plotësoheshin me 
cilësitë e dhembshurisë dhe të bujarisë. Duke kujtuar mënyrat e tij 
dashamirëse, Dorothia thoshte: “Hauardi gjithmonë donte të bënte 
mirë dhe të ishte i mirë. Një vëlla i mrekullueshëm, ai më kishte në 
vëmendje. Ai ishte i dashur me mamanë dhe babanë tonë.” 15

Dhembshuria e Hauardit shtrihej gjithashtu te kafshët. “Çdo mace e 
braktisur mund të gjente strehë në shtëpinë tonë, madje kundër kun-
dërshtimeve të familjes”, thoshte ai.16 Një herë disa djem të lagjes po 
torturonin një kotele duke e hedhur në një kanal ujitës pranë shtëpisë 
së Hanterave. Sa herë që ajo zvarritej jashtë, djemtë e hidhnin përsëri 
brenda. Hauardi erdhi shpejt dhe e shpëtoi kotelen. “Ajo ishte shtrirë 
atje thuajse e ngordhur”, kujtonte Dorothia, “dhe ai e solli në shtëpi”.17

“Ajo nuk do të jetojë”, tha nëna e tij.

“Nënë, ne duhet të përpiqemi”, këmbënguli Hauardi.18

Dorothia tha se ata “e mbështollën me një batanije dhe e vunë 
pranë sobës së ngrohtë dhe e ushqyen”, dhe me këtë përkujdesje 
kotelja u rigjallërua dhe jetoi me familjen për shumë vite.
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Hauardi u shugurua mësues në 1923- shin, pak para krijimit të La-
gjes së Dytë të Boisit. Duke pasur nevojë për një vend tjetër për t’u 
mbledhur dhe duke parashikuar rritjen e ardhshme, udhëheqësit ven-
dorë të Kishës propozuan të ndërtohej një tabernakull kunji. Shenjto-
rëve në Bois iu kërkua të kontribuonin 20.000 dollarë për ndërtimin 
e godinës.19 Në një mbledhje ku udhëheqësit bënë një thirrje për 
dhurime, Hauard W. Hanteri i ri ishte personi i parë që ngriti dorën 
dhe bëri një premtim. Shuma që ai premtoi – 25 dollarë – ishte një 
shumë e madhe në 1923- shin, sidomos për një 15- vjeçar. “Unë puno-
va dhe kurseva derisa munda ta paguaja plotësisht premtimin tim”, 
tha ai më vonë.20 Tabernakulli përfundoi në 1925- ën dhe Presidenti 
Hiber J. Grant erdhi për ta përkushtuar atë në dhjetor të atij viti.21

Qysh në moshë të re, Hauardi tregoi një dhunti për muzikë dhe 
kur ishte adoleshent ai mësoi të luante disa instrumente. Në moshën 
16- vjeçare ai formoi grupin e tij muzikor, që e quajti Krunejdërat e 
Hanterit. Ky grup interpretoi shpesh në vallëzime, pritje dhe ngjarje 
të tjera në zonën e Boisit.

Kur ishte 19 vjeç, Hauardit iu dha një kontratë për të ofruar mu-
zikë në një anije turistike që do të shkonte në Azi. Gjatë dy muajve 
të parë të 1927- ës, grupi muzikor me pesë vetë i Hauardit luajti 
në darka dhe vallëzime ndërsa anija kaloi Paqësorin dhe ndaloi 
në qytete të ndryshme në Japoni, Kinë dhe Filipine. Anija turistike 
ishte një përvojë ndriçuese për Hauardin, duke i dhënë mundësi 
atij të mësonte rreth popujve të tjerë dhe kulturave të tyre. Edhe 
pse ai e shpenzoi shumicën e fitimeve të tij për të parë vende dhe 
për të bërë dhurata, ai arsyetonte: “Edukimi ishte me vlerë për atë 
çka shpenzuam” 22.

Kohë Vendimesh të Mëdha

Hauardi erdhi në shtëpi nga turi me lajmin e gëzuar që babai i 
tij ishte pagëzuar kur ai ishte larguar. Të dielën tjetër, Hauardi dhe 
babai i tij morën pjesë në mbledhjen e priftërisë për herë të parë së 
bashku. Një peshkop i dashur e pati nxitur Uill Hanterin të pagëzo-
hej dhe Hauardi tha se “ishte nëpërmjet një mësuesi [shtëpie] që u 
krijua një interes më i madh tek ai për kishën”.23
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Pas turit, Hauardi ishte i pasigurt për të ardhmen e tij. Ai vazh-
doi të merrej me aktivitete muzikore dhe punë të tjera, përfshirë 
vet biznesin e tij, por asnjë nga këto nuk dukej se do të ofronte 
një karrierë të mirë. Kur përpjekja e tij për biznes dështoi në mars 
të 1928- ës, ai vendosi të vizitonte një mik në Kaliforninë e Jugut. 
Ai planifikoi fillimisht të qëndronte vetëm për një ose dy javë, por 
shpejt vendosi të qëndronte dhe të kërkonte atë që e përshkroi 
si “punësim me mundësi” 24. Në Kaliforni ai do të gjente jo vetëm 
karrierë, por gjithashtu gruan e tij, mundësi të gjera për të shërbyer 
në Kishë dhe një shtëpi për më shumë se tri dekada.

Punët e para të Hauardit në Kaliforni qenë shitje këpucësh dhe 
punë në një fabrikë paketimi agrumesh, ku disa ditë ai ngarkoi mi-
dis 45 dhe 50 tonë portokaj në vagonë hekurudhorë. “Nuk e dija se 
kishte aq shumë portokaj në botë”, thoshte ai me humor. Një ditë 
ai pati “një kohë të tmerrshme” sepse duhej t’i ndante limonat sipas 
ngjyrës dhe nuk mund të dallonte nuancat e së verdhës dhe jeshi-
les për shkak të verbërisë në ngjyra. “Përpara se dita të mbaronte 
mendova se do të çmendesha”, kujtonte ai.25

Pas dy javësh te fabrika e agrumeve, Hauardi depozitoi një kërkesë 
për punë në një bankë në Los Anxhelos, e cila e punësoi menjëherë 

Hauard W. Hanteri, në mes, me Krunejdërat e Hanterit, 1927
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dhe filloi ta ngrinte në detyrë me shpejtësi. Ai vazhdoi gjithashtu akti-
vitetet e tij muzikore, duke luajtur mbrëmjeve me grupe të ndryshme. 
Në shtator 1928, rreth gjashtë muaj pasi Hauardi shkoi në Kaliforni, 
familja e tij u ribashkua kur prindërit dhe motra e tij shkuan atje.

Gjatë rinisë, Hauardi pati marrë pjesë në Kishë por nuk e pati 
studiuar ungjillin në thellësi të madhe. Në Kaliforni ai u bë shumë 
më i vëmendshëm në studimin e ungjillit. “Zgjimi im i parë i vërtetë 
për ungjillin ndodhi në një klasë të Shkollës të së Dielës në Lagjen 
Adams, ku jepte mësim vëllai Piter A. Klejton”, kujtonte ai. “Ai kishte 
pasuri dijesh dhe aftësish për të frymëzuar të rinjtë. Unë i studioja 
mësimet, lexoja ato që na caktonte për në shtëpi dhe merrja pjesë 
duke folur për temat që caktoheshin. . . . Unë e mendoj këtë periu-
dhë të jetës sime si një kohë të vërtetash të ungjillit që filluan të 
shpaloseshin. Unë gjithmonë kisha dëshmi për ungjillin, por befas 
unë fillova ta kuptoj.” 26 Për Hauardin, përvojat në atë klasë të Shkollës 
të së Dielës filluan një dashuri të përhershme për studimin e ungjillit.

Hauardit i pëlqente të shoqërohej me të rinjtë e tjerë në moshë 
madhore në zonën e Los Anxhelosit. Ata merrnin pjesë së bashku 
në Kishë, ndonjëherë duke shkuar në dy ose tri lagje në një të diel 
dhe duke marrë pjesë në një mori të gjerë veprimtarish. Një nga 
ato veprimtari pati rëndësi të përhershme për Hauardin. Disa muaj 
pasi arriti në Kaliforni, ai dhe disa miq morën pjesë në një vallëzim 
në Kishë dhe pastaj shkuan në plazh për t’u shllapuritur në oqean. 
Atë mbrëmje Hauardi takoi Klara Mej (Kler) Xhefsin, që ishte në një 
takim me një nga miqtë e tij. Hauardi dhe Klera shpejt krijuan një 
tërheqje të ndërsjellë që lulëzoi në dashuri.

Ata dolën në takime disa herë në 1928- ën dhe u bënë më serioze 
vitin tjetër. “Ajo kishte flokë gështenjë dhe ishte një vajzë shumë 
e bukur”, thoshte më vonë Hauardi. “Unë mendoj se gjëja që më 
la më shumë mbresë ishte thellësia e dëshmisë së saj.” 27 Në një 
mbrëmje pranvere në 1931- shin, afërsisht tre vjet pasi ishin takuar, 
Hauardi e mori Klerën te një vend për të vështruar Oqeanin Paqë-
sor. Atje ai i propozoi martesë dhe ajo pranoi. Hauardi kujtonte:

“Ne shkuam me makinë në Palos Verdes dhe parkuam mbi 
shkëmbinjtë ku mund të vështronim valët që vrundullonin nga Pa-
qësori dhe thyheshin mbi shkëmbinjtë në dritën e një hëne të plotë. 
Ne folëm rreth planeve tona dhe unë i vura një unazë diamanti në 
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gisht. Ne morëm shumë vendime atë natë dhe disa vendime të forta 
lidhur me jetën tonë.” 28

Ato vendime ndikuan te Hauardi që të merrte një vendim që i 
ndryshoi jetën katër ditë përpara dasmës. Pasi grupi i tij interpretoi 
atë natë, ai i paketoi instrumentet e tij dhe nuk luajti kurrë më si 
profesionist. Ofrimi i muzikës për vallëzime dhe mbrëmje “ishte ma-
gjepsëse në shumë aspekte”, thoshte ai, “dhe unë bëja mjaft para”, 
por ai ndiente se pjesë të stilit të jetës nuk përputheshin me jetën 
që ai planifikonte për familjen e tij. “Kjo la një zbrazëti për diçka 
që më kishte kënaqur, [por] për vendimin nuk më ka ardhur keq 
asnjëherë”, tha ai vite më vonë.29 Biri i tij, Riçard, vërejti: “Unë kam 
menduar shpesh për disiplinën e shkëlqyer (unë e quaj vendosmëri 
e madhe) që iu desh për të hequr dorë nga diçka që e donte the-
llësisht ngaqë vlerësonte më shumë diçka tjetër” 30.

Sfida dhe Bekime Gjatë Viteve të Hershme të Martesës

Hauardi dhe Klera u martuan në Tempullin e Solt- Lejkut më 10 
qershor 1931 dhe u kthyen në Kaliforninë e Jugut për të filluar je-
tën e tyre së bashku. Kushtet e biznesit në Shtetet e Bashkuara po 
përkeqësoheshin për shkak të Depresionit të Madh dhe në janar të 
1932- shit banka ku punonte Hauardi u detyrua të mbyllej. Për dy 
vitet e tjera ai punoi në një mori punësh, duke u përpjekur të mbajë 
familjen. Ai dhe Klera qenë të vendosur të jenë të pavarur për aq 
kohë sa të mundnin, por pas një viti ata pranuan një ftesë për të 
jetuar me prindërit e Klerës për një kohë.

Më 20 mars 1934, lindi fëmija i parë i Hauardit dhe Klerës, një 
djalë që ata ia vunë emrin Hauard Uilliam Hanter i Riu dhe e quajtën 
Billi. Ata vunë re atë verë se Billi dukej i përgjumur. Mjekët e dia-
gnostikuan me anemi dhe Hauardi dha dy herë gjak për transfuzion, 
por gjendja e Billit nuk u përmirësua. Testet e mëtejshme zbuluan 
një problem serioz në traktin tretës dhe mjekët rekomanduan ope-
racion. Hauardi kujtonte: “Më çuan te dhoma në një tryezë pranë tij 
dhe dhashë gjak gjatë operacionit. Në përfundim, mjekët nuk ishin 
shpresëdhënës”.31 Tri ditë më vonë, Billi shtatëmuajsh u nda nga 
jeta ndërsa prindërit e tij qëndronin pranë shtratit të tij. “Ne ishim të 
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goditur nga brenga dhe të mpirë ndërsa u larguam nga spitali nëpër 
natë”, shkroi Hauardi.32 “Kjo ishte një goditje e fortë për ne.” 33

Dy muaj përpara se të lindte Billi, Hauardi pati gjetur punë në 
Distriktin e Kontrollit të Përmbytjeve në Kontenë e Los Anxhelosit. 
Puna atje e njohu atë me dokumente ligjore dhe procedura gjyqë-
sore dhe ai vendosi të ndjekë karrierën si jurist. Përmbushja e atij 
qëllimi kërkonte vite vendosmërie dhe pune të rëndë. Duke mos 
pasur një diplomë kolegji, Hauardi duhej të plotësonte shumë orë 
mësimore përpara se të mund të pranohej në shkollën juridike. Ai 
i bëri orët mësimore natën ngaqë duhej të vazhdonte të punonte. 
Edhe gjatë viteve në shkollën juridike, ai vazhdoi të punonte me 
kohë të plotë. “Të punoje gjithë ditën dhe të shkoje në shkollë na-
tën, dhe, përveç kësaj, të gjeje kohë të studioje, nuk ishte detyrë e 
lehtë”, shkroi ai.34 “Nuk ishte e pazakontë për mua të studioja deri 
vonë natën.” 35 Hauardi mbajti rregull të rreptë për pesë vite, duke 
u diplomuar përfundimisht në 1939- ën si i treti në klasën e tij.

Ndërkohë që Hauardi ishte në shkollën juridike, dy djem të tjerë 
u lindën Klerës dhe atij – Xhoni në 1936- ën dhe Riçardi në 1938- ën. 
Në saje të punës së Hauardit në Distriktin e Kontrollit të Përmbyt-
jeve, familja mundi të blinte një shtëpi të vogël.

Peshkopi i Lagjes El Sereno

Në 1940- ën, rreth një vit pasi Hauardi u diplomua në shkollën 
juridike, ai u thirr të shërbente si peshkop në Lagjen e krijuar rishtas 
El Sereno në Kaliforni. I befasuar nga kjo thirrje, ai tha: “Unë e pata 
menduar një peshkop si një burrë të moshuar dhe pyeta se si mund 
të jem babai i lagjes në moshën e re prej tridhjetë e dy”. Presidenca 
e kunjit u përgjigj duke e siguruar se ai mund të jetë “i plotë për 
detyrën”. Edhe pse Hauardi ndihej i hutuar, ai premtoi: “Unë do të 
bëj më të mirën”.36 Ai e përmbushi atë premtim me angazhim, fry-
mëzim dhe dhembshuri të madhe gjatë më shumë se gjashtë viteve 
të tij të shërbimit si peshkop.

Edhe një herë, Hauardi u përball me kërkesa të vështira në prog-
ramin dhe energjinë e tij, por ai ndjeu se shërbimi i tij i dha shumë 
bekime. “Unë e gjeta veten të zhytur në përgjegjësi dërrmuese”, tha 
ai. “Ishte një punë e lavdishme dhe një bekim i madh.” 37
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Një nevojë e ngutshme për lagjen e re ishte të gjeje vend për t’u 
mbledhur. Peshkopata mori me qira disa dhoma në një ndërtesë 
vendase dhe anëtarët e lagjes filluan të mblidhnin fonde për shtë-
pinë e vet të mbledhjeve. Ndërtimi i godinave të Kishës shpejt u 
ndërpre për shkak të Luftës II Botërore, por anëtarët e lagjes vësh-
tronin tek e ardhmja dhe vazhduan të mbledhin para. Për një nga 
burimet e fondit, i njohur si “projekti i qepës”, ata shkuan te një linjë 
turshish për të pastruar qepë. Era e qepëve do të mbetej, gjë që e 
nxiti Peshkopin Hanter të vërente me humor: “Ishte e lehtë të dallo-
je në mbledhjen e sakramentit nëse një person kishte prerë qepë”.38

Burime të tjera fondi përfshinin grirjen e lakrave në një linjë 
turshie lakrash dhe paketimin e shitjen e drithërave me tepricë të 
vaktit të mëngjesit. “Këto ishin ditë të lumtura kur ne punonim së 
bashku, njerëz të të gjitha klasave dhe aftësive duke mbështetur 
peshkopatën për të mbledhur fonde për ndërtimin e një kishe”, 
kujtonte Peshkopi Hanter. “Lagjja jonë ishte si një familje e madhe 
e lumtur.” 39 Pas shumë durimi dhe sakrifice, qëllimi i shtëpisë së 
mbledhjeve të lagjes më në fund u realizua në 1950- ën, afërsisht 
katër vjet pasi Hauardi ishte liruar si peshkop.

Të qenit peshkop gjatë Luftës II Botërore paraqiste sfida të pa-
shoqe. Shumë anëtarë meshkuj të lagjes qenë duke shërbyer në 
forcat e armatosura, duke i lënë familjet pa bashkëshortë dhe ba-
ballarë në shtëpi. Numri i paktë i burrave paraqiste gjithashtu sfida 
në plotësimin e thirrjeve të Kishës. Si rrjedhim, gjatë një pjese të 
kohës së tij si peshkop, Hauardi shërbeu gjithashtu si udhëheqës i 
skautistëve të rinj. “Ne patëm një grup të rinjsh të mrekullueshëm 
që nuk mund të liheshin mënjanë”, tha ai. “Unë punova me djemtë 
për thuajse dy vjet dhe ata bënë një përparim të mrekullueshëm.” 40

Hauardi u lirua si peshkop më 10 nëntor 1946. “Unë do të isha 
gjithmonë mirënjohës për këtë privilegj dhe ato që mësova gjatë atyre 
viteve”, tha ai. Edhe pse përvoja ishte “e vështirë për shumë vite”, ai 
dhe Klera “qenë mirënjohës për vlerat që solli në familjen [e tyre]”.41 
Duke shprehur mirënjohje për shërbimin e Peshkopit Hanter, një 
anëtar i lagjes shkroi: “Ai e bashkoi anëtarësinë e lagjes sonë të vogël 
në një përpjekje të bashkuar dhe na mësoi të përmbushnim qëllimet 
që dukeshin tej mundësive tona. Ne punuam së bashku si lagje, ne 
u lutëm së bashku, luajtëm së bashku dhe adhuruam së bashku” 42.
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Edhe pse Hauardi u lirua në 1946- ën, lidhja e tij e veçantë me 
anëtarët e Lagjes El Sereno vazhdoi. Biri i tij, Riçard, tha se “deri 
në fund të jetës së tij, ai qëndroi në kontakt me ta dhe e dinte se 
ku ishin ata dhe cilat qenë rrethanat ku gjendeshin. Kurdoherë që 
udhëtonte në një vend ku [jetonte] një nga anëtarët e lagjes së vjetër, 
ai do të mbante kontakt me ta. Dashuria që ai pati për anëtarët e 
lagjes vazhdoi gjithë jetën e tij” 43.

Formimi i një Familjeje dhe Ndërtimi i një Karriere

Hauard dhe Kler Hanteri ishin prindër të dashur që u mësuan 
bijve të tyre vlerat, përgjegjësitë dhe rëndësinë e ungjillit. Shumë 
përpara se Kisha të caktonte mbrëmjen e së hënës për mbrëmje 
familjare, familja Hanter e veçonte atë mbrëmje si kohë për më-
simdhënie, tregim historish, luajtje lojërash dhe shkuarje diku së 
bashku. Kur familja udhëtonte, ata ndonjëherë shkonin në tempuj 
kështu që Xhoni dhe Riçardi mund të kryenin pagëzime mëkëmbë-
se për të vdekurit. Hauardit dhe bijve të tij u pëlqente gjithashtu të 
ndërtonin modele trenash, të shkonin në kampingje dhe të bënin 
veprimtari të tjera jashtë së bashku.

Hauardi edhe punonte me kohë të plotë edhe shkonte në shko-
llën juridike kur lindën Xhoni dhe Riçardi, dhe ai u thirr të ishte 
peshkop kur ata ishin shumë të vegjël – mosha katër dhe dy vjeç 
– kështu të ndërtuarit e një familjeje të fortë kërkonte një masë 
përkushtimi shtesë nga Klera. Ajo e dha atë përkushtim me gë-
zim. “Dëshira dhe ambicia ime më e madhe . . . ka qenë të jem 
një bashkëshorte e mirë, të jem një shtëpiake e mirë dhe të jem 
një nënë vërtet e mirë”, tha ajo. “Ne punuam fort së bashku për t’i 
mbajtur djemtë tanë pranë Kishës; djemtë dhe unë patëm kohë të 
mrekullue shme së bashku.” 44 Hauardi e nderoi shpesh Klerën për 
ndikimin dhe sakrificat e saj në rritjen e bijve të tyre.

Gjatë viteve të rritjes së familjes dhe shërbimit në thirrje udhëheqëse 
të Kishës, Hauardi ngriti gjithashtu një firmë të suksesshme juridike. 
Duke punuar kryesisht me klientë biznesi dhe korporatash, ai u bë një 
avokat shumë i respektuar në Kaliforninë Jugore. Ai u zgjodh të shër-
bente në një trupë drejtorësh të më shumë se njëzetë e katër shoqërive.
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Në profesionin e tij, Hauardi njihej për ndershmërinë, mendimin 
e saktë, komunikimet e qarta dhe ndjesinë e paanësisë. Ai ishte i 
njohur gjithashtu si “avokat i popullit” – dikush që “gjithmonë dukej 
të kishte kohë dhe interes për të ndihmuar njerëzit me problemet 
e tyre” 45. Një avokat tha se Hauardi “ishte shumë më tepër i shqetë-
suar të shihte që njerëzit e merrnin ndihmën që u nevojitej sesa të 
merrte shpërblim për atë ndihmë” 46.

Presidenti i Kunjit të Pasadenës në Kaliforni

Në shkurt të 1950- ës, Plaku Stefen L. Riçards dhe Plaku Harold B. 
Li, të Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, udhëtuan për në Kaliforni për 
të ndarë Kunjin e Pasadenës që po rritej me shpejtësi. Ata intervistu-
an shumë vëllezër në kunj, përfshirë Hauardin. Pas shqyrtimit plot 
lutje se cilin do të vinte Zoti për të shërbyer si president i kunjit, afër 
mesnatës ata e ftuan Hauardin dhe i dhanë thirrjen. Plaku Riçards 
dhe Plaku Li i thanë të bënte një gjumë të mirë dhe t’u telefononte 
atyre herët në mëngjesin tjetër me rekomandimin e tij për këshilltarët. 
“Unë shkova në shtëpi atë natë, por nuk fjeta”, tha Hauardi. “Thirrja 
ishte dërrmuese. Klera dhe unë biseduam për një kohë të gjatë.” 47

Pasi u mbështetën, Presidenti Hanter dhe këshilltarët e tij filluan 
të vlerësonin nevojat në kunj. Një përparësi e madhe për presiden-
cën e re të kunjit ishte të ndihmoheshin anëtarët të rritnin fuqinë 

Hauard dhe Kler Hanteri me bijtë e tyre Xhoni dhe riçardi
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shpirtërore. Një shqetësim ishte se familjet po bëheshin të ndara, 
pjesërisht ngaqë qenë përfshirë në aq shumë veprimtari. Pasi u 
lutën dhe u këshilluan së bashku, udhëheqësit ndien se duhej t’i 
vinin theksin mbrëmjes familjare dhe t’i rezervonin mbrëmjet e së 
hënës për familjet. Të gjitha ndërtesat e Kishës në kunj u mbyllën 
mbrëmjeve të të hënave dhe “nuk do të bëhej asnjë veprimtari tje-
tër, që do të kishte përplasje me atë mbrëmje të shenjtë”, shpjegoi 
Presidenti Hanter.48

Herët në shërbimin e tij, Presidenti Hanter dhe presidentë të tjerë 
kunji në Kaliforninë Jugore u takuan me Plakun Stefen L. Riçards 
për të diskutuar një program seminari për studentët e shkollave të 
mesme. Presidenti Hanter kujtonte: “[Plaku Riçards] shpjegoi se ata 
do të donin të provonin një eksperiment me orë mësimore semi-
nari herët në mëngjes në një zonë ku ligji nuk siguronte orë të lirë 
mësimore [nga shkolla] për arsimim fetar” 49. Presidenti Hanter ishte 
caktuar kryetar i një komiteti që studioi zbatueshmërinë e idesë. Pas 
përfundimit të studimit, komiteti rekomandoi të paraqitej seminari 
herët në mëngjes për studentët e tri shkollave të mesme. Kur ishte 
i ri, i biri i Presidentit Hanter, Riçardi, ishte pjesë e eksperimentit 
të seminarit herët në mëngjes. Ai kujtonte: “Ne pyetnim veten nëse 
dikujt i kishte ikur mendja që të kishte një orë mësimore në orën 
06:00 të mëngjesit, por ajo u bë koha jonë e parapëlqyer e ditës, 

udhëheqësit në Kunjin e Pasadenas, 1950. Nga e majta në të djathtë: Deiken K. 
brodhed, këshilltar i parë në presidencën e kunjit; Hauard W. Hanter, 

president; a. Kej beri, këshilltar i dytë; dhe emron “Xhek” Xhons, nëpunës.
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ku mund të ishim bashkë si miq të Kishës dhe të mësonim” 50. Ky 
program shpejt u shtri te studentë të tjerë dhe ishte pararendës i 
programit të seminarit herët në mëngjes për të rinjtë e Kishës.

Në konferencën e përgjithshme të tetorit 1951, Presidenca e Parë 
u takua me presidentët e kunjeve të Kalifornisë Jugore për të njof-
tuar dëshirën e tyre për ndërtimin e një tempulli në Los Anxhelos. 
Perspektiva e pasjes së një tempulli pranë solli gëzim të madh – dhe 
do të kërkonte sakrificë të madhe, pasi anëtarëve të Kishës iu kërkua 
të kontribuonin 1 milionë dollarë për ndërtimin e tij. Kur u kthye në 
Kaliforni, Presidenti Hanter u takua me udhëheqësit e kunjeve dhe 
të lagjeve dhe u tha: “U jepni njerëzve mundësinë të marrin bekime 
të mëdha duke kontribuar bujarisht për tempullin” 51. Brenda gjashtë 
muajsh, anëtarët në Kaliforninë Jugore patën premtuar 1.6 milionë 
dollarë për ndërtimin e tempullit, që u përkushtua në 1956- ën.

Përveç kontributit me fonde për tempullin dhe ndërtesa të tjera të 
Kishës, anëtarët ofruan punë vullnetare. Kur shtëpitë e mbledhjeve 
qenë ndërtuar, Presidenti Hanter shpenzoi shumë orë duke ndihmu-
ar me lopatë, çekiç apo furçë lyerjeje. Përveç kësaj, anëtarët ofruan 
punë vullnetare për projekte mirëqenieje të Kishës, që përfshinin 
ferma shpendësh, pemishte agrumesh dhe linja konservash. Për 
tetë vite, Presidenti Hanter pati detyrën të bashkërendonte punën 
e 12 kunjeve në këto projekte dhe ai shpesh ndihmoi vetë në punë. 
“Ai kurrë nuk i kërkoi ndonjërit që të bënte diçka ose të merrte një 
detyrë që ai vetë nuk do ta bënte”, vërejti një mik.52 Vite më vonë, 
kur ishte anëtar i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, Plaku Hanter tha:

“Unë nuk kam qenë kurrë në një projekt mirëqenieje të mërzit-
shëm. Unë u jam ngjitur pemëve dhe kam mbledhur limona, kam 
qëruar fruta, kam përdorur ngrohës uji, kam mbartur kuti, kam shkar-
kuar kamionë, kam pastruar linja konservimi dhe njëmijë e një gjëra 
të tjera, por gjërat që mbaj mend më shumë janë e qeshura dhe kën-
ga dhe shoqëria e mirë e njerëzve të angazhuar në shërbim të Zotit”. 53

Në nëntor 1953, Presidenti dhe Motra Hanter dhe anëtarë të tjerë 
të Kunjit të Pasadenës udhëtuan për në tempullin e Mesas në Ari-
zona për të bërë punë me ordinancat. Më 14 nëntor ishte ditëlindja 
e 46- të e Presidentit Hanter dhe përpara se të fillonte një sesion atë 
ditë, presidenti i tempullit i kërkoi atij t’u drejtohej atyre që ishin 
mbledhur në kishë. Ai më vonë shkroi për këtë përvojë:
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“Ndërsa po flisja përpara kongregacionit, . . . babai dhe nëna ime 
erdhën në kishë të veshur me të bardha. Nuk e dija fare që babai im 
ishte përgatitur për bekimet e tij të tempullit, edhe pse Nëna për një 
kohë kishte qenë e merakosur për këtë. U pushtova aq shumë nga 
emocioni sa nuk isha në gjendje të vazhdoja të flisja. Presidenti Piërs 
[presidenti i tempullit] erdhi pranë meje dhe më shpjegoi arsyen e 
ndërprerjes. Kur erdhën në tempull atë mëngjes, babai dhe nëna 
ime i kishin kërkuar presidentit të mos ma përmendte që ata ishin 
atje, sepse donin të ishte surprizë ditëlindjeje. Kjo ishte një ditëlindje 
që nuk e kam harruar kurrë sepse në atë ditë ata morën dhurimin 
[indaumentin] dhe unë pata privilegjin e dëshmimit të vulosjes së 
tyre, pas së cilit unë u vulosa me ta.” 54

Rreth tre vite më vonë, lidhjet e përjetshme të familjes së Presi-
dentit Hanter u kompletuan kur Dorothia u vulos me prindërit e saj 
në Tempullin e përkushtuar rishtas të Los Anxhelosit në Kaliforni.

Kur ishte president kunji, Hauardi udhëhoqi me dashuri. Një grua 
që shërbente në një thirrje në kunj tha: “Ti ndiheshe e vlerësuar, e 
kërkuar dhe e nevojshme. . . . Ai i bënte njerëzit të përgjegjshëm 
kur merrnin një thirrje, por nëse u nevojitej opinioni ose këshilla 
e tij, ai ishte gjithmonë atje. Ne e dinim se kishim mbështetjen dhe 
interesimin e plotë të tij”.55 Një nga këshilltarët e tij vuri në dukje: 
“Ai i lavdëronte njerëzit për arritjet e tyre dhe i lejonte të ngriheshin 
në pritshmëri të larta” 56. Një anëtare kunji e cila tha se Presidenti 
Hanter ishte mësuesi i saj më me ndikim shpjegoi: “Ky burrë i donte 
të tjerët duke i vendosur në përparësi të lartë, duke i dëgjuar me 
vëmendje për t’i kuptuar dhe duke ndarë përvojat e veta me të 
tjerët” 57.

Nga vjeshta e 1959- ës, Hauard W. Hanteri kishte kryesuar në Ku-
njin e Pasadenës për më shumë se nëntë vite, duke dhënë shërbim 
që pati bekuar jetën e mijëra shenjtorëve të ditëve të mëvonshme në 
Kaliforninë Jugore. Shërbesa e tij synonte të zgjerohej për të bekuar 
jetën e anëtarëve të Kishës kudo në botë.

Kuorumi i Të Dymbëdhjetëve

“Ti duhet t’u japësh dëshmi për emrin tim, . . . dhe ti duhet ta dërgosh 
fjalën time deri në fundet e tokës” (DeB 112:4).
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Më 9 tetor 1959, midis sesioneve të konferencës së përgjithshme 
në Solt- Lejk- Siti, Hauardi mësoi se Presidenti Dejvid O. Mek- Kei 
donte ta takonte. Ai menjëherë shkoi te Ndërtesa e Administratës së 
Kishës, ku Presidenti Mek- Kei e përshëndeti ngrohtësisht dhe i tha: 
“President Hanter, . . . Zoti foli. Ju jeni thirrur të jeni një nga dëshmi-
tarët e tij të veçantë dhe nesër do të mbështeteni si anëtar i Këshillit 
të Të Dymbëdhjetëve.” 58 Lidhur me këtë përvojë, Hauardi shkroi:

“Nuk mund të tentoj ta shpjegoj ndjenjën që erdhi tek unë. Lotët 
më dolën në sy dhe nuk mund të flisja. Nuk jam ndier kurrë aq 
tërësisht i përulur sa në çastin kur u ula në praninë e këtij burri të 
mrekullueshëm, të ëmbël, të dashur – profetit të Zotit. Ai më tha 
se çfarë gëzimi të madh do të sillte kjo në jetën time, shoqërimin 
e mrekullueshëm me vëllezërit, dhe se këtej e tutje jeta dhe koha 
ime do të përkushtoheshin si shërbëtor i Zotit dhe se këtej e tutje 
do t’i përkisja Kishës dhe gjithë botës. . . . Ai më hodhi krahët dhe 
më siguroi se Zoti do të më donte dhe do të kisha mbështetjen e 
sigurt të Presidencës së Parë dhe të Këshillit të Të Dymbëdhjetëve. 

Kuorumi i Dymbëdhjetë apostujve, 1965. Ulur nga e majta në të 
djathtë: ezra Taft benson, Mark e. Petersen (në mbështetësen e 

karriges), jozef Filding smith (president i kuorumit) dhe leGrand 
riçards. Ulur nga e majta në të djathtë: Gordon b. Hinkli, Delbert l. 

stepli, Tomas s. Monson, spenser W. Kimball, Harold b. li, 
Marion G. romni, riçard l. evans dhe Hauard W. Hanter.
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. . . Unë [i thashë] se do ta jepja me gëzim kohën time, jetën time 
dhe gjithçka që kisha për këtë shërbim.” 59

Sapo la zyrën e Presidentit Mek- Kei, Hauardi shkoi në dhomën 
e tij në hotel dhe i telefonoi Klerës, që ishte në Provo duke vizituar 
birin e tyre Xhon, gruan e tij dhe fëmijën e tyre. Në fillim Hauardi 
mezi mund të fliste. Kur më në fund i tregoi Klerës për thirrjen, ata 
të dy u pushtuan nga emocioni.

Ditën tjetër, në sesionin e paradites të së shtunës të konferen-
cës së përgjithshme, Hauard Uilliam Hanteri u mbështet si anëtar 
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve. “Unë ndjeva . . . peshën e 
botës mbi shpatullat e mia”, tha ai për atë kohë. “Ndërsa konferenca 
vazhdonte unë isha në siklet të madh dhe pyesja veten nëse do të 
mund të ndieja ndonjëherë se ky ishte vendi im i duhur.” 60

Presidenti Mek- Kei iu drejtua Plakut Hanter që të fliste në sesi-
onin e pasdites të së dielës të konferencës. Pasi përmblodhi shkurt 
jetën e tij dhe dha dëshminë e tij, ai tha:

“Nuk justifikohem për lotët që më dolën në sy në këtë rast nga-
që besoj se kam përballë miq, vëllezër dhe motra të mia në Kishë, 
zemrat e të cilëve rrahin njësoj si imja sot, në gëzimin për ungjillin 
dhe në shërbim të të tjerëve.

President Mek- Kei, . . . unë e pranoj, pa rezerva, thirrjen që më 
keni bërë dhe jam i gatshëm t’ia kushtoj jetën time dhe gjithçka kam 
këtij shërbimi. Motra Hanter bashkohet me mua në këtë zotim.” 61

Plaku Hanter u shugurua Apostull më 15 tetor 1959. Në moshën 
51- vjeçare, ai ishte anëtari më i ri i Të Dymbëdhjetëve, mosha me-
satare e të cilëve atë kohë ishte afërsisht 66 vjeç.

Për 18 muajt e tjerë, Plaku Hanter lëvizi rregullisht midis Kalifor-
nisë dhe Jutas ndërsa plotësonte punën e nevojshme në firmën e tij 
juridike dhe përgatitej të lëvizte. Një nga klientët e tij tha se “Kisha 
duhet të ketë bërë një ofertë shumë tërheqëse” për ta joshur të 
linte një firmë të tillë të suksesshme juridike. Lidhur me këtë, Plaku 
Hanter shkroi në ditarin e tij:

“Shumë njerëz nuk e kuptojnë përse njerëz të besimit tonë fetar 
u përgjigjen thirrjeve të bëra për të shërbyer ose zotimit që bëjmë 
për të dhënë gjithçka kemi. . . . Unë e kam pëlqyer tërësisht punën 
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me drejtësinë, por kjo thirrje që më ka ardhur do të jetë tejet më e 
rëndësishme sesa profesioni apo përfitimi monetar.” 62

Shërbesa apostolike e Plakut Hanter do të zgjaste më shumë se 
35 vjet, dhe gjatë asaj kohe ai do të udhëtonte në thuajse çdo vend 
të botës për të përmbushur detyrën e tij si dëshmitar i veçantë i Jezu 
Krishtit (shih DeB 107:23).

shoqata Gjenealogjike e jutas

“Le t’i ofrojmë Zotit . . . një libër që përmban analet e të vdekurve tanë, 
të cilët do të jenë të denjë për t’u pranuar plotësisht” (DeB 128:24).

Në 1964- ën, Presidenca e Parë caktoi Plakun Hanter të jetë presi-
dent i Shoqatës Gjenealogjike të Kishës, që atëherë njihej si Shoqata 
Gjenealogjike e Jutas. Ajo organizatë ishte pararendëse e Depar-
tamentit të Kishës për Historinë Familjare. Qëllimi i saj ishte të 
mblidhte, të ruante dhe të ndante informacion gjenealogjik kudo 
në botë. Plaku Hanter kryesoi në shoqatë për tetë vjet dhe gjatë asaj 
kohe ai mbikëqyri ndryshime me ndikim afatgjatë në përshpejtimin, 
cilësinë dhe zgjerimin e punës për historinë e familjes.

Në 1969- ën organizata pati grumbulluar “më shumë se 670.000 
bobina mikrofilmi, që ishin baras me tre milionë vëllime me 300 
faqe secili”. Ajo pati mbledhur gjithashtu “gjashtë milionë të dhëna 
të plotësuara grupesh familjare, një indeks kartelash për 36 mili-
onë individë dhe një koleksion librash me më shumë se 90.000 
vëllime”.63 Çdo javë, nga mbarë bota shtoheshin rreth 1.000 bobina 
mikrofilmi. Përpunimi i atyre të dhënave dhe bërja e tyre e përdor-
shme – edhe për kërkim edhe për punën në tempull – ishte një 
detyrë e pamasë. Nën udhëheqjen e Plakut Hanter, Shoqata Gjenea-
logjike filloi të përdorte teknologjitë më të fundit kompjuterike për 
të ndihmuar me punën. Një shkrimtar shënoi se shoqata u bë “me 
famë botërore midis organizatave profesionale për veprimtaritë e 
saj përparimtare në mbajtjen e arkivave” 64.

Plaku Hanter u lirua si president i Shoqatës Gjenealogjike në 
1972- shin. Duke përmbledhur ndikimin e përpjekjeve të tij, Plaku 
Riçard G. Skot tha: “Ai i kushtoi një pjesë të rëndësishme të jetës së 
tij asaj pune dhe vuri themelet dhe drejtimin nga i cili Kisha është 
duke korrur frytet ende” 65.
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Qendra Kulturore Polineziane

“Mbani vesh ju popuj të largët; dhe ju që jeni në 
ishujt e detit, dëgjoni së bashku” (DeB 1:1).

Në 1965- ën, Presidenca e Parë caktoi Plakun Hanter për të qenë 
president dhe kryetar i bordit të Qendrës Kulturore Polineziane në Laie 
të Havait. Atëherë qendra kishte vetëm 15 muaj që ishte hapur dhe po 
përballej me shumë sfida. Pjesëmarrja e turistëve ishte e ulët dhe nje-
rëzit kishin këndvështrime të ndryshme mbi objektivat dhe programet 
e qendrës. Një javë pasi u caktua, Plaku Hanter shkoi në Laie dhe filloi 
një studim të kujdesshëm të mundësive dhe nevojave të qendrës.

Nën udhëheqjen e Plakut Hanter, Qendra Kulturore Polineziane u 
bë një nga qendrat turistike më të famshme në Havai, duke tërhequr 
thuajse një milionë vizitorë në 1971- shin. Plaku Hanter mbikëqyri 
gjithashtu një zgjerim të madh të qendrës dhe të programit të saj. E 
rëndësishme gjithashtu, sipas fjalëve të Plakut Hanter, ishte se qendra 
siguroi punësim që mundësoi që “mijëra studentë nga Paqësori Jugor 
të ndihmoheshin për t’u arsimuar, shumica prej të cilëve nuk do të 
mundnin [ndryshe] të linin ishujt e tyre për të shkuar në shkollë”.66

Pas kryesimit në Qendrën Kulturore Polineziane për 12 vjet, Pla-
ku Hanter u lirua në 1976- ën. Shërbimi i tij si president ndihmoi të 
përmbusheshin fjalët e Presidentit Dejvid O. Mek- Kei, që në 1955- ën 
tha se fshati i vogël i Laies kishte potencialin të bëhej “një faktor 
misionar, duke ndikuar jo te mijëra, jo te dhjetëra mijë, por te mili-
ona njerëz që do të vijnë duke kërkuar të dinë se cili është ky qytet 
dhe rëndësia e tij”.67

Historian i Kishës

“Është detyra e nëpunësit të Zotit, të cilin ai e ka caktuar,  
për të mbajtur një histori dhe një dokument të përgjithshëm  
të kishës për të gjitha gjërat që ndodhin në Sion” (DeB 85:1).

Në janar 1970, Presidenti Dejvid O. Mek- Kei ndërroi jetë dhe 
Jozef Filding Smithi u veçua si Presidenti i ri i Kishës. Jozef Filding 
Smithi kishte shërbyer si Historian i Kishës gjatë 49 viteve të më-
parshme dhe kur u bë President i Kishës, Plaku Hanter u thirr ta 
zëvendësonte në atë detyrë. “Presidenti Smith pati qenë Historiani i 
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Kishës për aq shumë vite saqë unë e kisha të vështirë ta përfytyroja 
veten në atë pozitë”, thoshte ai.68

Plaku Hanter e filloi përgjegjësinë e tij të re me zellin e tij të za-
konshëm. “Detyra siç jepet nga Zoti nëpërmjet zbulesës është pa 
masë sfiduese – si për plotësimin e detyrës së mbledhjes dhe shkrimit 
edhe për bërjen e materialit të përdorshëm për anëtarët e Kishës”, tha 
ai.69 Gazeta Church News [Lajme të Kishës] raportonte se Historiani i 
Kishës ishte “përgjegjës për mbajtjen e të gjithë arkivit të Kishës, për-
fshirë procesverbalet, dokumentet e tempujve, të gjitha ordinancat, 
bekimet patriarkale dhe . . . një hartim aktual të historisë së Kishës”.70

Në 1972- shin, anëtarët e Të Dymbëdhjetëve u liruan nga disa 
prej detyrave të tyre të vështira administrative, kështu që mund t’i 
kushtonin më shumë kohë shërbesës së tyre apostolike. Si pjesë e 
atij ndryshimi, Plaku Hanter u lirua si Historian i Kishës por mbajti 
një rol këshilluesi pranë Departamentit Historik të Kishës. “Kjo do 
të më lërë në një pozitë drejtimi por të lehtësuar nga funksioni ope-
rativ”, shkroi ai.71 Ai vazhdoi në rolin e këshilluesit deri në 1978- ën.

Qendra e universitetit “brigam jang” në jerusalem 
për studime të lindjes së afërme
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shërbimi në Tokën e shenjtë
Hauard W. Hanteri formoi një dashuri të veçantë për Tokën e 

Shenjtë kur udhëtoi atje me familjen e vet në 1958- ën dhe 1960- ën. 
Gjatë shërbimit të tij si Apostull, ai u rikthye më shumë se njëzetë e 
katër herë. “Dëshira e tij që të ishte atje ku Shpëtimtari eci dhe dha 
mësim dukej e pangopur”, tha Plaku Xhejms E. Faust, i Kuorumit të 
Të Dymbëdhjetëve.72

Shumë i informuar për konfliktet në rajon, Plaku Hanter përcolli 
një mesazh dashurie dhe paqeje. “Edhe hebrenjtë edhe arabët janë 
fëmijë të Atit tonë”, tha ai. “Ata po ashtu janë fëmijë të premtimit 
dhe si kishë ne nuk mbajmë anësi. Ne kemi dashuri dhe interes 
për secilin. Qëllimi i ungjillit të Jezu Krishtit është të sjellë dashuri, 
unitet dhe vëllazëri të nivelit më të lartë.” 73

Midis 1972- shit dhe 1989- ës, Plaku Hanter përmbushi detyrat 
kyçe për dy projekte të posaçme në Jerusalem: Kopshtin Përkuj-
timor të Orson Hajdit dhe Qendrën e Universitetit “Brigam Jang” 
në Jerusalem për Studime të Lindjes së Afërme. Herët në histori-
në e Kishës – në 1841- shin – Plaku Orson Hajd, i Kuorumit të Të 
 Dymbëdhjetëve, dha një lutje përkushtuese në Malin e Ullinjve, në 
lindje të Jerusalemit. Në 1972- shin, Presidenca e Parë i kërkoi Plakut 
Hanter të fillonte kërkimin për vende të mundshme për të ndërtuar 
një përkujtimore për Orson Hajdin në Jerusalem. Në 1975- ën qyteti 
i Jerusalemit hapi rrugën për atë që më në fund do të bëhej Kopshti 
Përkujtimor i Orson Hajdit, ndërtuar në Malin e Ullinjve.

Gjatë disa viteve më pas, Plaku Hanter udhëtoi për në Jerusalem 
shumë herë për të biseduar mbi kontratat për përkujtimoren dhe për 
të mbikëqyrur projektin dhe ndërtimin e tij. Projekti u përfundua në 
1979- ën dhe u përkushtua atë vit nga Presidenti Spenser W. Kimball. 
Pas drejtimit të shërbimeve përkushtuese, Plaku Hanter shprehu be-
simin e tij se përkujtimorja “do të kishte një ndikim të madh për mirë 
në përhapjen e një imazhi të favorshëm për Kishën” 74.

Edhe përpara se të përfundonte Kopshti Përkujtimor i Orson Haj-
dit, Plaku Hanter po kërkonte për një vend ku Kisha të mund të ndër-
tonte një qendër për programin e studimit jashtë [SHBA- së] të UBJ- së. 
Qendra do të siguronte gjithashtu një vend mbledhjesh për anëtarët 
e Degës së Jerusalemit. Mbikëqyrja e këtij projekti do të ishte një nga 
detyrat më të ndërlikuara dhe delikate të shërbesës së Plakut Hanter.
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Udhëheqësit e Kishës zgjodhën një vend, por marrja e miratimit 
për qiranë e tokës dhe projektet e ndërtimit kërkuan thuajse pesë 
vjet për atë që Plaku Hanter e përshkroi si “punë pa fund”.75 Pas një 
debati dhe bisedimesh të gjata, qeveria e Izraelit lejoi që ndërtimi 
i qendrës të vijonte.

Nga maji i 1988- ës ndërtimi ishte i përfunduar në pjesën më të 
madhe dhe kontrata e qirasë ishte gati për t’u nënshkruar. Në atë 
kohë, Hauard W. Hanteri, po shërbente si President Zëvendësues i 
Të Dymbëdhjetëve. Ai kishte kaluar një operacion të rëndë shpine 
një vit më parë dhe nuk mund të ecte, por gjithsesi ai fluturoi për në 
Jerusalem për nënshkrimin e kontratës. Ndërsa ishte atje, studentët e 
UBJ- së dhe anëtarë të Degës së Jerusalemit bënë një pritje të vogël 
për të shprehur mirënjohjen e tyre. Një histori e degës tregon për 
këtë skenë emocionuese ndërsa pritja filloi: “Ende në shërim e sipër 
pas operacionit në shpinë, Presidenti Hanter në një karrige me rrota 
që shtyhej nga Presidenti [Xhefri R.] Holland [i Universitetit “Brigam 
Jang”] kaloi nëpër hyrjen kryesore ndërsa kori i përshëndeti ata duke 
kënduar ‘The Holy City’ [‘Qyteti i Shenjtë’]”.76 Lot rrëshqitnin mbi 
faqet e Presidentit Hanter.

Presidenti Hanter në Qendrën e universitetit “brigam jang” në jerusalem 
për studime të lindjes së afërme, përpara përkushtimit të qendrës
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Në majin e 1989- ës, Presidenti Hanter u rikthye në Jerusalem 
për të përkushtuar qendrën. Ky shërbim përkushtues kulmoi një 
dekadë përpjekjeje të jashtëzakonshme nga ana e tij dhe e të tjerë-
ve për ta kthyer Qendrën e Jerusalemit nga një shpresë në realitet. 
“Presidenti Hauard W. Hanter . . . ishte fija e përhershme dhe roja 
i dashur në kullë mbi atë projekt që nga koha kur ai ishte vetëm 
një ëndërr”, tha Plaku Xhefri R. Holland.77 Në lutjen përkushtuese, 
Presidenti Hanter tha:

“Kjo ndërtesë . . . është ndërtuar për të pranuar ata që të duan Ty 
dhe që përpiqen të mësojnë nga Ty dhe që vazhdojnë në gjurmët e 
Birit Tënd, Shpëtimtarit dhe Shëlbuesit tonë. Ajo është e bukur në 
çdo aspekt, duke materializuar bukurinë që përfaqëson. O Atë, ne 
të falënderojmë Ty për privilegjin e ndërtimit të kësaj shtëpie për 
Ty në dobi dhe për mësimin e bijve dhe bijave të tua.” 78

Kisha në Zhvillim

“Sioni duhet të rritet në bukuri dhe në shenjtëri; kufijtë e tij duhet 
të zgjerohen; kunjat e tij duhet të forcohen” (DeB 82:14).

Kur Hauard W. Hanteri u thirr si Apostull në 1959- ën, në Kishë 
kishte rreth 1.6 milionë anëtarë. Gjatë dekadave në vijim, ai luajti 
një rol kyç në rritjen e pashembullt të Kishës në mbarë botën. Në 
qindra fundjava, ai udhëtoi në kunje për të forcuar anëtarët dhe për 
të thirrur udhëheqës të rinj. Ai takoi gjithashtu zyrtarë qeverish në 
shumë kombe, duke ndihmuar të hapen dyert për punën misionare.

Në 1975- ën, anëtarësia e Kishës ishte rritur në rreth 3.4 milionë 
dhe po rritej sidomos shpejt në Amerikën Latine. Vonë atë vit, Plaku 
Hanter dhe Plaku J. Tomas Fajans, Ndihmës i Të Dymbëdhjetë-
ve, u caktuan të ndanin 5 kunje në Meksiko-Siti. Pasi u takua me 
udhëheqës të zonës dhe duke parë informacionin nga presidentët 
e kunjit, Plaku Hanter drejtoi organizimin e 15 kunjeve nga ato 5 
kunje – të gjitha brenda një fundjave.79 Me një thjeshtëzim tipik të 
tijin, ai shkroi: “Dyshoj nëse ka pasur ndonjëherë një organizim të 
tillë masiv në Kishë dhe qemë të lodhur kur u kthyem në shtëpi” 80.
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Klera, një shoqe e Përkushtuar

“Bashkëshortja ime ka qenë një shoqe e ëmbël dhe e dashur”, tha 
Plaku Hanter kur u thirr në Kuorumin e Të Dymbëdhjetëve në 1959- 
ën.81 Për shumë vite, Klera zakonisht e shoqëronte Plakun Hanter 
në udhëtimet e tij si Apostull. Presidenti Tomas S. Monson kujtoi një 
herë kur ai vuri re Klerën duke treguar dashurinë e saj për fëmijët 
në Tonga: “Ajo do t’i merrte në krahët e saj ata fëmijë të vegjël e të 
ëmbël tonganë dhe do t’i vinte nga një në secilin gju ndërsa u fliste 
. . . dhe mandej u shpjegonte mësuesve të Fillores se sa të bekuar 
dhe të privilegjuar ishin që kishin mundësinë të mësonin fëmijë të 
tillë të vegjël e të çmuar. Ajo e dinte vlerën e shpirtit njerëzor” 82.

Në një intervistë të 1974- ës, Plaku Hanter tha për Klerën: “Gjatë gji-
thë martesës sonë, . . . ajo ka qenë gjithmonë e gatshme me dashuri, 
vëmendje dhe inkurajim. . . . Ajo ka qenë një mbështetje e madhe.” 83

Në kohën e asaj interviste, Klera kishte filluar të përjetonte sfida të 
rënda shëndetësore. Në fillim ajo pati dhimbje koke të forta dhe humb-
je herë pas here të kujtesës dhe çorientim. Më vonë ajo vuajti disa go-
ditje të vogla që ia vështirësuan të folurin ose përdorimin e duarve. Kur 
ajo arriti në pikën që kërkohej kujdes i pandërprerë, Plaku Hanter ishte 
i vendosur të jepte sa më shumë që mundej ndërsa plotësonte gjith-
ashtu përgjegjësitë e tij si anëtar i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve. Ai 

Hauard dhe Kler Hanteri
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planifikoi që dikush të qëndronte me Klerën gjatë ditës, por ai kujdesej 
natën për të. Plaku Hanter përballoi vetë disa probleme shëndetësore 
gjatë atyre viteve, përfshirë një atak në zemër në 1980- ën.

Klera vuajti një hemorragji cerebrale në 1981- shin dhe një tjetër 
në 1982- shin. E dyta e la aq të paaftë sa mjekët këmbëngulën që 
ajo të vendosej në një qendër kujdesi për të pasur vëmendjen e 
duhur mjekësore. Ajo qëndroi në qendër gjatë 18 muajve të fundit 
të jetës së saj. Gjatë asaj kohe, Presidenti Hanter e vizitonte atë të 
paktën një herë në ditë, përveç kur ndodhej në udhëtim me detyra 
të Kishës. Edhe pse Klera nuk e njihte atë shumicën e kohës, ai 
vazhdonte t’i tregonte asaj për dashurinë e tij dhe të sigurohej që 
ajo ishte në kushte të mira. Një nip tha: “Ai ishte gjithmonë në ngut 
që ta shihte, të ishte pranë saj dhe të kujdesej për të” 84. Duke kuj-
tuar kujdesin e të atit për nënën e tij, Riçard Hanteri shkroi:

“Nëna ime kishte përkujdesjen më të mirë të mundshme në vitet 
e fundit të jetës së saj pasi Babai kujdesej për të. E gjithë familja 
vështronte me admirim dhe respekt të madh kur ai vihej në rolin e 
kujdestarit. . . . Unë kujtoj peshën që ndjeu ai kur mjeku e paralaj-
mëroi [se] mund të ishte gjëja më e rëndë që mund t’i ndodhte asaj 
nëse do të qëndronte në shtëpi dhe nuk do të futej në një qendër 
me infermierë të specializuar. Nëse ajo do të qëndronte në shtëpi, 
ai me gjasa do të vdiste gjatë përpjekjeve të tij për t’u kujdesur për 
të për shkak të vetë kufizimit të tij fizik. Atëherë ajo do të mbetej 
vetëm për t’u kujdesur për veten. Përkushtimi i tij ndaj saj është një 
nga gjërat që do të mbetet gjithmonë e dhimbsur në familjen tonë.” 85

Klera ndërroi jetë më 9 tetor 1983. Pasi kishte vërejtur përkuj-
desjen e Plakut Hanter kur Klera vuajti për më shumë se 10 vite 
sëmundje, Plaku Xhejms E. Faust tha: “Dhembshuria që ishte e duk-
shme në komunikimin e tyre ishte thellësisht prekëse dhe emocio-
nuese. Unë nuk kam parë kurrë një shembull të tillë përkushtimi të 
një bashkëshorti ndaj bashkëshortes së tij” 86.

President i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve

Presidenti Spenser W. Kimball ndërroi jetë në nëntor 1985 dhe Ezra 
Taft Benson e zëvendësoi atë si President i Kishës. Marion G. Romni u 
bë President i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve ngaqë ishte anëtari më i 
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vjetër i kuorumit. Për shkak të shëndetit të dobët të Presidentit Romni, 
Plaku Hanter, që ishte pas tij në vjetërsi, u veçua si President Zëven-
dësues i Të Dymbëdhjetëve. Ai u bë President i Të Dymbëdhjetëve 
në qershor të 1988- ës, rreth dy javë pas vdekjes së Presidentit Romni.

Presidenti Hanter shërbeu si President Zëvendësues ose Presi-
denti i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve për tetë vite e gjysmë. Gjatë 
asaj kohe, shërbesa në mbarë botën e Të Dymbëdhjetëve vazhdoi të 
zgjerohet ndërsa Kisha u rrit nga 5.9 milionë anëtarë në 8.7 milionë, 
me lagje ose degë në 149 vende dhe territore. “Është një kohë emo-
cionuese në historinë e Kishës”, tha në 1988- ën Presidenti Hanter. 
“Sot, rritja e anëtarësisë nuk është mjaft e shpejtë. Ne duhet të bëj-
më të gjitha përpjekjet e mundshme për t’iu përgjigjur nevojave dhe 
për ta çuar përpara punën.” 87 Gjatë përmbushjes së përgjegjësisë 
për të dhënë dëshminë për Jezu Krishtin dhe për të ngritur Kishën 
kudo në botë, Presidenti Hanter udhëhoqi me shembullin e vet. Ai 
udhëtoi kudo në Shtetet e Bashkuara dhe në më shumë se 25 vende 
të tjera gjatë shërbimit të tij si President i Të Dymbëdhjetëve.

Presidenti Hanter i vazhdoi përpjekjet pavarësisht shumë proble-
meve me shëndetin. Në 1986- ën ai bëri një operacion me zemër të 
hapur dhe në 1987- ën ai bëri një operacion në shtyllën kurrizore. 
Edhe pse shpina iu shërua, ai nuk ishte në gjendje të ecte për shkak 
të një dëmtimi nervor dhe ndërlikimesh të tjera. Atë tetor, ai u ul 
në një karrige me rrota ndërsa dha bisedën e tij në konferencën e 
përgjithshme. “Më falni nëse qëndroj ulur ndërsa paraqes këto pak 
mendime”, filloi ai. “Nuk është me zgjedhje që po flas ulur në ka-
rrige me rrota. Vë re se ju duket që po e pëlqeni konferencën duke 
ndenjur ulur, kështu që unë do të ndjek shembullin tuaj.” 88

I vendosur për të rifituar përdorimin e këmbëve të veta, Presiden-
ti Hanter kaloi një regjim të zellshëm fizioterapie. Në konferencën 
tjetër të përgjithshme, në prill 1988, ai eci ngadalë për te foltorja 
me një mbështetës për ecje. Në dhjetor ai përdori një mbështetës 
për ecje për të marrë pjesë në një mbledhje të përjavshme tempulli 
të Presidencës së Parë dhe Të Dymbëdhjetëve, hera e parë në më 
shumë se një vit që ai nuk erdhi në karrige me rrota. “Kur erdha 
në dhomën e këshillit, vëllezërit u ngritën dhe duartrokitën”, tha 
ai. “Kjo ishte hera e parë që kam dëgjuar duartrokitje në tempull. 
. . . Shumica e mjekëve më patën thënë se nuk do të isha kurrë në 
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gjendje të ngrihesha në këmbë ose të ecja, por ata nuk arritën të 
merrnin parasysh fuqinë e lutjes.” 89

Në prill 1990, ndërsa po përfundonte mbledhja e Kuorumit të Të 
Dymbëdhjetëve, Presidenti Hanter pyeti: “A ka ndokush ndonjë gjë 
që nuk është në rendin e ditës?” Kur askush nuk foli, ai njoftoi: “Në 
rregull, atëherë, . . . nëse askush tjetër nuk ka gjë për të thënë, unë 
mendova thjesht t’ju bëj me dije se unë do të martohem këtë pasdi-
te”. Një anëtar i Të Dymbëdhjetëve tha se njoftimi ishte një befasi e 
tillë që “secili pyeste veten nëse e dëgjuan mirë”. Presidenti Hanter u 
shpjegoi vëllezërve të tij: “Ajnis Stantoni është një njohje e vjetër nga 
Kalifornia. Unë kam biseduar me të për një kohë dhe kam vendosur 
të martohem”.90 Ajnisa kishte qenë anëtare e Lagjes El Sereno kur 
Presidenti Hanter ishte peshkop. Udhët e tyre u kryqëzuan më vonë 
kur Ajnisa u transferua në Juta dhe ishte recepsioniste në Ndërtesën 
e Zyrave të Kishës. Ata u martuan në Tempullin e Solt- Lejkut më 12 
prill 1990 nga Presidenti Gordon B. Hinkli.

Thuajse shtatë vite patën kaluar që nga vdekja e Klerës. Ajnisa 
ishte burim i madh ngushëllimi dhe force për Presidentin Hanter 
gjatë shërbimit të tij si President i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve 
dhe si President i Kishës. Ajo e shoqëroi atë në shumicën e udhëti-
meve të tij për t’u takuar me shenjtorët në mbarë botën.

Hauard dhe ajnis Hanteri
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Më 7 shkurt 1993, Presidenti Hanter shkoi në Universitetin “Bri-
gam Jang” për të folur në një mbledhje rreth vatrës ku merrnin pjesë 
17.000 vetë. Ai sapo fillonte fjalimin e tij kur një burrë u vërsul te 
podiumi duke mbajtur një çantë në njërën dorë dhe një objekt të zi 
në tjetrën. “Ndal aty!” bërtiti burri. Ai kërcënoi ta shpërthente atë që 
pretendonte se ishte bombë, nëse Presidenti Hanter do të lexonte 
deklaratën e përgatitur. Presidenti Hanter kundërshtoi dhe qëndroi 
i vendosur në foltore gjatë gjithë kohës që burri po e kërcënonte. 
Ndërsa frika dhe tronditja u përhapën në të gjithë ndërtesën, dë-
gjuesit filluan të këndojnë “Të Falemi, Zot, për Profetin”. Pas disa 
minutash pasigurie, dy persona të sigurisë e ndalën burrin dhe 
Presidenti Hanter zbriti nga foltorja për siguri. Kur rregulli u riven-
dos, ai qëndroi pak dhe pastaj vazhdoi me vërejtjet e tij. “Jeta ka 
një numër të madh sfidash”, filloi ai, dhe pastaj shtoi, “siç u pa”.91

Gjatë 20 viteve të mëparshme, Presidenti Hanter pati duruar shu-
më sprova, përfshirë shëndetin e keq dhe vdekjen përfundimtare të 
Klerës, shtrime të shumta në spital për problemet e veta të shëndetit 
dhe dhimbje të madhe e paaftësi fizike. Mësimet e tij përgjatë atyre 
viteve shpesh u përqendruan te vështirësia dhe sollën dëshmi për 
Shpëtimtarin Jezu Krisht si burimi i paqes dhe i ndihmës në kohë 
sprove. Në një predikim ai dha mësim:

“Profetët dhe Apostujt e Kishës janë përballur . . . me vështirësi 
vetjake. Unë e pranoj se jam përballur me disa dhe ju pa dyshim që 
do të përballeni me disa nga tuajat tani dhe më vonë në jetën tuaj. 
Kur këto përvoja na përulin dhe na përmirësojnë dhe na mësojnë e 
na bekojnë, ato mund të jenë mjete të fuqishme në duart e Perëndi-
së për të na bërë njerëz më të mirë, për të na bërë më mirënjohës, 
më të dashur dhe më vlerësues për njerëzit e tjerë në vetë kohët e 
tyre të vështirësisë.” 92

Mësime të tilla ishin si një përqafim i dashur për ata që po vuan-
in. Fjalët e frymëzuara të Presidentit Hauard W. Hanter nxitën shu-
më njerëz të ktheheshin te Shpëtimtari, ashtu siç kishte bërë ai vetë.

President i Kishës

“Presidenti Hanter është një nga burrat më të dashur, më të ngjashëm 
me Krishtin që kemi njohur ndonjëherë. Thellësia e tij shpirtërore është 
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aq e madhe sa nuk mund të përshkruhet. Duke pas qenë nën ndikimin 
udhërrëfyes të Zotit Jezu Krisht si dëshmitari i Tij i veçantë për aq shumë 
vite, shpirtshmëria e Presidentit Hanter ishte mprehur në një mënyrë të 

pazakontë. Ai është burimi i tërë qenies së tij” (Xhejms E. Faust).93

Më 30 maj 1994, Presidenti Ezra Taft Benson u nda nga jeta pas 
një sëmundjeje të gjatë. Gjashtë ditë më vonë, Kuorumi i Dymbë-
dhjetë Apostujve u mblodh në Tempullin e Solt- Lejkut për të rior-
ganizuar Presidencën e Parë. Si Apostulli më i vjetër, Hauard W. 
Hanteri u veçua si President i Kishës. Ai thirri Gordon B. Hinklin 
dhe Tomas S. Monsonin, që kishin shërbyer si këshilltarë të Presi-
dentit Benson, që të ishin këshilltarët e tij.

Në një konferencë për shtyp ditën tjetër, Presidenti Hanter bëri 
deklaratat e tij të para publike si President i Kishës. “Zemrat tona 
kanë qenë mjaft të prekura qysh nga vdekja e mikut dhe vëllait 

Presidenti Hanter me këshilltarët e tij në Presidencën e Parë: Presidenti 
Gordon b. Hinkli (majtas) dhe Presidenti Tomas s. Monson (djathtas)
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tonë Ezra Taft Benson”, filloi ai. “Unë e kam ndier humbjen e tij në 
një mënyrë veçanërisht personale për shkak të përgjegjësisë së re 
që ka rënë mbi mua që nga vdekja e tij. Unë kam derdhur shumë 
lot dhe i kam kërkuar Atit tim në Qiell në lutje të sinqertë dhe me 
dëshirë që të mund të jem në gjendje të përmbush thirrjen e lartë 
dhe të shenjtë që tani është imja.

Forca ime më e madhe gjatë këtyre orëve që kaluan dhe ditëve 
të fundit ka qenë dëshmia ime e patundur se kjo është puna e Pe-
rëndisë dhe jo e njeriut, se Jezu Krishti është kreu i autorizuar dhe 
i gjallë i kësaj kishe dhe Ai e udhëheq atë me fjalë dhe me vepra. 
Unë ia blatoj jetën time, forcën time dhe tërë shpirtin tim shërbimit 
ndaj Atij plotësisht.” 94

Pas shprehjeve të dashurisë, Presidenti Hanter u bëri dy ftesa 
anëtarëve të Kishës. E para ishte të jenë më të zellshëm në ndjekjen 
e shembullit të Jezu Krishtit dhe e dyta ishte të marrin më plotësisht 
nga bekimet e tempullit (shih faqet 1–3). Ai ftoi gjithashtu ata që 
ishin të lënduar, duke hasur vështirësi apo të trembur “të kthehen 
[dhe] të na [lënë] të qëndrojmë me ju dhe t’jua fshijmë lotët”.95

Me gjithë shëndetin e brishtë, Presidenti Hanter ishte i vendosur 
të bënte gjithçka që mundej për t’u takuar me shenjtorët dhe për t’i 
forcuar ata. Dy javë pasi u bë President, ai mbajti dy bisedat e tij të 
mëdha, duke u folur presidentëve të rinj të misioneve dhe mandej 
përpara më shumë se 2.200 misionarëve. Më vonë, po atë muaj, ai 
shkoi në Kartheixh dhe Navu të Ilinoisit, për të përkujtuar 150- vjetorin 
e martirizimit të Jozef dhe Hajrëm Smithit. “Kudo që shkuam, njerëzit 
mblidheshin rreth tij”, tha Presidenti Gordon B. Hinkli. “Ai shtrëngonte 
duart me mijëra, me një buzëqeshje të veçantë kur fëmijët mblidhe-
shin përreth për ta parë në sy dhe për të kapur dorën e tij.” 96

Më 1 tetor 1994, në sesionin e paradites të së shtunës të kon-
ferencës së përgjithshme, anëtarët e Kishës e mbështetën forma-
lisht Hauard W. Hanterin si President të Kishës së Jezu Krishtit të 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe si profet, shikues dhe 
zbulues. Në fjalën e tij të hapjes, Presidenti Hanter përsëriti ftesat 
e tij për anëtarët e Kishës që të ndjekin shembullin e Shpëtimtarit 
dhe “ta shihnin tempullin e Zotit si simbolin e madh të anëtarësisë 
[së tyre]”.97 Ai i theksoi përsëri javën tjetër tempujt, kur udhëtoi në 
Florida për të përkushtuar tempullin e Orlandos në Florida. “Plani i 
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ungjillit që Zoti zbuloi nuk është i plotë pa tempullin”, dha mësim ai, 
“sepse këtu është vendi ku administrohen ordinancat e nevojshme 
për planin e Tij të jetës dhe të shpëtimit”.98

Në nëntor, Presidenti Hanter foli në një transmetim satelitor në për-
kujtim të 100 vjetorit të Shoqatës Gjenealogjike – një ngjarje që kishte 
një kuptim të veçantë për të, duke qenë se ai pati kryesuar në organi-
zatë nga 1964- ra deri në 1972- shin. “E hedh vështrimin pas plot habi 
te tapiceria e thurur nga Zoti në çuarjen përpara të punës në tempull 
dhe të punës së historisë familjare”, tha ai. Ai më pas deklaroi: “Unë 
kam një mesazh të mbiçmuar: Kjo punë duhet të përshpejtohet”.99

Presidenti Hanter vazhdoi të punojë fuqishëm gjatë fundit të vitit. 
Në takimin shpirtëror të Presidencës së Parë për Krishtlindjen, ai 
dëshmoi për Shpëtimtarin dhe përsëri theksoi rëndësinë e ndjekjes 
së shembullit të Tij:

“Shpëtimtari e përkushtoi jetën e Tij për të bekuar njerëz të tjerë. 
. . . [Ai] nuk dha kurrë me shpresën që të merrte në këmbim. Ai 
dha lirisht e me dashuri dhe dhuratat e Tij qenë të një vlere të 
paçmueshme. Ai i dha sy të verbrit, veshë të shurdhrit dhe këmbë 
të gjymtuarit; pastërti të papastërit, plotësi të mekurit dhe frymë të 
pajetit. Dhuratat e Tij ishin mundësi për të ndrydhurin, liri për të 
shtypurin, falje për të penduarin, shpresë për të dëshpëruarin dhe 
dritë në errësirë. Ai na dha dashurinë e Tij, shërbimin e Tij dhe jetën 
e Tij. Dhe më e rëndësishmja, Ai na dha neve dhe të gjitha qenieve 
të vdekshme ringjallje, shpëtim dhe jetë të përjetshme.

Ne duhet të përpiqemi të japim siç Ai dha. Të japësh nga vetja 
është një dhuratë hyjnore. Ne japim në kujtim të gjithçkaje që Shpë-
timtari ka dhënë.” 100

Si pjesë të fjalës së tij, ai përshtati gjithashtu një mesazh që ishte 
botuar në një revistë në po atë vit kur ai u thirr si Apostull:

“Këtë Krishtlindje, paqo një grindje. Gjej një mik të harruar. Fla-
ke dyshimin dhe zëvendësoje me besim. Shkruaj një letër. Jep një 
përgjigje të ëmbël. Nxite rininë. Shfaq besnikërinë tënde me fjalë 
dhe vepra. Mbaj një premtim. Shmang një mëri. Fal një armik. Kërko 
ndjesë. Përpiqu të kuptosh. Shqyrto kërkesat e tua ndaj të tjerëve. 
Mendo së pari për dikë tjetër. Ji i sjellshëm. Ji i miqësor. Qesh pak 
më tepër. Shpreh mirënjohjen tënde. Mirëprit një të huaj. Gëzo 
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zemrën e një fëmije. Kënaqu me bukurinë dhe mrekullinë e tokës. 
Shprehe dashurinë tënde dhe shprehe përsëri atë.” 101

Javën pasuese Presidenti Hanter udhëtoi në Meksiko- Siti për të 
organizuar kunjin e 2.000- të të Kishës. Nëntëmbëdhjetë vjet më parë 
në Meksiko- Siti, ai pati drejtuar organizimin e 15 kunjeve nga 5 kunje 
ekzistuese brenda një fundjave të vetme. Presidenti Gordon B. Hinkli 
e përshkroi krijimin e kunjit të 2.000- të si “një arritje e rëndësishme 
në historinë e Kishës”.102

Një natë gjatë atyre muajve, djali i Presidentit Hanter, Riçardi, 
ishte në Ndërtesën Përkujtimore të Jozef Smithit dhe pa se një nga 
mikpritëset ishte në një karrige me rrota. “Munda ta vë re se ishte 
diçka e re për të”, tha ai. “Shkova për të biseduar me të dhe i thashë 
se babai im kishte një karrige me rrota njësoj si e saja. Ajo më tha se 
profeti i Kishës së saj gjithashtu kishte një karrige me rrota njësoj si 
e saja. Ajo tha se nëse ai mund t’ia dalë, atëherë ndoshta edhe ajo 
do të mundej po ashtu. Kjo i jepte shpresë asaj. Mendoj se Babanë 
e donin shumë njerëz. Ndoshta një nga arsyet për këtë është se ata 
mund të shihnin se ai vuante njësoj si ata dhe ai e duronte atë barrë 
vuajtjeje dhe kjo u jepte atyre shpresë.” 103

Për të filluar me vitin 1995, Presidenti Hanter përkushtoi Tempu-
llin e Bauntifullit në Juta. Ai kryesoi në gjashtë sesione përkushtuese 
përpara se të lodhej aq shumë sa të shtrohej në spital. Pasi doli pas 
disa ditësh, Kisha nxori një deklaratë ku thuhej se ai kishte kancer 
prostate që ishte përhapur në eshtrat e tij. Presidenti Hanter nuk 
bëri më shfaqje publike gjatë gjashtë javëve të fundit të jetës së tij, 
edhe pse ai vazhdoi të takohej me këshilltarët e tij dhe të drejtonte 
punët e Kishës në banesën e vet. “Unë jam mirënjohës që ai pati 
mundësinë ta përkushtonte [atë tempull]”, tha Presidenti Gordon B. 
Hinkli, “veçanërisht duke pasur parasysh kërkesën e tij të mëpar-
shme që anëtarët e Kishës ‘ta shihnin tempullin e Zotit si simbolin 
e madh të anëtarësisë [së tyre]’”.104

Presidenti Hauard W. Hanter vdiq më 3 mars 1995, në moshën 
87- vjeçare. Fjalët e tij të fundit thënë me “një zë shumë të qetë e të 
ëmbël” atyre pranë shtratit të tij, ishin thjesht: “Ju faleminderit!” 105 
Edhe pse kishte qenë President i Kishës për vetëm nëntë muaj, 
ndikimi i tij ishte i thellë. “Anëtarët e Kishës kudo në botë qenë li-
dhur në një mënyrë të veçantë me të si profet, shikues dhe zbulues 
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i tyre”, tha Plaku Xhejms E. Faust. “Ata kanë parë tek ai mishërimin 
e cilësive të vetë Shpëtimtarit. Ata u janë përgjigjur në mënyrë të 
mrekullueshme mesazheve të tij profetike për ta bërë jetën tonë më 
të ngjashme me atë të Krishtit dhe për t’i bërë tempujt tanë qendrën 
e adhurimit tonë.” 106

Në funeralin e Presidentit Hanter, Presidenti Gordon B. Hinkli 
tha me mirënjohje:

“Një pemë madhështore në pyll u rrëzua, duke lënë një vend 
zbrazëtie. Një forcë e madhe dhe e qetë u shkëput nga mesi ynë.

Shumë është thënë rreth vuajtjes së tij. Unë besoj se ajo vazhdoi 
më gjatë dhe ishte më e dhimbshme dhe më e thellë nga sa di vërtet 
cilido nga ne. Ai zhvilloi një durim të madh për dhimbjen dhe nuk 
u ankua për të. Që ai rrojti kaq gjatë është në vetvete një mrekulli. 
Vuajtja e tij ka ngushëlluar dhe zbutur dhimbjen e shumë të tjerëve 
që vuajnë. Ata e dinë se ai e kuptonte peshën e barrëve të tyre. Ai 
i ndihmonte këta me një lloj të veçantë dashurie.

Shumë është thënë rreth mirësisë së tij, vëmendjes së tij, mirë-
sjelljes së tij ndaj të tjerëve. Ajo është e gjitha e vërtetë. Ai e dorëzoi 
veten te shembulli i Zotit të cilin e donte. Ai ishte një burrë i qetë 
dhe i matur. Por ai edhe mundej të ngrihej për të shprehur opinione 
të forta dhe të urta. . . .

Vëllai Hanter ishte i sjellshëm dhe miqësor. Por ai mundej të ishte 
gjithashtu i fortë dhe bindës në thëniet e tij. . . . Ai ishte stërvitur në 
drejtësi. Ai dinte si ta paraqiste një çështje. Ai i parashtronte kushtet 
e ndryshme paraprake në mënyrë të rregullt. Ai kalonte nga këto te 
konkluzioni i tij. Kur fliste ai, ne të gjithë mbanim vesh. Sugjerimet e 
tij shumë shpesh mbizotëronin. Por kur nuk pranoheshin, ai kishte 
përkulshmërinë që t’i tërhiqte ato. . . .

Për tridhjetë e gjashtë vite tani, duke mbajtur mantelin e apostu-
llimit të shenjtë, zëri i tij ishte një zë udhëheqës dhe i fuqishëm në 
deklarimin e mësimeve të ungjillit të Jezu Krishtit dhe në çuarjen 
përpara të punës së Kishës. Ai udhëtoi gjerësisht nëpër botë si një 
shërbestar i vërtetë dhe i aftë në shërbim të Mësuesit. . . .

Hauard W. Hanteri, profet, shikues dhe zbulues, pati një dëshmi 
të sigurt dhe të patundur të realitetit të gjallë të Perëndisë, Atit tonë 
të Amshuar. Ai e shprehu me bindje të madhe dëshminë e tij për 
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hyjninë e Zotit Jezu Krisht, Shëlbuesit të njerëzimit. Ai foli me da-
shuri për Profetin Jozef Smith dhe për të gjithë ata që e pasuan atë 
në linjën e pasardhësve deri te koha e vetë Presidentit Hanter. . . .

E bekoftë Perëndia kujtimin e tij për të mirën tonë madhështore.” 107
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“sa shpesh mendojmë ne për shpëtimtarin? sa thellë dhe 
sa mirënjohës dhe sa me adhurim mendojmë ne mbi jetën 

e Tij? sa në qendër të jetës sonë dimë të jetë ai?”
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Jezu Krishti – Udha 
Jonë e Vetme për te 
Shpresa dhe Gëzimi

“Nëse jeta jonë dhe besimi ynë përqendrohen 
te Jezu Krishti dhe ungjilli i Tij i rivendosur, 

asgjë nuk mund të shkojë përherë keq.”

Nga Jeta e Hauard W. Hanterit
Një temë e rëndësishme në mësimet e Presidentit Hauard W. Han-
ter është se paqja e vërtetë, shërimi dhe lumturia vijnë vetëm kur 
një person përpiqet ta njohë dhe ta ndjekë Jezu Krishtin. Presidenti 
Hanter dha mësim se “udha e Krishtit nuk është vetëm udha e drejtë, 
por në fund të fundit e vetmja udhë për te shpresa dhe gëzimi” 1.

Presidenti Hanter ishte po kështu i spikatur në dëshmimin për 
misionin hyjnor të Shpëtimtarit. “Si një Apostull i shuguruar dhe 
dëshmitar i veçantë i Krishtit, unë ju jap dëshminë time solemne 
se Jezu Krishti është në fakt Biri i Perëndisë”, deklaroi ai. “Ai është 
Mesia i parashikuar në mënyrë profetike nga profetët e Dhiatës së 
Vjetër. Ai është Shpresa e Izraelit, për ardhjen e të cilit fëmijët e 
Abrahamit, Isakut dhe Jakobit qenë lutur gjatë shekujve të gjatë të 
adhurimit të përcaktuar me kujdes. . . .

Është me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë që unë ndaj dësh-
minë time. Unë di për vërtetësinë e Krishtit sikur ta kisha parë me 
sytë e mi dhe ta kisha dëgjuar me veshët e mi. Unë e di gjithashtu 
se Shpirti i Shenjtë do të pohojë vërtetësinë e dëshmisë sime në 
zemrat e të gjithë atyre që dëgjojnë me besim.” 2

Duke ndjerë dëshirën për të vizituar vendet ku Jezusi shërbeu, Pre-
sidenti Hanter udhëtoi për në Tokën e Shenjtë më shumë se njëzetë 
e katër herë. Plaku Xhejms E. Faust, i Kuorumit të Të Dymbëdhjetë-
ve, tha se “Jerusalemi ishte si magnet për të. . . . Dëshira e tij që të 
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ishte atje ku Shpëtimtari eci dhe dha mësim dukej e pangopur. Ai i 
donte të gjitha pamjet dhe tingujt. Ai donte veçanërisht Galilenë. Por 
ai donte një vend më shumë nga të gjithë. Ai gjithmonë thoshte: ‘Le 
të vemi te Varri në Kopsht edhe një herë të vetme, siç kemi bërë më 
parë’. Atje ai do të ulej dhe meditonte sikur po ndiente përmes velit 
që ishte mes tij dhe Shpëtimtarit.” 3

Mësime të Hauard W. Hanterit
1

Ne duhet ta njohim Krishtin më mirë sesa ne e njohim 
tani dhe ta kujtojmë Atë më shpesh sesa e kujtojmë tani.

Anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Më-
vonshme këndojnë me nderim:

Jezus, vetë mendimi për Ty
Me ëmbëlsi gjoksin ma mbush;
Por shumë më e ëmbël fytyrën Tënde të shoh
Dhe në praninë Tënde të prehem. . . .

. . . Sa shpesh mendojmë ne për Shpëtimtarin? Sa thellë dhe sa 
mirënjohës dhe sa me adhurim mendojmë ne mbi jetën e Tij? Sa në 
qendër të jetës sonë dimë të jetë Ai?

Për shembull, sa nga një ditë e zakonshme, një javë pune ose një 
muaj i shkurtër i kushtohet “Jezus, vetë mendimi për Ty”? Ndoshta 
për disa prej nesh, jo mjaftueshëm.

Sigurisht jeta do të ishte më paqësore, martesat dhe familjet e sigur-
ta do të ishin më të forta, sigurisht lagjet dhe kombet do të ishin më të 
sigurta e më bujare dhe më konstruktive nëse më shumë nga ungjilli i 
Jezu Krishtit do të mund të mbushte gjokset tona “me ëmbëlsi”.

Vetëm nëse u kushtojmë më shumë vëmendje mendimeve të 
zemrës sonë, unë pyet veten çfarë shprese kemi të pretendojmë 
gëzim më të madh, atë çmim më të ëmbël: një ditë “fytyrën [e Tij të 
dashur] të shoh[im] / Dhe në praninë [e Tij] të prehem[i]”.

Çdo ditë të jetës sonë dhe në çdo stinë të vitit . . . , Jezusi pyet 
secilin nga ne, siç bëri pas hyrjes së Tij ngadhënjimtare në Jerusa-
lem shumë viteve përpara: “Ç’u duket juve për Krishtin? Biri i kujt 
është?” (Mateu 22:42.)
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Ne deklarojmë se Ai është Biri i Perëndisë dhe realiteti i atij fakti 
duhet të gjallërojë shpirtrat tanë më shpesh.4

Ne duhet ta njohim Krishtin më mirë sesa ne e njohim tani; ne 
duhet ta kujtojmë Atë më shpesh sesa e kujtojmë; ne duhet t’i shër-
bejmë Atij më trimërisht sesa i shërbejmë tani. Atëherë ne do të pimë 
ujë që gufon në jetë të përjetshme dhe do të hamë bukën e jetës.5

2
Jezusi është burimi ynë i vetëm i vërtetë i 

shpresës dhe gëzimit të përjetshëm.

O shpresë e çdo zemre të penduar,
O gëzim i gjithë zemërbutëve,
Për ata që bien, sa i mirë je!
Sa i mirë për ata që të kërkojnë!

Çfarë strofe e dashur për muzikë dhe ç’mesazh shprese e fiksuar 
në ungjillin e Krishtit! A ka ndonjë ndër ne, në çfarëdo shtrese të 
jetës, që nuk ka nevojë për shpresë dhe nuk ka nevojë të kërkojë 
për gëzim më të madh? Këto janë nevoja universale dhe dëshira të 
shpirtit njerëzor dhe ato janë premtimet e Krishtit për ndjekësit e 

“Qofshim ndjekës më të përkushtuar dhe më të disiplinuar 
të Krishtit. e mbajtshim gjallë në mendimet tona dhe 

e përmendshim emrin e Tij me dashuri.”
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Tij. Shpresa shtrihet te “çdo zem[ër e] penduar” dhe gëzimi vjen te 
të “gjithë zemërbutë[t]”.

Pendesa është e kushtueshme – ajo na kushton krenarinë tonë 
dhe pandjeshmërinë tonë, por veçanërisht na kushton mëkatet tona. 
Sepse, siç babai i mbretit Lamon e dinte njëzet shekuj përpara, ky 
është çmimi i shpresës së vërtetë. “O Perëndi”, thirri ai, “a do të më 
shfaqesh dhe unë do t’i braktis të gjitha mëkatet e mia për të të njo-
hur . . . që të mund të ngrihem së vdekuri dhe të shpëtohem në ditën 
e fundit”. (Alma 22:18.) Kur ne, gjithashtu, jemi të gatshëm të heqim 
dorë nga të gjitha mëkatet tona për ta njohur Atë dhe për ta ndjekur 
Atë, ne, gjithashtu, do të mbushemi me gëzimin e jetës së përjetshme.

Dhe ç’bëhet me zemërbutët? Në një botë tepër të shqetësuar 
për fitore me anë të frikësimit dhe që kërkon të jetë në krye, asnjë 
turmë e madhe populli nuk qëndron në rresht për të blerë libra 
që ftojnë thjesht për zemërbutësi. Por zemërbuti do të trashëgojë 
tokën, që është një veprim mbresëlënës – dhe e bërë pa frikësim! 
Herët a vonë, dhe ne lutemi më mirë herët sesa vonë, secili do të 
dijë se udha e Krishtit nuk është vetëm udha e drejtë, por në fund 
të fundit e vetmja udhë për te shpresa dhe gëzimi. Çdo gju do të 
përkulet dhe çdo gjuhë do të rrëfejë se butësia është më e mirë se 
brutaliteti, se dashamirësia është më fisnike se shtrëngimi, se zëri i 
butë e fashit zemërimin. Në fund, dhe madje sa më shpejt që është 
e mundur, ne duhet të jemi më shumë si Ai. . . .

Jezus, gëzimi ynë i vetëm ji,
Si shpërblimi ynë Ti do jesh;
Jezus, ji lavdia jonë tani,
Dhe në përjetësi.

Kjo është lutja ime vetjake dhe urimi im për të gjithë botën. . . . 
Unë dëshmoj se Jezusi është i vetmi burim i vërtetë gëzimi të për-
jetshëm, se paqja jonë e vetme e përjetshme është në Të. Unë vërtet 
dëshiroj që Ai të jetë “lavdia jonë tani”, lavdi të cilën secili prej nesh 
e dëshiron individualisht dhe çmimi i vetëm që njerëzit dhe kombet 
mund ta mbajnë përherë të shtrenjtë. Ai është çmimi ynë për kohën 
dhe përjetësinë. Çdo çmim tjetër është në fund të fundit pa dobi. 
Çdo formë madhështie venitet me kohën dhe shpërbëhet në gjëra 
të kësaj bote. Në fund, . . . ne nuk do të njohim gëzim të vërtetë 
përveç gëzimit që është në Krisht.
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. . . Qofshim ndjekës më të përkushtuar dhe më të disiplinuar të 
Krishtit. E mbajtshim gjallë në mendimet tona dhe e përmendshim 
emrin e Tij me dashuri. U gjunjëzofshim përpara Tij me zemërbutësi 
dhe mëshirë. I bekofshim dhe u shërbefshim të tjerëve që ata të 
mund të bëjnë të njëjtën gjë.6

3
Nevoja më e madhe në të gjithë botën është një besim 
aktiv dhe i sinqertë te Shpëtimtari dhe mësimet e Tij.

Ka nga ata që e deklarojnë se është e dalë mode të besosh në 
Bibël. A është e dalë mode të besosh te Perëndia, te Jezu Krishti, 
Biri i Perëndisë së Gjallë? A është e dalë mode të besosh te sakrifica 
e Tij shlyese dhe te ringjallja? Nëse është, unë e deklaroj veten si 
të dalë mode dhe Kishën si të dalë mode. Me thjeshtësi të madhe 
Mësuesi dha mësim parimet e jetës së përjetshme dhe mësimet që 
sjellin lumturi tek ata me besimin për të besuar. Nuk duket e arsy-
eshme të pretendojmë nevojën e modernizimit të këtyre mësimeve 
të Mësuesit. Mesazhi i Tij lidhej me parimet që janë të përjetshme.7

Në këtë epokë, si në çdo epokë përpara nesh dhe në çdo epokë që 
do të pasojë, nevoja më e madhe në të gjithë botën është një besim ak-
tiv dhe i sinqertë në mësimet bazë të Jezusit të Nazaretit, Birit të gjallë 
të Perëndisë së gjallë. Ngaqë shumë njerëz i kundërshtojnë ato mësime, 
kjo është një arsye madhore përse besimtarët e sinqertë në ungjillin e 
Jezu Krishtit duhet të shpallin të vërtetën e saj dhe të tregojnë me anë 
të shembullit fuqinë dhe paqen e një jete të drejtë, fisnike. . . .

Si supozohet të veprojmë ne kur ofendohemi, keqkuptohemi, 
trajtohemi padrejtësisht apo ashpërsisht, ose bëhet mëkat ndaj nesh? 
Çfarë supozohet të bëjmë ne nëse jemi dëmtuar nga ata që i duam, 
ose nuk ngrihemi në poste të punës, ose akuzohemi në mënyrë të 
rremë, apo sulmohen padrejtësisht shtysat tona?

A përgjigjemi me të njëjtën mënyrë? A e përshkallëzojmë për-
plasjen? A i kthehemi parimit sy për sy dhe dhëmb për dhëmb, apo 
. . . arrijmë të kuptojmë se kjo në fund të fundit na lë të verbër dhe 
pa dhëmbë? . . .

Në madhështinë e jetës së Tij dhe të shembullit të mësimeve të 
Tij, Krishti na dha shumë këshilla me premtime të sigurta gjithmonë 
bashkëngjitur. Ai dha mësim me dinjitet dhe autoritet që mbushte 
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me shpresë të edukuarit dhe të paditurit, të pasurit dhe të varfrit, të 
shëndoshët dhe të sëmurët.8

Përpiquni të ndërtoni një dëshmi vetjake për Jezu Krishtin dhe 
shlyerjen. Një studim për jetën e Krishtit dhe një dëshmi për rea-
litetin e Tij është diçka që secili prej nesh duhet ta kërkojë. Kur 
arrijmë ta kuptojmë misionin e Tij dhe shlyerjen që Ai kreu, ne do 
të dëshirojmë të jetojmë më shumë si Ai.9

4
Ndërsa ushtrojmë besim te Shpëtimtari, Ai do 

t’i qetësojë ujërat e trazuara të jetës sonë.

Të gjithë ne kemi parë disa stuhi të befasishme në jetën tonë. 
Disa prej tyre . . . mund të jenë të dhunshme e frikësuese dhe 
potencialisht shkatërrimtare. Si individë, si familje, si bashkësi, si 
kombe, madje si kishë, neve na kanë dalë shtrëngata të befasishme 
që na kanë bërë të pyetim në një mënyrë apo një tjetër: “Mësues, a 
nuk merakosesh që ne po marrim fund?” [Marku 4:38.] Dhe në një 

shpëtimtari mund të qetësojë stuhitë në jetën tonë.
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mënyrë apo një tjetër ne gjithmonë dëgjojmë në qetësi pas shtrënga-
tës: “Pse jeni ju aq frikacakë? Vallë, si nuk keni besim?” [Marku 4:40.]

Asnjë nga ne nuk do të donte të mendonte se ne nuk kemi besim, 
por unë mendoj se qortimi i dashur i Zotit këtu është shumë i me-
rituar. Ky Jehova i madh, tek i cili ne themi se besojmë dhe emrin e 
të cilit ne kemi marrë mbi vete, është Ai që tha: “Le të jetë një kupë 
qiellore mes ujërave, që t’i ndajë ujërat nga ujërat”. (Zanafilla 1:6.) 
Dhe është gjithashtu Ai që tha: “Ujërat që janë nën qiellin të grum-
bullohen në një vend të vetëm dhe të shfaqet tera”. (Zanafilla 1:9.) 
Për më tepër, ishte Ai që ndau Detin e Kuq, duke i lejuar izraelitët të 
kalojnë përmes tokës së thatë. (Shih Eksodi 14:21–22.) Sigurisht nuk 
duhet të jetë befasi që Ai mundi të komandonte disa faktorë natyrorë 
që vrundullonin mbi Detin e Galilesë. Dhe besimi ynë duhet të na 
kujtojë se Ai mund t’i qetësojë ujërat e trazuara të jetës sonë. . . .

Ne do të kemi kundërshti në jetën tonë. Unë mendoj se mund të 
jemi logjikshëm të sigurt për këtë. Disa prej kundërshtive do të ketë 
potencialin të jenë të dhunshme e dëmtuese dhe shkatërruese. Disa 
prej tyre mund madje të tendosin besimin tonë në një Perëndi të 
dashur që ka fuqinë të administrojë lehtësim në emrin tonë.

Për ato ankthe unë mendoj se Ati i ne të gjithëve do të thoshte: 
“Pse jeni ju aq frikacakë? Vallë, si nuk keni besim?” Dhe sigurisht 
ai besim duhet të jetë besim për gjithë udhëtimin, gjithë përvojën, 
plotësinë e jetës sonë, jo thjesht rreth grimcash dhe copash e ças-
tesh të stuhishme. . . .

Jezusi tha: “Në botë do të keni mundime, por merrni zemër, unë 
e munda botën”. (Gjoni 16:33.)10

5
Kur e përqendrojmë jetën tonë te Shpëtimtari, 

ne nuk kemi nevojë të trembemi, dhe 
pikëllimet tona do të kthehen në gëzime.

Unë di mjaft rreth jetës suaj të zënë dhe të ethshme për të ditur 
se ju ndonjëherë irritoheni. Ju mund madje të pikëlloheni pak herë 
pas here. Unë di gjithçka rreth kësaj. . . .

Mesazhi im për ju sot është: “Mos ki frikë, o tufë e vogël”. Është 
për t’ju nxitur ju të gëzoheni në bekimet e mëdha të jetës. Është për 
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t’ju ftuar të ndieni drithërimën e madhe të të jetuarit të ungjillit dhe 
dashurinë e Atit tonë në Qiell. Jeta është e mrekullueshme, madje 
edhe në kohë të vështira, dhe ka lumturi, gëzim dhe paqe disa herë 
përgjatë gjithë udhës, dhe pjesë pafund të tyre në fund të rrugës.

Sigurisht, ka plot gjëra për t’u pikëlluar – disa prej tyre gjëra shu-
më serioze – por kjo është arsyeja pse ne flasim me terma të ungjillit 
si besimi, dhe shpresa, dhe dashuria hyjnore. Si shenjtorë të ditëve 
të mëvonshme, “jeta me bollëk” është e jona, dhe ne përpiqemi 
të theksojmë bekimet dhe mundësitë tona ndërsa përqendrohemi 
më pak te zhgënjimet dhe pikëllimet tona. “Kërkoni me zell, lutuni 
gjithmonë e jini besimtarë”, thotë shkrimi i shenjtë, “dhe gjithë gjërat 
do të punojnë së bashku për të mirën tuaj” (DeB 90:24). Unë dua 
t’ju rikujtoj juve për atë premtim. . . .

Lutem kujtoni vetëm këtë gjë. Nëse jeta jonë dhe besimi ynë 
përqendrohen te Jezu Krishti dhe ungjilli i Tij i rivendosur, asgjë 
nuk mund të shkojë përherë keq. Nga ana tjetër, nëse jeta jonë nuk 
përqendrohet te Shpëtimtari dhe mësimet e Tij, asnjë sukses tjetër 
nuk mund të jetë përherë i drejtë. . . .

Ne të gjithë nganjëherë luftojmë me probleme shëndetësore – të 
tjerë e bëjnë këtë vazhdimisht. Sëmundja dhe problemet e tilla janë 
pjesë e barrës së vdekshmërisë. Kini besim dhe jini pozitivë. Fuqia e 
priftërisë është reale, dhe ka aq shumë të mira në jetë, madje edhe 
nëse ne luftojmë fizikisht. Është gëzim të dish se nuk do të ketë 
plagë apo sëmundje në Ringjallje.

Disa nga shqetësimet tona mund të vijnë në formën e tundimeve. 
Të tjera mund të jenë vendime të vështira që lidhen me arsimin ose 
karrierën apo paratë ose martesën. Cilado qoftë barra juaj, ju do ta 
gjeni forcën që ju duhet te Krishti. Jezu Krishti është Alfa dhe Ome-
ga, njëmend fillimi dhe mbarimi. Ai është me ne nga fillimi në fund, 
dhe si i tillë është më shumë se një vëzhgues në jetën tonë. . . .

Në qoftë mëkat vetë zgjedha nën të cilën luftojmë, mesazhi është 
po ai. Krishti e njeh peshën e plotë të mëkateve tona, sepse Ai e 
mbajti i pari. Nëse barra jonë nuk është mëkat apo tundim, por së-
mundje apo varfëri ose kundërshtim, është e njëjta gjë. Ai e di. . . .

Ai vuajti shumë më tepër sesa mëkatet tona. Ai të cilin Isaia e 
quajti “njeri i dhembjeve” (Isaia 53:3; Mosia 14:3), e di përsosmërisht 
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çdo problem nëpër të cilin kalojmë, sepse Ai zgjodhi të mbajë pe-
shën e plotë të të gjitha shqetësimeve dhe dhimbjeve tona. . . .

Vëllezër dhe motra, ju keni dhe do të keni pikëllime dhe sfida 
të shumëllojshme, por përqafojeni jetën me gëzim dhe plot besim. 
Studiojini shkrimet e shenjta rregullisht. Lutuni me gjithë zemër. 
Bindjuni zërit të Shpirtit dhe të profetëve. Bëni gjithçka mundeni 
për të ndihmuar të tjerët. Ju do të gjeni lumturi të madhe duke vep-
ruar kështu. Në disa ditë të lavdishme gjithë pikëllimet tuaja do të 
kthehen në gëzime.

Siç Jozef Smithi u shkroi nga qelia e tij në burgun Liberti shenj-
torëve që luftonin:

“Le të bëjmë me gëzim të gjitha gjërat që janë në fuqinë tonë; dhe 
atëherë qëndrofshim të patundur, me sigurinë më të madhe, për 
të parë shpëtimin e Perëndisë dhe që krahu i tij të zbulohet [DeB 
123:17; theksimi i shtuar].

[Në fjalët e Zotit drejtuar Profetit Jozef Smith:]

‘Mos ki frikë, tufë e vogël; bëni mirë; le të bashkohen toka e  ferri 
kundër jush, sepse, nëse ju ndërtoheni mbi shkëmbin tim, ato 
s’mund të triumfojnë. . . .

Shihni tek unë në çdo mendim; mos dyshoni, mos kini frikë.

Vini re plagët që tejshpuan ijën time dhe gjithashtu shenjat e gozh
dëve në duart dhe këmbët e mia; jini besnikë, zbatoni urdhërimet 
e mia dhe ju do të trashëgoni mbretërinë e qiellit [DeB 6:34–37].” 11

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Shqyrtoni si do t’u përgjigjeshit pyetjeve të Presidentit Hanter te 

pjesa 1. Si mund ta vendosim Jezu Krishtin më në qendër të jetës 
sonë? Si mund ta bëjmë Atë më të rëndësishëm për shtëpinë tonë? 
Si mund të arrijmë ta njohim Krishtin më mirë nga sa e njohim tani?

• Çfarë “na kushton” të marrim shpresën, gëzimin dhe paqen që 
ofron Krishti? (Shih pjesën 2.) Kur e keni ndier shpresën, paqen 
dhe gëzimin që vijnë nga Shpëtimtari?
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• Përse mendoni se “nevoja më e madhe në të gjithë botën është 
një besim aktiv dhe i sinqertë në mësimet bazë të Jezusit të Naza-
retit”? (Shih pjesën 3.) Si mund ta tregoni besimin tuaj në mësimet 
e Krishtit kur ndiheni “[i] ofend[uar], [i] keqkupt[uar], [i] trajt[uar] 
padrejtësisht ose ashpërisht, ose [është bërë] mëkat ndaj [jush]”?

• Çfarë mund të mësojmë nga mësimet e Presidentit Hanter rreth 
frikës dhe besimit? (Shih pjesën 4.) Si mund të na ndihmojë besimi 
për ta mposhtur frikën? Mendoni mbi rastet kur Shpëtimtari ka 
qetësuar stuhitë në jetën tuaj ndërsa keni ushtruar besim në Të.

• Si mund të na ndihmojë këshilla e Presidentit Hanter te pjesa 5 
për “[ta] përqaf[uar] jetën me gëzim” edhe kur përjetojmë dhimb-
je, zhgënjime dhe sëmundje? Si mund të zhvillojmë një këndvësh-
trim të përjetshëm? Si ju ka ndihmuar Shpëtimtari që të keni një 
jetë me bollëk?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Mateu 11:28–30; Gjoni 14:6; 2 Nefi 31:19–21; Alma 5:14–16; 

7:10–14; 23:6; Helamani 3:35; 5:9–12; DeB 50:40–46; 93:1

Ndihmë për Studimin
“Ndërsa studioni, kushtojini vëmendje të kujdesshme ideve që ju 

vijnë në mendje dhe ndjenjave që ju vijnë në zemër” (Predikoni Un
gjillin Tim [2005], f. 18). Shqyrtoni mbajtjen e shënimeve për mbresat 
që merrni, edhe nëse duken sikur nuk kanë lidhje me fjalët që po 
lexoni. Ato mund të jenë pikërisht gjërat që Zoti do që t’ju zbulojë.
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“Po Ju Jap Paqen Time”

“Paqja mund të vijë te një individ vetëm nëpërmjet 
bindjes pa kushte – bindjes ndaj Atij që është 

Princi i paqes, që ka fuqinë të sjellë paqe.”

Nga Jeta e Hauard W. Hanterit
Një nga shokët e Presidentit Hauard W. Hanter, në Kuorumin e 
Të Dymbëdhjetëve, e përshkroi atë si një burrë “të një durimi të 
jashtëzakonshëm që vjen nga një paqe e brendshme e madhe” 1. 
Presidenti Hanter foli shpesh rreth paqes së brendshme, duke dhë-
në mësim se një person mund ta marrë atë vetëm duke iu drejtuar 
Perëndisë – duke mirëbesuar tek Ai, duke ushtruar besim dhe duke 
u përpjekur të bëjë vullnetin e Tij. Një paqe e tillë e ndihmoi atë 
përmes shumë kohërave të vështira.

Nga fundi i vitit 1975 një mjek rekomandoi operacion truri për 
bashkëshorten e Presidentit Hanter, Klerën. Presidenti Hanter u 
mundua me veten nëse operacioni ishte në interesin më të mirë të 
Klerës, pasi do ta sforconte trupin e brishtë të saj dhe mund të mos 
ia përmirësonte gjendjen. Ai shkoi në tempull, u këshillua me anë-
tarët e familjes dhe shpejt ndjeu se operacioni ofronte shpresën më 
të mirë për t’i dhënë Klerës pak lehtësim. Duke përshkruar ndjenjat 
e tij në ditën e operacionit, ai shkroi:

“Unë shkova me të deri te dyert e dhomës së operacionit, i dha-
shë një puthje dhe atë e morën mes dyerve. Ndërsa koha kalonte, 
unë prisja dhe pyesja veten. . . . Befas ankthi i madh u kthye në një 
ndjenjë paqeje. Unë e dija se vendimi i drejtë qe marrë dhe se lutjet 
e mia patën marrë përgjigje.” 2

Në vitin 1989, Presidenti Hanter pati një përvojë tjetër gjatë së ci-
lës ai ndjeu paqe në një kohë shqetësimi. Ai ishte në Jerusalem për 
të përkushtuar Qendrën e Universitetit “Brigam Jang” për Studime 
të Lindjes së Afërme. Disa grupe patën protestuar kundër pranisë 
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Ne duhet “t’i fiksojmë sytë te jezusi” dhe kurrë “[të mos] i 
largojmë sytë prej atij, tek i cili ne duhet të besojmë”.
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së Kishës në Jerusalem dhe disa patën kërcënuar për dhunë. Një 
nga folësit në përkushtim ishte Plaku Bojd K. Paker, i Kuorumit të 
Të Dymbëdhjetëve, që më vonë tregoi këtë incident:

“Ndërsa po flisja, pati një trazirë nga fundi i sallës. Burra me uni-
formë ushtarake patën hyrë në dhomë. Ata i dërguan një pusullë 
Presidentit Hanter. Unë u ktheva dhe pyeta për udhëzime. Ai tha: 
‘Kishte qenë një kërcënim për bombë. A je i trembur?’ Unë thashë: 
‘Jo’. Ai tha: ‘As unë; mbaroje bisedën’.” 3 Shërbimet e përkushtimit 
vijuan pa incident; nuk pati bombë.

Në situata si këto, Presidenti Hanter mirëbesonte në këtë premtim 
për paqe nga Shpëtimtari, që ai shpesh e citonte: “Unë po ju lë pa-
qen, po ju jap paqen time: unë po jua jap, po jo si e jep bota; zemra 
juaj mos u trondittë dhe mos u frikësoftë” (Gjoni 14:27).

Mësime të Hauard W. Hanterit
1

Jezu Krishti është burimi ynë i paqes së vërtetë.

Në profetizimin e lindjes së Krishtit, më shumë se 700 vjet për-
para se të ndodhte, profeti Isaia përdori tituj që shprehin admirim 
të madh. . . . Një nga këta tituj që është me interes të veçantë në 
botën tonë të tanishme është “Princ i paqes” (Isaia 9:6). “Nuk do 
të ketë të sosur rritja e perandorisë së tij dhe paqja”, deklaroi Isaia 
(v. 7). Çfarë shprese drithëruese për një botë të lodhur nga lufta 
dhe të rënduar me mëkat! 4

Paqja, për të cilën bota është e dëshiruar, është një kohë ndalimi 
veprimesh luftarake; por njerëzit nuk e kuptojnë se paqja është 
gjendja e ekzistencës që vjen te njeriu vetëm me kushtet dhe krite-
ret e vendosura nga Perëndia dhe në asnjë mënyrë tjetër.

Në një psalm te Libri i Isaias janë këto fjalë: “Mendjes që pushon 
te ti, ti i ruan një paqe të përsosur, sepse kjo ka besim te ti”. (Isaia 
26:3.) Kjo paqe e përsosur e përmendur nga Isaia i vjen njeriut 
vetëm nëpërmjet një besimi në Perëndi. Kjo nuk kuptohet nga një 
botë mosbesuese.

Në rastin e fundit që Jezusi pati darkë me Të Dymbëdhjetët, Ai 
lau këmbët e tyre, ndau bukë për ta dhe u përcolli kupën; mandej, 
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pasi Juda u largua prej tyre, Mësuesi u foli atyre njëfarë kohe. Mi-
dis gjërave të tjera, Ai u tregoi për vdekjen e Tij të afërt dhe për 
trashëgiminë që la për secilin prej tyre. Ai nuk pati grumbulluar 
asnjë mall, pronë dhe as pasuri. Analet nuk na tregojnë për ndonjë 
zotërim përveç rrobave që Ai kishte veshur dhe në ditën tjetër pas 
kryqëzimit ato do të ndaheshin nga ushtarët, që do të hidhnin short 
për pallton e Tij. Dhurata e Tij iu dha dishepujve të Tij me këto fjalë 
të thjeshta, por të thella: “Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time: 
unë po ua jap, po jo si e jep bota; zemra juaj mos u trondittë dhe 
mos u frikësoftë”. (Gjoni 14:27.)

Ai përdori formën judease të përshëndetjes dhe bekimit: “Po ju 
jap paqen time”. Kjo përshëndetje dhe ky dhurim nuk duhet të ishte 
marrë prej tyre në kuptimin e zakonshëm, sepse Ai tha: “. . . unë po 
ua jap, po jo si e jep bota”. Jo urime boshe, jo thjesht ceremoni e 
lëmuar, siç i përdorin fjalët njerëzit e botës si çështje zakoni; por si 
autor dhe Princ i paqes, Ai ua dha atë atyre. Ai ua dhuroi atë atyre 
dhe tha: “Zemra juaj mos u trondittë dhe mos u frikësoftë”. Brenda 
pak orësh ata do të prekeshin nga shqetësimi, por me paqen e Tij 
ata mund të mposhtnin frikën dhe të qëndronin besnikë.

Deklarata e Tij e fundit për ta përpara lutjes së mbylljes në atë 
mbrëmje të paharrueshme ishte kjo: “. . . në botë do të keni mundi-
me, por merrni zemër, unë e munda botën”. (Gjoni 16:33.)5

2
Ne e arrijmë paqen kur i jetojmë parimet e ungjillit.

Ka vetëm një dorë udhërrëfyese në univers, vetëm një dritë vërtet 
të pagabueshme, një fanar shprese për botën. Ajo dritë është Jezu 
Krishti, drita dhe jeta e botës, drita që një profet i Librit të Mormonit 
e përshkroi si “një dritë që është pa mbarim që nuk mund të errë-
sohet kurrë”. (Mosia 16:9.)

Ndërsa kërkojmë për bregun e sigurisë dhe paqes, nëse jemi gra 
dhe burra, familje, bashkësi apo kombe të veçanta, Krishti është 
i vetmi fanar në të cilin ne mund të mbështetemi përfundimisht. 
Është Ai që tha për misionin e Vet: “Unë jam udha, e vërteta dhe 
jeta”. (Gjoni 14:6.) . . .

Shqyrtoni, për shembull, këtë udhëzim nga Krishti për dishepujt 
e Tij. Ai tha: “Duani armiqtë tuaj, bekoni ata që ju mallkojnë, u bëni 
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të mirë atyre që ju urrejnë, dhe lutuni për ata që ju keqtrajtojnë dhe 
ju përndjekin”. (Mateu 5:44.)

Mendoni për atë që kjo këshillë e vetme do të bënte në lagjen 
tuaj dhe timen, në bashkësitë në të cilat ju dhe fëmijët tuaj jetoni, në 
kombet që formojnë familjen tonë të madhe globale. Unë e kuptoj 
se kjo doktrinë është një sfidë e rëndësishme, por sigurisht ajo është 
një sfidë më e pranueshme sesa detyrat e tmerrshme që na vihen 
prej luftës dhe varfërisë dhe dhimbjes që bota vijon të përballë.6

Kur përpiqemi të ndihmojmë ata që na kanë ofenduar, kur lutemi 
për ata që na kanë përdorur padrejtësisht, jeta jonë mund të jetë e 
bukur. Ne mund të kemi paqe kur jemi në unitet me Shpirtin dhe me 
njëri- tjetrin ndërsa i shërbejmë Zotit dhe mbajmë urdhërimet e Tij.7

Bota në të cilën jetojmë, qoftë pranë shtëpisë apo tutje larg, ka 
nevojë për ungjillin e Jezu Krishtit. Ai siguron të vetmen mënyrë 
me të cilën bota do të njohë ndonjëherë paqe. . . . Ne kemi nevojë 
për një botë më paqësore, që krijohet nga familje dhe fqinjësi e 
bashkësi më paqësore. Për të siguruar dhe forcuar një paqe të tillë, 
“ne duhet t’i duam të tjerët, madje kundërshtarët tanë si dhe miqtë” 
[Mësimet e Presidentëve të Kishës: Jozef Smith (2009), f. 421]. . . . Ne 
duhet të shtrijmë dorën e miqësisë. Ne duhet të jemi më bujarë, më 
zemërbutë, më falës dhe më të ngadaltë për t’u inatosur.8

Mënyra kryesore e Perëndisë për të vepruar është nëpërmjet 
bindjes dhe durimit dhe tolerancës, jo nëpërmjet shtrëngimit dhe 
kundërvënies së ashpër. Ai vepron me anë të kërkesës së butë dhe 
me nxitje të ëmbël.9

Nuk ka premtim për paqe për ata që e kundërshtojnë Perëndinë, 
për ata që nuk do t’i mbajnë urdhërimet e Tij ose për ata që i shke-
lin ligjet e Tij. Profeti Isaia foli për rënien dhe korrupsionin e udhë-
heqësve dhe pastaj vazhdoi me këshillat e tij duke thënë: “Por të 
pabesët janë si deti i trazuar, që nuk mund të qetësohet dhe ujërat 
e të cilit vjellin llucë dhe baltë. ‘Nuk ka paqe për të pabesët’, thotë 
Perëndia im”. (Isaia 57:20–21.) . . .

. . . Indiferenca ndaj Shpëtimtarit ose mosmbajtja e urdhërimeve 
të Perëndisë shkakton pasiguri, trazirë të brendshme dhe grindje. 
Këto janë e kundërta e paqes. Paqja mund të vijë te një individ ve-
tëm nëpërmjet bindjes pa kushte – bindjes ndaj Atij që është Princi 
i paqes, që ka fuqinë të sjellë paqe.10
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Shqetësimet e botës shpesh të shprehura në tituj alarmues të arti-
kujve duhet të na kujtojnë të kërkojmë paqen që vjen nga të jetuarit e 
parimeve të thjeshta të ungjillit të Krishtit. Pakicat zhurmëmëdha nuk 
do ta prishin paqen tonë të shpirtit nëse ne i duam bashkënjerëzit tanë 
dhe kemi besim në sakrificën shlyese të Shpëtimtarit dhe sigurinë e 
qetë që Ai jep për jetën e përjetshme. Ku e gjejmë ne një besim të 
tillë në një botë të trazuar? Zoti tha: “Lypni dhe do t’ju jepet; kërkoni 
dhe do të gjeni; trokitni dhe do t’ju hapet. Sepse kushdo që lyp, merr, 
kush kërkon, gjen dhe do t’i hapet atij që troket”. (Lluka 11:9–10.)11

Duket se dy të vërteta të përjetshme duhet të pranohen nga të 
gjithë nëse ne duhet të gjejmë paqe në këtë botë dhe jetë të për-
jetshme në botën që vjen. 1) Që Jezusi është Krishti, biri i vërtetë i 
përjetshëm i Atit tonë Qiellor, që erdhi në tokë për qëllimin e saktë 
të shëlbimit të njerëzimit nga mëkati dhe varri, dhe që Ai jeton për 
të na kthyer drejt pranisë së Atit. 2) Që Jozef Smithi ishte profeti i 
Tij, u përgatit në ditët e mëvonshme për të rivendosur të vërtetën 
që pati humbur për njerëzimin për shkak të shkeljes. Nëse të gjithë 
njerëzit do t’i pranonin dhe jetonin këto dy të vërteta themelore, 
paqja do t’i sillej botës.12

Nëse ju, vetë, u rezistoni . . . tundimeve dhe vendosni të paguani 
çmimin e përditshëm, ta jetoni Ligjin e Korrjes së të Mbjellave me 
mendime dhe praktika të pastra morale, me raporte të drejta dhe të 
ndershme, me integritet dhe vetëdije në studimet tuaja, duke agjë-
ruar, lutur dhe adhuruar, ju do të vilni frytet e lirisë dhe të paqes së 
brendshme dhe begati.13

Një jetë e mbushur me shërbim bujar gjithashtu do të mbushet 
me paqe që e kapërcen të kuptuarin [tonë]. . . . Kjo paqe mund të 
vijë vetëm nëpërmjet të jetuarit të parimeve të ungjillit. Këto parime 
përbëjnë programin e Princit të Paqes.14

Kaq shumë është përllogaritur në botën tonë për të shkatërruar 
. . . paqen personale me mijëra lloje mëkatesh dhe tundimesh. Ne 
lutemi që jeta e shenjtorëve të jetohet në harmoni me shembullin e 
përsosur të vendosur për ne nga Jezusi i Nazaretit.

Ne lutemi që përpjekjet e Satanit do të dështojnë, që jeta vetja-
ke mund të jetë paqësore dhe e qetë, që familjet të mund të jenë 
pranë dhe të vëmendshme me çdo pjesëtar, që lagjet dhe kunjet, 
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degët dhe distriktet të mund të formojnë trupin e madh të Krishtit, 
t’i përgjigjen çdo nevoje, duke zbutur çdo lëndim, duke shëruar 
çdo plagë gjersa e gjithë bota, siç u lut Nefi, do të “shko[jë] përpara 
me një vendosmëri në Krisht, duke pasur një ndriçim të përkryer të 
shpresës dhe një dashuri për Perëndinë dhe për gjithë njerëzit”. . . .

“Vëllezërit e mi të dashur”, vijoi Nefi, “kjo është udha; dhe s’ka 
udhë tjetër”. (2 Nefi 31:20–21.)15

“Një jetë e mbushur me shërbim bujar gjithashtu do të 
mbushet me paqe që e kapërcen të kuptuarin [tonë].”
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3
Shpëtimtari mund të na ndihmojë të gjejmë 

paqe pavarësisht trazirës rreth nesh.

Jezusit nuk ia kursyen pikëllimin e dhimbjen dhe vuajtjen e godit-
jen. Nuk ka gjuhë që mund të shprehë barrën e pashqiptuar që Ai 
duroi, as nuk kemi ne urtësinë që të kuptojmë përshkrimin e profe-
tit Isaia për Të si “njeri i dhimbjeve”. (Isaia 53:3.) Anija e Tij u trondit 
shumicën e jetës së Tij, dhe, të paktën sipas syve të vdekshmërisë, 
ajo pësoi përplasjen fatale në bregun shkëmbor të Kalvarit. Neve na 
kërkohet të mos shohim në jetë me sy të vdekshmërisë; me shikim 
shpirtëror ne e dimë se diçka krejt tjetër po ndodhte në kryq.

Paqja ishte në buzët dhe në zemrën e Shpëtimtarit pavarësisht 
sa egërsisht sulej shtrëngata. Qoftë kështu me ne – në vetë zemrat 
tona, në vetë shtëpitë tona, në kombet tona të botës dhe madje në 
goditjet që përball herë pas here Kisha. Ne nuk duhet të presim të 
kalojmë nëpër jetë individualisht apo kolektivisht pa një kundërshti.16

Dikush mund të jetojë në mjedis të bukur dhe paqësor por, për 
shkak të një grindjeje a mosmarrëveshjeje të brendshme, mund të 
jetë në një gjendje trazire të përhershme. Nga ana tjetër, dikush 
mund të jetë në mes të shkatërrimit të plotë dhe gjakderdhjes së 
luftës dhe përsëri të ketë kthjelltësinë e një paqeje të pathënë. Nëse 
vështrojmë nga njeriu dhe mënyrat e botës, do të gjejmë trazirë dhe 
rrëmujë. Vetëm nëse kthehemi te Perëndia, ne do të gjejmë paqe për 
shpirtin pa prehje. Kjo u bë e qartë nga fjalët e Shpëtimtarit: “Në botë 
do të keni mundime” (Gjoni 16:33); dhe në dhuratën e Tij për Të Dy-
mbëdhjetët dhe gjithë njerëzimin, Ai tha: “Unë po ju lë paqen, po ju 
jap paqen time: unë po jua jap, po jo si e jep bota. . . .” (Gjoni 14:27.)

Ne mund ta gjejmë këtë paqe tani në një botë konflikti vetëm 
nëse e pranojmë dhuratën e Tij të madhe dhe ftesën e Tij të mëtej-
shme: “Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe 
unë do t’ju jap çlodhje.

Merrni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë, sepse unë 
jam zemërbutë dhe i përulur nga zemra; dhe ju do të gjeni prehje 
për shpirtrat tuaj”. (Mateu 11:28–29.)

Kjo paqe na mbron ne nga trazira e botës. Njohuria se Perëndia 
jeton, se ne jemi fëmijët e Tij dhe se Ai na do, qetëson zemrën e 
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trazuar. Përgjigjja për kërkimin është te besimi në Perëndi dhe në 
Birin e Tij, Jezu Krishtin. Kjo do të sjellë paqe për ne tani dhe në 
përjetësinë që pason.17

Në këtë botë rrëmuje dhe ngutjeje, përparimi tokësor, ne kemi ne-
vojë të kthehemi te thjeshtësia e Krishtit. . . . Ne kemi nevojë të studi-
ojmë bazat e thjeshta të të vërtetave të dhëna mësim nga Mësuesi dhe 
të fshijmë gjërat kundërshtuese. Besimi ynë në Perëndi duhet të jetë 
real dhe jo me spekulime. Ungjilli i rivendosur i Jezu Krishtit mund 
të jetë i fuqishëm, me ndikim të thellë dhe pranimi i vërtetë na jep 
një përvojë të rëndësishme fetare. Një nga forcat më të mëdha të fesë 
mormone është ky kthim i besimit në mendim e sjellje të përditshme. 
Kjo zëvendëson trazirën dhe rrëmujën me paqen dhe qetësinë.18

4
Duke i fiksuar sytë tanë te Jezusi, ne mund të triumfojmë 

mbi elementët që do të shkatërronin paqen.

Më lejoni të kujtoj një nga historitë e mëdha të fitores së Krishtit 
mbi atë që duket se na provon dhe na gjykon dhe na sjell frikë në 
zemër. Ndërsa dishepujt e Krishtit kishin dalë në një nga udhëtimet 
e tyre të shpeshta nëpër detin e Galilesë, nata ishte e errët dhe 
moti ishte i keq dhe me stuhi. Dallgët qenë të trazuara dhe era e 
fuqishme, dhe këta burra të vdekshëm, të brishtë qenë trembur. 
Fatkeqësisht nuk qe askush me ta që t’i qetësonte dhe t’i shpëtonte, 
sepse Jezusi qe lënë vetëm në breg.

Si gjithmonë, Ai po i ruante ata. Ai i donte ata dhe kujdesej për 
ta. Në çastin e tyre të një ankthi të skajshëm ata vërejtën dhe panë 
në errësirë një shëmbëlltyrë me një rrobë që valëvitej, duke ecur 
drejt tyre mbi kreshtat e detit. Ata bërtitën të tmerruar nga pamja, 
duke menduar se ishte një fantazmë që ecte mbi valë. Dhe përmes 
stuhisë dhe errësirës për ta – siç është aq shpesh për ne, kur, për-
mes errësirës së jetës, oqeani duket aq i madh dhe barkat tona aq 
të vogla – erdhi zëri më i fuqishëm dhe sigurues i paqes me këtë 
thënie të thjeshtë: “Jam unë, mos kini frikë!” Pjetri thirri: “Zot, nëse 
je ti, më urdhëro të vij te ti mbi ujëra”. Dhe përgjigjja e Krishtit për 
të ishte njësoj si për të gjithë ne: “Eja”.

Pjetri u hodh tek ana e barkës dhe në dallgët e trazuara dhe ndër-
sa sytë e tij qenë fiksuar te Zoti, era mund t’ia shprishte flokët dhe 
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stërkalat mund t’ia lagnin rrobat, por gjithçka ishte mirë. Vetëm kur 
me besimin e lëkundur ai e hoqi vështrimin nga Mësuesi për të vësh-
truar dallgët e furishme dhe humnerën e zezë poshtë tij, vetëm atë-
herë ai filloi të fundosej. Përsëri, si shumë prej nesh, ai bërtiti: “O 
Zot, shpëtomë!” As Jezusi nuk e la atë. Ai zgjati dorën dhe e kapi 
dishepullin që po fundosej me qortimin e butë: “O njeri besimpak, 
pse dyshove?”

Më pas hipën të sigurt në anijen e tyre të vogël, ata panë erën të 
pushonte dhe rrapëllima e dallgëve u bë valëzim. Shpejt ata qenë në 
limanin e tyre, në portin e tyre të sigurt, ku të gjithë mund të shpre-
sojnë një ditë të jenë. Ekuipazhi si dhe dishepujt e Tij qenë mbushur 
me një habi të madhe. Disa prej tyre iu drejtuan Atij me një titull që 
unë po e deklaroj sot: “Me të vërtetë ti je Biri i Perëndisë!” (Përshta-
tur nga Farrar, The Life of Christ, f. 310–313; shih Mateu 14:22–33.)

Është besimi im i palëkundur që nëse si njerëz individual, si fa-
milje, komunitete dhe kombe, ne mund t’i fiksojmë sytë te Jezusi, si 
Pjetri, ne gjithashtu mund të ecim fitimtarë mbi “dallgët gllabëruese 
të mosbesimit” dhe të qëndrojmë “të patrembur midis erërave në 
rritje të dyshimit”. Por nëse i largojmë sytë prej Atij, tek i cili ne duhet 
të besojmë, siç është aq e lehtë të bëhet dhe bota është aq shumë e 
tunduar ta bëjë, nëse vështrojmë te fuqia dhe furia e atyre faktorëve 
të tmerrshëm e shkatërrimtarë rreth nesh në vend që të shohim tek 
Ai që mund të na ndihmojë dhe shpëtojë, atëherë ne do të fundosemi 
pashmangshmërisht në një det konflikti e dhimbjeje dhe dëshpërimi.

Në kohë të tilla kur ne ndiejmë që vërshimet po na kërcënojnë të 
na fundosin dhe thellësia do të gllabërojë anijen e tronditur të besi-
mit tonë, unë lutem që ne të mund kurdoherë të dëgjojmë përmes 
stuhisë dhe errësirës atë shqiptim të ëmbël nga Shpëtimtari i botës: 
“Qetësohuni; jam unë, mos kini frikë!” (Mateu 14:27.)19

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Presidenti Hanter na mëson se Jezu Krishti është burimi i paqes së 

vërtetë (shih pjesën 1). Çfarë përvojash ju kanë ndihmuar të arrini 
ta dini këtë të vërtetë? Si mund ta marrim paqen që Jezusi na ofron?
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• Si na sjell të dashurit e të tjerëve paqe? (Shih pjesën 2.) Si na ndih-
mon të jetuarit e ungjillit që të kemi paqe? Përse është “bindj[a] pa 
kushte” ndaj Shpëtimtarit e nevojshme për ne që të kemi paqe?

• Rishikoni mësimet e Presidentit Hanter te pjesa 3. Si e keni për-
jetuar plotësimin e premtimit të Shpëtimtarit që t’ju “jap çlodhje” 
nga barrët tuaja ndërsa ju vini tek Ai?

• Reflektoni mbi tregimin e Presidentit Hanter për Pjetrin që ecën 
mbi ujë (shih pjesën 4). Çfarë mund të mësoni nga ky tregim rreth 
asaj se si të gjeni paqe në kohë trazire? Si ju ka ndihmuar Shpëtim-
tari të “qetësoh[eni]” dhe të “mos kini frikë” në kohë të vështira?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Psalmeve 46:10; 85:8; Isaia 32:17; Marku 4:36–40; Romakëve 8:6; 

Galatasve 5:22–23; Filipianëve 4:9; Mosia 4:3; DeB 19:23; 59:23; 
88:125

Ndihmë për Mësimdhënien
Ftojini anëtarët e klasës të zgjedhin një nga pjesët në kapitullin 

që do t’u pëlqente të diskutonin dhe të formonin një grup me të 
tjerë që zgjedhin të njëjtën pjesë. Nxiteni secilin grup të diskutojë 
mbi pyetjen përkatëse në fund të kapitullit.

Shënime
 1. Në Eleanor Knowles, Howard W. Hunt

er (1994), f. 185.
 2. Në Knowles, Howard W. Hunter, f. 266.
 3. Boyd K. Packer, “President Howard W. 

Hunter—He Endured to the End”, En
sign, prill 1995, f. 29.

 4. “The Gifts of Christmas”, Ensign, dhje-
tor 2002, f. 16.

 5. Në Conference Report, tetor 1966, f. 
15–16.

 6. “The Beacon in the Harbor of Peace”, 
Ensign, nëntor 1992, f. 18.

 7. The Teachings of Howard W. Hunter, 
red. Clyde J. Williams (1997), f. 40.

 8. “A More Excellent Way”, Ensign, maj 
1992, f. 61, 63.

 9. “The Golden Thread of Choice”, En
sign, nëntor 1989, f. 18.

 10. Në Conference Report, tetor 1966, f. 16.
 11. Në Conference Report, tetor 1969, f. 

113.
 12. The Teachings of Howard W. Hunter, f. 

172–173.
 13. The Teachings of Howard W. Hunter, f. 

73–74.
 14. “The Gifts of Christmas”, f. 19.
 15. Në Conference Report, prill 1976, f. 

157.
 16. “Master, the Tempest Is Raging”, En

sign, nëntor 1984, f. 35.
 17. Në Conference Report, tetor 1966, f. 

16–17.
 18. Në Conference Report, tetor 1970, f. 

131–32.
 19. “The Beacon in the Harbor of Peace”, 

f. 19.



60

Gjatë sprovave tona, shpëtimtari i drejton secilit prej nesh ftesën që ai i 
drejtoi burrit te pellgu i betesdës: “a dëshiron të shërohesh?” (Gjoni 5:6).
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Vështirësia – Pjesë e Planit 
të Perëndisë për Përparimin 

Tonë të Përjetshëm

“Kur [vështirësitë e moralshmërisë] na përulin e 
na përmirësojnë dhe na mësojnë e na bekojnë, 
ato mund të jenë mjete të fuqishme në duart e 

Perëndisë për të na bërë njerëz më të mirë.”

Nga Jeta e Hauard W. Hanterit
Në konferencën e përgjithshme të prillit 1980, Plaku Hauard W. Han-
ter, atëherë anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, tregoi për 
bashkimin me një turmë të madhe për të parë garat me barka të gjata 
në Samoa. “Turma ishte e paduruar”, tha ai, “dhe shumica e vështrime-
ve qenë drejtuar nga deti, duke ruajtur për shenjën e parë të [barkave]. 
Befas pati një gjëmim nga turma ndërsa barkat u dukën në largësi. Se-
cili prej tyre kishte një ekuipazh prej pesëdhjetë rremtarësh të fuqishëm 
që zhytnin dhe tërhiqnin rremat me ritëm që i shtynte barkat përmes 
valëve dhe duke shkumëzuar ujin – një pamje e mrekullueshme.

Barkat dhe burrat shpejt qenë në pamje të plotë ndërsa garonin 
drejt fundit. Edhe pse këta burra të fuqishëm tërhiqnin me forcën e 
tyre, pesha e barkës me pesëdhjetë burra lëvizte kundër një force 
të madhe të kundërt – rezistencës së ujit.

Brohoria e turmës arriti kulmin kur barka e gjatë e parë kaloi 
vijën e fundit.”

Pas garës, Plaku Hanter shkoi te doku ku qenë lidhur barkat dhe 
foli me një nga rremtarët, që i shpjegoi se bashi i barkës së gjatë 
“është ndërtuar në mënyrë të tillë që pret dhe ndan ujin përmes për 
të ndihmuar mposhtjen e rezistencës që ngadalëson shpejtësinë e 
barkës. Ai më tej shpjegoi se tërheqja e rremave kundër rezistencës 
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së ujit krijon forcën që e bën barkën të lëvizë përpara. Rezistenca 
krijon edhe kundërshtim edhe lëvizje përpara.” 1

Plaku Hanter e përdori garën e barkave në Samoa për fillimin e një 
bisede rreth qëllimeve të vështirësisë. Gjatë shërbesës së tij si Apos-
tull, ai foli shumë herë rreth vështirësisë, duke dhënë këshillë, shpre-
së dhe nxitje. Ai foli nga përvoja vetjake, që kishte duruar sëmundje 
që kërcënonin jetën dhe sprova të tjera. Ai dëshmoi me bindje të 
palëkundur se në kohë shqetësimesh, “Jezu Krishti zotëron fuqinë për 
të lehtësuar barrët tona dhe për t’i bërë më të lehta ngarkesat tona”.2

Mësime të Hauard W. Hanterit
1

Vështirësia është pjesë e planit të Perëndisë 
për përparimin tonë të përjetshëm.

Unë kam vërejtur se jeta – çdo jetë – ka një pjesë të plotë ngrit-
jesh dhe uljesh. Vërtet, ne shohim shumë gëzime dhe hidhërime 
në botë, shumë plane të ndryshuara dhe drejtime të reja, shumë 
bekime që jo gjithmonë duken ose ndihen si bekime dhe shumë që 
na përulin dhe na e përmirësojnë durimin tonë dhe besimin tonë. 
Ne të gjithë i kemi ato përvoja herë pas here dhe unë mendoj se 
gjithmonë do t’i kemi. . . .

. . . Presidenti Spenser W. Kimball, që dinte shumë rreth vuajtjes, 
zhgënjimit dhe rrethanave përtej kontrollit të tij, një herë shkroi:

“Duke qenë njerëzorë, ne do të largonim nga jeta jonë dhimbjet 
fizike dhe ankthin mendor dhe do ta siguronim veten me lehtësi 
dhe rehati të vazhdueshme, por nëse do të duhej të mbyllnim dyert 
për dëshpërimin dhe brengën, ne mund të jemi duke përjashtuar 
miqtë dhe mirëbërësit tanë më të mëdhenj. Vuajtja mund t’i bëjë 
shenjtorë njerëzit kur ata mësojnë durimin, vuajtjen dhe vetëpër-
mbajtjen” [Faith Precedes the Miracle (1972), f. 98].

Në atë deklaratë, Presidenti Kimball i referohet dyerve të mbyllura 
për disa përvoja në jetë. . . . Dyert mbyllen rregullisht në jetën tonë 
dhe disa nga këto mbyllje shkaktojnë dhimbje të vërtetë dhe dëshpë-
rim. Por unë vërtet e besoj se atje ku një derë e tillë mbyllet, një tjetër 
hapet (dhe ndoshta më shumë se një), me shpresë dhe bekime në 
fusha të tjera të jetës sonë që ndryshe mund të mos i kishim zbuluar.
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. . . Disa vite përpara, [Presidenti Marion G. Romni] tha se të gjithë 
burrat dhe gratë, përfshirë më besnikët dhe të përkushtuarit, do të 
gjejnë vështirësi dhe hidhërim në jetën e tyre, ngaqë, sipas fjalëve të 
Jozef Smithit: “Njerëzit duhet të vuajnë që të mund të vijnë në malin 
Sion dhe të ekzaltohen mbi qiejt” [Mësimet e Presidentëve të Kishës: 
Jozef Smith (2009), f. 242; shih Conference Report, tetor 1969, f. 57].

Presidenti Romni pastaj tha:

“Kjo nuk nënkupton se ne kërkojmë të vuajmë. Ne shmangim 
gjithçka që mundemi. Sidoqoftë, ne tani e dimë, dhe ne të gjithë e 
dinim kur u zgjodhëm të vinim në vdekshmëri, se këtu do të pro-
voheshim në rrethana vështirësie dhe hidhërimi. . . .

[Për më tepër,] plani i Atit për të provuar [dhe përmirësuar] fë-
mijët e tij nuk përjashtoi as vetë Shpëtimtarin. Vuajtja që ai mori 
përsipër të duronte, dhe të cilën e duroi, barazohej me vuajtjen e 
ndërthurur të të gjithë burrave [dhe grave kudo. Duke u dredhur e 
duke i dalë gjak dhe duke mos dashur ta pinte kupën, ai tha:] ‘Unë 
mora pjesë e i mbarova përgatitjet e mia për fëmijët e njerëzve’ 
(DeB 19:18–19)” (në Conference Report, tetor 1969, f. 57).

Të gjithë ne duhet t’i përfundojmë “përgatitjet [tona] për fëmijët e 
njerëzve” [DeB 19:19]. Përgatitjet e Krishtit qenë krejt të ndryshme 
nga tonat, por ne të gjithë kemi përgatitje për të bërë, dyer për të 
hapur. Për të bërë përgatitje të tilla të rëndësishme shpesh kërko-
het dhimbje, disa ndryshime të papritura në udhën e jetës dhe një 
nënshtrim, “madje sikurse një fëmijë i nënshtrohet atit të tij” [Mosia 
3:19]. Mbarimi i përgatitjeve të shenjta dhe hapja e dyerve çelestiale 
mund të na çojnë – vërtet, padyshim do të na çojnë – drejt e në orët 
e fundit të jetës sonë në vdekshmëri.3

Ne erdhëm në jetën në vdekshmëri për të ndeshur rezistencë. Ajo 
ishte pjesë e planit për përparimin tonë të përjetshëm. Pa tundim, 
sëmundje, dhembje dhe hidhërim, nuk do të ketë mirësi, virtyt, 
vlerësim për mirëqenien apo gëzim. . . . Ne duhet të kujtojmë se po 
ato forca rezistence që pengojnë përparimin tonë na ofrojnë neve 
gjithashtu mundësi për t’i kapërcyer.4
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2
Fatkeqësitë tona në vdekshmëri janë 

për rritjen dhe përvojën tonë.

Kur [vështirësitë e vdekshmërisë] na përulin e na përmirësojnë 
dhe na mësojnë e na bekojnë, ato mund të jenë mjete të fuqishme 
në duart e Perëndisë për të na bërë njerëz më të mirë, për të na 
bërë më mirënjohës, më të dashur dhe më vlerësues për njerëzit e 
tjerë në kohët e veta të vështirësisë.

Po, ne të gjithë kemi çaste të vështira, individualisht dhe kolek-
tivisht, por edhe në kohët më të ashpra, në lashtësi dhe në kohët 
moderne, ato probleme dhe profeci nuk synuan kurrë të bënin 
gjë tjetër veçse të bekonin të drejtët dhe të ndihmonin ata që janë 
më pak të drejtë të lëvizin drejt pendimit. Perëndia na do ne, dhe 
shkrimet e shenjta na thonë se Ai “dha Birin e tij të vetëmlindurin, 
që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të 
përjetshme” [Gjoni 3:16].5

Patriarku i madh i Librit të Mormonit, Lehi, i foli në mënyrë nxitëse 
birit të tij Jakobit, bir i lindur në vendin e shkretë në një kohë mundi-
mi e kundërshtie. Jeta e Jakobit nuk ishte siç mund të kishte pritur të 
ishte dhe jo siç mund ta kishte përvijuar kursi ideal i përvojës. Ai pati 
vuajtur hidhërime dhe zhgënjime, por Lehi i premtoi se hidhërime të 
tilla do të shenjtëroheshin për të mirën e birit të tij (shih 2 Nefi 2:2).

Pastaj Lehi shtoi këto fjalë që janë bërë klasike:

“Pasi, është e nevojshme që të ketë një kundërshtim në të gjitha 
gjërat. Po të mos ishte kështu, . . . drejtësi nuk mund të kishte, as 
ligësi, as shenjtëri ose mjerim, as të mirë ose të keqe” (2 Nefi 2:11).

Unë jam ngushëlluar shumë ndër vite me këtë shpjegim të disa prej 
dhimbjeve dhe zhgënjimeve të jetës. Unë jam ngushëlluar edhe më 
shumë që më të mëdhenjtë e burrave dhe grave, përfshirë Birin e Pe-
rëndisë, janë përballur me një kundërshti të tillë me qëllim që të kup-
tojnë më mirë ndryshimin midis drejtësisë dhe ligësisë, shenjtërisë dhe 
mjerimit, së mirës dhe së keqes. Nga izolimi në errësirë e në lagështi 
në burgun Liberti, Profeti Jozef Smith mësoi se në qoftë se jemi thirrur 
të kalojmë përmes fatkeqësisë, është për rritjen dhe përvojën tonë dhe 
përfundimisht do të jetë për të mirën tonë (shih DeB 122:5–8).
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Atje ku një derë mbyllet, një tjetër hapet, madje edhe për një profet 
në burg. Ne nuk jemi gjithmonë mjaft të urtë, as me mjaft përvojë për të 
gjykuar siç duhet të gjitha hyrjet e daljet e mundshme. Shtëpia e madhe 
që Perëndia përgatit për secilin nga fëmijët e Tij të dashur mund të ketë 
vetëm korridore dhe parmakë të caktuar, qilima dhe perde të veçanta 
në të cilat Ai do që ne ta bëjmë udhën tonë për ta zotëruar atë. . . .

Në kohë të ndryshme në jetën tonë, ndoshta në kohë të përsë-
ritura në jetën tonë, ne vërtet duhet ta pranojmë se Perëndia di atë 
që ne nuk e dimë dhe sheh atë që ne nuk e shohim. “ ‘Duke qenë 
se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja 
nuk janë rrugët e mia’, thotë Zoti” (Isaia 55:8).

Nëse keni shqetësime në shtëpi me fëmijë arrakatë, nëse vuani 
dështime financiare dhe lodhje emocionale që kërcënojnë shtëpitë 
tuaja e lumturinë tuaj, nëse duhet të përballeni me humbjen e jetës 
ose shëndetit, paqe pastë në shpirtin tuaj. Ne nuk do të tundohemi 
përtej aftësive tona për të duruar [shih 1 Korintasve 10:13; Alma 

Kur jozef smithi ishte në burgun liberti, Zoti i zbuloi atij se 
vështirësia mund të na japë përvojë dhe të jetë për të mirën tonë.
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13:28; 34:39]. Rrugët e tërthorta e zhgënjimet tona janë shtegu i 
ngushtë dhe i ngushtuar drejt Tij.6

3
Ne kemi çdo arsye të jemi optimistë dhe 

të sigurt edhe në kohë vështirësie.

Gjithmonë ka pasur disa vështirësi në jetën në vdekshmëri dhe 
gjithmonë do të ketë. Por duke ditur atë që dimë, dhe duke jetuar 
siç duhet të jetojmë, vërtet nuk ka vend, nuk ka justifikim, për pe-
simizëm dhe dëshpërim.

Gjatë jetës sime kam parë dy luftëra botërore, plus Korenë, plus 
Vietnamin dhe [më shumë]. Unë e kam bërë udhën time përmes 
Depresionit dhe ia kam dalë të shkoj në shkollë për drejtësi ndërsa 
kisha krijuar një familje të re në të njëjtën kohë. Unë kam parë bur-
sat dhe ekonominë botërore të kalojë në çmenduri dhe kam parë 
disa despotë e tiranë të çakërdisen, gjithçka nga ato që shkaktuan 
nëpër botë një goxha trazirë gjatë procesit.

Kështu shpresoj se ju nuk do të besoni se gjithë vështirësitë e 
botës janë ngjeshur vetëm në dekadën tuaj, ose se gjërat nuk kanë 
qenë kurrë më keq sesa janë për ju personalisht, apo se ato nuk do 
të bëhen kurrë më mirë. Unë ju siguroj edhe një herë se gjërat kanë 
qenë më keq dhe ato do të bëhen gjithmonë më mirë. Ato bëhen 
gjithmonë kështu – veçanërisht kur ne e jetojmë dhe e duam ungjillin 
e Jezu Krishtit dhe i japim mundësinë të lulëzojë në jetën tonë. . . .

Në të kundërt me atë që mund të thonë disa, ju keni çdo arsye në 
këtë botë për të qenë të lumtur dhe për të qenë optimistë dhe për 
të qenë të sigurt. Çdo brez qysh kur koha filloi ka pasur disa gjëra 
për të kapërcyer dhe disa probleme për t’i zgjidhur.7

4
Kur ne vijmë te Shpëtimtari, Ai do t’i lehtësojë barrët 

tona dhe do t’i bëjë më të lehta ngarkesat tona.

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

Merrni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë, sepse unë 
jam zemërbutë dhe i përulur nga zemra; dhe ju do të gjeni prehje 
për shpirtrat tuaj.
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Sepse zgjedha ime është e ëmbël dhe barra ime është e lehtë!” 
(Mateu 11:28–30.) . . .

. . . Kjo ofertë e mrekullueshme ndihme dhënë nga vetë Biri i 
Perëndisë nuk ishte kufizuar te galileasit e kohës së Tij. Kjo thirrje 
për të marrë mbi vete zgjedhën e Tij të ëmbël dhe për të pranuar 
barrën e Tij të lehtë nuk është kufizuar vetëm për breznitë e shku-
ara. Ajo ishte dhe është një thirrje universale për të gjithë popujt, për 
të gjithë qytetet dhe kombet, për çdo burrë, grua dhe fëmijë kudo.

Në vetë kohët tona të mëdha të nevojës nuk duhet ta shpërfillim 
këtë përgjigje që nuk mungon kurrë për andrallat dhe telashet e 
botës sonë. Këtu është premtimi për paqe dhe mbrojtje vetjake. Këtu 
është fuqia për të falur mëkatet e të gjitha periudhave kohore. Ne, 
gjithashtu, duhet të besojmë se Jezu Krishti zotëron fuqinë për të leh-
tësuar barrët tona dhe për t’i bërë të lehta mundimet tona. Ne, gjith-
ashtu, duhet të vijmë tek Ai dhe atje të marrim prehje nga punët tona.

Sigurisht, detyrimet shkojnë me premtime të tilla. “Merrni mbi 
vete zgjedhën time”, lutet Ai. Në kohët biblike zgjedha ishte një 
pajisje që i ndihmonte shumë ata që lëronin fushën. Ajo lejonte 
forcën e një kafshe të dytë që të lidhej dhe të çiftohej me përpjekjen 
e një kafshe të vetme, duke e ndarë dhe pakësuar punën e rëndë 
të plugut apo qerres. Një barrë që ishte dërrmuese ose ndoshta e 
pamundur të mbahej nga një kafshë, mund të mbahej arsyeshëm 
dhe rehatshëm nga dy kafshë të lidhura së bashku në një zgjedhë 
të përbashkët. Zgjedha e Tij kërkon një përpjekje të madhe dhe 
të zellshme, por për ata që janë vërtet të kthyer në besim, zgjedha 
është e ëmbël dhe barra bëhet e lehtë.

Përse t’i përballojmë barrët vetëm, pyet Krishti, ose përse t’i për-
ballojmë ato me mbështetje tokësore që shpejt do të ligështohet? Për 
të ngarkuarit rëndë është zgjedha e Krishtit, është fuqia dhe paqja e 
të qëndruarit krah për krah me Perëndinë, që do të sigurojë mbësh-
tetjen, drejtpeshimin dhe forcën për t’iu përgjigjur sfidave tona dhe 
për të duruar detyrat tona këtu në tokën e fortë të vdekshmërisë.

Është e qartë, barrët vetjake të jetës ndryshojnë nga individi tek 
individi, por secili nga ne i ka ato. . . . Sigurisht, disa hidhërime si-
llen nga mëkatet e një bote që nuk ndjek këshillën e Atit [tonë] në 
Qiell. Cilido qoftë shkaku, asnjë nga ne nuk duket të jetë tërësisht 
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i lirë nga sfidat e jetës. Secilit dhe të gjithëve, Krishti në fakt u tha: 
“Përderisa të gjithë duhet të mbajmë një barrë dhe të tërheqim një 
zgjedhë, përse nuk duhet të mbajmë barrën e Tij dhe zgjedhën e Tij? 
Premtimi im për ju është që zgjedha ime është e ëmbël dhe barra 
ime është e lehtë”. (Shih Mateu 11:28–30.)8

5
Shenjtorët e ditëve të mëvonshme nuk duhet të 
frikësohen nga fatkeqësitë e ditëve të fundit.

Shkrimet e shenjta . . . tregojnë se do të ketë periudha kohe kur 
e gjithë bota do të ketë disa vështirësi. Ne e dimë se në periudhën 
tonë ungjillore padrejtësia, fatkeqësisht, do të jetë shumë e duk-
shme dhe do të sjellë vështirësi të pashmangshme dhe dhimbje e 
ndëshkim. Perëndia do ta ndërpresë këtë padrejtësi në vetë kohën e 
Tij, por detyra jonë është të jetojmë plotësisht dhe besnikërisht dhe 
jo të shqetësohemi për fatkeqësitë e botës apo kur bota do të mba-
rojë. Detyra jonë është ta kemi ungjillin në jetën tonë dhe të jemi 
një dritë e shkëlqyer, një qytet i ngritur mbi një kodër, që pasqyron 

“Dishepujt e Krishtit në çdo brezni ftohen, në të vërtetë urdhërohen, 
të mbushen me një shkëlqim të përsosur shprese.”



K a P i T u l l i  3

69

bukurinë e ungjillit të Jezu Krishtit dhe gëzimin e lumturinë që gjith-
monë do të vijë te çdo popull në çdo epokë kur mban urdhërimet.

Në këtë periudhë ungjillore të fundit do të ketë mundim të madh. 
(Shih Mateu 24:21.) Ne dimë se do të ketë luftëra dhe ushtima luftë-
rash (shih DeB 45:26) dhe e gjithë toka do të jetë në rrëmujë (shih 
DeB 45:26). Të gjitha periudhat ungjillore kanë pasur kohët e tyre të 
rrezikshme, por koha jonë do të përfshijë rrezik të mirëfilltë. (Shih 
2 Timoteut 3:1.) Njerëz të ligj do të lulëzojnë (shih 2 Timoteut 3:13), 
por atëherë njerëzit e ligj kanë lulëzuar shumë shpesh. Katastrofa 
do të vijnë dhe ligësia do të shumohet. (Shih DeB 45:27.)

Është e pashmangshme që përfundimi i natyrshëm i disa prej 
këtyre lloj profecive është frika dhe ajo nuk është frikë e kufizuar 
te një brez më i ri. Ajo është frikë që tregohet prej të gjitha moshave 
të cilët nuk e kuptojnë atë që kuptojmë ne.

Por dua të theksoj se këto ndjenja nuk u nevojiten shenjtorëve 
besnikë të ditëve të mëvonshme dhe ato nuk vijnë nga Perëndia. 
Izraelit të lashtë, Jehovai i madh i tha:

“Tregohuni të fortë dhe trima, mos kini frikë, mos u trembni prej 
tyre, sepse Zoti, Perëndia yt, është ai vetë që ecën me ty; ai nuk do 
të të lërë dhe nuk ka për të të braktisur. . . .

Përveç kësaj Zoti vetë ecën para teje; ai do të jetë me ty; nuk 
do të të lërë dhe s’ka për të të braktisur; mos u tremb dhe mos u 
tmerro.” (Ligji i Përtërirë 31:6, 8.)

Dhe juve, brezit tonë të mrekullueshëm në Izraelin bashkëkohor, 
Zoti i ka thënë:

“Prandaj, mos ki frikë, tufë e vogël; bëni mirë; le të bashkohen 
toka e ferri kundër jush, sepse, nëse ju ndërtoheni mbi shkëmbin 
tim, ato s’mund të triumfojnë. . . .

Shihni tek unë në çdo mendim; mos dyshoni, mos kini frikë.” 
(DeB 6:34, 36.)

Një këshillë e tillë gjendet nëpër të gjitha shkrimet tona të shenj-
ta bashkëkohore. Mbani vesh këtë sigurim: “Mos kini frikë, fëmijë 
të vegjël, sepse ju jeni të mitë dhe unë e kam mundur botën e ju 
jeni prej atyre që Ati im m’i ka dhënë”. (DeB 50:41.) “Në të vërtetë 
unë ju them juve, miqve të mi, mos kini frikë, zemrat tuaja duhet 
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të ngushëllohen; po, gëzohuni më shumë se kurrë dhe në gjithçka 
jepni falënderime.” (DeB 98:1.)

Në dritën e një këshille të tillë të mrekullueshme, unë mendoj se 
është detyra jonë të gëzohemi pak më shumë dhe të dëshpërohemi 
pak më pak, të falënderojmë për atë që kemi dhe për rëndësinë e 
bekimeve të Perëndisë për ne dhe të flasim pak më pak për atë që 
mund të mos e kemi ose atë që ankthi mund ta shoqërojë në kohë 
të vështira në këtë ose në çfarëdo breznie.

Një kohë shprese dhe emocioni të madh

Për shenjtorët e ditëve të mëvonshme kjo është një kohë shprese 
dhe emocioni të madh – një nga periudhat më madhështore në Ri-
vendosje dhe si rrjedhojë një nga periudhat më të mëdha në çfarëdo 
periudhe ungjillore, duke qenë se e jona është më e madhja e të gjitha 
periudhave ungjillore. Ne duhet të kemi besim dhe shpresë, dy nga 
cilësitë e mëdha themelore të çdo dishepullimi për Krishtin. Ne duhet 
të vazhdojmë të ushtrojmë besim në Perëndi, përderisa ai është parimi 
i parë në kodin tonë të besimit. Ne duhet të besojmë se Perëndia ka 
gjithë fuqinë, se Ai na do ne, dhe se puna e Tij nuk do të ndalet apo 
pengohet në jetën tonë individuale ose në botë në tërësi. . . .

Unë ju premtoj në emrin e Zotit, shërbëtor i të cilit jam, se Perën-
dia do ta mbrojë dhe do të kujdeset gjithnjë për popullin e Tij. Ne 
do të kemi vështirësitë tona ashtu sikurse çdo brezni dhe popull ka 
pasur vështirësi. Por me ungjillin e Jezu Krishtit, ju keni çdo shpresë 
dhe premtim e sigurim. Zoti ka fuqi mbi shenjtorët e Tij dhe do të 
përgatitë gjithmonë vende për paqe, mbrojtje dhe siguri për popu-
llin e Tij. Kur kemi besim në Perëndi ne mund të shpresojmë për një 
botë më të mirë – për ne personalisht dhe për të gjithë njerëzimin. 
Profeti Ethër dha mësim në lashtësi (dhe ai dinte diçka rreth trazira-
ve): “Prandaj, kushdo që beson në Perëndi, mund të shpresojë me 
siguri për një botë më të mirë, po, madje për një vend në krahun 
e djathtë të Perëndisë, shpresë e cila vjen nga besimi dhe shërben 
si një spirancë për shpirtrat e njerëzve, që do t’i bëjë ata të sigurt 
dhe të vendosur, gjithmonë plot me vepra të mira, duke qenë të 
udhëhequr për të lavdëruar Perëndinë”. (Ethëri 12:4.)
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Dishepujt e Krishtit në çdo brezni ftohen, në të vërtetë urdhëro-
hen, të mbushen me një shkëlqim të përsosur shprese. (Shih 2 Nefi 
31:20.)

Duke u përpjekur të largojë frikën

. . . Nëse besimi dhe shpresa jonë janë ankoruar te Krishti, te më-
simet, urdhërimet dhe premtimet e Tij, atëherë ne jemi në gjendje të 
mbështetemi në diçka vërtet të shquar, realisht të mrekullueshme, 
që mund të ndajë Detin e Kuq dhe ta udhëheqë Izraelin bashkëko-
hor për te një vend “atje askush s’[e] tremb e s’[e] nget dot’”. (Himne 
dhe Këngë të Fëmijëve, 1985, f. 2.) Frika, që mund të vijë te njerëzit 
në ditë të vështira, është një armë kryesore në arsenalin që Satani 
e përdor për ta bërë njerëzimin të palumtur. Ai që trembet humbet 
forcën për luftën e jetës në ndeshjen kundër së keqes. Prandaj fuqia 
e të ligut gjithmonë përpiqet të prodhojë frikë në zemrat njerëzore. 
Në çdo periudhë dhe në çdo epokë, njerëzimi ka ndeshur frikë.

Si fëmijë të Perëndisë dhe pasardhës të Abrahamit, Isakut dhe 
Jakobit, ne duhet të përpiqemi ta largojmë frikën midis njerëzve. 
Njerëzit e ndrojtur dhe të trembur nuk mund ta bëjnë mirë punën e 
tyre dhe ata nuk mund ta bëjnë aspak punën e Perëndisë. Shenjtorët 
e ditëve të mëvonshme kanë për të përmbushur një mision të caktu-
ar shenjtërisht, i cili thjesht nuk duhet të zhytet në frikë dhe ankth.

Një Apostull i Zotit në një kohë më të hershme tha këtë: “Çelësi 
për mposhtjen e frikës është dhënë nëpërmjet Profetit Jozef Smith. 
‘Nëse jeni të përgatitur, ju s’do të frikësoheni.’ (DeB 38:30.) Ai me-
sazh i shenjtë nevojitet të përsëritet sot në çdo kunj dhe lagje.” 
(Elder John A. Widtsoe, në Conference Report, prill 1942, f. 33.)

A jemi ne të përgatitur t’u bindemi urdhërimeve të Perëndisë? A 
jemi ne të përgatitur të arrijmë fitore mbi dëshirat tona fizike? A jemi 
ne të përgatitur t’i bindemi ligjit të drejtë? Nëse ne mundemi nder-
shmërisht të përgjigjemi po ndaj këtyre pyetjeve, ne mund ta koman-
dojmë frikën që të largohet nga jeta jonë. Sigurisht shkalla e frikës në 
zemrat tona mundet të matet më së miri nëpërmjet përgatitjes sonë 
për të jetuar në drejtësi – të jetuarit në një mënyrë që duhet ta karak-
terizojë çdo shenjtor të ditëve të mëvonshme në çdo epokë dhe kohë.
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Privilegji, nderi dhe përgjegjësia e të 
jetuarit në ditët e mëvonshme

Më lejoni ta mbyll me një nga thëniet më të mëdha që kam lexu-
ar ndonjëherë nga Profeti Jozef Smith, që u ndesh me vështirësi të 
tilla të mëdha në jetën e tij dhe që, sigurisht, pagoi çmimin e fundit 
për fitoren e tij. Por ai ishte fitimtar, dhe ai ishte një burrë i lumtur, i 
fortë dhe optimist. Ata që e njohën atë ndien forcën dhe kurajën e 
tij, madje në kohët më të vështira. Ai nuk u shkurajua, as nuk mbeti 
në dëshpërim për shumë kohë.

Ai tha për kohën tonë – tuajën dhe timen – që është çasti ynë 
“mbi të cil[in] profetët, priftërinjtë dhe mbretërit [në kohë të shku-
a ra] janë ndalur me ëndje të veçantë; [të gjithë këta dëshmitarë të 
lashtë të Perëndisë] e kanë shpresuar me pritje të gëzuar ditën në 
të cilën jetojmë ne; dhe të frymëzuar me parashikime qiellore e 
të gëzueshme ata kanë kënduar dhe shkruar, dhe profetizuar për 
këtë ditën tonë; . . . ne jemi populli i favorizuar që Perëndia e ka 
përzgjedhur për të sjellë lavdinë e ditëve të mëvonshme” [Mësimet 
e Presidentëve të Kishës: Jozef Smith, f. 194].

Çfarë privilegji! Çfarë nderi! Çfarë përgjegjësie! Dhe çfarë gëzimi! Ne 
kemi çdo arsye në kohë dhe përjetësi të gëzohemi dhe të japim falë-
nderime për cilësinë e jetës sonë dhe premtimeve që na janë dhënë.9

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Si mund të ndihmojë dija se vështirësia është pjesë e planit të Perën-

disë për përparimin tonë të përjetshëm? (Shih pjesën 1.) Përse men-
doni se vështirësia është një pjesë e nevojshme e vdekshmërisë?

• Rishikoni mësimet e Presidentit Hanter te pjesa 2 rreth disa prej 
qëllimeve të vështirësisë. Si e keni parë ju që vështirësia mund të 
jetë për të mirën tonë? Si mund të arrijmë ta shohim vështirësinë 
nga këndvështrimi i përjetshëm i Zotit?

• Përse, siç tha Presidenti Hanter, ne kemi arsye të jemi të lumtur dhe 
optimistë madje në kohë vështirësish? (Shih pjesën 3.) Si mund të 
zhvillojmë optimizëm më të madh në kohë të tilla? Cilat janë disa 
bekime që vijojmë t’i kemi edhe gjatë vështirësisë më të ashpër?
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• Si e pranojmë ftesën e Shpëtimtarit për ta lënë Atë të mbajë barrët 
tona dhe t’i bëjë të lehta ngarkesat tona? (Shih pjesën 4.) Çfarë 
do të thotë të marrësh mbi vete zgjedhën e Tij? Si ju ka ndihmuar 
Shpëtimtari në kohë vështirësie?

• Presidenti Hanter na mëson se ndjenjat e frikës mbi fatkeqësitë e 
ditëve të fundit nuk vijnë nga Perëndia (shih pjesën 5). Si është 
e dëmshme të jetuarit me frikë? Si mund të jetojmë më mirë me 
shpresë dhe besim sesa me frikë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Gjoni 14:27; 16:33; Hebrenjve 4:14–16; 5:8–9; 1 Nefi 1:20; Alma 

36:3; DeB 58:2–4; 101:4–5; 121:7–8; 122:7–9

Ndihmë për Studimin
“Shumë njerëzve u duket se koha më e mirë për të studiuar është 

në mëngjes pas pushimit të natës. . . . Të tjerë parapëlqejnë të studi-
ojnë në orët e qeta pasi puna dhe shqetësimet e ditës kanë mbaruar. 
. . . Ndoshta ajo që është më e rëndësishme sesa ora e ditës është 
që të veçohet një kohë e rregullt për studim” (Howard W. Hunter, 
“Reading the Scriptures”, Ensign, nëntor 1979, f. 64).

Shënime
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“Zoti premtoi se nëse do të jemi të përulur në kohë . . . 
nevoje dhe i drejtohemi atij për ndihmë, ne do të ‘bëhe[mi] 

të fortë e [do] të bekohe[mi] nga lart’” (Deb 1:28).
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Ndihmë nga Lart

“Ndoshta asnjë premtim në jetë nuk është më 
sigurues sesa ai premtim për ndihmë hyjnore 

dhe drejtim shpirtëror në kohë nevoje.”

Nga Jeta e Hauard W. Hanterit
Hauard W. Hanteri mësoi të lutej kur ishte djalë i vogël. “Nëna 
ime më pati mësuar të lutem dhe të falënderoj Atin Qiellor për të 
gjitha gjërat që gëzoja”, tha ai. “Unë shpesh e falënderoja Atë për 
bukurinë e tokës dhe për kohët e mrekullueshme që kisha pasur 
në fermë dhe pranë lumit dhe me skautistët. Unë gjithashtu mëso-
va t’i kërkoj Atij gjërat që doja ose kisha nevojë. . . . Unë e dija se 
Perëndia më donte dhe më dëgjonte.” 1

Gjatë gjithë jetës së tij, Presidenti Hanter iu drejtua lutjes si një 
burim i ndihmës hyjnore dhe ai u mësoi të tjerëve të bëjnë po kështu. 
Për shembull, kur shërbente si peshkop, një burrë në lagjen e tij 
shprehu pakënaqësi ndaj një burri tjetër. Këshilla e Presidentit Han-
ter pasqyron dëshminë e tij për ndihmën që vjen nëpërmjet lutjes:

“Unë i thashë atij: ‘Vëllai im, nëse do të shkosh në shtëpi dhe do 
të lutesh për të çdo mëngjes dhe çdo natë, unë do të të takoj ty dy 
javë pas kësaj dite në të njëjtën orë dhe atëherë ne do të vendosim 
se çfarë duhet bërë’”.

Pasi ndoqi këtë këshillë, burri u rikthye dhe përulësisht tha për 
burrin tjetër: “Ai ka nevojë për ndihmë”.

“A je i gatshëm ta ndihmosh?” pyeti Presidenti Hanter.

“Po, sigurisht”, tha burri.

“I gjithë inati qe larguar dhe e gjithë pakënaqësia qe larguar”, 
kujtoi më vonë Presidenti Hanter. “Kështu ndodh kur ne lutemi për 
njëri- tjetrin.” 2



K a P i T u l l i  4

76

Mësime të Hauard W. Hanterit
1

Ati ynë Qiellor premton të na japë ndihmë 
dhe drejtim në kohë nevoje.

Të gjithë ne përballemi me kohë në jetën tonë kur kemi nevojë 
për ndihmë qiellore në një mënyrë të veçantë dhe urgjente. Ne të 
gjithë kemi çaste kur pushtohemi nga rrethanat apo ngatërrohemi 
nga këshilla që marrim nga të tjerët, dhe ne ndiejmë një nevojë të 
madhe për të marrë drejtim shpirtëror, një nevojë të madhe për të 
gjetur udhën e drejtë dhe për të bërë gjënë e drejtë. Në parathënien 
e shkrimit të shenjtë për këtë periudhë ungjillore të ditëve të më-
vonshme, Zoti premtoi se nëse do të jemi të përulur në kohë të tilla 
nevoje dhe i drejtohemi atij për ndihmë, ne do të “bëhe[mi] të fortë e 
[do] të bekohe[mi] nga lart dhe [do] të marri[m] dituri herë pas here”. 
(DeB 1:28.) Ajo ndihmë është e jona vetëm nëse do ta kërkojmë, 
besojmë në të dhe ndjekim atë që mbreti Beniamin, në Librin e Mor-
monit, e quajti “thirrjet e Frymës së Shenjtë”. (Mosia 3:19.)

Ndoshta asnjë premtim në jetë nuk është më sigurues sesa ai prem-
tim për ndihmë hyjnore dhe drejtim shpirtëror në kohë nevoje. Është 
një dhuratë e dhënë falas nga qielli, një dhuratë që na nevojitet qysh 
nga rinia më e hershme deri në ditët më të fundit të jetës sonë. . . .

Në ungjillin e Jezu Krishtit, ne kemi ndihmë nga lart. “Merrni ze-
mër”, thotë Zoti, “sepse unë do t’ju udhëheq përgjatë udhës”. (DeB 
78:18.) “Unë do të të jap nga Shpirti im, që do të ndriçojë mendjen 
tënde, që do ta mbushë shpirtin tënd me gëzim.” (DeB 11:13.)

Unë dëshmoj për karakterin hyjnor të Jezu Krishtit. Perëndia një-
mend jeton dhe na bekon me Shpirtin e Tij. Gjatë përballimit të prob-
lemeve të jetës dhe plotësimit të detyrave të jetës, e kërkofshim të gjithë 
ne atë dhuratë nga Perëndia, Ati ynë dhe gjetshim gëzim shpirtëror.3

2
Sikurse Jozef Smithi, ne mund t’u drejtohemi shkrimeve 

të shenjta dhe lutjes që të marrim mësime nga lart.

Djali- profet Jozef Smith . . . kërkoi të dinte mendjen dhe vullnetin 
e Zotit në një kohë pështjellimi dhe shqetësimi në jetën e tij. . . . 
Zona pranë Palmirës në Nju- Jork, qe bërë një vend “gjallërim[i] të 
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pazakontë lidhur me temën e fesë” gjatë viteve të djalërisë së Jozefit 
të ri atje. Vërtet, i gjithë distrikti atij i dukej sikur të ishte i prekur 
prej tij, me “mori të mëdha”, shkroi ai, që iu bashkoheshin grupeve 
të ndryshme fetare dhe shkaktonin jo pak “ngatërresë dhe ndarje” 
midis njerëzve [ Joseph Smith – Historia 1:5].

Për një djalë që sapo qe bërë katërmbëdhjetë vjeç, kërkimi i tij për 
të vërtetën qe bërë edhe më i vështirë dhe pështjellues sepse anëtarët 
e familjes Smith në atë kohë ndryshonin në parapëlqimet e tyre fetare.

Tani, me atë sfond dhe mjedis familjar, unë ju ftoj të shqyrtoni 
këto mendime dhe ndjenja mjaft të shquara nga një djalë i një mo-
she të tillë kaq të re. Ai shkroi:

“Gjatë kësaj kohe gjallërimi të madh mendja ime u nxit të men-
donte seriozisht dhe nuk gjente rehati; por edhe pse ndjenjat e mia 
ishin të thella dhe shpesh të fuqishme, përsëri unë qëndrova larg 
nga të gjitha këto grupe . . . ; por kaq e madhe ishte ngatërresa dhe 
grindja midis zotërimeve të ndryshme, sa ishte e pamundur për një 
njeri, të ri si unë dhe të pamësuar me njerëzit dhe gjërat, të arrija në 
njëfarë përfundimi se kush kishte të drejtë dhe kush ishte gabim.

Mendja ime herë pas here ishte shumë e shqetësuar, e thirrura 
dhe ulërima ishte kaq e madhe dhe pa pushim. . . .

Në mes të kësaj lufte fjalësh dhe pështjellimi opinionesh, unë 
shpesh thashë me vete: Çfarë duhet të bëhet? Cili nga të gjitha grupet 
ka të drejtë; ose a janë që të gjithë së bashku gabim? Në qoftë se ndo-
njëri prej tyre kishte të drejtë, cili është ai dhe si do ta njoh unë atë?

Ndërsa unë po punoja nën vështirësitë ekstreme të shkaktuara 
nga grindjet midis këtyre grupeve të besimtarëve, një ditë po lexoja 
Letrën e Jakobit, kapitulli i parë dhe vargu i pestë, që thotë: Në qoftë 
se ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kërkojë nga Perëndia, që u 
jep të gjithëve pa kursim dhe pa qortuar, dhe atij do t’i jepet.

Kurrë ndonjë pjesë e shkrimit të shenjtë nuk erdhi më me fuqi 
në zemrën e një njeriu, sesa ky varg erdhi tek unë në këtë kohë. 
M’u duk se hyri me forcë të madhe në çdo ndjenjë të zemrës sime. 
Mendova për të herë pas here, duke e ditur që, nëse ndonjë njeriu 
i nevojitej urtësi nga Perëndia, mua më duhej; sepse nuk e dija se 
si të veproja dhe nëse nuk do të fitoja më shumë urtësi sesa kisha 
atëherë, unë nuk do ta dija kurrë” [ Joseph Smith – Historia 1:8–12].
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Sigurisht, ajo që ndodhi më pas ndryshoi drejtimin e historisë 
njerëzore. Duke vendosur të “kërkojë nga Perëndia”, Jozefi i ri shkoi 
në një korije pranë shtëpisë së tij në fshat. Atje, në përgjigje të lutjes 
së tij të thellë, Perëndia, Ati i Përjetshëm dhe Biri i Tij, Jezu Krishti, 
e vizituan Jozefin dhe e këshilluan. Ajo shfaqje e madhe, për të ci-
lën unë dëshmoj përulësisht, dha përgjigje për shumë e më shumë 
pyetje për periudhën tonë ungjillore sesa thjesht cilës kishë duhej 
t’i bashkohej ose jo Jozefi i ri.

Por qëllimi im . . . nuk është të përvijoj çastet e para të Riven-
dosjes, edhe pse është një nga ngjarjet më të shenjta në shkrimet e 
shenjta. Unë dua, më shumë, thjesht të theksoj shkallën mbresëlë-
nëse të ndjeshmërisë shpirtërore të demonstruar nga ky djalë shumë 
i ri dhe pa shumë arsim.

Sa prej nesh, në moshën katërmbëdhjetëvjeçare apo çfarëdo mo-
she, mund t’i mbanin kokat lart dhe mendjen të kthjellët me aq 
shumë forca duke na tërhequr e shtyrë, veçanërisht për një temë 
të tillë të rëndësishme si shpëtimi ynë i përjetshëm? Sa prej nesh 
mund t’i rezistonin konfliktit emocional që mund të vijë kur prindërit 
ndryshojnë në bindjet e tyre fetare? Sa prej nesh, në moshën katër-
mbëdhjetë apo pesëdhjetëvjeçare, do të kërkonin në shpirtin tonë 
dhe do të kërkonin në librat e shenjta për të gjetur përgjigje për atë 
që Apostulli Pal e quante “të thellat e Perëndisë”? (1 Korintasve 2:10.)

Ne mund ta ndjekim shembullin e jozef smithit 
në kërkimin e urtësisë nga Perëndia.
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Sa e mrekullueshme . . . që ky djalë i ri do të drejtohej thellësisht 
te shkrimet e shenjta dhe pastaj te lutja vetjake, ndoshta dy burimet 
më të mëdha të depërtimit shpirtëror dhe të mbresës shpirtërore që 
janë në dispozicion botërisht për njerëzimin. Sigurisht, ai ishte nën 
presionin e opinioneve të ndryshme, por ishte i vendosur të bënte 
gjënë e drejtë dhe i vendosur të gjente udhën e drejtë. Ai besonte, 
sikurse duhet të besojmë ju dhe unë, se mund të merrte mësime 
dhe të bekohej nga lart, siç ndodhte me të.

Por mund të themi se Jozef Smithi ishte një shpirt shumë i veçan-
të dhe rasti i tij ishte i veçantë. Çfarë mund të themi për ne të tjerët, 
që mund të jemi më të mëdhenj tani – të paktën më të mëdhenj 
se katërmbëdhjetë vjeç – dhe nuk na është caktuar të hapim një 
periudhë ungjillore? Ne mund të marrim gjithashtu vendime dhe të 
ndreqim një pështjellim e të çajmë përmes një lufte fjalësh në një 
mori të tërë temash që prekin jetën tonë. Bota është plot vendime të 
tilla të vështira, dhe ndonjëherë ndërsa përballemi me to, ne mund 
të ndiejmë moshën tonë apo dobësitë tona.

Ndonjëherë mund të ndiejmë se tehu ynë shpirtëror është konsu-
muar. Në disa ditë shumë sprovuese, ne mund të ndiejmë madje që 
Perëndia na ka harruar, na ka lënë vetëm në pështjellimin dhe shqe-
tësimin tonë. Por ajo ndjenjë nuk justifikohet më për më të vjetrit 
midis nesh as për më të rinjtë dhe me më pak përvojë. Perëndia na 
njeh dhe na do të gjithëve. Ne jemi, secili prej nesh, bijat dhe bijtë 
e Tij dhe çfarëdo mësimesh jete që mund të na ketë sjellë, premtimi 
përsëri është i vërtetë: “Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon 
urtia, le të kërkojë nga Perëndia, që u jep të gjithëve pa kursim, pa 
qortuar, dhe atij do t’i jepet”. ( Jakob [Bibël] 1:5.)4

3
Lutja është një mënyrë për të marrë 

njohuri dhe drejtim shpirtëror.

Të mësuarit dhe urtësia për gjëra tokësore dhe gjithçka që është e 
përkohshme na vjen nëpërmjet ndjesive fizike në mënyra tokësore e të 
përkohshme. Ne prekim, ne shohim, ne dëgjojmë e shijojmë dhe nu-
hasim e mësojmë. Sidoqoftë, njohuria shpirtërore, siç tha Pali, na vjen 
në një mënyrë shpirtërore nga burimi i saj shpirtëror. Pali vazhdon:
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“Dhe njeriu natyror nuk i rrok gjërat që janë të Frymës së Shenjtë; 
sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund t’i njohë; sepse ato gjyko-
hen frymërisht”. (1 Korintasve 2:14.)

Ne kemi gjetur dhe e dimë se e vetmja mënyrë për të fituar njo-
huri shpirtërore është t’i qasemi Atit tonë në Qiell nëpërmjet Shpirtit 
të Shenjtë në emrin e Jezu Krishtit. Kur e bëjmë këtë, dhe nëse jemi 
shpirtërisht të përgatitur, ne shohim gjëra që sytë tanë nuk i kanë 
parë më parë dhe dëgjojmë gjëra që mund të mos i kemi dëgjuar 
më parë – “ato që Perëndia ka përgatitur”, duke përdorur fjalët e 
Palit. (1 Korintasve 2:9.) Këto gjëra ne i marrim nëpërmjet Shpirtit.

Ne besojmë, dhe i dëshmojmë botës, se komunikimi me Atin 
tonë në Qiell dhe drejtimi nga Zoti janë në dispozicion sot. Ne 
dëshmojmë se Perëndia i flet njeriut sikurse bëri në ditët e Shpë-
timtarit në kohët e Dhiatës së Vjetër.5

4
Ne mund të lutemi gjithmonë, jo 

vetëm në kohë dëshpërimi.

Kohët tona moderne duket se sugjerojnë që përkushtimi dhe nderi-
mi plot lutje për shenjtëri është i paarsyeshëm ose i padëshirueshëm, 
ose të dyja. Dhe përsëri, njerëzit mosbesues “modernë” kanë nevojë 
për lutje. Çaste të rrezikshme, përgjegjësi e madhe, ankth i thellë, pikë-
llim dërrmues – këto sfida që na nxjerrin nga kushtet e rehatshme dhe 
rutina e krijuar do të nxjerrin në sipërfaqe prirjet tona natyrore. Nëse i 
lejojmë, ato do të na përulin, zbutin dhe drejtojnë te lutja plot respekt.

Nëse lutja është vetëm një thirrje rastësore për ndihmë në kohë 
krize, atëherë ajo është tërësisht egoiste dhe ne arrijmë ta mendojmë 
Perëndinë si një riparues apo agjenci shërbimi për të na ndihmuar ve-
tëm në nevojat tona të ngutshme. Ne duhet ta kujtojmë Shumë të Lartin 
ditë e natë – gjithmonë – jo vetëm në rastet kur asnjë ndihmë tjetër nuk 
ka ardhur dhe kemi nevojë të dëshpëruar për ndihmë. Nëse ka ndonjë 
element në jetën njerëzore për të cilin ne kemi të dhëna suksesi të mre-
kullueshëm dhe vlere të paçmueshme për shpirtin njerëzor, ai është 
komunikimi plot lutje, nderues dhe i përkushtuar me Atin tonë Qiellor.

“Vëru veshin fjalëve të mia, o Zot; dëgjo me vëmendje ankimin tim.
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Dëgjo zërin e britmës sime, o mbreti im dhe Perëndia im, sepse 
ty të drejtoj lutjen time.

O Zot, ti në mëngjes dëgjon zërin tim; në mëngjes do ta lartoj 
drejt teje lutjen time dhe do të pres.” (Psalmeve 5:1–3.)

Ndoshta ajo që i nevojitet kësaj bote, më shumë se çdo gjë, është 
“të pres[ë]” sikurse tha Psalmisti – të presë në gëzimet tona si dhe 
në hidhërimet tona, në begatinë tonë si dhe në skamjen tonë. Ne 
duhet vazhdimisht të presim dhe ta njohim Perëndinë si dhënës të 
çdo gjëje të mirë dhe burimi i shpëtimit tonë. . . .

Ka pjesë të gjera të shoqërisë sonë në të cilat shpirti i lutjes dhe 
nderimit dhe adhurimit është venitur. Burra e gra në shumë rretha-
na janë të zgjuar, interesantë apo të shkëlqyer, por atyre u mungon 
një element vendimtar për një jetë të plotë. Ata nuk presin. Ata nuk 
ofrojnë zotime në drejtësi [shih DeB 59:11]. Biseda e tyre shkën-
dijon, por nuk është e shenjtë. E folura e tyre është e zgjuar, por 
nuk është e urtë. Qofshin në zyrë, në dhomën e sportistëve apo në 

“lutja është zëri i shpirtit drejtuar Perëndisë atit.”
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laborator, ata kanë zbritur tepër poshtë nivelit të dinjitetit që shfaq 
vetë fuqitë e tyre të kufizuara, dhe atëherë e gjejnë të nevojshme të 
blasfemojnë ato fuqi të pakufizuara që vijnë nga lart.

Fatkeqësisht ndonjëherë ne e gjejmë këtë mungesë nderimi edhe 
brenda Kishës. Me raste ne bisedojmë me zë tepër të lartë, hyjmë dhe 
dalim nga mbledhjet tepër pa respekt në atë që duhet të jetë një orë 
lutjeje dhe adhurimi pastrues. Nderimi karakterizon atmosferën e qiellit. 
Lutja është zëri i shpirtit drejtuar Perëndisë Atit. Ne bëjmë mirë të bë-
hemi më shumë si Ati ynë duke parë drejt Tij, duke e kujtuar Atë gjith-
monë dhe duke u kujdesur shumë për botën e Tij dhe punën e Tij.6

5
Ne zhvillojmë aftësinë tonë për të marrë 

njohuri shpirtërore ndërsa gjejmë kohë për të 
medituar, për të përsiatur dhe për t’u lutur.

Të zhvilluarit e shpirtshmërisë dhe të harmonizuarit e vetes me 
ndikimet më të larta të perëndishmërisë nuk është një gjë e lehtë. 
Kërkohet kohë dhe shpesh përfshin luftë. Kjo nuk do të ndodhë ras-
tësisht, por plotësohet vetëm nëpërmjet përpjekjes së menduar dhe 
duke iu drejtuar Perëndisë dhe duke mbajtur urdhërimet e Tij. . . .

Profeti Jozef Smith . . . na ka dhënë ndoshta deklaratën më të 
qartë nga të gjitha mbi nevojën për t’u bërë shpirtërorë si dhe ko-
hën e durimin që duhet t’i njohim si pjesë të procesit. [Ai] tha: “Ne 
mendojmë se Perëndia e ka krijuar njeriun me një mendje të aftë 
për udhëzim dhe një aftësi që mund të zmadhohet në përpjesëtim 
me vëmendjen dhe zellin që i jepet dritës së komunikuar nga qielli 
intelektit; dhe që, sa më pranë t’i afrohet njeriu përsosjes, aq më 
të qarta janë pikëpamjet e tij dhe aq më të mëdha gëzimet e tij, 
derisa ai të ketë kapërcyer të ligat e jetës së tij dhe të ketë humbur 
çdo dëshirë për mëkat; dhe, ashtu si të lashtët, mbërrin në atë pikë 
të besimit ku ai mbështillet në fuqi dhe lavdi të Bërësit të tij dhe 
merret lart që të banojë me Të. Por ne mendojmë se kjo është një 
gjendje tek e cila askush ndonjëherë nuk ka arritur brenda një çasti” 
[Mësimet e Presidentëve të Kishës: Jozef Smith (2009), f. 221].7

Ne duhet të marrim kohë për ta përgatitur mendjen tonë për gjë-
ra shpirtërore. Zhvillimi i aftësisë shpirtërore nuk vjen me dhënien 
e autoritetit. Duhet të ketë dëshirë, përpjekje dhe përgatitje vetjake. 
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Kjo kërkon, sigurisht, . . . agjërim, lutje, kërkim në shkrimet e shenjta, 
përvojë, meditim dhe uri e etje për një jetë të drejtë.

Unë e gjej të dobishme të rishikoj këto paralajmërime nga Perën-
dia i Plotfuqishëm:

“Në qoftë se do të kërkosh, ti do të marrësh zbulesë pas zbulese, 
dituri pas diturie, që të mund të dish misteret dhe gjërat paqësore—
ato që sjellin gëzim, ato që sjellin jetë të përjetshme” (DeB 42:61).

“I kërkoni Atit në emrin tim, me besim, duke besuar se do të merr-
ni dhe ju do të keni Frymën e Shenjtë, që i manifeston gjithë gjërat 
të cilat janë të domosdoshme për fëmijët e njerëzve” (DeB 18:18).

“I lini gjërat solemne të përjetësisë të pushojnë në mendjet tuaja” 
(DeB 43:34).

“Mblidhni vazhdimisht si thesar në mendjet tuaja fjalët e jetës dhe 
do t’ju jepet në çastin e duhur ajo pjesë që do t’i shpërndahet çdo 
njeriu” (DeB 84:35).

“Kërkoni me zell, lutuni gjithmonë e jini besimtarë dhe gjithë 
gjërat do të punojnë së bashku për të mirën tuaj, në qoftë se ecni 
drejt dhe kujtoni besëlidhjen me të cilën keni lidhur besë njëri me 
tjetrin” (DeB 90:24).

“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” 
(DeB 121:26).

Këto janë premtime që Zoti do t’i përmbushë me siguri nëse e 
përgatitim veten.

Gjeni kohë për të medituar, për të përsiatur dhe për t’u lutur për 
çështje shpirtërore.8

6
Perëndia do të na ndihmojë të përparojmë 

shpirtërisht hap pas hapi.

Pjesë e vështirësisë sonë ndërsa përpiqemi të fitojmë shpirtshmëri 
është ndjesia se ka shumë për të bërë dhe se nuk po bëjmë mjaftue-
shëm. Përsosja është diçka ende përpara për këdo; por ne mund t’i 
përdorim me sukses forcat tona, duke filluar atje ku jemi dhe duke 
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kërkuar lumturinë që mund të gjendet në përpjekjen për gjërat e 
Perëndisë. Ne duhet të kujtojmë këshillën e Zotit:

“Prandaj, mos u lodhni së bëri mirë, sepse ju po ngrini themelin e 
një vepre të madhe. Dhe nga gjëra të vogla vjen ajo që është e madhe.

Vini re, Zoti kërkon zemrën dhe një mendje të gatshme; dhe të 
gatshmit dhe të bindurit do të hanë të mirat e tokës së Sionit në 
këto ditë të fundit.” (DeB 64:33–34.)

Gjithmonë ka qenë inkurajuese për mua ajo që Zoti tha se janë 
“të gatshmit dhe të bindurit [ata që] do të hanë të mirat e tokës së 
Sionit në këto ditë të fundit”. Të gjithë ne mund të jemi të gatshëm 
dhe të bindur. Nëse Zoti ka thënë se i përsosuri do të hajë të mirat 
e tokës së Sionit në këto ditë të fundit, unë mendoj se disa nga ne 
do të shkurajoheshin dhe do të dorëzoheshin. . . .

Vendi për të filluar është këtu. Koha për të filluar është tani. Ne 
duhet vetëm t’i hedhim hapat një nga një. Perëndia, që ka “përcak-
tuar lumturinë tonë” do të na udhëheqë madje si fëmijë të vegjël 
dhe ne nëpërmjet këtij procesi do t’i afrohemi përsosjes.

Asnjë nga ne nuk ka arritur përsosmëri ose zenitin e rritjes shpir-
tërore që është i mundur në vdekshmëri. Çdo person mund dhe 
duhet të bëjë përparim shpirtëror. Ungjilli i Jezu Krishtit është plani 
hyjnor për atë rritje të përjetshme shpirtërore. Ai është më shumë 
se një kod etik. Ai është më shumë se një urdhër shoqëror ideal. 
Ai është më shumë se mendim pozitiv mbi vetëpërmirësimin dhe 
vendosmërinë. Ungjilli është fuqia shpëtuese e Zotit Jezu Krisht me 
priftërinë dhe ushqimin shpirtëror të Tij dhe me Shpirtin e Shenjtë. 
Me besim në Zotin Jezu Krisht dhe bindje ndaj ungjillit të Tij, duke u 
përmirësuar hap pas hapi ndërsa ecim, duke u lutur për forcë, duke 
përmirësuar qëndrimet dhe qëllimet tona, ne do ta gjejmë veten 
me sukses në grigjën e Bariut të Mirë. Kjo do të kërkojë disiplinë e 
trajnim dhe punë e forcë. Por sikurse tha Apostulli Pal: “Unë mund 
të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon”. (Filipianëve 4:13.)

Një zbulesë e ditëve të sotme bën këtë premtim: “Vëre besimin 
tënd në atë Shpirt që drejton për të bërë mirë—po, për të bërë të 
drejtën, për të ecur me përulësi, për të gjykuar me drejtësi; dhe ky 
është Shpirti im.
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Në të vërtetë, në të vërtetë, unë të them ty, unë do të të jap nga 
Shpirti im, që do të ndriçojë mendjen tënde, që do ta mbushë shpir-
tin tënd me gëzim;

Dhe atëherë ti do të dish, ose me anë të kësaj ti do të dish, gjithë 
gjërat, cilatdo që dëshiron prej meje, të cilat çojnë në gjërat e drejtësisë, 
me besim, duke besuar në mua se do të marrësh.” (DeB 11:12–14.)9

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Pasi të lexoni pjesën 1, mendoni për kohët kur keni pasur ne-

vojë për ndihmë qiellore. Si e ka bekuar jetën tuaj premtimi për 
ndihmë hyjnore në kohë nevoje?

• Te pjesa 2, çfarë mund të mësojmë nga shembulli i Jozef Smithit, 
që mund të na ndihmojë kur përballemi me pështjellim? Si mund 
të zhvillojmë ndjeshmëri më të madhe shpirtërore si Jozefi?

• Përsiatni mësimet e Presidentit Hanter për mënyrën se si marrim 
njohuri shpirtërore (shih pjesën 3). Si mund ta rritim dëshirën 
dhe aftësinë tonë për të fituar njohuri shpirtërore? Cilat janë disa 
mënyra me të cilat ju ka ndihmuar njohuria shpirtërore?

• Cilat janë rreziqet e të parit të Perëndisë “si një riparues apo 
agjenci shërbimi për të na ndihmuar vetëm në nevojat tona të 
ngutshme”? (Shih pjesën 4.) Si ka qenë lutja një bekim për ju?

• Te pjesa 5, Presidenti Hanter na mëson se si ta zhvillojmë shpirt-
shmërinë. Përse përpjekja është e nevojshme për të zhvilluar 
forcë shpirtërore? Çfarë mund të mësojmë nga shkrimet e shenjta 
që Presidenti Hanter i citon në këtë pjesë?

• Rishikoni mësimet e Presidentit Hanter te pjesa 6 rreth rritjes 
shpirtërore. Si ka qenë rritja shpirtërore një proces hap pas hapi 
për ju? Si mund të jenë të dobishme për ju mësimet e Presidentit 
Hanter në këtë pjesë, nëse ndieni se nuk po bëni mjaftueshëm 
në rritjen tuaj shpirtërore?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Psalmeve 25:5; Fjalët e Urta 3:6; 2 Nefi 32:8–9; Alma 5:46; 34:17–

27; 37:36–37; DeB 8:2–3; 88:63; 112:10; Joseph Smith – Historia 
1:13–17



K a P i T u l l i  4

86

Ndihmë për Mësimdhënien
Ftojini anëtarët e klasës të kërkojnë te kapitulli, duke parë për fja-

li apo paragrafë që janë të rëndësishëm për ta. Kërkojuni t’i tregojnë 
këto fjali apo paragrafë dhe të shpjegojnë përse janë domethënës.

Shënime
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red. Clyde J. Williams (1997), f. 39–40.

 3. “Blessed from on High”, Ensign, nëntor 
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 4. “Blessed from on High”, f. 59–60.
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Jozef Smithi, Profeti 
i Rivendosjes

“Unë jap dëshmi solemne për Profetin Jozef Smith si 
shërbëtor i vajosur i Zotit në këto ditë të mëvonshme.”

Nga Jeta e Hauard W. Hanterit
Nensi Nouell, që ishte një nga stër- stërgjyshet në linjë atërore e 
Hauard W. Hanterit, u transferua në Lëpir të Miçiganit, në mesin e 
viteve 1830. Në vitin 1842 një misionar i Kishës së Jezu Krishtit të 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme erdhi në Lëpir nga Navuja e 
Ilinoisit. Nensi e dëgjoi mesazhin e tij, u lut rreth tij dhe mori një 
dëshmi se ai po i mësonte të vërtetën. Ajo shkoi në Navu për të 
mësuar më shumë rreth Kishës dhe në ditarin e saj ajo bëri këtë 
shënim për përvojën e saj:

“Unë shkova të dëgjoja predikuesin mormon [ Jozef Smith] me 
vëmendje të madhe, duke shpresuar të mos mashtrohesha. Tema 
e tij ishte ardhja e dytë e Krishtit. Unë kisha një dëshmi se ai tha të 
vërtetën dhe se Jozef Smithi ishte një profet i vërtetë, i thirrur dhe 
i shuguruar nga Perëndia për të bërë një punë të madhe, sepse ai 
pati sjellë të vërtetën ashtu siç ishte dhënë mësim nga Jezu Krishti. 
Unë kërkova të pagëzohesha.” 1

Sikurse stër- stërgjyshja e tij, Nensi Nouell, Hauard W. Hanteri pati 
një dëshmi të sigurt për misionin profetik të Jozef Smithit. Tri javë 
pasi u bë President i Kishës, ai udhëtoi për në Navu për të përkujtuar 
150- vjetorin e martirizimit të Jozef dhe Hajrëm Smithit. Në një mbledh-
je të mbajtur te vendi i Tempullit të Navusë, Presidenti Hanter tha:

“Përgjegjësia që ndiej për punën që Profeti Jozef filloi më mbush 
me vendosmëri për të bërë gjithçka mundem në kohën që më është 
dhënë të jetoj. Sigurisht Jozefi ishte besnik dhe i vërtetë ndaj përgje-
gjësive që iu dhanë! . . . Unë jap dëshmi solemne për Profetin Jozef 
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“jozef smithi ishte jo vetëm një njeri i madh, por ai ishte një 
shërbëtor i frymëzuar i Zotit, një profet i Perëndisë.”
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Smith si shërbëtor i vajosur i Zotit në këto ditë të mëvonshme. 
Dëshmisë së tij për shenjtërinë dhe realitetin e Jezu Krishtit unë i 
shtoj dëshminë time.” 2

Më vonë atë ditë, në një mbledhje të mbajtur pranë burgut 
Kartheixh, Presidenti Hanter dëshmoi: “Jozef Smithi, që dha jetën 
në këtë vend, ishte mjeti që Zoti përdori për të rivendosur plotësinë 
e ungjillit të Tij dhe autoritetin e priftërisë së Tij”.3

Mësime të Hauard W. Hanterit
1

Perëndia, Ati dhe Jezu Krishti iu shfaqën 
Jozef Smithit për të filluar Rivendosjen.

Shumë herë ungjilli [i ishte] dhënë botës nëpërmjet profetëve dhe 
çdo herë [kishte] humbur për shkak të mosbindjes. Në vitin 1820 
qetësia u thye dhe Zoti përsëri iu shfaq një profeti. Ky profet, Jozef 
Smithi, mundi të dëshmonte për njohurinë e tij faktike se Perëndia 
jeton, se Jezusi është Krishti, Biri i Perëndisë, një Qenie e Ringjallur, 
i ndarë dhe i ndryshëm nga Ati. Ai nuk dëshmoi lidhur me atë se 
çfarë besonte ose çfarë ai apo të tjerë mendonin ose hamendëso-
nin, por dëshmoi për atë që ai dinte. Kjo njohuri erdhi tek ai ngaqë 
Perëndia Ati dhe Biri iu shfaqën atij personalisht dhe folën me të.4

Perëndia . . . e shfaqi veten [te Jozef Smithi] si një qenie personale. 
Për më tepër, Ati dhe Biri demonstruan të vërtetën e pamohueshme 
se ata janë personazhe të ndarë dhe të ndryshëm. Vërtet, marrëdhënia 
e Atit dhe e Birit u ripohua nga paraqitja hyjnore te djali profet: “Ky 
është Biri Im i Dashur. Dëgjoje Atë!” [ Joseph Smith – Historia 1:17].5

Kur njerëzit dëgjuan se i riu Jozef Smith po pretendonte se Pe-
rëndia i qe shfaqur Vetë djalit, ata e tallën dhe e kundërshtuan, 
njësoj si në kohën e krishterë njerëzit e urtë dhe të aftë në Athinë 
kundërshtuan një burrë të vetëm që shërbente mes tyre. Përsëri fakti 
mbetet që Pali, në atë përvojë më të hershme, ishte i vetmi njeri në 
atë qytet të madh të dijes që e dinte se një person mund të kalojë 
nëpër portat e vdekjes dhe të jetojë përsëri. Ai ishte i vetmi njeri në 
Athinë që mund të përcaktonte qartësisht ndryshimin midis forma-
litetit të idhujtarisë dhe adhurimit me zemër të të vetmit Perëndi të 
vërtetë e të gjallë. [Shih Veprat e Apostujve 17:19–20, 22–23.] 6
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Ata që e kundërshtuan Shpëtimtarin kur erdhi në tokë me dek-
laratën se Ai ishte Biri i Perëndisë, thanë për të: “A nuk është ky i 
biri i marangozit?” (Mateu 13:55.) Kur Jozefi shpalli se pati parë një 
vegim dhe pati parë Atin dhe Birin, lindën pikëpyetje në mendjet 
dhe buzët e fqinjëve, meshtarëve dhe njerëzve të qytetit: “A nuk 
është ky biri i fermerit?” Krishti qe persekutuar dhe qe dënuar me 
vdekje, por koha kishte qenë mbrojtësja e Tij. Sikurse me të birin e 
marangozit, kështu kishte qenë edhe me të birin e fermerit.7

Jozef Smithi ishte jo vetëm një njeri i madh, por ai ishte një 
shërbëtor i frymëzuar i Zotit, një profet i Perëndisë. Madhështia e 
tij qëndron në një gjë – vërtetësinë e deklaratës së tij se ai pa Atin 
dhe Birin dhe se ai iu përgjigj realitetit të asaj zbulese hyjnore. . . .

Unë dëshmoj . . . se Ati dhe Biri iu shfaqën njëmend Profetit 
Jozef Smith për ta filluar këtë përparim të madh të punës së ditëve 
të mëvonshme në kohën tonë.

Unë dëshmoj se djali profet, që në aq shumë mënyra mbetet 
mrekullia qendrore . . . e përvojës së kësaj kishe, është një provë e 
gjallë se, në duart e Perëndisë dhe nën drejtimin e Shpëtimtarit të 
botës, gjërat e dobëta dhe të thjeshta duhet të dalin përpara dhe të 
thyejnë të fuqishmit dhe të fortët.8

2
Jezu Krishti rithemeloi Kishën e Tij 

nëpërmjet Profetit Jozef Smith.

Më gjashtë prill 1830, . . . një grup burrash dhe grash, duke vep-
ruar të bindur ndaj urdhërimit të Perëndisë, u mblodhën në shtëpi-
në e z. Piter Uitmer [Plakut] për të organizuar Kishën e Jezu Krishtit 
të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. . . . Askush prej tyre nuk 
pati ndonjë dituri të veçantë apo aftësi udhëheqëse të rëndësishme. 
Ata qenë njerëz të nderuar dhe qytetarë të respektuar, por qenë 
thuajse të panjohur jashtë fqinjësisë së vet të drejtpërdrejtë. . . .

Këta burra të përulur, të zakonshëm u mblodhën sepse njëri prej 
tyre, Jozef Smith i Riu, një djalë shumë i ri, pati paraqitur një pre-
tendim shumë mahnitës. Ai u deklaroi atyre dhe gjithë të tjerëve që 
do të mbanin vesh se ai kishte pasur komunikime të thella dhe të 
përsëritura qiellore, përfshirë një vegim të hapur të Perëndisë Atit 
dhe Birit të Tij të Dashur, Jezu Krishtit. Si rezultat i këtyre përvojave 
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zbulestare, Jozef Smithi pati botuar tashmë Librin e Mormonit, një 
anal i marrëdhënieve të Krishtit me banorët e lashtë të Amerikës. 
Për më tepër, Zoti e pati urdhëruar këtë të ri, në këtë kohë vetëm 
njëzetë e katër vjeç, të rivendoste Kishën që pati ekzistuar në ko-
hët e Dhiatës së Re dhe se në pastërtinë e tij të rivendosur duhej 
përsëri të emërtohej sipas emrit të gurit të saj të qoshes dhe kreut 
të përjetshëm, vetë Zotit Jezu Krisht.

Kështu, përulësisht, por në mënyrë shumë kuptimplotë u hap 
skena e parë në dramën e madhe të Kishës, që përfundimisht do të 
ndikonte jo vetëm te brezi i burrave, por te gjithë familja njerëzore. 
. . . Një fillim i përulur, po, por pretendimi se Perëndia pati folur, 
që Kisha e Krishtit qe organizuar përsëri dhe doktrinat e saj qenë 
ripohuar nga zbulesa hyjnore, ishte deklarata më madhështore që 
i qe bërë botës qysh prej kohëve të vetë Shpëtimtarit kur Ai eci në 
udhët e Judesë dhe kodrat e Galilesë.9

Pjesë e zbulesës hyjnore [që Jozef Smithi mori] ishte udhëzimi për 
të rikrijuar Kishën e vërtetë dhe të gjallë, të rivendosur në këto kohë 
moderne ashtu siç ekzistonte në kohën e vetë shërbesës tokësore 
të Shpëtimtarit. Profeti Jozef Smith tha se Kisha e Jezu Krishtit ishte 
“organizuar në përputhje me urdhërimet dhe zbulesat që Ai na kish-
te dhënë neve në këto ditë të fundit, si dhe në përputhje me rendin 
e Kishës siç shënohet në Dhiatën e Re” [Mësimet e Presidentëve të 
Kishës: Jozef Smith (2009), f. 143]. . . .

. . . Ata që u pagëzuan në Kishë më gjashtë prill 1830, besonin në 
ekzistencën e një Perëndie individ; ata besonin se realiteti i Tij dhe 
realiteti i Birit të Tij, Jezu Krishtit, formojnë themelin e përjetshëm 
mbi të cilin është ndërtuar kjo kishë.10

Nëpërmjet [ Jozef Smithit] dhe nga ngjarjet e njëpasnjëshme, prif-
tëria dhe ungjilli në plotësinë e tij u rivendosën edhe një herë në 
tokë, për të mos u hequr kurrë më [shih DeB 65:2]. Kisha e Krishtit, 
mbretëria e Perëndisë në tokë, ishte rikrijuar dhe përcaktuar, sipas 
shkrimit të shenjtë, për të shkuar përpara dhe për të mbushur gjithë 
tokën [shih Daniel 2:35].11
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3
Jozef Smithi ishte profet, shikues dhe zbulues.

Ardhja e Profetit Jozef në botë ishte plotësimi i një profecie të 
shqiptuar shumë shekuj përpara nga Jozefi që u shit në Egjipt:

“Një shikues do të ngrejë Zoti, Perëndia im, i cili do të jetë një 
shikues i zgjedhur prej frytit të ijeve të mia. . . . Dhe emri i tij do të 
jetë sikurse i imi; dhe do të jetë sikurse ai i atit të tij” (2 Nefi 3:6, 15).

Jozef Smithit të Riut, iu dha emri i Jozefit të vjetrit që u çua rob 
në Egjipt dhe gjithashtu sipas emrit të babait të tij, Jozef Smith Pla-
kut, duke përmbushur kështu këtë profeci. Ai njihet si Profeti Jozef 
Smith dhe thirret “Jozef Shikuesi”. Ai shpesh përmendet si “profet, 
shikues dhe zbulues”.

Termat “Profet” dhe “Shikues” dhe “Zbulues” përdoren shpesh në 
vend të njëra- tjetrës dhe mendohen nga shumë njerëz si të ishin e 
njëjta gjë. Ato nuk janë e njëjta, gjithsesi, dhe këto tre terma kanë 
kuptime të ndara dhe të ndryshme.

[Plaku] Xhon A. Uitso e përkufizon profetin si një mësues – një 
njeri që shpjegon të vërtetën. Ai i jep mësim të vërtetën njeriut siç i 
zbulohet nga Zoti dhe nën frymëzim e shpjegon atë për ta kuptuar 
njerëzit. Fjala “profet” shpesh përdoret për të përcaktuar dikë që 
merr zbulesa dhe drejtim nga Zoti. Shumë kanë menduar se një 
profet është në thelb një parathënës i ngjarjeve dhe ndodhive të 
ardhme, por kjo është vetëm një nga shumë funksionet e një profeti. 
Ai është një zëdhënës për Zotin.

Një shikues është dikush që sheh. Kjo nuk do të thotë se ai sheh 
nëpërmjet syve të tij natyrorë, por më shumë nëpërmjet syve shpirtë-
rorë. Dhurata e të parit është një dhurim [indaument] i mbinatyrshëm. 
Jozefi ishte i ngjashëm me Moisiun, shikuesin e lashtë, dhe Moisiu e pa 
Perëndinë ballë për ballë, por ai shpjegon se si e pa atë me këto fjalë:

“Por tani sytë e mi kanë parë Perëndinë; por jo sytë e mi naty-
rorë, por sytë e mi shpirtërorë, sepse sytë e mi natyrorë nuk mund 
të kishin parë; sepse do të isha tharë dhe do të kisha vdekur në 
prani të tij; por lavdia e tij ishte mbi mua; dhe unë pashë fytyrën e 
tij, sepse isha shpërfytyruar përpara tij” (Moisiu 1:11).
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Ne nuk duhet të supozojmë se të shohësh shpirtërisht nuk do të 
thotë të shohësh vërtet. Një shikim i tillë nuk është mendim apo përfy-
tyrim. Objekti vërtet shihet, por jo me sytë natyrorë. Secili prej nesh ka 
sy shpirtërorë që janë plotësues të syve tanë natyrorë. Ne qemë krijuar 
fillimisht shpirtërisht dhe mandej trupat tanë qenë krijuar si mbulesë 
e shpirtit tonë. Neve na është thënë se në gjendjen tonë të parë ecnim 
me anë të shikimit. Kjo ishte nëpërmjet shikimit me sytë tanë shpirtëro-
rë sepse neve ende nuk na ishin dhënë trupat me sy natyrorë. Të gjithë 
njerëzit kanë shikim shpirtëror, por nuk janë kurdoherë të privilegjuar 
që ta përdorin një shikim të tillë pa u nxitur nga Shpirti i Zotit. . . .

jeta e Profetit jozef smith “u drejtua me anë të zbulesës”.
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Me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë, disa persona, të dërguar 
në tokë për atë qëllim, janë në gjendje të shohin dhe të vënë re 
gjërat që lidhen me Perëndinë. Një shikues është një person që 
sheh dhe di gjëra që janë të shkuara, dhe gjithashtu gjërat që do të 
ndodhin, dhe nëpërmjet tyre të gjitha gjërat do të zbulohen (shih 
Mosia 8:15–17). Shkurt, ai është një person i cili sheh, i cili ecën 
në dritën e Zotit me sy shpirtërorë të hapur dhe i nxitur nga fuqia 
e Frymës së Shenjtë. Moisiu, Samueli, Isaia, Ezekieli dhe shumë të 
tjerë qenë shikues, sepse ata qenë të privilegjuar të kenë pamje më 
të afërt të lavdisë dhe fuqisë hyjnore sesa kanë të vdekshmit e tjerë.

Një zbulesë bën të njohur diçka të panjohur apo që kishte qenë 
më parë e njohur nga njeriu dhe është hequr nga kujtesa e tij. Gjith-
monë zbulesa merret me të vërtetën dhe gjithmonë shoqërohet me 
vulën hyjnore të miratimit. Zbulesa merret në mënyra të ndryshme, 
por gjithmonë parakupton që zbuluesi vetë të ketë jetuar dhe të jetë 
sjellë në mënyrë të atillë që të jetë në përputhje ose në harmoni me 
shpirtin hyjnor të zbulesës, shpirtin e së vërtetës dhe si rrjedhojë i 
aftë që të marrë mesazhe hyjnore.

Për ta përmbledhur, mund të themi se një profet është një më-
sues i së vërtetës hyjnore, një shikues në gjithë kuptimin e fjalës. 
Ndjesia e shikimit shpirtëror [e Jozef Smithit] ishte nxitur në një 
shkallë të mahnitshme nga Fryma e Shenjtë dhe u bë shpirtërore 
prej tij. Ishte nëpërmjet kësaj dhurate që ai pa Atin dhe Birin kur 
shkoi në pyll për t’u lutur. Ndërsa ndjekim jetën dhe veprat e tij nga 
ajo pikë, ne shohim se ai nuk tentoi të vazhdonte me vetë fuqitë e 
tij. Ai ishte i varur nga Zoti, dhe në këtë mënyrë merrte ndihmën e 
Tij dhe i jepej udhëzimi i Tij. Jeta e tij u drejtua me anë të zbulesës.12

4
Lavdi njeriut që me Jehovën foli.

Kur këndojmë për Jozef Smithin, “Lavdi Njeriut” (Himne dhe 
Këngë të Fëmijëve, 1985, f. 50), ne kujtojmë aq shumë gjëra për t’u 
lavdëruar rreth tij.

Ne e lëvdojmë atë për aftësinë e tij për të biseduar jo vetëm me 
Jehovan, por gjithashtu me personazhe të tjera të qiellit. Kaq shumë 
e vizituan, i dhanë çelësa dhe e udhëzuan atë “shikues [të] zgjedhur” 
të ngritur në ditët e mëvonshme (2 Nefi 3:6–7). Kur Ati Smith e 
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bekoi Jozefin e ri në vitin 1834, ai deklaroi se Jozefi i lashtësisë në 
Egjipt e pa këtë shikues të ditëve të mëvonshme. Jozefi i lashtësisë 
qau kur kuptoi se si do t’i bekonte puna e Profetit Jozef pasardhësit 
e shumtë më të hershëm të Jozefit.

Ne e lëvdojmë Jozef Smithin, gjithashtu, për zellin dhe aftësinë e 
tij për të përkthyer e për të marrë qindra faqe të shkrimit të shenjtë 
të zbuluar. Ai qe kanali për zbulesën. Përmes tij, është vlerësuar, 
kanë kaluar më shumë faqe të mrekullueshme shkrimi të shenjtë 
sesa përmes cilitdo njeriu tjetër në histori.

Ne e lavdërojmë Jozefin jo vetëm për aftësinë e tij për të duruar 
por për të “dur[uar] mirë” (DeB 121:8). Më herët, kur ishte djalë, 
pati një operacion të dhimbshëm në këmbë – operacion pa të cilin 
ai nuk do ta kishte bërë dot marshimin e mëvonshëm të vështirë të 
Kampit të Sionit nga Ohajo në Misuri. Gjatë marshimit Jozefi “eci 
shumicën e kohës dhe pati përvojën e tij të këmbëve me flluska, të 
përgjakura dhe të lënduara” [Mësimet e Presidentëve të Kishës: Jozef 
Smith, f. 306]. Po ashtu, ne e lavdërojmë atë dhe Emën që duruan 
humbjen e dhimbshme të gjashtë prej fëmijëve biologjikë dhe të 
birësuar në vdekje të hershme. Prindërit që kanë humbur qoftë 
edhe një fëmijë mbushen me dhimbje.

Ne e lavdërojmë Jozefin për aftësinë për të duruar persekutim, 
përfshirë humbjet e gjata dhe të ashpra në burgun Liberti. Për aq 
shumë njerëz, gjithçka atëherë dukej e pashpresë. Përsëri Zoti i 
qiellit e risiguroi Jozefin e burgosur se “skajet e tokës do të pyesin 
për emrin tënd” (DeB 122:1). Ne jetojmë në një kohë ku ka kërkim 
të shtuar rreth Jozef Smithit dhe ungjillit të rivendosur.

Jozefi e ka përmbushur kohë përpara dëshirën e tij që të mund 
të mbante “një ngarkesë të njëjtë në baraspeshë me” të lashtët [Më
simet e Presidentëve të Kishës: Jozef Smith, f. 243]. Ne mund të kën-
dojmë tani për atë se si Jozefi ka qenë “kuror’zuar mes profet’ve 
t’jer’” (Himne dhe Këngë të Fëmijëve, 1985, nr. 50).

Ne e lavdërojmë Jozefin që duroi tradhti të hidhura e të përsë-
ritura dhe zhgënjime. Kështu, ai shkoi në Kartheixh “si një qengj 
për t’u therur”, “i qetë si një mëngjes vere” dhe “[i] paqortuesh[ëm] 
përpara . . . gjithë njerëzve” (DeB 135:4). Ai nuk shkoi në Kartheixh 
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me hidhërim. Ai nuk shkoi në Kartheixh duke u ankuar. Sa aftësi e 
mrekullueshme për të duruar mirë!

Jozefi e dinte se çfarë udhe kishte përpara. Ishte drejt Shpëtim-
tarit Jezu Krisht, të cilin ai e dëgjonte gjithmonë qysh kur Ati ynë 
Qiellor e udhëzoi për herë të parë Jozefin e ri, duke i thënë: “Ky 
është Biri Im i Dashur. Dëgjoje Atë!” [ Joseph Smith – Historia 1:17].13

5
Jeta dhe misioni i Profetit Jozef Smith na ndihmojnë të 
drejtohemi tek udhët që të çojnë në jetë të përjetshme.

Unë jam mirënjohës për këtë burrë, për mësimet e tij, për zbu-
lesat e tij, për atë që ai ka lënë për ne, sepse ishte nëpërmjet tij që 
ungjilli u rivendos në tokë. Unë mendoj se nuk ka histori më të 
bukur në gjithë historinë sesa historia e thjeshtë dhe e këndshme e 
djalit të ri që shkoi në pyllin pranë shtëpisë së tij, duke u gjunjëzuar 
në lutje dhe duke pritur vizitorë qiellorë.

Tani ne shohim në jetën e tij dhe në veprat e tij. Shumë njerëz 
kanë bërë kërkime për të gjetur misterin e gjithçkaje prapa fjalës së 
shkruar, por nuk ka mister. . . . Ishte një besim i thjeshtë, besimi i 
një djali të ri që duhej të trajnohej në gjërat që lidheshin me Perën-
dinë. Dhe ndërsa koha kalonte, ky i ri, pa arritje shkollore dhe pa 
arsimim, qe edukuar nga Zoti për gjërat që duhej të vinin.

Tani neve na është dhënë inteligjencë dhe mendje. Ne kemi ne-
vojë vetëm ta stërvitim dhe ta kultivojmë atë sikurse Zoti e udhëzoi 
Jozefin, dhe të kemi një besim të thjeshtë sikurse ai e pati dhe të jemi 
të gatshëm të ndjekim udhëzime të thjeshta. Kur veprojmë kështu 
dhe ndjekim udhën që [Zoti] do të donte që të ndiqnim dhe të mëso-
nim mësimet që Ai do të donte të mësonim, ne zbulojmë se jeta jonë 
është e pastruar nga të gjitha gjërat që janë në kundërshtim me që-
llimet e Perëndisë, dhe kështu ishte me Jozefin. Ai erdhi për të qenë 
një njeri më pranë përsosmërisë, sepse ai e pati pastruar shpirtin e 
tij dhe mendjen e tij dhe jetonte pranë Zotit dhe mund të fliste me 
Të dhe ta dëgjonte Atë, të thoshte gjërat që ai na ka lënë nëpërmjet 
zbulesave të tij. Nëpërmjet syve të tij shpirtërorë ai ishte në gjendje 
të shihte se çfarë ka kaluar dhe çfarë do të vijë në të ardhmen dhe 
ne kemi pasur prova për vërtetësinë e asaj që ai ka parë. . . .
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Jam mirënjohës për anëtarësinë time në Kishë, dhe dëshmia ime 
për karakterin hyjnor të saj mbështetet mbi ndodhinë e thjeshtë të 
djalit të ri nën pemë që gjunjëzohet dhe i vijnë vizitorë qiellorë – jo 
një Perëndi, por dy personazhe individualë të veçuar, Ati dhe Biri, 
duke i zbuluar përsëri tokës personazhet e Kreut- Perëndi. Besimi 
dhe dëshmia ime mbështeten mbi këtë ndodhi të thjeshtë, sepse 
nëse nuk është e vërtetë, mormonizmi bie. Nëse është e vërtetë – 
dhe unë jap dëshmi se është e tillë – ajo është një prej ngjarjeve 
unike më të shkëlqyera në të gjithë historinë.

Është lutja ime [që] ndërsa po përkujtojmë këtë profet të madh 
dhe mendojmë mbi jetën e tij, që ne të kemi mirënjohje në zemrën 
tonë për gjërat që kanë ardhur në jetën tonë në saje të shikue-
shmërisë së tij dhe zbulesës së tij për ne – një shikues i zgjedhur, i 
ngritur nga Zoti për të na drejtuar ne në këto ditë të mëvonshme, 
që ne të mund t’i kthejmë hapat tona përsëri tek ato udhë që do të 
na çojnë në ekzaltim dhe jetë të përjetshme.14

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Përsiatni mësimet e Presidentit Hanter rreth Vegimit të Parë të Jozef 

Smithit (shih pjesën 1). Si ka ndikuar dëshmia juaj për Vegimin e 
Parë te ju? Përse është jetike për shenjtorët e ditëve të mëvonshme 
të kenë një dëshmi se Jozef Smithi ishte një profet i Perëndisë?

• Cilat janë përshtypjet tuaja ndërsa rishikoni mësimet e Presidentit 
Hanter rreth organizimit të Kishës? (Shih pjesën 2.) Çfarë be-
kimesh kanë ardhur te ju dhe familja juaj nëpërmjet Kishës së 
rivendosur të Jezu Krishtit?

• Përse është e dobishme të kuptohen domethëniet e titujve pro
fet, shikues dhe zbulues ? (Shih pjesën 3.) Si jeni bekuar ju nga 
profetët, shikuesit dhe zbuluesit?

• Te pjesa 4, Presidenti Hanter përvijon disa nga arsyet që ne lav-
dërojmë Jozef Smithin. Si e kanë rritur këto mësime vlerësimin 
tuaj për Profetin Jozef? Çfarë mund të mësoni ju nga shembulli i 
Jozef Smithit?

• Rishikoni mësimet e Presidentit Hanter rreth besimit, eduki-
mit shpirtëror dhe bindjes së Jozef Smithit (shih pjesën 5). Si 
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zbatohen këto mësime për ne? Si mund të tregojmë ne mirënjohje 
për bekimet që na kanë ardhur nëpërmjet Profetit Jozef Smith?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Përkthimi prej Joseph Smith- it, Zanafilla 50:25–33; Daniel 2:44; 

Efesianëve 2:19–22; 4:11–14; DeB 1:17–32; 5:9–10; 122:1–2; 135; 
Joseph Smith – Historia

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).
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Shlyerja dhe Ringjallja 
e Jezu Krishtit

“Ne do të ngrihemi nga vdekja tokësore për të 
pasur jetë të përjetshme në saje të sakrificës 

shlyese dhe ringjalljes së Shpëtimtarit.”

Nga Jeta e Hauard W. Hanterit
Më 20 mars 1934, lindi fëmija i parë i Hauard dhe Kler Hanterit, 
një djalë që ata e quajtën Hauard Uilliam Hanter i Riu dhe e thërritnin 
Billi. Gjatë verës ata vunë re se Billi dukej i përgjumur. Mjekët e dia-
gnostikuan me anemi dhe Hauardi dha dy herë gjak për transfuzion, 
por gjendja e Billit nuk u përmirësua. Testet e mëtejshme zbuluan 
një problem serioz me zorrët që i shkaktonte Billit humbje gjaku. 
Mjekët i bënë operacion, me Hauardin shtrirë përbri djalit të vet për 
të dhënë gjak, por rezultatet nuk ishin shpresëdhënëse. Tri ditë më 
vonë, më 11 tetor 1934, Billi i vogël vdiq qetësisht ndërsa prindërit e 
tij ishin ulur pranë shtratit të tij. “Ne ishim të goditur nga brenga dhe 
të mpirë ndërsa u larguam nga spitali nëpër natë”, shkroi Hauardi.1

Në përjetimet e vdekjes së Billit dhe të vdekjes së njerëzve të 
tjerë të dashur, Presidenti Hanter u mbështet nga dëshmia e tij për 
Shlyerjen dhe Ringjalljen e Shpëtimtarit. “Është besimi ynë i fortë 
se [Shlyerja] është një realitet”, dëshmoi ai, “dhe asgjë nuk është më 
e rëndësishme në të gjithë planin hyjnor të shpëtimit sesa sakrifi-
ca shlyese e Jezu Krishtit. Ne besojmë se shpëtimi vjen për shkak 
të shlyerjes. Në mungesë të saj i gjithë plani i krijimit do të bëhej 
i paqëllimtë. . . . Pa këtë sakrificë shlyese, vdekja tokësore do të 
ishte fundi dhe nuk do të kishte ringjallje dhe as qëllim në jetën 
tonë shpirtërore. Nuk do të kishte shpresë për jetë të përjetshme” 2.

Gjatë konferencave të përgjithshme të prillit, që mbahen rreth 
kohës së Pashkës, Presidenti Hanter shpesh foli rreth Ringjalljes së 
Jezu Krishtit. Në konferencën e përgjithshme në prill 1983, ai tha:
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Varri i zbrazët i shpëtimtarit “i shpall gjithë botës: ‘ai nuk 
është këtu, por është ringjallur’” (lluka 24:6).
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“Në këtë stinë pashke, unë e ndiej fort rëndësinë e autorizimit 
tim për të dëshmuar realitetin e ringjalljes së Shpëtimtarit. Vëllezër 
dhe motra, ka një Perëndi në qiell, i cili na do dhe kujdeset për ju 
dhe për mua. Ne kemi një Atë në Qiell, që dërgoi të Parëlindurin 
nga fëmijët shpirtërorë, të Vetëmlindurin e Tij në mish, që të jetë 
një shembull tokësor për ne, për të marrë mbi vete mëkatet e botës 
dhe më pas të kryqëzohej për mëkatet e botës dhe të ringjallej. . . .

Është vërtet një mesazh i mrekullueshëm – do të ketë jetë pas 
vdekjes; ne mund të rikthehemi të jetojmë me Atin tonë në Qiell 
përsëri, në saje të sakrificës që Shpëtimtari bëri për ne dhe të vetë 
pendesës dhe bindjes sonë ndaj urdhërimeve.

Në agimin e lavdishëm të mëngjesit të pashkës, kur mendimet e 
botës së krishterë janë drejtuar nga ringjallja e Jezusit për disa çaste 
të shpejta, le të shprehim vlerësimin tonë ndaj Atit tonë Qiellor për 
planin e madh të shpëtimit që është bërë për ne.” 3

Mësime të Hauard W. Hanterit
1

Shlyerja ishte një veprim i epërm dashurie nga Ati 
ynë Qiellor dhe Biri i Tij i Dashur, Jezu Krishti.

Shlyerja e Jezu Krishtit ishte një detyrë e parashuguruar nga Ati ynë 
Qiellor për të shëlbuar fëmijët e Tij pas gjendjes së tyre të rënë. Ai ish-
te një veprim i epërm dashurie nga Ati ynë Qiellor për t’i mundësuar 
të Vetëmlindurit të Tij të bënte një sakrificë shlyese. Dhe ai ishte një 
veprim i epërm dashurie nga Biri i Tij i dashur për të kryer Shlyerjen.

Unë kam qëndruar te kopshti i Gjetsemanit në shumë raste. Kam 
vështruar me mendjen time vuajtjen, agoninë e Shpëtimtarit – atë 
agoni që u përjetua kur Ati ynë Qiellor e lejoi atë, në një mënyrë 
që mendja jonë as mund ta kuptojë, që të merrte përsipër dhimbjen 
dhe mëkatet e gjithë njerëzimit. Shpirti im u mbush me dhimbje kur 
mendoja për sakrificën e Tij të madhërishme për njerëzimin.

Unë kam qëndruar nën Golgota, vendi i kafkës, dhe kam medi-
tuar poshtërimin e kryqëzimit që e çoi Shpëtimtarin tonë në vdekje 
tokësore, por që bëri të ndodhte pavdekësia e Tij dhe e gjithë nje-
rëzimit. Dhe përsëri shpirti im ishte ndrydhur.
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Dhe unë qëndrova përpara varrit në kopsht dhe përfytyrova atë ditë 
të lavdishme të ringjalljes kur Shpëtimtari u ngrit nga varri i gjallë, i ri-
ngjallur, i pavdekshëm. Në atë meditim zemra ime u mbush me gëzim.

Nga këto përjetime unë kam ndier shpirtin tim të falënderojë dhe 
të përlëvdojë Atin tonë Qiellor për dashurinë që Ai dhe Biri i Tij na 
kanë dhënë nëpërmjet sakrificës së lavdishme shlyese. Në fjalët e 
Çarlz Gabrielit: “Qëndroj plot habi kur shoh sa shum’ Krishti më do, 
i shtangur nga hiri që ai kaq shum’ më dërgon. Unë dridhem kur 
di se për mua ai shkoi në kryq, për mu’ mëkatarin ai vojti, u gjakos 
dhe vdiq. Kaq shum’ t’kujdeset për mua, o ç’mrekulli! Aq shum’ sa 
u bë fli! Për mua ç’mrekulli, Zot, o ç’mrekulli!” . . .

Unë jap dëshminë time, vëllezër dhe motra të mia, që Ati ynë 
Qiellor dërgoi Birin e Tij të dashur, Jezu Krishtin, në botë për të 
përmbushur kushtet me të cilat plani i shpëtimit do të zbatohej. 
Shlyerja përfaqëson dashurinë e Tij të madhe për ne.4

2
Shpëtimtari mori mbi Vete të gjitha mëkatet, 

dobësitë, brengën dhe dhimbjen tonë.

Ndërsa ata qenë takuar për të festuar Pashkën, Jezusi dhe Apos-
tujt e Tij morën simbolet e sakramentit që Ai i filloi së bashku në 
këtë darkë të fundit dhe pastaj shkoi te Mali i Ullinjve.

Gjithmonë mësues deri në fund, Ai e vazhdoi fjalën e Tij mbi temën 
e qengjit të sakrifikuar. Ai u tha atyre se Ai do të goditej dhe se ata do 
të shpërndaheshin si delet pa bari (shih Mateu 26:31). “Por, mbasi të 
jem ngjallur, do të shkoj përpara jush në Galile” (Mateu 26:32).

Në orët që pasuan, ai djersiti pika gjaku, u fshikullua nga vetë 
udhëheqësit që pretendonin se ishin roja të ligjit të Tij dhe u kryqë-
zua bashkë me hajdutët. Ishte mbreti Beniamin në Librin e Mormonit 
që profetizoi: “Ai do të durojë tundime dhe dhembje të trupit, uri, 
etje dhe lodhje, madje më shumë se sa njeriu mund të vuajë, për-
veçse në vdekje; pasi shikoni, gjaku del nga çdo por, kaq e madhe 
do të jetë dhembja e tij për ligësinë dhe neveritë e popullit të tij. . . .

Dhe vini re, ai vjen mes popullit të tij, që shpëtimi të mund të 
vijë te fëmijët e njerëzve . . . ; dhe madje pas gjithë kësaj, ata do ta 
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konsiderojnë atë një njeri dhe do të thonë se ai ka një djall dhe do 
ta fshikullojnë, dhe do ta kryqëzojnë atë” (Mosia 3:7, 9).

Ne i detyrohemi profetit Alma për njohurinë që kemi mbi për-
masën e plotë të vuajtjes së Tij: “Dhe ai do të shkojë përpara, duke 
vuajtur dhimbje dhe hidhërime dhe tundime të çdo lloji; dhe kjo, 
që të plotësohet fjala që thotë se ai do të marrë përsipër dhembjet 
dhe sëmundjet e popullit të tij.

Dhe ai do të marrë përsipër vdekjen që ai të mund të zgjidhë 
rripat e vdekjes, që e lidhin popullin e tij; dhe ai do të marrë përsi-
për dobësitë e tyre, që zemra e tij të mund të mbushet me mëshirë, 
sipas mishit, që ai të mund të dijë, sipas mishit, se si të ndihmojë 
popullin e tij sipas dobësive të tyre” (Alma 7:11–12).

Mendoni për këtë! Kur trupi i Tij u hoq nga kryqi dhe u vendos me 
shpejtësi në një varr të huazuar, Ai, Biri i pamëkatë i Perëndisë, pati 
marrë tashmë mbi vete jo vetëm mëkatet dhe tundimet e çdo shpirti 
njerëzor që do të pendohet, por të gjitha sëmundjet dhe brengat dhe 
dhimbjen e çdo lloji. Ai i vuajti këto pikëllime sikurse i vuajmë ne, sipas 
mishit. Ai i vuajti ato të gjitha. Ai e bëri këtë për të përsosur mëshirën 
e Tij dhe aftësinë e Tij për të na ngritur ne mbi çdo sprovë tokësore.5

Ne mundemi, në fakt, të bëjmë zgjedhje të gabuara, zgjedhje të 
këqija, zgjedhje të dëmshme. Dhe ndonjëherë ne bëjmë pikërisht 
këtë, por është këtu ku misioni dhe mëshira e Jezu Krishtit vjen në 
fuqi dhe lavdi të plotë. . . . Ai ka dhënë një shlyerje ndërmjetësuese 
për zgjedhjet e gabuara që bëjmë. Ai është avokati ynë tek Ati dhe 
ka paguar, qysh më parë, për gabimet dhe marritë që ne i shohim 
shpesh në ushtrimin e lirisë sonë. Ne duhet ta pranojmë dhuratën 
e Tij, të pendohemi për ato gabime dhe të ndjekim urdhërimet e Tij 
me qëllim që të përfitojmë plotësisht nga ky shëlbim. Oferta është 
kurdoherë atje; udha është kurdoherë e hapur. Ne mundemi kurdo-
herë, edhe në orën tonë më të errët dhe gabimet më shkatërruese, 
ta shohim Birin e Perëndisë.6

3
Jezu Krishti u ngrit nga varri dhe ishte 

rezultati i parë i Ringjalljes.

Le të shkojmë së bashku në kohë në ato skena përfundimtare 
në Tokën e Shenjtë. Fundi i jetës së vdekshme të Zotit tonë ishte 
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afër. Ai kishte shëruar të sëmurë, kishte ngritur të vdekur dhe kishte 
shpjeguar shkrime të shenjta, përfshirë ato profeci për vetë vdekjen 
dhe ringjalljen e Vet. Jezusi u tha dishepujve të Tij:

“Ja, ne ngjitemi në Jeruzalem dhe Biri i njeriut do t’u dorëzohet 
krerëve të priftërinjve dhe skribëve, dhe ata do ta dënojnë me vdekje.

Do t’ua dorëzojnë pastaj në duart e paganëve që ta tallin, ta 
fshikullojnë dhe ta kryqëzojnë; por ai ditën e tretë do të ringjallet” 
(Mateu 20:18–19). . . .

Ndërsa agimi i asaj dite të tretë po fillonte, Maria Magdalena dhe 
“Maria tjetër” kishin ardhur te varri ku ishte shtrirë trupi i Tij pa jetë 
[Mateu 28:1; shih edhe Marku 16:1; Lluka 24:10]. Më herët, kreu i 
priftërinjve dhe farisenjtë patën shkuar te Pilati dhe e bindën atë të 
vendoste rojë te dera e varrit, “se mos vijnë dishepujt e tij natën e ta 
vjedhin trupin dhe pastaj t’i thonë popullit: ‘U ringjall së vdekuri’” 
(Mateu 27:64). Por dy engjëj të fuqishëm e patën rrokullisur gurin 
nga dera e varrit dhe dy rojat qenë zhdukur të tmerruar nga pamja.

Kur gratë erdhën te varri, ato e gjetën të hapur dhe të zbraztë. 
Engjëjt patën qëndruar për t’u thënë atyre lajmin më të madh që 
ishte dëgjuar ndonjëherë nga veshi njerëzor: “Ai nuk është këtu, 
sepse u ringjall, sikurse kishte thënë” (Mateu 28:6).7

Asnjë doktrinë në shkrimet e shenjta të krishtera nuk është më 
e rëndësishme për të gjithë njerëzimin sesa doktrina e ringjalljes së 
Birit të Perëndisë. Nëpërmjet Tij erdhi ringjallja e të gjithë burrave, 
grave dhe fëmijëve që janë lindur ndonjëherë – ose që do të linden 
ndonjëherë – në botë.

Me gjithë rëndësinë e madhe që i japim ringjalljes në doktrinën 
tonë, ndoshta shumë nga ne mund të mos e kenë parë plotësisht 
rëndësinë shpirtërore dhe madhështinë e përjetshme të saj. Nëse 
do ta kishim parë, ne do të mrekulloheshim me bukurinë e saj siç 
ndodhi me Jakobin, vëllanë e Nefit, dhe ne do të tronditeshim nga 
alternativa që do të ndeshnim nëse nuk do ta kishim marrë këtë 
dhuratë hyjnore. Jakobi shkroi:

“O, urtësia e Perëndisë, mëshira dhe hiri i tij! Pasi vini re, në qoftë 
se mishi nuk do të ngrihej më, shpirtrat tanë do t’i nënshtroheshin 
atij engjëlli që ra nga prania e Perëndisë së Amshuar dhe u bë djalli, 
për të mos u ngritur më” (2 Nefi 9:8).
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Sigurisht ringjallja është fokusi i çdo besimi të krishterë; ajo është 
mrekullia më e madhe e kryer nga Shpëtimtari i botës. Pa të, ne 
jemi të lënë vërtet pa shpresë. Më lejoni të huazoj fjalët e Palit: “Në 
qoftë se nuk ka ringjallje të të vdekurve, . . . predikimi ynë është i 
kotë, . . . dhe ne do të ishim dëshmitarë të rremë të Perëndisë; sepse 
dëshmuam për Perëndinë, se ai ringjalli Krishtin. . . . Por në qoftë 

jezu Krishti iu shfaq Maria Magdalenës pak pasi 
ishte ringjallur (shih Gjoni 20:1–18).
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se Krishti nuk është ringjallur, i kotë është besimi juaj; ju jeni ende 
në mëkatet tuaja” (1 Korintasve 15:13–15, 17).8

Pa Ringjalljen, ungjilli i Jezu Krishtit bëhet një listë thëniesh të 
urta dhe mrekullish që duken të pashpjegueshme – por thënie dhe 
mrekulli pa një triumf përfundimtar. Jo, triumfi përfundimtar është 
te mrekullia përfundimtare: për herë të parë në historinë e njerëzi-
mit, dikush që kishte vdekur u ngrit vetë në pavdekësi të gjallë. Ai 
ishte Biri i Perëndisë, Biri i Atit tonë të pavdekshëm në Qiell, dhe 
triumfi i Tij mbi vdekjen fizike dhe shpirtërore është lajmi i mirë që 
çdo gjuhë e krishterë duhet të thotë.

E vërteta e përjetshme është se Jezu Krishti u ngrit nga varri dhe 
ishte rezultati i parë i Ringjalljes. (Shih 1 Korintasve 15:23.) Dëshmita-
rët e kësaj ngjarjeje të mrekullueshme nuk mund të vihen në dyshim.

Midis dëshmitarëve të zgjedhur janë Apostujt e Zotit. Vërtet, thirr-
ja në detyrën e Apostullit hyjnor është për t’i sjellë dëshmi botës për 
shenjtërinë e Zotit Jezu Krisht. Jozef Smithi tha: “Parimet themelore 
të fesë sonë janë dëshmia e apostujve dhe e profetëve lidhur me 
Jezu Krishtin, që Ai vdiq, u varros dhe u ngrit përsëri në ditën e tre-
të, dhe u ngjit në qiell; dhe të gjitha gjërat e tjera që lidhen me fenë 
tonë janë vetëm shtesa të kësaj”. (History of the Church, 3:30.) . . .

Duke i mësuar Apostujt e Tij, Krishti u bëri të ditur “se Birit të 
njeriut i duhet të vuajë shumë gjëra, do të hidhet poshtë nga pleq-
të, nga krerët e priftërinjve dhe nga skribët; se do të vritet dhe pas 
tri ditësh do të ringjallet”. (Marku 8:31.) Dhe ashtu ndodhi. Ai u 
kryqëzua dhe u vendos në varr. Në ditën e tretë, Ai u ngrit për të 
jetuar përsëri – Shpëtimtari i gjithë njerëzimit dhe rezultati i parë i 
Ringjalljes. Nëpërmjet kësaj sakrifice shlyese, të gjithë njerëzit do të 
shpëtohen nga varri dhe do të jetojnë përsëri. Kjo ka qenë gjithmo-
në dëshmia e Apostujve, së cilës unë i shtoj dëshminë time.9

4
Jezusi iu shfaq shumë njerëzve pas Ringjalljes së Tij.

Në ditët që pasuan ringjalljen e Tij, Zoti iu shfaq shumë njerëz-
ve. Ai u tregoi atyre pesë plagët e veçanta të Tij. Ai eci dhe foli 
dhe hëngri me ta, si për të provuar përtej çdo dyshimi se një trup 
i ringjallur është vërtet një trup fizik prej mishi dhe kockash të 
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prekshme. Më vonë Ai shërbeu te nefitët, të cilët i urdhëroi: “Ngri-
huni dhe ejani tek unë, që të mund të vini duart tuaja në anën time 
dhe gjithashtu të ndieni gjurmët e gozhdëve në duart e mia dhe 
në këmbët e mia, që ju të dini se unë jam Perëndia i Izraelit dhe 
Perëndia i tërë tokës dhe se u vrava për mëkatet e botës.

Dhe . . . turma shkoi përpara dhe i vunë duart në anën e tij, dhe 
ndien gjurmët e gozhdëve në duart e tij dhe në këmbët e tij; dhe 
këtë e bënë duke vajtur një nga një, derisa ata të gjithë shkuan për-
para dhe panë me sytë e tyre dhe ndien me duart e tyre, dhe më-
suan me siguri, dhe dëshmuan se ishte ai, për të cilin ishte shkruar 
nga profetët, se do të vinte” (3 Nefi 11:14–15).

Është përgjegjësia dhe gëzimi i të gjithë burrave dhe grave kudo 
që “ta kërko[jnë] këtë Jezus për të cilin kanë [dëshmuar] profetët dhe 
apostujt” (Ethëri 12:41) dhe të kenë dëshmi shpirtërore për shenj-
tërinë e Tij. Është e drejta dhe bekimi i të gjithë atyre që përpiqen 
përulësisht të kërkojnë, që të dëgjojnë zërin e Frymës së Shenjtë, 
duke sjellë dëshmi për Atin dhe Birin e Tij të ringjallur.10

Dëshmia e atyre që e panë [ Jezusin] si një person të gjallë pas 
vdekjes së Tij nuk është kundërshtuar kurrë. Ai u shfaq të paktën 
dhjetë ose njëmbëdhjetë herë: Maria Magdalenës dhe grave të tjera në 
kopsht, dy dishepujve në rrugën për ne Emaus, Pjetrit në Jerusalem, 
apostujve kur Thomai mungonte dhe përsëri kur ai ishte i pranishëm, 
apostujve në Detin e Galilesë dhe në një mal mbi 500 vëllezërve me-
njëherë, Jakobit vëllait të Zotit dhe apostujve në kohën e ngritjes.11

Si një i thirrur dhe i shuguruar për të sjellë dëshmi në emër të 
Jezu Krishtit për gjithë botën, unë dëshmoj në këtë stinë Pashke se 
Ai jeton. Ai ka një trup të përlëvduar e të pavdekshëm prej mishi e 
kockash. Ai është Biri i Vetëmlindur i Atit në mish. Ai është Shpë-
timtari, Drita dhe Jeta e botës. Pas kryqëzimit dhe vdekjes së Tij, Ai 
iu shfaq si një qenie e ringjallur Maries, Pjetrit, Palit dhe shumë të 
tjerëve. Ai iu shfaq nefitëve. Ai iu shfaq Jozef Smithit, djalit profet, 
dhe shumë të tjerëve në periudhën tonë ungjillore.12
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5
Ne do të ngrihemi nga vdekja dhe do 

të kemi jetë të përjetshme.

Pashka është festimi i dhuratës falas të pavdekësisë që i është 
dhënë të gjithë njerëzve, duke rivendosur jetën dhe shëruar të gji-
tha plagët. Edhe pse të gjithë do të vdesin si pjesë e planit të rritjes 
dhe zhvillimit, gjithsesi ne të gjithë mund të gjejmë ngushëllim në 
thënien e Psalmistit: “Të qarat mund të vazhdojnë një natë, por në 
mëngjes shpërthen një britmë gëzimi”. (Psalmeve 30:5.)

Ishte Jobi që bëri një pyetje që mund të quhet pyetja epokale: 
“Në qoftë se njeriu vdes, a mund të kthehet përsëri në jetë?” ( Jobit 
14:14.) Përgjigjja e Krishtit jehon ndër kohëra deri tani që flasim: 
“Sepse unë jetoj, edhe ju do të jetoni”. (Gjoni 14:19.)13

Ka një ndarje të shpirtit dhe të trupit në kohën e vdekjes. Ri-
ngjallja do ta bashkojë sërish shpirtin me trupin, dhe trupi bëhet një 
trup frymëror, prej mishi dhe kockash, por i gjallëruar nga fryma 
në vend të gjakut. Prandaj, trupat tanë pas ringjalljes, gjallëruar nga 
fryma, do të bëhen të pavdekshëm dhe nuk do të vdesin kurrë. 
Ky është kuptimi i deklaratave të Palit se “ka trup natyror, ka edhe 
trup frymëror”, dhe “se mishi dhe gjaku nuk mund të trashëgojnë 
mbretërinë e Perëndisë” [shih 1 Korintasve 15:44, 50]. Trupi natyror 
është mish dhe gjak, por i gjallëruar nga shpirti në vend të gjakut, 
ai mund dhe do të hyjë në mbretëri. . . .

Unë kam një bindje se Perëndia jeton dhe se Jezusi është Krishti. 
Ashtu sikurse Pali u dha dëshmi shenjtorëve të Korintit, me letrën e tij 
në stinën e Pashkës shumë vite përpara, unë shtoj dëshminë time që ne 
do të ngrihemi nga vdekja tokësore për të pasur jetë të përjetshme në 
saje të sakrificës shlyese dhe ringjalljes së Shpëtimtarit. Në mendjen time 
e përfytyroj atë me duart të shtrira drejt të gjithëve që do të dëgjojnë:

“. . .Unë jam ringjallja dhe jeta; ai që beson në mua, edhe sikur 
të duhej të vdesë do të jetojë.

Dhe ai që jeton e beson në mua, nuk do të vdesë kurrë përjetë”. 
(Gjoni 11:25–26.)14

Ringjallja e Krishtit shpall bekimin e pavdekësisë dhe mundësinë 
e jetës së përjetshme. Varri i zbrazët i Tij i shpall gjithë botës: “Ai nuk 
është këtu, por është ringjallur”. (Lluka 24:6.) Këto fjalë përmbajnë 
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gjithë shpresën, sigurinë dhe besimin e nevojshëm për të na mbështe-
tur në jetën tonë sfiduese dhe ndonjëherë të mbushur me hidhërim.15

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Si e demonstron Shlyerja dashurinë e Atit Qiellor dhe të Jezu 

Krishtit për ne? (Shih pjesën 1.) Si mund të tregojmë mirënjohje 
për këtë dhuratë dashurie? (Shih DeB 42:29.)

• Ndërsa shqyrtoni pjesën 2, shihni për mënyrat e shumta me të 
cilat na bekon Shlyerja. Si e ngrenë mësimet e Presidentit Hanter 
dhe përdorimi i shkrimeve të shenjta kuptimin tuaj të Shlyerjes? 
Çfarë përvojash e kanë forcuar dëshminë tuaj për Shlyerjen? Si 
mundet fuqia e Shlyerjes t’ju forcojë gjatë sfidave tuaja?

• Cilat janë përshtypjet tuaja ndërsa studioni mësimet e Presidentit 
Hanter rreth Ringjalljes? (Shih pjesën 3.) Si mundet ta vlerësojmë 
më mirë rëndësinë e Ringjalljes?

• Rishikoni pjesën 4, në të cilën Presidenti Hanter jep hollësisht 
shumë dëshmi për Ringjalljen e Jezu Krishtit. Përse është e rën-
dësishme dëshmia për këto prova?

• Shqyrtoni mësimin e Presidentit Hanter që Ringjallja jep “gjithë 
shpresën, sigurinë dhe besimin e nevojshëm për të na mbështe-
tur në jetën tonë sfiduese dhe ndonjëherë të mbushur me hidhë-
rim” (pjesa 5). Si është Ringjallja për ju një burim shprese dhe 
ngushëllimi? Si e ka pasuruar jetën tuaj dëshmia për Ringjalljen?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Gjoni 10:17–18; 2 Nefi 2:6–9, 22–27; 9:19–25; 3 Nefi 27:13–16; 

DeB 18:10–16; 19:15–20; Moisiu 6:59–60

Ndihmë për Studimin
“Planifikoni aktivitete studimi që do të ndërtojnë besimin tuaj te 

Shpëtimtari” (Predikoni Ungjillin Tim [2005], 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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Zbulesë e Vazhdueshme 
nëpërmjet Profetëve të Gjallë

“Ne drejtohemi nga një profet i gjallë i Perëndisë 
– një profet që merr zbulesë nga Zoti.”

Nga Jeta e Hauard W. Hanterit
Pasi u mbështet si President i Kishës në konferencën e përgjith-
shme të tetorit 1994, Hauard W. Hanteri shprehu ndjenjat e tij rreth 
përgjegjësive të tij të shenjta:

“Vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, faleminderit për votën 
tuaj mbështetëse. Unë vij përpara jush përulësisht dhe butësisht, i 
dëshpëruar nga vdekja së fundi e profetit tonë të dashur, Presidentit 
Ezra Taft Benson. Zemra ime është e ndjeshme për vdekjen e mikut 
tim të dashur, veçanërisht duke marrë parasysh përgjegjësitë e reja 
që më kanë ardhur.

Unë kam derdhur shumë lot dhe i kam kërkuar Atit tim në Qiell me 
lutje të sinqertë e me dëshirë për të qenë i barabartë në këtë thirrje 
të lartë dhe të shenjtë. Unë jam lutur që të jem i denjë për ta mbajtur 
detyrën që e kanë mbajtur trembëdhjetë burra të tjerë në këtë periu-
dhë ungjillore. Ndoshta vetëm ata, duke këqyrur nga ana tjetër e velit, 
mund ta kuptojnë plotësisht peshën e përgjegjësisë dhe vartësinë e 
thellë nga Zoti, që unë e ndiej me pranimin e kësaj thirrjeje të shenjtë.”

Presidenti Hanter shpjegoi se ai gjeti forcë dhe garanci në bind-
jen e tij se Kisha udhëhiqet jo vetëm nga burra, por nga Vetë Jezu 
Krishti, që i përgatit dhe i frymëzon ata që Ai i thërret të kryesojnë:

“Forca ime më e madhe gjatë këtyre muajve të kaluar ka qenë 
dëshmia ime e patundur se kjo është puna e Perëndisë dhe jo e 
njeriut. Jezu Krishti është kreu i kësaj kishe. Ai e udhëheq atë me 
fjalë dhe vepra. Unë jam i nderuar tej fjalëve që jam thirrur për një 
periudhë për të qenë një mjet në duart e tij për të kryesuar në kishën 
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si anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë apostujve, Presidenti Hauard W. Hanter 
i këshilloi shenjtorët e ditëve të mëvonshme që të ndjekin Presidentin e Kishës.
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e tij. Por pa njohurinë se Krishti është kreu i Kishës, as unë as ndonjë 
burrë tjetër nuk mund ta mbajë peshën e thirrjes që ka ardhur.

Me marrjen e kësaj përgjegjësie, unë njoh dorën e mrekullueshme 
të Perëndisë në jetën time. Ai e ka ruajtur vazhdimisht jetën time dhe 
ka rivendosur forcën time, më ka kthyer vazhdimisht nga buza e për-
jetësisë, dhe më ka lejuar të vazhdoj shërbesën time në vdekshmëri 
edhe për një periudhë tjetër. Unë kam pyetur veten herë pas here 
përse jeta ime është kursyer. Por tani e kam lënë mënjanë këtë pyetje 
dhe kërkoj vetëm besimin dhe lutjet e anëtarëve të Kishës në mënyrë 
që të mund të punojmë së bashku, unë duke punuar me ju, për të 
përmbushur qëllimet e Perëndisë në këtë periudhë të jetës sonë. . . .

U bënë tridhjetë e pesë vjet qysh kur unë u mbështeta si anëtar 
i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve. Ato vite kanë qenë të pasura me 
përgatitje. . . . Ecja ime është më e ngadaltë tani, por mendja ime 
është e qartë dhe shpirti im është i ri. . . .

Si Vëllezërit e mi përpara meje, unë marr me këtë thirrje sigurinë 
se Perëndia do ta drejtojë profetin e Tij. Unë e pranoj përulësisht 
thirrjen për të shërbyer dhe deklaroj me psalmistin se ‘Zoti është 
forca ime dhe mburoja ime; zemra ime ka pasur besim tek ai dhe 
unë u ndihmova’ (Psalmeve 28:7).” 1

Mësime të Hauard W. Hanterit
1

Në çdo periudhë ungjillore, Perëndia ka 
ngritur profetë si zëdhënës të Tij.

Ndërsa shfleton faqet e Dhiatës së Vjetër, atje shfaqen shkrimet e 
burrave të mëdhenj të epokave të shkuara të cilët përmenden si pro-
fetë. Librat e Dhiatës së Re përmbajnë, midis gjërave të tjera, shkrimet, 
mësimet dhe historinë e burrave të një periudhe ungjillore të mëvon-
shme, që kanë qenë caktuar si profetë. Ne gjithashtu kemi analet e 
profetëve të pjesës perëndimore të botës, që ngritën zërin e tyre, duke 
shpallur fjalën e Zotit, duke protestuar për padrejtësinë dhe duke dhë-
në mësim parimet e ungjillit. Të gjithë këta kanë lënë dëshminë e tyre.

Një profet është dikush që është thirrur dhe ngritur nga Zoti për 
të çuar përpara qëllimet e Perëndisë midis fëmijëve të Tij. Ai është 
një njeri që ka marrë priftërinë dhe flet me autoritet. Profetët janë 
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mësues dhe mbrojtës të ungjillit. Ata sjellin dëshmi për hyjninë e 
Zotit Jezu Krisht. Profetët kanë parashikuar ngjarje të ardhshme, por 
kjo nuk është më e rëndësishmja nga përgjegjësitë e tyre, edhe pse 
mund të jetë një fakt i fuqisë profetike.

Udhëheqja e drejtë është nevojitur në çdo periudhë ungjillore të 
kohës, dhe Perëndia zgjodhi profetë për këtë qëllim shumë përpara 
ardhjes së tyre në këtë ekzistencë në vdekshmëri [shih Jeremia 1:5; 
Abraham 3:23].2

Një studim i zbulesave të Zotit në shkrimin e shenjtë vërteton 
faktin se ka zbulesë të vazhdueshme që drejton profetët dhe Ki-
shën në çdo epokë. Nëse nuk do të kishte zbulesë të vazhdueshme, 
Noeu nuk do të qe përgatitur për përmbytjen që përfshiu tokën. 
Abrahami nuk do të qe drejtuar nga Harani për në Hebron, Tokën e 
Premtimit. Zbulesa e vazhdueshme i udhëhoqi fëmijët e Izraelit nga 
robëria përsëri në tokën e premtuar. Zbulesa nëpërmjet profetëve 
udhëhoqi përpjekjet misionare, drejtoi rindërtimin e tempullit të 
Solomonit dhe dënoi futjen e praktikave pagane midis izraelitëve.

Përpara ngritjes së Krishtit në qiell, Ai u premtoi njëmbëdhjetë 
apostujve që mbetën: “Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në 
mbarim të botës”. (Mateu 28:20.) Pas ngritjes së Tij në qiell, Ai e 
udhëhoqi Kishën me anë të zbulesës deri në vdekjen e Apostujve 
dhe braktisjen e mëpasshme të Kishës së Jezu Krishtit.3

Gjatë gjithë historisë së saj, përfshirë ditën e sotme, Kisha ka 
pasur një profet, shikues dhe zbulues. Në krye të Kishës është Jezu 
Krishti, që drejton profetin e Tij. . . . Këshilltarët [dhe] anëtarët e Tij 
të Këshillit të Të Dymbëdhjetëve . . . janë gjithashtu profetë, shikues 
dhe zbulues. . . . Anëtarët e Kishës nuk duhet të dëgjojnë një bori 
të panjohur. Ata mund t’i besojnë zërit të udhëheqësve të tyre, duke 
e ditur që ata udhëhiqen nga Zoti.4

2
Perëndia siguron drejtim për fëmijët e Tij 

nëpërmjet një profeti të gjallë sot.

Një shenjë e dallueshme për ditët e fundit që do t’i paraprijë 
ardhjes përfundimtare të dytë të Zotit është parë në vegim nga po 
ai Apostull që shkroi librin e Zbulesave. Ai tha:
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“Pashë një engjëll tjetër që fluturonte në mes të qiellit dhe që 
kishte ungjillin e përjetshëm, që t’ua predikojë banorëve të dheut 
dhe çdo kombi, dhe fisi, dhe gjuhe, dhe populli”. (Zbulesa 14:6.) . . .

Ne i dëshmojmë të gjithë botës se shërbesat qiellore janë shfaqur 
tashmë në epokën tonë, duke sjellë autoritet nga qielli dhe duke ri-
vendosur të vërtetat e humbura nëpërmjet mësimeve dhe praktikave 
të korruptuara. Perëndia ka folur përsëri dhe vazhdon të sigurojë 
udhërrëfim për të gjithë fëmijët e Tij nëpërmjet një profeti të gjallë sot. 
Ne deklarojmë se Ai, siç është premtuar, është me shërbëtorët e Tij 
gjithmonë dhe drejton punët e Kishës së Tij kudo në botë. Si në kohët 
e shkuara, zbulesa drejton punët misionare, ndërtimin e tempujve, 
thirrjen e drejtuesve të priftërisë dhe paralajmëron kundër ligësive 
të shoqërisë që mund t’u mohojnë shpëtimin fëmijëve të Atit tonë.

Në një zbulesë drejtuar një orakulli bashkëkohor, Jozef Smithit, 
Zoti tha:

“Sepse unë jam i paanshëm dhe dëshiroj që gjithë njerëzit do të 
dinë se 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.

Dhe gjithashtu Zoti do të ketë pushtet mbi shenjtorët e tij dhe do 
të mbretërojë mes tyre.” (DeB 1:35–36.)

Shpëtimtari po mbretëron mes shenjtorëve sot nëpërmjet zbule-
sës së vazhdueshme. Unë dëshmoj se Ai është me shërbëtorët e Tij 
në këtë ditë dhe do të jetë deri në fund të tokës.

Mos qoftë vegimi ynë aq i ngushtë saqë ne ta lidhnim zbulesën 
vetëm me të lashtët. Perëndia është i mëshirshëm dhe i do fëmijët 
e Tij në të gjitha epokat dhe e ka zbuluar Veten deri në këtë kohë 
gjatë historisë.5

Zoti e ka zbuluar dhe do ta zbulojë mendjen e Vet te profetët e 
Tij të vajosur. Ka një rrymë pafund zbulese që rrjedh vazhdimisht 
nga burimet e qiellit për te shërbëtorët e vajosur të Perëndisë në 
tokë. Qysh prej vdekjes së Profetit Jozef Smith, zëri i Zotit për pro-
fetët e Tij ka vazhduar si më parë.6
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3
Në këtë ditë urie shpirtërore, ne mund të gjejmë bollëk 

shpirtëror duke ia vënë veshin zërit të profetit.

Uria ishte një nga fshikullimet e zakonshme të kohëve të Dhiatës 
së Vjetër dhe njerëzit i kuptuan pasojat shkatërrimtare të dështimit 
të të korrave dhe të njerëzve që vdisnin nga uria. Amosi e solli këtë 
kuptim në vëmendje të mprehtë nëpërmjet predikimit të tij për uri 
shpirtërore. Ai tha: “. . . jo uri për bukë dhe etje për ujë, por më 
tepër për të dëgjuar fjalët e Zotit” [Amos 8:11]. . . .

Njoftimet e ditëve të sotme për pështjellim dhe zhgënjim të in-
dividëve dhe institucioneve fetare, ndërsa ata përpiqen të zgjidhin 
dyshimet e konfliktet e tyre fetare, na kujtojnë për këto fjalë të 
Amosit: “. . . do të rendin sa andej dhe këtej në kërkim të fjalës së 
Zotit, por nuk do ta gjejnë” [Amos 8:12].

Ata kërkojnë të gjejnë zgjidhje pa ndërtuar mbi shkëmbin e zbu-
lesës, siç Zoti tha se duhet bërë [shih Mateu 16:17–18]. . . .

. . . Pështjellimi dhe zhgënjimi nga të cilat po vuan bota nuk janë 
të zakonshme për anëtarët besnikë të Kishës. . . . Ka një zë të be-
sueshëm për ata që kanë besim dhe vullnet për të besuar. Sigurisht 
ne jetojmë në një ditë urie, siç është përshkruar nga Amosi. . . . 
Gjithsesi, në atë çka duket të jetë uri shpirtërore, ka shumë njerëz 
që kanë gjetur një bollëk shpirtëror.

Është . . . dëshmia ime e përulur se ungjilli në plotësinë e vet 
është rivendosur në këto ditë të mëvonshme dhe se ka një profet 
në tokë sot, i cili shpreh mendjen dhe vullnetin e Zotit për ata që 
do ta dëgjojnë dhe do të kenë besimin për ta ndjekur.7

4
Nëse ndjekim mësimet e profetëve të 

gjallë, ne nuk do të gabojmë.

Për njerëzit e periudhave ungjillore dhe epokave të kaluara, profeti 
më i rëndësishëm ishte ai që ndërkohë jetonte, jepte mësim dhe zbu-
lonte vullnetin e Zotit në kohën e tyre. Në çdo periudhë ungjillore të 
kaluar, profetët janë përgatitur nga Zoti si zëdhënës të Tij për njerëzit 
e asaj epoke të veçantë dhe për problemet konkrete të asaj epoke.
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Është profeti i tanishëm i gjallë që është udhëheqësi ynë, mësuesi 
ynë. Është ai prej të cilit ne marrim drejtim në botën bashkëkohore. 
Nga të gjitha këndet e botës, ne që e mbështetim atë si profet të Zo-
tit shprehim vlerësimin tonë për këtë burim udhërrëfimi hyjnor. . . .

Ndërsa profetët nga fillimi deri në ditën tonë parakalojnë në 
kujtesën tonë, ne bëhemi të vetëdijshëm për bekimin e madh që na 
vjen nga ndikimi i një profeti të gjallë. Historia duhet të na mësojë 
se nëse nuk jemi të gatshëm t’ua vëmë veshin paralajmërimeve dhe 
të ndjekim mësimet e një profeti të Zotit, ne do t’i nënshtrohemi 
gjykimeve të Perëndisë.8

Vetëm Presidenti i Kishës ka të drejtën që të marrë zbulesa për të 
gjithë Kishën ose të bëjë interpretime zyrtare për shkrimet e shenjta 
apo doktrinat e Kishës:

“Askush nuk do të caktohet të marrë urdhërime dhe zbulesa në 
këtë kishë përveç [Presidentit të Kishës], sepse ai i merr ato, sikurse 
edhe Moisiu” (DeB 28:2).9

Nëse ndjekim porosinë, këshillën dhe mësimet e udhëheqësve të Ki-
shës në udhëzimin e tyre për ne, ne nuk do të bëjmë gabim në atë që 
është e rëndësishme për vetë shpëtimin dhe ekzaltimin tonë vetjak.10

Unë jam i pushtuar nga mirënjohja për zbulesat që kanë krijuar 
sistemin e mrekullueshëm me të cilin Kisha e Tij qeveriset. Çdo bu-
rrë që është shuguruar Apostull dhe është veçuar si anëtar i Kuoru-
mit të Të Dymbëdhjetëve mbështetet si profet, shikues dhe zbulues. 
Presidenca e Parë dhe Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve, të thirrur 
e të shuguruar që të mbajnë çelësat e priftërisë, kanë autoritetin dhe 
përgjegjësinë për ta qeverisur Kishën, për t’i administruar ordinancat 
e saj, për ta dhënë mësim doktrinën e saj dhe për t’i themeluar e 
mirëmbajtur praktikat e saj.

Kur Presidenti i Kishës është i sëmurë apo i paaftë për të vepruar 
plotësisht në të gjitha detyrat e pozitës së tij, dy Këshilltarët e tij, të 
cilët, me të, përbëjnë Kuorumin e Presidencës së Parë, vazhdojnë 
punën e Presidencës. Çdo çështje, politikë, program apo doktrinë 
madhore shqyrtohet me lutje në këshill nga Këshilltarët në Presi-
dencën e Parë dhe në Kuorumin e Dymbëdhjetë Apostujve. Asnjë 
vendim nuk del nga Presidenca e Parë dhe Kuorumi i Të Dymbë-
dhjetëve pa njëzëshmëri të plotë midis të gjithë të interesuarve.
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Duke ndjekur këtë model të frymëzuar, Kisha do të përparojë pa 
ndërprerje. Qeverisja e Kishës dhe ushtrimi i dhuratave profetike 
gjithmonë do t’u besohen atyre autoriteteve apostolike që mbajnë 
dhe ushtrojnë të gjitha çelësat e priftërisë.11

5
Në një konferencë të përgjithshme, ne marrim këshillë 

të frymëzuar nga profetët, shikuesit dhe zbuluesit.

Ndërsa kam përsiatur mesazhet e konferencës [së përgjithshme], 
unë i kam bërë vetes këtë pyetje: Si mund t’i ndihmoj të tjerët të ma-
rrin nga mirësia dhe bekimet e Atit tonë Qiellor? Përgjigjja gjendet te 
ndjekja e udhëzimit që merret nga ata që ne i mbështetim si profetë, 
shikues dhe zbulues dhe të tjerë nga Autoritetet e Përgjithshme. Le 
të studiojmë fjalët e tyre, të thëna nën frymëzimin e Shpirtit dhe t’u 
referohemi shpesh atyre. Zoti e ka zbuluar vullnetin e Tij te shenj-
torët në këtë konferencë.12

“Koha e konferencës është një periudhë rigjallërimi shpirtëror 
kur njohuria dhe dëshmia rriten dhe përforcohen.”
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Shumë këshilla të frymëzuara nga profetët, shikuesit, zbuluesit 
dhe Autoritetet e tjera të Përgjithshme të Kishës janë dhënë gjatë 
konferencës së përgjithshme. Profetët tanë të kohëve moderne na 
kanë nxitur ta bëjmë leximin e botimeve të konferencave në revistat 
e Kishës sonë një pjesë të rëndësishme dhe të rregullt të studimit 
tonë vetjak. Kështu, konferenca e përgjithshme bëhet, në një kup-
tim, një shtojcë ose një zgjatim i Doktrina e Besëlidhjeve.13

Koha e konferencës është një periudhë rigjallërimi shpirtëror kur 
njohuria dhe dëshmia rriten dhe përforcohen se Perëndia jeton dhe i 
bekon ata që janë besnikë. Është një kohë kur kuptimi se Jezusi ësh-
të Krishti, Biri i Perëndisë së gjallë, ndizet në zemrat e atyre që kanë 
vendosmërinë t’i shërbejnë Atij dhe të mbajnë urdhërimet e Tij. Kon-
ferenca është koha kur udhëheqësit tanë na japin drejtim të frymëzuar 
si ta drejtojmë jetën tonë – një kohë kur njerëzit nxiten dhe vendimet 
merren për të qenë bashkëshortë dhe bashkëshorte, etër dhe nëna 
më të mira, bij dhe bija më të bindura, miq dhe fqinjë më të mirë. . . .

Ne që u takuam këtu sot [në konferencën e përgjithshme] synojmë 
një njohje të veçantë, unike të ungjillit të Shpëtimtarit. Më e rëndë-
sishmja nga të gjitha, për ata që u njohën për herë të parë me ne, 
është deklarata jonë ndaj botës që ne drejtohemi nga një profet i 
gjallë i Perëndisë – një profet që komunikon, frymëzohet dhe merr 
zbulesë nga Zoti.14

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Rishikoni mësimet e Presidentit Hanter te pjesa 1. Përse Perëndia 

ka siguruar profetë për çdo periudhë ungjillore? Cilat janë disa 
nga funksionet e profetëve? Si mund t’i ndihmojmë fëmijët të 
fitojnë një dëshmi për profetët?

• Si na bekon pasja e një profeti të gjallë sot? (Shih pjesën 2.) Përse 
është e rëndësishme që ka “një rrymë pafund zbulese” që rrjedh 
nga Perëndia për profetët e Tij të gjallë?

• Cilat janë disa nga të dhënat që ne po jetojmë në një kohë “urie 
shpirtërore”? (Shih pjesën 3.) Çfarë bekimesh keni marrë duke ia 
vënë veshin zërit të profetit të gjallë?
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• Presidenti Hanter jep mësim se “vetëm Presidenti i Kishës ka të 
drejtën që të marrë zbulesa për të gjithë Kishën” (pjesa 4). Përse 
është e dobishme të dihet kjo? Përse është e dobishme të dihet 
se “ne nuk do të bëjmë gabim” ndërsa ndjekim profetin?

• Shqyrtoni rëndësinë e konferencës së përgjithshme në jetën tuaj. 
(Shih pjesën 5.) Cilat janë disa mësime nga konferenca e përgjith-
shme që ju kanë bekuar? Si mund të bëni që konferenca e përgjith-
shme të ketë një ndikim më të fuqishëm në jetën dhe shtëpinë tuaj?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Amos 3:7; Mateu 10:41; Lluka 1:68–70; Përkthimi prej Joseph 

Smith- it, 2 Pjetër 1:20–21; Mosia 8:15–18; DeB 1:14–16, 37–38; 21:1, 
4–6; 43:2–6; 107:91–92

Ndihmë për Mësimdhënien
Si klasë, renditni në tabelë disa pyetje që njerëz të besimeve të 

tjera mund të kenë rreth temës së kapitullit. Ftojini anëtarët e klasës 
të rishikojnë kapitullin, duke kërkuar për përgjigje për këto pyetje 
dhe mandej për ta ndarë atë që gjejnë.

Shënime
 1. “Exceeding Great and Precious Promis-

es”, Ensign, nëntor 1994, f. 7–8.
 2. Në Conference Report, tetor 1963, f. 99.
 3. “No Man Shall Add to or Take Away”, 

Ensign, maj 1981, f. 65.
 4. “Spiritual Famine”, Ensign, janar 1973, 

f. 65.
 5. “No Man Shall Add to or Take Away”, f. 

65.
 6. The Teachings of Howard W. Hunter, 

red. Clyde J. Williams (1997), f. 196.
 7. “Spiritual Famine”, f. 64–65.
 8. Në Conference Report, tetor 1963, f. 

101.

 9. The Teachings of Howard W. Hunter, f. 
225.

 10. The Teachings of Howard W. Hunter, f. 
223.

 11. “Exceeding Great and Precious Prom-
ises”, f. 7. Presidenti Hanter i tha këto 
parime të rëndësishme kur ishte Presi-
dent i Kishës.

 12. “Follow the Son of God”, Ensign, nën-
tor 1994, f. 87.

 13. The Teachings of Howard W. Hunter, f. 
212.

 14. “Conference Time”, Ensign, nëntor 
1981, f. 12–13.
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Çuarja e Ungjillit në 
të Gjithë Botën

“Ne jemi në punën e shpëtimit të shpirtrave, 
të ftimit të njerëzve që të vijnë te Krishti.”

Nga Jeta e Hauard W. Hanterit
Në vitin 1979, Plaku Hauard W. Hanter, atëherë anëtar i Kuoru-
mit të Dymbëdhjetë Apostujve, tha: “Unë besoj plotësisht se në të 
ardhmen e afërt ne do të shohim disa nga përparimet më të mëdha 
në përhapjen e ungjillit në të gjitha kombet, që kanë ndodhur ndo-
njëherë në këtë periudhë ungjillore apo në çfarëdo periudhe un-
gjillore të mëparshme. Unë jam i sigurt se ne do të jemi në gjendje 
të shohim prapa . . . dhe të shënojmë siç bëri Lluka: ‘Ndërkaq fjala 
e Perëndisë po përhapej’ (Veprat e Apostujve 6:7).” 1

Kur Plaku Hanter tha këto fjalë, kufizimet politike i ndalonin mi-
sionarët të jepnin mësim ungjillin në shumicën e vendeve të Euro-
pës Lindore dhe në Bashkimin Sovjetik. Brenda 10 vjetësh, shumë 
nga ato kufizime filluan të hiqen. Në vitet 1989 dhe 1990 Muri i 
Berlinit, që pati ndarë Gjermaninë Perëndimore dhe Gjermaninë 
Lindore për afro 30 vjet, u rrëzua. Presidenti Hanter po shërbente si 
President i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve asaj kohe dhe ai shprehu 
mendimet vijuese rreth asaj ngjarjeje historike dhe ndryshimeve të 
tjera që po ndodhnin në botë:

“Shumë vëmendje i është kushtuar së fundi Murit të Berlinit. Si-
gurisht, ne të gjithë jemi të kënaqur që ai mur ra, duke përfaqësuar 
liri të gjetura rishtas. . . . Ndërsa përpiqemi të kuptojmë shpirtin 
e pajtimit që po përfshin globin dhe për t’i dhënë kuptim brenda 
kontekstit të ungjillit, neve na duhet të pyetim veten: ‘A nuk është 
kjo dora e Zotit që heq pengesat politike dhe hap shtigje në mure 
deri tani të pakalueshëm për dhënien mësim të ungjillit, e gjitha 
në përputhje me një plan të shenjtë dhe një program të shenjtë?’” 2
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“ungjilli i jezu Krishtit . . . është një besim global 
me një mesazh gjithëpërfshirës.”
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Presidenti Hanter e ndjeu se këto ndryshime u ngarkuan një përgje-
gjësi të rëndësishme anëtarëve të Kishës. Ndërsa më shumë kombe u 
hapën ndaj punës misionare, tha ai, më shumë misionarë do të nevo-
jiten për të plotësuar porosinë për ta çuar ungjillin në të gjithë botën.3

Etja e Presidentit Hanter për të ndihmuar të gjithë fëmijët e Pe-
rëndisë, pavarësisht nga kombësia apo besimi, ishte e dukshme në 
punën e tij në Lindjen e Mesme. Presidenca e Parë i dha atij detyra 
të rëndësishme në Jerusalem, përfshirë mbikëqyrjen e ndërtimit të 
Kopshtit Përkujtimor të Orson Hajdit dhe Qendrës së Universitetit 
“Brigam Jang” në Jerusalem për Studime të Lindjes së Afërme. Edhe 
pse kthimi në besim nuk lejohej në atë rajon, Presidenti Hanter 
ndërtoi miqësi të përhershme midis atyre me të cilët punoi, edhe 
hebrenj edhe arabë. “Qëllimi i ungjillit të Jezu Krishtit është të sjellë 
dashuri, unitet dhe vëllazëri të nivelit më të lartë”, tha ai.4

Në punën e tij me fëmijët e Perëndisë përreth botës, mesazhi i 
Presidentit Hanter ishte i njëjtë: “Ne jemi vëllezërit tuaj – ne nuk e 
shohim asnjë komb apo kombësi si qytetarë të klasit të dytë. Ne i 
ftojmë të gjithë . . . që ta shqyrtojnë mesazhin tonë dhe të marrin 
anëtarësinë tonë” 5.

Mësime të Hauard W. Hanterit
1

Ungjilli i rivendosur është për të gjithë njerëzit, bazuar 
në bindjen se të gjithë janë fëmijë të të njëjtit Perëndi.

Ungjilli i Jezu Krishtit, ungjill që ne e japim mësim dhe ordinancat 
e të cilit kryejmë, është një besim global me një mesazh gjithëpërfshi-
rës. Ai nuk është as i kufizuar, as i pjesshëm, as çështje historie apo 
mode. Thelbi i tij është botërisht dhe përjetësisht i vërtetë. Mesazhi i 
tij është për gjithë botën, i rivendosur në këto ditë të mëvonshme për 
t’iu përgjigjur nevojave themelore të çdo kombi, fisi, gjuhe dhe populli 
në tokë. Ai ka qenë krijuar përsëri siç ishte në fillim – për të ndërtuar 
vëllazëri, për të ruajtur të vërtetën dhe për të shpëtuar shpirtra. . . .

Në mesazhin e ungjillit, e gjithë raca njerëzore është një familje 
që vjen nga një Perëndi i vetëm. Të gjithë burrat dhe gratë nuk 
kanë vetëm një prejardhje fizike që të çon pas tek Adami dhe 
Eva, prindërit e tyre të parë tokësorë, por gjithashtu një trashëgimi 
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shpirtërore që të çon pas te Perëndia, Ati i Përjetshëm. Kështu, të 
gjithë njerëzit në tokë janë mirëfilli vëllezër dhe motra në familjen 
e Perëndisë.

Është te kuptimi dhe pranimi i kësaj atësie universale të Perëndi-
së që të gjitha qeniet njerëzore mund ta vlerësojnë më mirë shqetë-
simin e Perëndisë për ta dhe lidhjen e tyre me njëri-tjetrin. Ky është 
një mesazh për jetën dhe dashurinë që godet saktësisht kundër të 
gjitha traditave mbytëse bazuar te raca, gjuha, pozita ekonomike 
apo politike, niveli arsimor apo tradita kulturore, sepse ne jemi të 
gjithë nga e njëjta prejardhje shpirtërore. Ne kemi një prejardhje fa-
miljare të shenjtë; çdo person është një fëmijë shpirtëror i Perëndisë.

Në këtë këndvështrim ungjillor nuk ka vend për këndvështrim 
të tkurrur, të ngushtë apo paragjykues. Profeti Jozef Smith tha: “Da-
shuria është një prej karakteristikave kryesore të Hyjnisë dhe duhet 
të shfaqet prej atyre që dëshirojnë të jenë bij të Perëndisë. Një njeri 
i mbushur me dashurinë e Perëndisë nuk kënaqet vetëm me beki-
min e familjes së tij, por endet në të gjithë botën, i dëshiruar që të 
bekojë të gjithë racën njerëzore” [Mësimet e Presidentëve të Kishës: 
Jozef Smith (2009), f. 353]. . . .

Ungjilli i rivendosur është një mesazh për dashurinë hyjnore për të 
gjithë njerëzit, bazuar në bindjen se të gjithë njerëzit janë fëmijë të të 
njëjtit Perëndi. Ky mesazh kryesor fetar ishte shprehur shumë bukur 
në deklaratën e Presidencës së Parë më 15 shkurt 1978, si më poshtë:

“Bazuar në zbulesën e lashtë dhe të re, Kisha e Jezu Krishtit e 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme jep me gëzim mësim dhe dek-
laron doktrinën e krishterë se të gjithë burrat dhe gratë janë vëllezër 
dhe motra, jo vetëm nga marrëdhënia e gjakut nga paraardhës të 
përbashkët të vdekshëm, por gjithashtu si fëmijë të njëmendtë shpir-
tërorë të një Ati të Përjetshëm” [Statement of the First Presidency 
Regarding God’s Love for All Mankind, 15 shkurt 1978].

Shenjtorët e ditëve të mëvonshme kanë një qasje pozitive dhe 
përfshirëse ndaj të tjerëve që nuk janë të fesë sonë. Ne besojmë se 
ata janë me tërë kuptimin e fjalës vëllezërit dhe motrat, se ata janë 
bijtë dhe bijat e të njëjtit Atë Qiellor. Ne kemi një gjenealogji të 
përbashkët që të çon pas te Perëndia.6
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2
Kisha ka një mision që të japë mësim 

ungjillin tek të gjitha kombet.

Kisha, duke qenë mbretëria e Perëndisë mbi tokë, ka një mision 
ndaj të gjitha kombeve. “Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë 
popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë,

dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam 
urdhëruar” (Mateu 28:19–20). Këto fjalë nga buzët e Mësuesit nuk 
njohin kufij shtetërorë; ato nuk kufizohen te ndonjë racë apo kul-
turë. Një komb nuk favorizohet ndaj një tjetri. Këshilla është e qartë 
– “bëni dishepuj nga të gjithë popujt”. . . .

Si anëtarë të kishës së Zotit, ne duhet ta ngremë vështrimin tonë 
përtej paragjykimeve vetjake. Ne duhet të zbulojmë të vërtetën sup-
reme që vërtet Ati ynë nuk tregohet i anshëm. Ndonjëherë ne padrej-
tësisht fyejmë vëllezër dhe motra të kombeve të tjera duke i dhënë 
veçori përjashtuese njerëzve të një populli ndaj atyre të një tjetri. . . .

Përfytyroni një atë me shumë bij, secili duke pasur temperament, 
dhunti dhe prirje shpirtërore të ndryshme. A e do ai një bir më pak 
se një tjetër? Ndoshta biri që është më pak i prirur shpirtërisht ka 
vëmendjen, lutjet dhe dëshirat e babait më shumë se të tjerët. A do të 
thotë kjo se ai i do më pak të tjerët? A e përfytyroni Atin tonë Qiellor 
të dojë një kombësi të filizave të Tij përjashtimisht më shumë se të 
tjerët? Si anëtarë të Kishës, ne duhet të na kujtohet pyetja sfiduese e 
Nefit: “A nuk e dini se ka më shumë kombe se një?” (2 Nefi 29:7). . . .

Për vëllezërit dhe motrat e të gjitha kombeve: Ne japim dëshmi 
solemne dhe dëshmojmë se Perëndia ka folur në ditën dhe kohën 
tonë, se lajmëtarë qiellorë kanë qenë dërguar, se Perëndia ia ka 
zbuluar mendjen dhe vullnetin e Tij një profeti, Jozef Smithit. . . .

Ndërsa Ati ynë i do të gjithë fëmijët e Tij, ne duhet t’i duam të 
gjithë njerëzit – të çdo race, kulture dhe kombësie – dhe t’u mësoj-
më atyre parimet e ungjillit që ata të mund ta përqafojnë atë dhe të 
vijnë në njohurinë e shenjtërisë së Shpëtimtarit.7

Në përpjekjet tona të përulura për të ndërtuar vëllazërinë dhe 
për të dhënë mësim të vërtetën e zbuluar, ne u themi popujve të 
botës atë që Presidenti Xhorxh Albert Smith sugjeroi me aq dashuri:
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“Ne nuk kemi ardhur që t’ua marrim të vërtetën e virtytin që keni. 
Ne nuk kemi ardhur për të gjetur gabim në ju apo për t’ju kritikuar. 
. . . Ruajeni gjithë të mirën që keni dhe na lejoni t’ju sjellim më shumë 
të mirë, në mënyrë që të mund të jeni më të lumtur dhe në mënyrë 
që të mund të përgatiteni për të hyrë në praninë e Atit tonë Qiellor.” 8

Ne jemi në punën e shpëtimit të shpirtrave, të ftimit të njerëzve 
që të vijnë te Krishti, të sjelljes së tyre në ujërat e pagëzimit në 
mënyrë që ata të mund të vazhdojnë të përparojnë në udhën që 
të çon drejt jetës së përjetshme. Kjo botë ka nevojë për ungjillin e 
Jezu Krishtit. Ungjilli siguron të vetmen mënyrë me të cilën bota do 
të njohë ndonjëherë paqe.9

Si anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit, ne kërkojmë ta sjellim të 
gjithë të vërtetën së bashku. Ne përpiqemi ta zmadhojmë rrethin e 
dashurisë dhe të kuptimit midis të gjithë njerëzve të tokës. Kështu 
ne përpiqemi të krijojmë paqe dhe lumturi, jo vetëm brenda krish-
terimit, por midis të gjithë njerëzimit. . . .

Ajo për krijimin e së cilës Jozef [Smithi] ishte instrument, madje i 
Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, tani 

“Ne jemi në punën e shpëtimit të shpirtrave.”



K a P i T u l l i  8

127

është një fe botërore, jo thjesht sepse anëtarët e saj gjenden tani 
kudo në botë, por kryesisht për shkak se ajo ka një mesazh gjithë-
përfshirës dhe për të gjithë bazuar në pranimin e gjithë së vërtetës, 
rivendosur për t’iu përgjigjur nevojave të të gjithë njerëzimit.

. . . Ne ia dërgojmë këtë mesazh dashurie dhe shprese gjithë bo-
tës. Ejani te Perëndia i gjithë së vërtetës, që vijon t’u flasë fëmijëve 
të Vet nëpërmjet profetëve. Mbani vesh mesazhin për Të që vijon 
t’i dërgojë shërbëtorët e Vet të predikojnë ungjillin e përhershëm te 
çdo komb, fis, gjuhë dhe popull. Ejani dhe gostituni në tryezën e 
shtruar përpara jush nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditë-
ve të Mëvonshme. Bashkohuni me ne ndërsa kërkojmë të ndjekim 
Bariun e Mirë që e ka siguruar atë.10

3
Ata që kanë përjetuar bekimet e Shlyerjes së Jezu Krishtit 

janë nën detyrimin për të dhënë dëshmi për Të.

Çfarë lidhje ka Shlyerja me punën misionare? Kurdo që përje-
tojmë bekimet e Shlyerjes në jetën tonë, ne nuk mund veçse të 
shqetësohemi për mirëqenien e [të tjerëve].

Shembujt janë të bollshëm në Librin e Mormonit që e ilustrojnë 
këtë parim. Kur Lehi mori nga fruti i pemës, simbol i marrjes së 
Shlyerjes, ai tha: “Fillova të dëshiroja që familja ime të hante nga ai 
gjithashtu” (1 Nefi 8:12). Kur Enosi përjetoi kthimin e tij në besim 
dhe mori falje për mëkatet e tij, për shkak të besimit të tij te Jezu 
Krishti, ai tha: “Unë fillova të ndjeja dëshirë për mirëqenien e vë-
llezërve të mi, Nefitëve” (Enosi 1:9). Atëherë ai u lut për lamanitët, 
armiqtë e pamëshirshëm të nefitëve. Pastaj është shembulli i katër 
bijve të Mosias – Amonit, Aaronit, Omnerit dhe Himnit – që morën 
falje të mëkateve nëpërmjet Shlyerjes dhe pastaj punuan vite midis 
lamanitëve për t’i sjellë ata te Krishti. Anali thotë se ata nuk mund 
ta duronin mendimin që ndonjë shpirt të mbaronte (Mosia 28:3).

Ky shembull hyjnor i një të besëlidhuri që dëshiron ta ndajë un-
gjillin me të tjerët ilustrohet në mënyrën më të mirë me shembullin 
e Alma të Riut. Do të doja t’jua lexoja dëshminë e tij. . . .

“. . . Që atëherë madje deri tani, unë kam punuar pa pushim që 
të sjell shpirtra në pendim; që të mund t’i sjell të shijojnë prej gë-
zimit të jashtëzakonshëm të cilin unë shijova; që edhe ata të lindin 
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nga Perëndia dhe të mbushen me Frymën e Shenjtë” [Alma 36:24; 
shih edhe Alma 36:12–23].

Një tregues i madh i kthimit vetjak në besim të dikujt është dë-
shira për ta ndarë ungjillin me të tjerët. Për këtë arsye Zoti dha një 
detyrim që çdo anëtar i Kishës të jetë misionar.

Mbani vesh besëlidhjen që njeriu merr përsipër kur pagëzohet 
në Kishë:

“Pasi ju dëshironi të hyni në grigjën e Perëndisë dhe të quheni 
populli i tij dhe jeni të gatshëm të mbani barrët e njëri- tjetrit, që ato 
të mund të jenë të lehta—

Po, dhe jeni të gatshëm të vajtoni me ata që vajtojnë; po, dhe të ngu-
shëlloni ata që kanë nevojë të ngushëllohen dhe të qëndroni si dësh-
mitarë të Perëndisë në të gjitha kohërat dhe në të gjitha gjërat dhe në 
të gjitha vendet që ju të gjendeni, madje deri në vdekje, që ju të mund 
të shëlboheni nga Perëndia dhe të numëroheni me ata të ringjalljes së 
parë, që ju të mund të keni jetën e përjetshme” (Mosia 18:8–9).

Ne qëndrojmë si dëshmitarë të Perëndisë në të gjitha kohërat 
[dhe] në të gjitha vendet, madje deri në vdekje. Ne e ripërtërijmë 
atë besëlidhje gjatë sakramentit kur besëlidhim të marrim mbi vete 
emrin e Krishtit.

Shërbimi misionar është një mënyrë e rëndësishme që ne marrim 
mbi vete emrin e Tij. Shpëtimtari ka thënë se nëse dëshirojmë të 
marrim përsipër emrin e Tij, me qëllim të plotë të zemrës, ne jemi 
thirrur të shkojmë në të gjithë botën dhe t’ia predikojmë ungjillin e 
Tij çdo krijese (shih DeB 18:28). . . .

Ata prej nesh që kanë marrë nga Shlyerja janë nën detyrimin për 
të sjellë dëshmi besnike për Zotin dhe Shpëtimtarin tonë. . . . Thirr-
ja për të ndarë ungjillin me të tjerët përfaqëson dashurinë tonë të 
madhe për fëmijët e Atit tonë Qiellor si dhe për Shpëtimtarin dhe 
atë që Ai bëri për ne.11

4
Me ndihmën e Zotit, ne mund të kapërcejmë 

të gjitha pengesat për të ndarë ungjillin.

Ndërsa muret e Europës Lindore . . . dhe të shumë pjesëve të 
tjera të botës gremisen poshtë, nevoja përkatëse për më shumë 
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misionarë që të përmbushin porosinë hyjnore për ta çuar ungjillin 
në të gjithë tokën sigurisht që do të rritet! A jemi gati t’i përgjigjemi 
asaj nevoje?

Për të kënaqur kërkesat e reja që na shtrohen në këtë punë të 
madhe misionare të ditëve të fundit, ndoshta disa prej nesh (veça-
nërisht brezi më i vjetër, familjet e të cilit janë rritur) duhet të bëjnë 
një vlerësim serioz dhe të ndershëm për të përcaktuar nëse “muret” 
që kemi ndërtuar në vetë mendjen tonë duhet të gremisen.

Për shembull, ç’mund të themi për “murin e rehatisë” që duket se 
ndalon shumë çifte dhe beqarë të shkojnë në mision? Ç’mund të the-
mi për “murin financiar” të borxhit që ndërhyn tek aftësia e disa anë-
tarëve për të shkuar, ose “murin e nipërve dhe mbesave”, ose “murin 
e shëndetit”, apo “murin e mungesës së vetëbesimit”, ose “murin e 
vetëkënaqjes”, ose “murin e shkeljes”, apo muret e frikës, dyshimit 
ose vetëkënaqësisë? A dyshon vërtet ndokush për një minutë se me 
ndihmën e Zotit ai ose ajo mund t’i bëjnë ato mure që të bien?

Ne kemi qenë të privilegjuar të lindemi në këto ditë të fundit, 
ndryshe nga disa periudha ungjillore më të hershme, për të ndih-
muar ta çojmë ungjillin në të gjithë tokën. Nuk ka thirrje më të 
madhe në këtë jetë. Nëse jemi të kënaqur të fshihemi pas mureve 
që i bëjmë vetë, ne me vullnet heqim dorë nga bekimet që ndryshe 
do të ishin tonat. Zoti në zbulesën e ditëve tona shpjegon nevojën 
e madhe:

“Sepse vini re, fusha është e bardhë gati për t’u korrur; dhe shih-
ni, ai që e shtyn draprin e tij me fuqi, njësoj vendos në ruajtje, që 
ai të mos mbarojë, por t’i sjellë shpëtim shpirtit të tij”. (DeB 4:4.)

Zoti vazhdon të shpjegojë në po atë zbulesë cilësitë që na duhen 
për të qenë misionarë të mirë. Duke qenë plotësisht të vetëdijshëm 
për dobësitë tona dhe për ngurrimet tona ndërsa qëndrojmë përpa-
ra portës gjigante të murit tonë të bërë prej nesh, Ai na garanton se 
ndihma hyjnore për t’i kapërcyer të gjitha pengesat do të jetë e shpej-
të vetëm nëse ne do të bëjmë pjesën tonë, me premtimin e thjeshtë: 
“Kërkoni dhe do të merrni; trokisni dhe do t’ju çelet”. (DeB 4:7.)

Zoti na bekoftë që muret e mendjes sonë të mos na ndalojnë nga 
bekimet që mund të jenë tonat.12
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Përsëri dhe përsëri gjatë shërbesës së Tij në vdekshmëri, Zoti 
ynë bëri një thirrje që ishte njëherësh ftesë dhe sfidë. Pjetrit dhe 
Andreas, Krishti u tha: “Ndiqmëni dhe unë do t’ju bëj peshkatarë 
njerëzish” (Mateu 4:19). . . .

Profetë të mëparshëm na kanë mësuar se çdo i ri i aftë, i denjë 
duhet të shërbejë një mision kohëplotë. Unë e theksoj këtë nevojë 
sot. Ne gjithashtu kemi nevojë të madhe për çiftet tona të afta, të 
pjekura që të shërbejnë në fushën e misionit. Jezusi u tha dishepuj-
ve të Tij: “E korra është e madhe, kurse punëtorë janë pak; lutni Zo-
tin e të korrës që të çojë punëtorë në të korrën e vet” (Lluka 10:2).13

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Përsiatni mësimet e Presidentit Hanter rreth ungjillit që është për 

të gjithë njerëzit, bazuar në të vërtetën se ne jemi të gjithë fëmijë 
të Perëndisë (shih pjesën 1). Ndërsa ndajmë ungjillin, si mund të 
na ndihmojë ai të mbajmë në mendje se çdo person është mirë-
filli vëllai ose motra jonë?

• Çfarë mësojmë ne nga mësimet e Presidentit Hanter në pjesën 
2 rreth mënyrës se si ndihet Ati Qiellor për fëmijët e Tij? Çfarë 
mund të bëni ju për t’i dashur më shumë të gjithë njerëzit dhe 
për ta ndarë ungjillin me ta?

• Si do t’i përgjigjeshit pyetjes së Presidentit Hanter “Çfarë lidhje ka 
Shlyerja me punën misionare?” (Shih pjesën 3.) Si mund ta rritni 
dëshirën tuaj për ta ndarë ungjillin me të tjerët? Çfarë bekimesh 
ju kanë ardhur ndërsa keni ndarë ungjillin me dikë – ose kur 
dikush e ka ndarë atë me ju?

• Pas studimit të pjesës 4, shqyrtoni “muret” që ju ndalojnë të merr-
ni bekimet e punës misionare. Diskutoni rreth mënyrave për t’i 
kapërcyer ato pengesa.

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Amos 9:9; 2 Nefi 2:6–8; Mosia 28:1–3; Alma 26:37; DeB 18:10–16; 

58:64; 68:8; 88:81; 90:11; 123:12; Joseph Smith – Mateu 1:31
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Ndihmë për Mësimdhënien
“Fryma e Shenjtë mund të nxitë një ose më shumë nga njerëzit 

që u jepni mësim që të ndihmojnë me ide që të tjerët kanë nevojë 
t’i dëgjojnë. Jini të hapur ndaj nxitjeve që merrni për të ftuar njerëz 
të veçantë. Ju madje mund të keni ndjesinë të pyetni një person që 
nuk ka dalë vullnetarisht për të shprehur pikëpamjen e tij apo të 
saj” (Teaching, No Greater Call [1999], f. 63).

Shënime
 1. “All Are Alike unto God”, Ensign, 

 qershor 1979, f. 74.
 2. “Walls of the Mind”, Ensign, shtator 

1990, f. 9–10.
 3. Shih “Walls of the Mind”, f. 10.
 4. “All Are Alike unto God”, f. 74.
 5. “All Are Alike unto God”, f. 74.
 6. “The Gospel—A Global Faith”, Ensign, 

nëntor 1991, f. 18–19.
 7. “All Are Alike unto God”, f. 72–74.
 8. “The Gospel—A Global Faith”, f. 19; 

deklarata nga Xhorxh Albert Smithi 
gjendet te Mësimet e Presidentëve të 
Kishës: Xhorxh Albert Smith (2011), f. 
151.

 9. “Follow the Son of God”, Ensign, nën-
tor 1994, f. 88.

 10. “Come to the God of All Truth”, Ensign, 
shtator 1994, f. 73.

 11. “The Atonement of Jesus Christ” 
(bisedë dhënë në seminarin e pre-
si dentëve të misioneve, 24 qershor 
1988), f. 4–7, Church History Library, 
Salt Lake City; shih edhe The Teachings 
of Howard W. Hunter, red. Clyde J. 
 Williams (1997), f. 248–249.

 12. “Walls of the Mind”, f. 10.
 13. “Follow the Son of God”, f. 88. 
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“Pagimi i së dhjetës forcon besimin, rrit shpirtshmërinë 
dhe aftësinë shpirtërore dhe forcon dëshminë.”
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Ligji i së Dhjetës

“Dëshmia për ligjin e së dhjetës  
vjen nga të jetuarit e tij.”

Nga Jeta e Hauard W. Hanterit
Pak përpara se Hauard W. Hanteri dhe Kler Xhefsi duhej të marto-
heshin, Hauardi shkoi te peshkopi i tij për të marrë një rekomandim 
tempulli. Ai u befasua se gjatë intervistës, peshkopi e pyeti nëse ai 
mund të mbante një bashkëshorte dhe familje me të ardhurat e tij. 
Hauardi kujtonte: “Kur i tregova se sa fitoja, ai tha se shkaku për 
dyshimin e tij mbi aftësinë time për mbajtjen një bashkëshorteje 
bazohej te shuma e së dhjetës që pata paguar”.

Deri në atë kohë, Hauardi nuk pati qenë pagues i së dhjetës së 
plotë ngaqë nuk e pati kuptuar rëndësinë e pagimit të një të dhjete 
të plotë. Ai shpjegoi: “Ngaqë babai im nuk kishte qenë anëtar i Ki-
shës gjatë viteve të mia në shtëpi, e dhjeta nuk qe diskutuar kurrë 
në familjen tonë dhe unë nuk e pata shqyrtuar rëndësinë e saj”.

Hauardi tha se ndërsa ai dhe peshkopi vijuan të bisedonin, pesh-
kopi “në mënyrën e tij të këndshme . . . më mësoi rëndësinë e ligjit 
dhe kur i thashë se këtej e tutje do të jem një pagues i së dhjetës së 
plotë, ai e vazhdoi intervistën dhe e çliroi ankthin tim duke plotë-
suar dhe nënshkruar një rekomandim tempulli”.

Kur Hauardi i tregoi Klerës për këtë përvojë, ai mësoi se ajo pati 
paguar gjithmonë një të dhjetë të plotë. “Ne vendosëm që do ta 
jetonim këtë ligj gjatë gjithë martesës sonë dhe e dhjeta do të vinte 
e para”, tha ai.1
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Mësime të Hauard W. Hanterit
1

Përkufizimi i Zotit për ligjin e së dhjetës është i thjeshtë.

Ligji [i së dhjetës] deklarohet thjesht si “një [e] dhjet[a] e gjithë 
interesit të tyre” (DeB 119:4). Interes do të thotë përfitim, dëm-
shpërblim, rritje. Është rroga e një të punësuari, fitimi nga puna e 
një biznesi, rritja e dikujt që rrit apo prodhon ose e ardhura e një 
personi nga çfarëdo burimi tjetër. Zoti tha se ai është një ligj i qën-
drueshëm “përgjithmonë” njësoj si në të kaluarën.2

Si të gjitha urdhërimet dhe ligjet e Zotit, [ligji i së dhjetës] është i 
thjeshtë nëse kemi pak besim. Zoti me një fjalë tha: “Zhvendoseni 
presjen dhjetore një shifër më majtas”. Ai është ligji i së dhjetës. Kaq 
i thjeshtë është.3

2
Ligji i së dhjetës ekzistonte qysh nga fillimi dhe vijon sot.

Përmendja e parë konkrete e fjalës “e dhjetë” në Bibël është 
në librin më të parë të Dhiatës së Vjetër. Abrami . . . u takua nga 
Melkizedeku, mbreti i Salemit dhe prift i Shumë të Lartit Perëndi. 
Melkizedeku e bekoi atë dhe Abrami “i dha një të dhjetën e çdo 
gjëje”. (Zanafilla 14:20.)

Disa kapituj më pas në po atë libër, Jakobi në Bethel bëri një 
betim me këto fjalë: . . . “Dhe nga të gjitha ato që do të më japësh, 
unë do të japë të dhjetën”. [Zanafilla 28:20–22.]

Përmendja e tretë është në lidhje me ligjin e Levitikut. Zoti foli 
nëpërmjet Moisiut:

“Çdo e dhjetë e tokës, qoftë nga prodhimet e tokës, qoftë nga 
pemët e drurëve, i takon Zotit; është një gjë e shenjtëruar Zotit”. 
(Levitiku 27:30.)

Sipas ligjit të Levitikut të dhjetat u jepeshin levitëve për mbajtjen e 
tyre dhe atyre u ngarkohej për shlyerje pagimi i të dhjetave mbi atë që 
ata kishin marrë siç tregohej nga fjalët e Zotit kur Ai udhëzoi Moisiun:

“Folu Levitëve dhe u thuaj atyre: Kur do të merrni nga bijtë e Izraelit 
të dhjetat që unë ju jap nga ana e tyre si trashëgiminë tuaj, do t’i bëni 
një ofertë të lartë Zotit, një të dhjetën e së dhjetës”. (Numrat 18:26.)
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Kjo tregon qartë se ligji i së dhjetës ishte pjesë e ligjit levitik 
dhe paguhej nga të gjithë njerëzit – madje nga vetë levitët që qenë 
udhëzuar të paguanin të dhjetën për të dhjetat që merrnin për vete.

Ka disa që besojnë se ligji i së dhjetës ishte vetëm një institucion 
levitik, por historia vërteton faktin se ai ka qenë dhe është një ligj uni-
versal. Ai ishte themelor në ligjin e Moisiut. Ai pati ekzistuar qysh nga 
fillimi dhe gjendet në ligjin e lashtë egjiptian, në Babiloni dhe mund 
të gjenden gjurmë gjatë gjithë historisë biblike. Ai qe përmendur nga 
Profeti Amos [shih Amos 4:4] dhe nga Nehemia që ishte ngarkuar të 
ndërtonte muret e Jerusalemit [shih Nehemias 10:37–38; 12:44; 13:5, 
12]. Pak pas kësaj Malakia filloi një detyrë edhe më të madhe për 
rindërtimin e besimit dhe të moralit të një kombi. Në përpjekjen e 
tij të jashtëzakonshme për të kundërshtuar lakminë e atyre që ishin 
fetarë vetëm sa për emër, ai i akuzoi për krime kundër Perëndisë.

“Një njeri do të vjedhë Perëndinë? Megjithatë, ju më vidhni dhe 
pastaj thoni: ‘Çfarë të kemi vjedhur? Të dhjetën dhe ofertat.

Mallkimi ju ka qëlluar, sepse më vidhni, po, mbarë kombi.

Sillni gjithë të dhjetat në shtëpinë e thesarit, që të ketë ushqim në 
shtëpinë time dhe pastaj më vini në provë për këtë gjë’, thotë Zoti 
i ushtrive, ‘në se unë nuk do t’i hap pragjet e qiellit dhe nuk do të 
derdh mbi ju aq shumë bekim, sa nuk do të keni vend të mjaftue-
shëm ku ta shtini’.” (Malakia 3:8–10.) . . .

Fjalët e Malakias e mbyllin Dhiatën e Vjetër me një ritheksim të 
ligjit të së dhjetës, duke treguar se kishte ekzistuar qysh nga fillimi 
dhe nuk është shfuqizuar kurrë ndonjëherë. Periudha ungjillore e 
Dhiatës së Re, si rrjedhim, filloi nën këtë këshillë. . . .

Jo shumë kohë pasi ungjilli u rivendos në këtë periudhë ungjillo-
re, Zoti i dha zbulesë popullit të Tij nëpërmjet një profeti të ditëve 
të mëvonshme duke e përkufizuar ligjin . . . :

“Dhe pas asaj, ata që e kanë paguar të dhjetën kështu, do të pa-
guajnë një të dhjetën e gjithë interesit të tyre çdo vit; dhe ky duhet 
të jetë një ligj i qëndrueshëm për ta përgjithmonë, për priftërinë 
time të shenjtë, kështu thotë Zoti”. (DeB 119:4.)4
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3
Ne japim një dhuratë dhe gjithashtu paguajmë 

një detyrim me të dhjetën tonë.

E dhjeta është ligji i Perëndisë për fëmijët e Tij dhe prapë pagesa 
është tërësisht vullnetare. Në këtë aspekt ai nuk ndryshon nga ligji 
i Shabatit apo nga ndonjë prej ligjeve të tjera të Tij. Ne mund të 
kundërshtojmë t’i bindemi ndonjërit prej tyre apo të gjithëve. Bindja 
jonë është vullnetare, por kundërshtimi ynë për të paguar nuk e 
anulon apo shfuqizon ligjin.

Nëse e dhjeta është një çështje vullnetare, a është ajo një dhu-
ratë apo pagesë e një detyrimi? Ka një ndryshim thelbësor midis të 
dyjave. Dhurata është një transferim vullnetar parash apo prone pa 
shpërblim. Ajo është falas. Askush nuk e ka detyrimin të bëjë një 
dhuratë. Nëse e dhjeta është një dhuratë, ne mund të japim gjithçka 
që na pëlqen, kur na pëlqen ose nuk e japim fare dhuratën. Ajo do 
ta vinte Atin tonë Qiellor në po atë kategori si lypsarin e rrugës të 
cilit ne mund t’i hedhim një monedhë kur kalojmë.

Zoti ka krijuar ligjin e së dhjetës dhe për shkak se ai është ligji i 
Tij, ai bëhet detyrimi ynë ta respektojmë nëse e duam Atë dhe kemi 
dëshirë që të mbajmë urdhërimet e Tij dhe të marrim bekimet e Tij. 
Në këtë mënyrë ai bëhet një borxh. Njeriu që nuk e paguan të dhje-
tën e tij ngaqë është në borxh, duhet të pyetë veten nëse nuk është 
në borxh edhe te Zoti. Mësuesi tha: “Por para së gjithash kërkoni 
mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij dhe të gjitha këto gjëra 
do t’ju shtohen”. (Mateu 6:33.)

Ne nuk mund të ecim në lindje dhe në perëndim në të njëjtën 
kohë. Ne nuk mund t’i shërbejmë edhe Perëndisë edhe mamonit. 
Njeriu që e kundërshton ligjin e së dhjetës nuk është njeriu që u 
përpoq vërtet t’i bindej. Sigurisht, ai kushton diçka. Ai kërkon punë 
dhe mendim e përpjekje për të jetuar cilindo nga ligjet e ungjillit 
apo cilindo nga parimet e tij. . . .

Mund të jetë që ne bëjmë një dhuratë dhe gjithashtu paguajmë 
një detyrim me të dhjetën tonë. Pagesa e detyrimit është ndaj Zotit. 
Dhurata është ndaj bashkëqytetarëve tanë për ngritjen e mbretërisë 
së Perëndisë. Nëse dikush shqyrton me kujdes kthimin në besim 
që bëhet nga misionarët, programin e mësimdhënies të Kishës, 
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sistemin e mrekullueshëm të edukimit dhe programin e ndërtimit 
për të ngritur shtëpi adhurimi, do të arrihet një kuptim që nuk ësh-
të barrë të paguash të dhjetën, por një privilegj i madh. Bekimet e 
ungjillit janë ndarë me shumë njerëz nëpërmjet të dhjetave tona.5

4
Një ofrim për Zotin duhet t’i kushtojë 

dhënësit njëfarë vlere.

Te 2 Samuelit 24:18–25 ne lexojmë se Davidi nuk do t’i bënte ofertë 
Zotit gjëra që nuk do t’i kushtonin asgjë. Ai pa dyshim e kuptoi se 
nëse dhurata nuk do t’i kushtonte dhënësit njëfarë vlere, ajo nuk do 
të ishte e duhura apo e përshtatshmja për të qenë një ofertë për Zotin.

Krishti tha se është më e bekuar të japësh sesa të marrësh [shih 
Veprat e Apostujve 20:35], dhe përsëri ka disa që do të japin vetëm 
nëse kjo nuk do t’u kushtonte asgjë. Kjo nuk është në pajtim me 
mësimet e Mësuesit, i cili tha: “Në qoftë se dikush don të vijë pas 
meje, ta mohojë vetveten” (Mateu 16:24).

“Nuk është barrë të paguash të dhjetën, por një privilegj i madh.”
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Ka disa që nuk do ta jetonin ligjin e së dhjetës për shkak të kos-
tos. Kjo është në kundërshtim me arsyetimin e Davidit që nuk do të 
bënte një dhuratë për Zotin pa i kushtuar diçka. Parimet e mëdha 
morale që përfshihen në ligjin e së dhjetës janë anashkaluar nga 
ata që nuk janë pagues të së dhjetës dhe ata nuk e dinë kuptimin 
e ligjit dhe arsyet e tij.6

5
Pagimi i së dhjetës sjell bekime të mëdha.

Zoti e dha ligjin [e së dhjetës]. Nëse e ndjekim ligjin e Tij, ne 
begatohemi, por kur gjejmë një mënyrë për ta jetuar atë që ne men-
dojmë se është më e mira, ne ndeshemi në dështim. Ndërsa udhëtoj 
nëpër Kishë dhe shoh rezultatet e pagimit të së dhjetës, unë arrij 
në përfundimin se ajo nuk është një barrë, por një bekim i madh.7

Paguani një të dhjetë të ndershme. Ky ligj i përjetshëm, i zbuluar 
nga Zoti dhe i zbatuar nga besnikët që nga profetët e lashtë deri 
te të tashmit, na mëson ta vendosim Zotin të parin në jetën tonë. 
Neve mund të mos na kërkohet të sakrifikojmë shtëpitë tona apo 
jetën tonë, siç ishte rasti i shenjtorëve të hershëm. Ne kemi sfidën 
në këtë periudhë që ta kapërcejmë egoizmin tonë. Ne e paguajmë 
të dhjetën sepse e duam Zotin, jo sepse i kemi mjetet për ta bërë 
këtë. Ne mund të presim që Zoti të hapë “pragjet e qiellit” (Malakia 
3:10) dhe të derdhë bekime mbi besnikët.8

Ne e ndjekim parimin e rikthimit te Zoti të një pjese të mirësisë 
së Tij për ne, dhe këtë pjesë e quajmë e dhjetë. E dhjeta . . . është 
tërësisht vullnetare. Ne mund ta paguajmë të dhjetën ose mund të 
mos e paguajmë atë. Ata që e paguajnë, marrin bekime që nuk janë 
të njohura për të tjerët.9

Meri Filding Smith [ishte një] nënë pioniere e pamposhtur që 
ishte bashkëshortja dhe e veja e Patriarkut Hajrëm Smith, vëllait të 
Profetit. . . . Një pranverë ndërsa familja hapte kavaletat e patateve, 
ajo i udhëzoi bijtë e saj të bënin një ngarkesë me patatet më të mira 
për ta çuar te zyra e të dhjetave.

Ajo u takua te shkallët e zyrës me njërin nga nëpunësit, i cili [pro-
testoi] ndërsa djemtë filluan të shkarkonin patatet. “Vejusha Smith”, 
tha ai, duke kujtuar padyshim përpjekjet dhe sakrificat e saj, “është 
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turp që ti të paguash të dhjetën”. Ai . . . e qortoi atë për pagimin e 
së dhjetës së saj dhe i tha se nuk ishte e urtë dhe e kujdesshme. . . .

Vejusha e imët u drejtua në lartësinë e saj të plotë dhe tha: “Uilliam, 
juve duhet t’ju vijë turp nga vetja. A do të më ndalonit nga marrja e 
një bekimi? Nëse nuk do ta paguaja të dhjetën time unë duhet të pres 
që Zoti t’i ndalë bekimet e Tij për mua; unë e paguaj të dhjetën time, 
jo sepse është ligj i Perëndisë, por sepse unë pres një bekim duke e 
bërë këtë. Duke e mbajtur këtë dhe ligje të tjera, unë pres të begato-
hem dhe të jem në gjendje të siguroj për familjen time.” ( Joseph Fiel-
ding Smith, Life of Joseph F. Smith [Salt Lake City, 1938], f. 158–159.)10

Parimi i së dhjetës duhet të jetë më shumë se një përputhje ma-
tematike dhe mekanike me ligjin. Zoti i ndëshkoi farisenjtë për 
llogaritje mekanike të së dhjetës së barit pa e bërë këtë një çështje 
shpirtërore [shih Mateu 23:23]. Nëse e paguajmë të dhjetën tonë 
nga dashuria jonë për Zotin, me liri dhe besim të plotë, ne e zvo-
gëlojmë largësinë tonë prej Tij dhe lidhja jonë me Të bëhet shumë 
vetjake. Ne lirohemi nga robëria e hollësive ligjore dhe ndikohemi 
nga shpirti dhe ndiejmë njësim me Perëndinë.

Pagimi i së dhjetës forcon besimin, rrit shpirtshmërinë dhe aftësinë 
shpirtërore dhe forcon dëshminë. Ai të jep kënaqësinë e dijes se je 
duke u pajtuar me vullnetin e Zotit. Ai sjell bekimet që vijnë nga ndarja 
me të tjerët nëpërmjet qëllimeve për të cilat përdoret e dhjeta. Ne nuk 
jemi në gjendje t’ia mohojmë vetes këto bekime. Ne nuk mund t’i lejoj-
më vetes të mos paguajmë të dhjetën tonë. Kjo ndikon te ne jo vetëm 
tani por edhe në përjetësi. Ajo që japim, dhe se si e japim, dhe mënyra 
si u përgjigjemi detyrimeve tona ndaj Zotit ka rëndësi të përjetshme.

Dëshmia për ligjin e së dhjetës vjen nga të jetuarit e tij.11

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Rishikoni përkufizimin e ligjit të së dhjetës në pjesën 1. Çfarë 

është e dhjeta? Çfarë mund të mësojmë nga Presidenti Hanter 
rreth thjeshtësisë së ligjit të së dhjetës?

• Çfarë idesh keni fituar nga mësimet prej Presidentit Hanter 
rreth historisë të së dhjetës? (Shih pjesën 2.) Përse mendoni se 
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Presidenti Hanter donte që ne të kuptojmë se ligji i së dhjetës “ka 
qenë dhe është një ligj universal”?

• Si i bëjmë të dyja edhe “japim një dhuratë dhe gjithashtu paguaj-
më një detyrim” me të dhjetën tonë? (Shih pjesën 3.) Si e tregon 
të paguarit e së dhjetës dashurinë tonë për Zotin? Si mund të 
arrijmë të ndiejmë se të paguarit e së dhjetës është një privilegj, 
jo barrë?

• Përse duhet që një ofrim për Zotin t’i kushtojë dhënësit njëfarë 
vlere? (Shih pjesën 4.) Si mund të mposhtet ndonjë vështirësi apo 
mospëlqim për të paguar të dhjetën?

• Rishikoni bekimet e shumta që Presidenti Hanter thotë se vijnë 
nga pagimi i së dhjetës (shih pjesën 5). Si i keni parë këto bekime 
në jetën tuaj?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Alma 13:15; DeB 64:23; 104:14–18; 119; 120; Udhëzuesi për 

Shkrimet e Shenjta, “Dhjeta (Të), Dhjetë (E)”, f. 36–37

Ndihmë për Studimin
Kur lexoni së pari një kapitull, mund të ishte mirë ta lexonit 

shpejt ose të shihni nëntitujt për një vështrim të përgjithshëm të 
përmbajtjes. Mandej lexojeni kapitullin disa herë, duke ecur më 
ngadalë dhe duke e studiuar në thellësi. Mund të ishte mirë gjith-
ashtu ta lexonit çdo pjesë duke pasur në mendje pyetjet e studimit. 
Ndërsa e bëni këtë, ju mund të zbuloni ide dhe zbatime të thella.
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“Ne shpresojmë se ju po i lexoni dhe po i studioni shkrimet 
e shenjta çdo ditë si individë dhe si familje.”
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Shkrimet e Shenjta – 
Më Të Dobishmet nga 

të Gjitha Studimet

“Secili prej nesh . . . [u afroftë] më shumë tek Ati 
ynë në Qiell dhe Biri i Tij i Dashur nëpërmjet 

studimit të vazhdueshëm të shkrimeve të shenjta.”

Nga Jeta e Hauard W. Hanterit
Presidenti Hauard W. Hanter kishte një dashuri të madhe për shkri-
met e shenjta dhe ishte një studiues i përkushtuar i tyre. Kjo dashuri 
dhe ky studim u pasqyruan në mësimdhëniet e tij, që ishin të mbu-
shura me ngjarje dhe fragmente të tjera nga veprat standarde. Shpesh 
kur jepte mësim një parim të ungjillit, sidomos në konferencë të 
përgjithshme, ai zgjidhte të paktën një ngjarje nga shkrimet e shenjta, 
e tregonte në hollësi dhe shpjegonte se si mund të gjente zbatim.

Për shembull, kur jepte mësim rreth të qenit i angazhuar në Pe-
rëndi, ai ritregonte ngjarjet nga Jozueu; të Shadrakut, Meshakut dhe 
Abed- negos; dhe të tjerëve në Dhiatën e Vjetër, që treguan aq anga-
zhim (shih kapitullin 19). Kur jepte mësim rreth shërbimit, ai përdor-
te shembuj nga Libri i Mormonit për të treguar se si disa njerëz që 
merrnin pak brohoritje nuk qenë “më pak të dobishëm” sesa të tjerët, 
shërbimi i të cilëve ishte më i dukshëm (shih kapitullin 23). Kur jepte 
mësim rreth mënyrës për të pasur paqe të brendshme në kohë trazi-
re, ai përsëri përdorte fragmente të zgjeruara nga shkrimet e shenjta, 
përfshirë historinë e Pjetrit duke ecur mbi ujë (shih kapitullin 2). 
Kur jepte mësim rreth sakramentit, ai jepte kontekstin duke rishikuar 
historinë e fëmijëve të Izraelit dhe të Pashkës (shih kapitullin 15).

Presidenti Hanter e dinte rëndësinë e shkrimeve të shenjta për të 
ndihmuar një person të fitonte dëshmi për Jezu Krishtin. Prandaj, ai 
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shpesh jepte mësim nga tregimet e shkrimeve të shenjta për shër-
besën, kryqëzimin dhe ringjalljen e Shpëtimtarit. Ai shpalli:

“Unë jam mirënjohës për bibliotekën e shkrimeve të shenjta, në-
përmjet së cilës një njohje më e mirë për Jezu Krishtin mund të 
arrihet nëpërmjet studimit të përkushtuar. Unë jam mirënjohës që 
përveç Dhiatave të Vjetër dhe të Re, Zoti, nëpërmjet profetëve të 
Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, ka 
shtuar shkrime të tjera të shenjta të zbuluara si dëshmi shtesë për 
Krishtin – Libri i Mormonit, Doktrina e Besëlidhjet dhe Perla me 
Vlerë të Madhe – të cilat unë e di se janë të gjitha fjala e Perëndisë. 
Këto sjellin dëshmi që Jezusi është Krishti, Biri i Perëndisë së gjallë.” 1

Mësime të Hauard W. Hanterit
1

Studimi i shkrimeve të shenjta është studimi 
më i dobishëm nga të gjitha studimet në 

të cilat mund të angazhohemi.

Qendrore te gjithë e vërteta është dëshmia se Jezusi i Nazaretit 
është Krishti, Jehova i Madh, Shpëtimtari i Botës, dhe Biri i Vetëm-
lindur i Perëndisë së Gjallë. Ky është mesazhi i shkrimeve të shenjta. 
Nëpër secilin nga këto libra të shenjtë ka një thirrje për të besuar 
dhe pasur besim te Perëndia, Ati i Përjetshëm dhe te Biri i Tij, Jezu 
Krishti; dhe nga i pari tek i fundit prej këtyre librave të shkrimeve 
të shenjta është thirrja për të bërë vullnetin e Perëndisë dhe për të 
mbajtur urdhërimet e Tij.2

Kur ne e ndjekim këshillën e udhëheqësve tanë për të lexuar dhe 
studiuar shkrimet e shenjta, përfitime dhe bekime të shumëllojshme 
na vijnë. Ky është studimi më i dobishëm nga të gjitha studimet në 
të cilat mund të angazhohemi. . . .

Shkrimet e shenjta përmbajnë analet e shfaqjes së Vetë Perëndisë 
dhe nëpërmjet tyre Perëndia i flet njeriut. Ku mund të ketë përdorim 
më të dobishëm të kohës sesa në leximin nga biblioteka e shkrime-
ve të shenjta të literaturës që na mëson të njohim Perëndinë dhe 
të kuptojmë marrëdhënien tonë me Të? Koha është gjithmonë e 
çmueshme për njerëzit e zënë, dhe neve na rrëmbehet vlera e saj 
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kur shpërdorojmë orë në leximin apo shikimin e asaj që është pa 
rëndësi dhe me pak vlerë.3

Ne shpresojmë se ju po i lexoni dhe po i studioni shkrimet e 
shenjta çdo ditë si individë dhe si familje. Ne nuk duhet ta marrim 
lehtësisht urdhërimin e Zotit: “Ju hetoni Shkrimet sepse mendoni të 
keni nëpërmjet tyre jetë të përjetshme; dhe ato janë këto që dësh-
mojnë për mua” (Gjoni 5:39). Shpirti do të vijë në shtëpitë tuaja dhe 
në jetën tuaj ndërsa lexoni fjalën e zbuluar.4

Ne duhet të kemi një Kishë plot me gra dhe burra që i njohin të-
rësisht shkrimet e shenjta, të cilët bëjnë kryqëzime referencash dhe 
i shënojnë ato, që bëjnë mësime dhe biseda duke përdorur Udhë-
zuesin Tematik dhe që i kanë zotëruar hartat, Udhëzuesin për Shkri-
met e Shenjta dhe ndihmesa të tjera që gjenden në këtë komplet të 
mrekullueshëm të veprave standarde. Është e qartë se ka më shumë 
sesa mund të zotërojmë shpejt e shpejt. Sigurisht fusha e shkrimeve 
të shenjta është “e bardhë gati për t’u korrur” [shih DeB 4:4]. . . .

As në këtë periudhë ungjillore, sigurisht as në çfarëdo periudhe 
ungjillore, shkrimet e shenjta – fjala e qëndrueshme, ndriçuese e 
Perëndisë – nuk kanë qenë aq lehtësisht të arritshme dhe të ndër-
tuara aq dobishëm për përdorim nga çdo burrë, grua dhe fëmijë 
që do të kërkojë në to. Fjala e shkruar e Perëndisë është forma më 
e lexueshme dhe më e arritshme që u është siguruar ndonjëherë 
anëtarëve të zakonshëm në historinë e botës. Sigurisht ne do të 
mbahemi përgjegjës nëse nuk i lexojmë ato.5

2
Studimi i shkrimeve të shenjta na ndihmon të 

mësojmë dhe t’i bindemi vullnetit të Perëndisë.

Me qëllim që të jemi të bindur ndaj ligjit të ungjillit dhe të jemi të 
bindur ndaj mësimeve të Jezu Krishtit, ne duhet së pari ta kuptojmë 
ligjin dhe të gjejmë vullnetin e Zotit. Kjo plotësohet më së miri duke 
kërkuar dhe duke studiuar shkrimet e shenjta dhe fjalët e profetëve. 
Në këtë mënyrë ne njihemi me atë që Perëndia i ka zbuluar njeriut.

Midis Neneve të Besimit është një nen që deklaron: “Ne besojmë 
gjithçka që Perëndia ka zbuluar, gjithçka që Ai zbulon tani dhe ne 
besojmë se Ai përsëri do të zbulojë shumë gjëra të mëdha dhe të 
rëndësishme lidhur me Mbretërinë e Perëndisë” (Nenet e Besimit 1:9).
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Vullneti i Perëndisë ka qenë zbuluar në shkrimet e shenjta, dhe për 
këtë shkak ne jemi urdhëruar t’i lexojmë ato për të gjetur të vërtetën. 
Zoti i shpjegoi Oliver Kaudërit mënyrën se si t’i gjente këto të vërteta. 
Ai tha: “Vër re, unë të jap urdhërim, që ti të mbështetesh mbi gjërat që 
janë shkruar; sepse në to janë shkruar të gjitha gjërat lidhur me theme-
lin e kishës sime, të ungjillit tim dhe të shkëmbit tim” (DeB 18:3–4).

Pali i shkruante mikut të tij të mirë Timoteut, duke e nxitur t’i 
lexonte shkrimet e shenjta dhe në letrën e tij i thoshte: “Që nga 
fëmijëria i njeh Shkrimet e shenjta, të cilat mund të të bëjnë të ditur 
për shpëtimin me anë të besimit që është në Krishtin Jezus”. Mandej 
ai shtonte: “I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i 
dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi” 
(2 Timoteut 3:15–16). . . .

Udhëheqësit e Kishës sonë i kanë vënë theks të fortë çështjes së 
leximit të shkrimeve të shenjta dhe fjalëve të profetëve, të lashtë e 
bashkëkohor. Baballarëve dhe nënave u është kërkuar t’i lexojnë 
shkrimet e shenjta në mënyrë që të mund t’i mësojnë siç duhet 
fëmijët e tyre. Fëmijët tanë po lexojnë shkrimet e shenjta si rezul-
tat i shembullit që u është dhënë nga prindërit. Ne po i studiojmë 
shkrimet e shenjta në mbrëmjet tona familjare në shtëpi, dhe disa 
familje po i lexojnë shkrimet e shenjta së bashku në një orë herët 
në mëngjes. . . . Kjo është mënyra se si mësojmë ta njohim vullnetin 
e Zotit, që të mund të jemi të bindur.6

Shqyrtoni serinë e hapave te shkrimet e shenjta, që fillon duke i 
kushtuar me zell vëmendje fjalës së Perëndisë dhe mandej vijohet 
me premtimin se nëse e bëjmë këtë, ne mund të arrijmë te vetë 
prania e Tij:

“Dhe unë tani ju jap një urdhërim . . . t’u vini veshin me zell fja-
lëve të jetës së përjetshme.

Sepse ju do të jetoni me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë.

Sepse fjala e Zotit është e vërtetë dhe çfarëdo që është e vërtetë, 
është dritë, dhe çfarëdo që është dritë, është Shpirt, madje Shpirti 
i Jezu Krishtit. . . .

Dhe kushdo që i bindet zërit të Shpirtit, vjen te Perëndia, madje 
Ati” (DeB 84:43–45, 47).
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Ky është një udhëtim i mrekullueshëm i filluar te fjala e Perëndisë 
dhe që do të kulmojë në ekzaltim. “Fjalët e Krishtit do t’ju tregojnë 
të gjitha gjërat që ju duhet të bëni” (2 Nefi 32:3).7

Unë ju rekomandoj juve zbulesat e Perëndisë si standardin me të 
cilin ne duhet ta jetojmë jetën tonë dhe me të cilin ne duhet të matim 
çdo vendim dhe çdo veprim. Prandaj, kur keni shqetësime dhe sfida, 
përballuni me to duke iu drejtuar shkrimeve të shenjta dhe profetëve.8

3
Për t’i kuptuar shkrimet e shenjta kërkohet studim 

i përqendruar, i përhershëm dhe plot lutje.

Ne e nxitim secilin prej jush të shqyrtojë me kujdes se sa kohë po 
i jep aktualisht përsiatjes plot lutje të shkrimeve të shenjta.

Si një prej shërbëtorëve të Zotit, unë ju ftoj të bëni sa më poshtë:

1. Lexoni, përsiatni dhe lutuni për shkrimet e shenjta çdo ditë si 
anëtarë të veçantë të Kishës.

2. Bëjeni leximin e shkrimeve të shenjta në familje rregullisht. Ne 
i lëvdojmë ata prej jush që po e bëjnë këtë tashmë dhe i nxitim ata 
prej jush që nuk kanë filluar ende që ta bëjnë këtë pa vonuar. . . .

Secili prej nesh përparoftë me një vendosmëri të fortë për të qenë 
më i përgjëruar; që të përpiqet të jetojë më plotësisht me anë të 
Shpirtit; dhe të afrohet më shumë tek Ati ynë në Qiell dhe Biri i Tij i 
Dashur nëpërmjet studimit të vazhdueshëm të shkrimeve të shenjta.9

Shprehitë e të lexuarit ndryshojnë gjerësisht. Ka lexues të shpejtë 
dhe lexues të ngadalshëm, disa që lexojnë një nga një vetëm pjesë 
të vogla dhe të tjerë që këmbëngulin pa reshtur derisa libri mbaron. 
Ata që gërmojnë në bibliotekën e shkrimeve të shenjta, gjithsesi, 
zbulojnë se për t’i kuptuar kërkohet më shumë se një lexim rastësor 
apo shfletim – duhet të ketë lexim të përqendruar. Është e sigurt se 
një person që i studion shkrimet e shenjta çdo ditë bën shumë më 
tepër sesa një person që i kushton kohë të konsiderueshme një ditë 
dhe më pas i lë ditët të shkojnë para se të vazhdojë. Jo vetëm që 
duhet të studiojmë çdo ditë, por duhet të ketë një kohë të rregullt 
të veçuar kur ne mund të përqendrohemi pa ndërhyrje.

Nuk ka gjë më të dobishme sesa lutja për të hapur kuptimin tonë 
të shkrimeve të shenjta. Nëpërmjet lutjes ne mund ta përqendrojmë 
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mendjen për të kërkuar përgjigjet mbi kërkimet tona. Zoti tha: “Lyp-
ni dhe do t’ju jepet; kërkoni dhe do të gjeni; trokitni dhe do t’ju 
hapet” (Lluka 11:9). Këtu është garancia e Krishtit që nëse do të 
pyetim, kërkojmë dhe trokasim, Shpirti i Shenjtë do ta drejtojë të 
kuptuarin tonë nëse jemi gati dhe të etur për të marrë.

Shumë njerëzve u duket se koha më e mirë për të studiuar është 
në mëngjes, pasi një pushim nate e ka pastruar mendjen nga shumë 
gajle që e ndërpresin mendimin. Të tjerë parapëlqejnë të studiojnë në 
orët e qeta pasi puna dhe shqetësimet e ditës kanë mbaruar dhe janë 
lënë mënjanë, duke e mbyllur ditën kështu me një paqe dhe qetësi 
që vjen duke e kaluar kohën në shoqërinë e shkrimeve të shenjta.

Ndoshta ajo që është më e rëndësishme sesa ora e ditës është që 
një kohë e rregullt të veçohet për studim. Do të ishte ideale nëse një 
orë do të mund të shpenzohej çdo ditë; por nëse nuk mund të kihet 
kaq shumë, një gjysmë ore rregullisht do të jepte një përmbushje 
thelbësore. Një çerek ore është kohë e shkurtër, por është befasu-
ese sa shumë ndriçim dhe njohuri mund të fitohet në një temë kaq 

studimi i shkrimeve të shenjta “është studimi më i dobishëm 
nga të gjitha studimet në të cilat mund të angazhohemi”.
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domethënëse. E rëndësishme është të mos lejojmë asgjë tjetër të 
ndërhyjë ndonjëherë në studimin tonë.

Disa parapëlqejnë të studiojnë vetëm, por shokë apo/dhe shoqe 
mund të studiojnë së bashku dobishëm. Familjet bekohen shumë 
kur etër dhe nëna të urta i mbledhin fëmijët rreth tyre, lexojnë së 
bashku nga faqet e bibliotekës së shkrimeve të shenjta dhe më 
pas i diskutojnë lirshëm historitë dhe mendimet e bukura sipas të 
kuptuarit të të gjithëve. Shpesh të rinjtë dhe të vegjlit kanë ide dhe 
vlerësim mahnitës për literaturën bazë të fesë.

Ne nuk duhet të hallakatemi në leximin tonë, por të bëjmë madje 
një plan sistematik studimi. Ka disa që lexojnë sipas një programi 
një numër faqesh apo një numër të caktuar kapitujsh çdo ditë ose 
javë. Kjo mund të jetë plotësisht e justifikuar dhe mund të jetë e 
kënaqshme nëse dikush lexon për kënaqësi, por ajo nuk përbën 
një studim domethënës. Është më mirë të kesh një masë të caktuar 
kohe për studim shkrimesh të shenjta çdo ditë, sesa të kesh një 
masë të caktuar kapitujsh për të lexuar. Ndonjëherë ne shohim se 
studimi i një vargu të vetëm do të zërë gjithë kohën.10

4
Përsiatja e rrëfimit të shkurtër në shkrimet 

e shenjta për Jairin sjell një thellësi të 
madhe kuptimi dhe domethënieje.

Jeta, veprimet dhe mësimet e Jezusit mund të lexohen shpejt. 
Ngjarjet janë të thjeshta në shumicën e rasteve dhe ngjarjet janë 
treguar thjeshtë. Mësuesi përdori pak fjalë në mësimet e Tij, por se-
cila është aq e saktë në domethënie që së bashku ato formojnë një 
shëmbëllim të qartë për lexuesin. Ndonjëherë, sidoqoftë, shumë orë 
mund të shpenzohen në përsiatjen e mendimeve të thella shprehur 
në disa fjalë të thjeshta.

Pati një rast në jetën e Shpëtimtarit që u përmend nga Mateu, Mar-
ku dhe Lluka. Një pjesë e rëndësishme e ngjarjes u tregua nga Marku 
në vetëm dy vargje të shkurtra dhe pesë fjalë të vargut pasues. . . .

“Atëhere erdhi një nga krerët e sinagogës, me emër Jair, që, kur 
e pa [pra, kur ai pa Jezusin], i ra ndër këmbë,
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dhe ju lut me të madhe duke thënë: ‘Ime bijë është duke dhënë 
shpirt; eja, vëri duart mbi të që të shërohet dhe të jetojë!’

Dhe ai shkoi me të” (Marku 5:22–24).

Koha e leximit të asaj pjese të ngjarjes është rreth tridhjetë se-
konda. Ajo është shkurtër dhe jo e ndërlikuar. Figura pamore është 
e qartë dhe madje një fëmijë mund ta përsëritë pa vështirësi. Por 
ndërsa shpenzojmë kohë në mendim dhe përsiatje, një thellësi e 
madhe kuptimi dhe domethënieje na vjen. . . .

. . . Jezusi dhe ata që qenë me Të sapo patën kapërcyer përsëri 
Detin e Galilesë dhe një shumicë njerëzish që po prisnin e takuan 
Atë në bregun pranë Kapernaumit. “Atëhere erdhi një nga krerët e 
sinagogës.” Sinagogat më të mëdha të asaj kohe kryesoheshin nga 
një grup pleqsh me autoritet nën drejtimin e një kryetari ose një 
sundimtari. Ky ishte burrë me një pozitë dhe famë, të cilin hebrenjtë 
e shihnin me respekt të madh.

Mateu nuk e jep emrin e këtij plaku kryetar, por Marku e identifi-
kon duke i shtuar titullit të tij fjalët “Me emër Jair”. Askund tjetër në 
shkrimet e shenjta nuk shfaqet ky burrë apo emri i tij përveç këtij 
rasti, dhe përsëri kujtimi i tij jeton në histori për shkak të një takimi 
të shkurtër me Jezusin. Shumë, shumë jetë janë bërë të paharrue-
shme, që ndryshe do të kishin humbur në errësirë nëse nuk do të 
ishte prekja prej dorës së Mësuesit, e cila bëri një ndryshim të rën-
dësishëm të mendimit e të veprimit dhe një jetë të re e më të mirë.

“Që, kur e pa [d.m.th, kur Jairi pa Jezusin], i ra ndër këmbë.”

Kjo ishte një rrethanë e pazakontë për një burrë me pozitë dhe 
famë, një sundimtar të sinagogës, që të binte në gjunjë te këmbët 
e Jezusit – te këmbët e dikujt që mendohej se ishte një mësues 
udhëtar me dhuratën e shërimit. Shumë të tjerë të mësuar dhe me 
autoritet e panë gjithashtu Jezusin por e shpërfillën Atë. Mendjet e 
tyre ishin të mbyllura. Sot nuk është ndryshe; pengesat qëndrojnë 
në udhën e shumëkujt për ta pranuar Atë.

“Dhe [ Jairi] ju lut me të madhe duke thënë: ‘Ime bijë është duke 
dhënë shpirt’.” Kjo është tipike për çka ndodh shpesh kur një njeri 
vjen te Krishti, jo aq për nevojën e vet, por për shkak të nevojës 
së skajshme të një të dashuri. Drithërima që dëgjojmë në zërin e 
Jairit ndërsa ai flet për “Ime bijë” shkakton në shpirtrat tanë simpati 
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ndërsa mendojmë për këtë burrë me pozitë të lartë në sinagogë në 
gjunjë përpara Shpëtimtarit.

Pastaj vjen një pranim madhështor besimi: “[Unë të lutem Ty]; eja, 
vëri duart mbi të që të shërohet dhe të jetojë”. Këto nuk janë vetëm 
fjalë besimi të një babai të dërrmuar në pikëllim, por janë gjithashtu 
një kujtesë për ne se gjithçka ku Jezusi vendos duart e Tij jeton. 
Nëse Jezusi vendos duart e Tij mbi një martesë, ajo jeton. Nëse Ai 
lejohet t’i vendosë duart e Tij mbi familjen, ajo jeton.

Fjalët “dhe [ Jezusi] shkoi me të” vijojnë. Ne nuk do të hamendë-
sonim se kjo ngjarje qe brenda planeve të ditës. Mësuesi qe kthyer 
nëpër det atje ku turma po priste në breg për Të që t’i mësonte. . . . 
Ai u ndërpre nga lutja e një babai. Ai mund ta kishte shpërfillur kër-
kesën pasi shumë të tjerë po prisnin. Ai mund t’i kishte thënë Jairit 
se Ai do të shkonte ta shihte nesër bijën e tij, por “[ Jezusi] shkoi me 
të”. Nëse ndjekim gjurmët e Mësuesit, a do të jemi ndonjëherë tepër 
të zënë për t’i anashkaluar nevojat e bashkëqenieve tona?

Nuk është e nevojshme të lexohet pjesa tjetër e ngjarjes. Kur ata 
shkuan në shtëpinë e kryetarit të sinagogës, Jezusi e mori vajzën e 
vogël nga dora dhe e ngriti nga vdekja. Në një mënyrë të ngjashme, 
ai do të ngrejë dhe rrisë në një jetë të re dhe më të mirë çdo njeri 
që do ta lejojë Shpëtimtarin ta marrë atë nga dora.11

5
Libri i Mormonit dhe Doktrina e Besëlidhje 

do të na sjellin ne më afër Krishtit.

libri i Mormonit

Një nga burimet më të rëndësishme që Zoti ka siguruar për të na 
ndihmuar në përmbushjen e kësaj pune hyjnore është Libri i Mor-
monit, me nëntitull “Një Dëshmi Tjetër e Jezu Krishtit”. [Presidenti 
Ezra Taft Benson] na paralajmëroi drejtpërdrejt që të mos lëmë pas 
dore leximin dhe zbatimin e këtyre këshillave të këtij vëllimi shkri-
mesh të shenjta. “Misioni i saj i madh”, na mësoi ai, “është të sjellë 
njerëz te Krishti [dhe kështu tek Ati], dhe të gjitha gjërat e tjera janë 
dytësore”. (Ensign, maj 1986, f. 105.) Ne shpresojmë se ju vëllezër 
dhe motra po i ushqeni shpirtrat tuaja duke e lexuar rregullisht 
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Librin e Mormonit dhe shkrime të tjera të shenjta dhe duke i për-
dorur ato në shërbesat tuaja.12

Libri i Mormonit është fjala e Perëndisë. Ne ju ftojmë ta lexoni 
këtë anal të mrekullueshëm. Ai është vëllimi më i shquar që ekzis-
ton sot. Lexojeni me kujdes dhe me lutje, dhe ndërsa e bëni këtë, 
Perëndia do t’ju japë dëshmi për vërtetësinë e tij siç është premtuar 
nga Moroni (shih Moroni 10:4).13

Është nëpërmjet leximit dhe studimit të Librit të Mormonit dhe 
kërkimit me lutje të vërtetimit të përmbajtjeve të tij, që ne mund të 
marrim dëshmi se Jozef Smithi ishte profet i Perëndisë dhe se Kisha 
e Jezu Krishtit ishte rivendosur në tokë.14

Leximi [i Librit të Mormonit] do të ketë një ndikim të thellë në je-
tën tuaj. Ai do të zgjerojë njohurinë tuaj për mënyrën se si Perëndia 
merret me njeriun dhe do t’ju japë një dëshirë më të madhe për të 
jetuar në përputhje me mësimet e ungjillit të Tij. Ai do t’ju sigurojë 
gjithashtu juve një dëshmi të fuqishme për Jezusin.15

Doktrina e besëlidhje

Doktrina e Besëlidhje është një libër i pashoq. Ai është libri i 
vetëm në faqen e gjithë tokës me një parathënie të hartuar nga Vetë 
Krijuesi. Për më tepër, ky libër shkrimi i shenjtë përmban më shumë 
citime të drejtpërdrejta nga Zoti sesa ndonjë libër tjetër ekzistues 
shkrimesh të shenjta.

Ai nuk është përkthim i ndonjë dokumenti të lashtë, por është i 
një prejardhjeje moderne. Ai është një libër zbulese për kohën tonë. 
Ai është një përzgjedhje e pashoqe dhe e frymëzuar në mënyrë 
hyjnore e zbulesave që erdhën nëpërmjet profetëve të Perëndisë në 
kohën tonë në përgjigje të pyetjeve, shqetësimeve dhe sfidave që 
hasën ata dhe të tjerë. Ai përmban përgjigje hyjnore për probleme 
të jetës reale ku përfshihen njerëz të vërtetë. . . .

A e kuptuat se duke lexuar Doktrina e Besëlidhjet ju mund të 
dëgjoni zërin e Zotit nëpërmjet shkrimit të shenjtë? [shih DeB 18:33–
36]. . . . Ai zë ndriçimi do të vijë zakonisht në mendjen tuaj si “men-
dime” dhe në zemrën tuaj si “ndjenja” (shih DeB 8:1–3). Premtimi 
për atë dëshmi është . . . në dispozicion për çdo burrë, grua dhe 
fëmijë të denjë që kërkon me lutje për një dëshmi të tillë. A nuk 
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duhet që secili prej nesh të zgjedhë të lexojë, studiojë, përsiatë dhe 
të lutet mbi zbulesa të tilla të shenjta? 16

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Çfarë përvojash ju kanë ndihmuar të mësoni se të studiuarit e 

shkrimeve të shenjta “është studimi më i dobishëm nga të gjitha 
studimet”? (Shih pjesën 1.) Si mund ta forcojmë zotimin tonë për 
të qenë “gra dhe burra që i njohin tërësisht shkrimet e shenjta”?

• Si na ndihmon të studiuarit e shkrimeve të shenjta që të jemi më 
të bindur? (Shih pjesën 2.) Si e keni parë që “fjalët e Krishtit do 
t’ju tregojnë të gjitha gjërat që ju duhet të bëni”? (2 Nefi 32:3.)

• Cilat aspekte të këshillës së Presidentit Hanter rreth mënyrës se 
si t’i studiojmë shkrimet e shenjta mund t’ju ndihmojnë? (Shih 
pjesën 3.) Si ju ka bekuar studimi i vazhdueshëm, me lutje i 
shkrimeve të shenjta?

• Çfarë idesh mund të fitojmë nga rrëfimi i Presidentit Hanter për 
Shpëtimtarin që shëroi bijën e Jairit? (Shih pjesën 4.) Si mund 
përsiatja vetëm e disa vargjeve si ky ta pasurojë studimin tuaj të 
shkrimeve të shenjta?

• Si ju ka ndihmuar Libri i Mormonit dhe Doktrina e Besëlidhje 
për t’iu afruar më pranë Shpëtimtarit? (Shih pjesën 5.) Cilat janë 
disa mënyra të tjera që këto vëllime të shenjta kanë ndikuar te 
ju? Merrni parasysh ta ndani dëshminë tuaj për këto shkrime të 
shenjta me anëtarët e familjes dhe të tjerët.

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Jozueut 1:8; Fjalët e Urta 30:5; 1 Nefi 15:23–24; 2 Nefi 3:12; Alma 

31:5; 37:44; Helamani 3:29–30; DeB 98:11

Ndihmë për Studimin
“Leximi, studimi dhe përsiatja nuk janë e njëjta gjë. Ne lexojmë 

fjalë dhe mund të marrim ide. Ne studiojmë dhe mund të zbuloj-
më modele dhe lidhje në shkrimin e shenjtë. Por kur përsiatemi, 
ne ftojmë zbulesë nga Shpirti. Përsiatja, për mua, është mendimi 
dhe lutja që bëj, pasi i lexoj e i studioj me kujdes shkrimet shenjta” 
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(Henri B. Ajring, “Shërbeni me Shpirtin”, Ensign ose Liahona, nën-
tor 2010, f. 60).

Shënime
 1. “Reading the Scriptures”, Ensign, nën-

tor 1979, f. 65.
 2. The Teachings of Howard W. Hunter, 

red. Clyde J. Williams (1997), f. 50.
 3. “Reading the Scriptures”, f. 64.
 4. The Teachings of Howard W. Hunter, 

f. 53–54.
 5. The Teachings of Howard W. Hunter, 

f. 51.
 6. “Obedience” (bisedë dhënë në Konfe-

re ncën e Zonës së Havait, 18 qershor 
1978), f. 3–5, Church History Library, 
Salt Lake City; paragrafi i fundit 
është gjithashtu te The Teachings of 
Howard W. Hunter, f. 52.

 7. “Eternal Investments” (bisedë me më-
suesit fetarë të SAK- ut, 10 shkurt 1989), 
f. 3; si. lds. org.

 8. “Fear Not, Little Flock” (bisedë dhënë 
në Universitetin “Brigam Jang”, 14 mars 
1989), f. 2; speeches. byu. edu.

 9. The Teachings of Howard W. Hunter, 
f. 51–52.

 10. “Reading the Scriptures”, f. 64.
 11. “Reading the Scriptures”, f. 64–65.
 12. “The Mission of the Church” (bisedë 

dhënë në seminarin e përfaqësuesve 
rajonalë, 30 mars 1990), f. 2.

 13. The Teachings of Howard W. Hunter, 
f. 54.

 14. “The Pillars of Our Faith”, Ensign,  
 shtator 1994, f. 54.

 15. “Evidences of the Resurrection”, En
sign, maj 1983, f. 16.

 16. The Teachings of Howard W. Hunter, 
f. 55–56.
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Madhështi e Vërtetë

“Bërja e përpjekjes së vazhdueshme në gjërat e vogla 
në jetën e përditshme çon në madhështi të vërtetë.”

Nga Jeta e Hauard W. Hanterit
Presidenti Hauard W. Hanter na mësoi që madhështia e vërtetë 
nuk vjen nga suksesi sipas kuptimit të botës, por nga “mijëra akte të 
vogla . . . shërbimi dhe sakrifice që përbëjnë dhënien ose humbjen 
nga jeta e dikujt për të tjerët dhe për Zotin”.1 Presidenti Hanter e 
jetoi jetën e vet sipas këtij mësimi. Në vend që të kërkonte vëmend-
jen ose nderimin nga të tjerët, ai kreu akte të përditshme shërbimi 
dhe sakrifice që shpesh nuk binin në sy.

Një shembull i shërbimit relativisht të pavënëre të Presidentit Hanter 
ishte kujdesi që ai i kushtoi bashkëshortes së tij ndërsa ajo luftoi me 
shëndetin që përkeqësohej për më se një dekadë. Në fillimet e viteve 
1970, Kler Hanteri filloi të përjetonte dhimbje koke dhe humbje të 
kujtesës. Ajo vuajti më vonë disa goditje të vogla që ia bënë të vështirë 
të folurën apo përdorimin e duarve. Kur ajo filloi të kishte nevojë për 
kujdes të vazhdueshëm, Presidenti Hanter dha sa mundi ndërsa plo-
tësonte gjithashtu përgjegjësitë e tij si Apostull. Ai rregulloi që dikush 
të qëndronte me Klerën gjatë ditës, por ai kujdesej për të natën.

Një hemorragji cerebrale në vitin 1981 e la Klerën të paaftë për 
të ecur apo për të folur. Sidoqoftë, Presidenti Hanter e ndihmonte 
atë herë pas here të shkëputej nga karrigia me rrota dhe e mbante 
fort që të mund të vallëzonin siç patën bërë vite më parë.

Pasi Klera përjetoi një hemorragji të dytë cerebrale, mjekët këm-
bëngulën që ajo të vendosej në një qendër përkujdesi dhe ajo 
qëndroi atje për 18 muajt e fundit të jetës së saj. Gjatë asaj kohe, 
Presidenti Hanter shkoi për ta parë atë çdo ditë, përveç kur udhë-
tonte për detyra të Kishës. Kur kthehej në shtëpi, ai shkonte me-
njëherë nga aeroporti që të ishte me të. Shumicën e kohës ajo ishte 
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ose në gjumë të thellë ose nuk e njihte, por ai vazhdonte t’i tregonte 
asaj për dashurinë e tij dhe të sigurohej që ajo ishte e patrazuar.

Plaku Xhejms E. Faust, i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, më vonë 
tha se “kujdesi i përzemërt e i dhembshur [i Presidentit Hanter] për 
bashkëshorten e tij Kler për më se dhjetë vjet kur ajo nuk ishte mirë, 
ishte përkushtimi më fisnik i një burri ndaj një gruaje që kanë parë 
shumë prej nesh në jetën e tyre”.2

Pasi Presidenti Hanter vdiq, një biografi te revista Ensign citonte 
mësimet e tij rreth madhështisë së vërtetë dhe përmblidhte se si e 
patën udhëhequr ato jetën e tij:

“Edhe pse një modesti plot përulësi do ta ndalonte nga bërja ndo-
njëherë e krahasimit, Presidenti Hanter iu përgjigj përkufizimit të tij 
mbi madhështinë. Madhështia e tij u zhvillua në periudhat kur ai nuk 
ishte me famë ndërsa bënte zgjedhje që ndryshonin jetë, për të pu-
nuar fort, për t’u përpjekur përsëri pas dështimit dhe për të ndihmuar 
bashkëqeniet e tij. Ato cilësi pasqyroheshin në aftësinë e tij të shquar 
për të arritur sukses në përpjekje aq të ndryshme si muzika, drejtësia, 
biznesi, marrëdhëniet ndërkombëtare, zdrukthëtaria, dhe, mbi të gji-
tha, të qenit një ‘shërbëtor i mirë dhe besnik’ i Zotit [Mateu 25:21]. . . .

Për Presidentin e katërmbëdhjetë të Kishës, plotësimi i qëllimeve 
të Zotit erdhi po aq me vetëmohim dhe natyrshëm sikurse punët e tij 
si nxënës, baba i ri, peshkop i përkushtuar dhe Apostull i palodhur. 
Vreshti i Zotit, siç e shihte Hauard W. Hanteri, kërkonte mirëmbajtje 
të vazhdueshme dhe gjithçka që Mësuesi i tij kërkonte prej tij qe që 
të ishte një ‘shërbëtor i mirë dhe besnik’. Këtë Presidenti Hanter e 
përmbushi me madhështi të vërtetë, me vëmendje të vazhdueshme 
ndaj shembullit të Shpëtimtarit, të cilit ai i shërbeu deri në fund.” 3

Mësime të Hauard W. Hanterit
1

Përkufizimi i botës për madhështinë shpesh të drejton 
gabim dhe mund të nxitë krahasime të dëmshme.

Shumë shenjtorë të ditëve të mëvonshme janë të lumtur dhe u 
gëzohen mundësive që ofron jeta. Prapëseprapë unë jam i shqetë-
suar se disa midis nesh nuk janë të lumtur. Disa nga ne mendojnë 
se ne nuk i arrijmë pritshmëritë tona. Unë kam një shqetësim të 
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veçantë për ata që kanë jetuar me drejtësi por mendojnë – ngaqë 
nuk kanë arritur në botë apo në Kishë atë që të tjerët kanë arritur 
– se ata kanë dështuar. Secili nga ne dëshiron të arrijë një masë 
madhështie në këtë jetë. Dhe përse të mos e arrijmë? Siç vërejti 
dikush një herë: “Ka brenda secilit prej nesh një gjigant që lufton në 
ankthin e rikthimit të vet në mbretërinë çelestiale”. (Shih Hebrenjve 
11:13–16; DeB 45:11–14.)

Të kuptuarit se cilët jemi dhe çfarë mund të bëhemi na siguron 
se me Perëndinë vërtet asgjë nuk është e pamundur. Nga koha që 
mësojmë se Jezusi do që ne të jemi një rreze drite deri në kohën 
që mësojmë më plotësisht parimet bazë të ungjillit, neve na është 
mësuar të përpiqemi për përsosje. Nuk është e re për ne, atëherë, të 
flasim për rëndësinë e arritjes. Vështirësia krijohet kur pritshmëritë 
e fryra të botës e ndryshojnë përkufizimin e madhështisë.

Çfarë është madhështia e vërtetë? Çfarë është ajo që e bën një 
person të madh?

Ne jetojmë në një botë që duket se adhuron llojin e vet të ma-
dhështisë dhe krijon llojin e vet të heronjve. Një studim i kohëve të 
fundit mbi moshat e të rinjve tetëmbëdhjetë deri në njëzetë e katër 
vjeç, zbuloi se rinia e sotme parapëlqen personat “e fortë, të pava-
rur, triumfues” dhe se ata qartas përpiqen ta modelojnë jetën e tyre 
sipas “pasanikut të madh” dhe joshës. Gjatë viteve 1950, heronjtë 
përfshinin Uinston Çërçillin, Albert Shvajcerin, Presidentin Hari Tru-
man, Mbretëreshën Elizabet dhe Helen Kellerin – shkrimtaren dhe 
lektoren e verbër dhe shurdhe. Këto ishin figura që ose ndihmuan 
në formimin e historisë ose u shquan për jetën e tyre frymëzuese. 
Sot, shumë nga dhjetë heronjtë kryesues janë yje filmash dhe argë-
tues të tjerë, gjë që tregon ndryshim në qëndrimet tona. (Shih U.S. 
News & World Report, 22 prill 1985, f. 44–48.)

Është e vërtetë që heronjtë e botës nuk kujtohen shumë gjatë në 
mendjen e publikut; por, gjithsesi, nuk ka kurrë mungesë fitimta-
rësh dhe triumfuesish të mëdhenj. Ne dëgjojmë thuajse çdo ditë për 
sportistë që thyejnë rekorde; shkencëtarë që shpikin pajisje të reja 
të mrekullueshme, makineri dhe procese; dhe mjekë që shpëtojnë 
jetë me mënyra të reja. Ne vazhdimisht ndodhemi përpara muzi-
kantësh dhe zbavitësish jashtëzakonisht të talentuar dhe artistëve, 
arkitektëve dhe ndërtuesve me talente të pazakonta. Revista, afishe 
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dhe reklama televizive na bombardojnë me portrete individësh me 
dhëmbë të përsosur dhe paraqitje fizike të përkryer, me rroba të 
modës dhe duke bërë gjithçka që bëjnë njerëzit “e suksesshëm”.

Ngaqë ndodhemi vazhdimisht përpara përkufizimit sipas botës të 
madhështisë, është e kuptueshme se ne bëjmë krahasime midis asaj 
çka jemi dhe asaj që të tjerët janë – ose duket të jenë – dhe gjithashtu 
midis asaj që kemi dhe asaj që të tjerët kanë. Edhe pse është e vërte-
të se bërja e krahasimeve mund të jetë e dobishme dhe mund të na 
nxitë të përmbushim shumë të mira dhe të përmirësojmë jetën tonë, 
ne shpesh lejojmë krahasime të padrejta dhe të papërshtatshme të 
na i shkatërrojnë lumturinë tonë kur ato na bëjnë të ndihemi të pa-
plotësuar ose të papërshtatshëm apo të pasuksesshëm. Ndonjëherë, 
për shkak të këtyre ndjenjave, ne drejtohemi te gabimet dhe jetojmë 
me dështimet tona ndërsa shpërfillim aspekte të jetës sonë që mund 
të përmbajnë elementë të madhështisë së vërtetë.4

“Madhështi[a e] vërtetë [vjen nga] mijëra akte dhe detyra 
të vogla shërbimi dhe sakrifice që përbëjnë dhënien ose 
humbjen nga jeta e dikujt për të tjerët dhe për Zotin.”
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2
Bërja e përpjekjes së vazhdueshme në gjërat e vogla 
në jetën e përditshme çon në madhështi të vërtetë.

Në vitin 1905, Presidenti Jozef F. Smith bëri këtë deklaratë shumë 
të thellë për madhështinë e vërtetë:

“Ato gjëra që ne i quajmë të jashtëzakonshme, të mrekullueshme 
apo të pazakonta mund të kujtohen në histori, por ato nuk përfa-
qësojnë jetën reale.

Në fund të fundit, të bësh mirë ato gjëra që Perëndia i krijoi që 
normalisht të bëhen nga i gjithë njerëzimi, është madhështia më e 
vërtetë. Të jesh baba i suksesshëm apo nënë e suksesshme është 
më madhështore sesa të jesh gjeneral i suksesshëm apo shtetar i 
suksesshëm.” (Juvenile Instructor, 15 dhjetor 1905, f. 752.)

Kjo deklaratë ngre një pyetje: Cilat janë gjërat që Perëndia i krijoi 
që “normalisht të bëhen nga i gjithë njerëzimi”? Sigurisht ato për-
fshijnë gjërat që duhet të bëhen me qëllim që të jesh baba i mirë 
apo nënë e mirë, bir i mirë ose bijë e mirë, student i mirë ose shok 
dhome i mirë apo fqinj i mirë.

. . . Bërja e përpjekjes së vazhdueshme në gjërat e vogla në jetën 
e përditshme çon në madhështi të vërtetë. Konkretisht, janë mijëra 
akte dhe detyra të vogla shërbimi dhe sakrifice që përbëjnë dhënien 
ose humbjen nga jeta e dikujt për të tjerët dhe për Zotin. Ato për-
fshijnë fitimin e një njohurie për Atin tonë në Qiell dhe ungjillin. Ato 
përfshijnë gjithashtu sjelljen e të tjerëve në besim dhe në shoqëri 
të mbretërisë së Tij. Këto gjëra zakonisht nuk tërheqin vëmendjen 
apo nderimin e botës.5

3
Profeti Jozef ishte i interesuar për detyrat e 

përditshme të shërbimit dhe kujdesit për të tjerët.

Jozef Smithi në përgjithësi nuk mbahet mend si gjeneral, krye-
bashkiak, arkitekt, botues apo kandidat për president. Ne e kuj-
tojmë atë si profet të Rivendosjes, një burrë të angazhuar për të 
dashur Perëndinë dhe për të çuar përpara punën e Tij. Profeti Jozef 
ishte një i krishterë i zakonshëm. Ai ishte i interesuar për gjërat e 
vogla, detyrat e përditshme të shërbimit dhe kujdesit për të tjerët. 
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Kur ishte një djalë trembëdhjetëvjeçar, Lajmën O. Litëllfilldi shoqë-
ronte kampin e Sionit, që shkoi deri në Misuri. Ai më vonë tregoi 
këtë ngjarje mbi një akt të vogël shërbimi, por prapë personalisht 
të rëndësishëm në jetën e Profetit:

“Udhëtimi ishte skajshëm i mundimshëm për të gjithë, dhe vuajtja 
fizike e shoqëruar me dijen mbi përndjekjet e vuajtura nga vëlle-
zërit tanë, për të cilët po udhëtonim për t’i ndihmuar, më bënë të 
kaloja një ditë në gjendje melankolie. Ndërsa kampi po bëhej gati 
të nisej, unë isha ulur i lodhur dhe i mërzitur anës rrugës. Profeti 
ishte burri më i ngarkuar me punë i kampit; dhe prapë kur më pa, 
ai u shkëput nga presioni i madh i detyrave të tjera për t’i thënë një 

“Profeti jozef ishte një i krishterë i zakonshëm. ai ishte i interesuar për 
gjërat e vogla, detyrat e përditshme të shërbimit dhe kujdesit për të tjerët.”
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fjalë ngushëllimi një fëmije. Duke vendosur dorën në kokën time, 
ai tha: ‘A nuk ke punë këtu, djali im? Nëse jo, ne duhet ta krijojmë 
një’. Kjo rrethanë la një mbresë në mendjen time që kalimi i gjatë i 
kohës dhe shqetësimeve të viteve më të pjekura nuk e kanë fshirë.” 
(Te George Q. Cannon, Life of Joseph Smith the Prophet, Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1986, f. 344.)

Në një rast tjetër, kur Guvernatori Karlin i Ilinoisit dërgoi Sherifin 
Tomas King të Kontesë Adams dhe disa të tjerë si forcë policie për 
të arrestuar Profetin dhe për t’ia dorëzuar të dërguarve të Guverna-
torit Bogs të Misurit, Sherifi King u sëmur shumë rëndë. Në Navu, 
Profeti e mori sherifin në shtëpinë e tij dhe e trajtoi si vëlla për ka-
tër ditë. (Po aty, f. 372.) Veprat e vogla, të sjellshme por prapë me 
rëndësi të shërbimit nuk qenë rastësore për Profetin.

Duke shkruar rreth hapjes së dyqanit [të Profetit Jozef Smith] në 
Navu, Plaku Xhorxh Q. Kenon shënoi:

“Profeti vetë nuk nguroi të angazhohej në punë tregtie dhe pro-
dhimi; ungjilli që ai predikonte ishte për shpëtim tokësor po aq sa 
edhe për ekzaltim shpirtëror; dhe ai ishte i gatshëm të bënte pjesën 
e vet të punës praktike. Këtë ai e bënte pa menduar për fitim vet-
jak”. (Po aty, f. 385.)

Dhe në një letër, Profeti shkruante:

“[Dyqani Red Brik në Navu] ishte mbushur plot e përplot dhe 
unë kam ndenjur pas banakut gjithë ditën, duke shpërndarë mallra 
po aq vazhdueshëm sa çdo shitës që keni parë ndonjëherë, për t’iu 
shërbyer atyre që qenë shtrënguar ta kalonin pa gostitë e tyre të za-
konshme të Krishtlindjes dhe Vitit të Ri, sepse u mungonte sheqeri, 
melasa, stafidhet etj.; dhe për të kënaqur veten gjithashtu, sepse më 
pëlqen shumë të kujdesem për shenjtorët dhe të jem shërbëtor për 
të gjithë, duke shpresuar se mund të ekzaltohem në kohën e duhur 
të Zotit”. (Po aty, f. 386.)

Rreth kësaj skene, Xhorxh Q. Kenon komentoi:

“Kjo është një pikturë mahnitëse! Një burrë i zgjedhur nga Zoti 
për të hedhur themelin e Kishës së Tij dhe për të qenë Profeti dhe 
Presidenti i saj, ndien gëzim dhe krenari duke u shërbyer vëllezërve 
dhe motrave të tij si shërbëtor. . . . Jozefi nuk jetoi asnjë ditë pa e 
ndjerë që po i shërbente Perëndisë dhe po fitonte miratim në sytë 
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e Jezu Krishtit duke shfaqur mirësi dhe vëmendje edhe ndaj ‘më të 
voglit të këtyre’.” (Po aty, f. 386.)6

4
Madhështia e vërtetë vjen nga të qenit i paepur 

në vështirësitë e jetës dhe nga shërbimi 
në mënyra që shpesh nuk vihen re.

Të jesh një sekretar i suksesshëm i kuorumit të pleqve ose mësue-
se e suksesshme e Shoqatës së Ndihmës ose një fqinj i dashur apo 
mik që dëgjon me vëmendje është shumë nga e gjitha çka madhësh-
tia e vërtetë është. Të bësh më të mirën përballë përplasjeve të za-
konshme të jetës – dhe ndoshta përballë dështimit – dhe të vazhdosh 
të durosh dhe të ngulmosh në vështirësitë e herëpashershme të jetës 
kur ato përpjekje dhe detyra ndihmojnë në përparimin e lumturinë e 
të tjerëve dhe shpëtimin tënd – kjo është madhështi e vërtetë.

Ne të gjithë duam të arrijmë një masë madhështie në këtë jetë. 
Shumë kanë arritur tashmë gjëra të mëdha; të tjerë po përpiqen të 
arrijnë madhështi. Më lejoni t’ju nxit të arrini dhe, njëkohësisht, të 
kujtoni se cilët jeni. Mos lejoni t’ju mposhtë koncepti i përkohshëm 
i botës për madhështinë. Shumë njerëz po humbasin shpirtin e tyre 
nga këto tundime. Emri juaj i mirë nuk është për t’u shitur – për çfa-
rëdo çmimi. Madhështi e vërtetë do të thotë të qëndrosh i vërtetë – “I 
vërtetë ndaj besimit që prindërit tanë kanë vlerësuar, I vërtetë ndaj 
besimit për të cilin martirët kanë vdekur”. (Hymns, 1985, nr. 254.)

Unë jam i sigurt se ka shumë heronj të mëdhenj, të pavënëre dhe 
të harruar midis nesh. Unë po flas për ata nga ju që qetësisht dhe 
vazhdimisht bëjnë gjërat që ju duhet të bëni. Unë po flas për ata që 
janë kurdoherë atje dhe gjithmonë të gatshëm. Unë e kam fjalën për 
vlerën e pazakontë të nënës që, orë pas ore, ditë e natë, qëndron me 
një fëmijë të sëmurë dhe kujdeset për të ndërsa bashkëshorti i saj 
është në punë ose në shkollë. Unë përfshij ata që dalin vullnetarë për 
të dhënë gjak ose për të punuar me të moshuarit. Unë po mendoj për 
ata nga ju që besnikërisht i përmbushni përgjegjësitë tuaja të priftërisë 
dhe të kishës, dhe për studentët që i shkruajnë rregullisht shtëpisë për 
t’i falënderuar prindërit e tyre për dashurinë dhe përkrahjen e tyre.

Unë po flas gjithashtu për ata që rrënjosin te të tjerët besimin 
dhe dëshirën për ta jetuar ungjillin – ata që punojnë aktivisht për 
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të ndërtuar dhe ndikuar në jetën e të tjerëve fizikisht, shoqërisht 
dhe shpirtërisht. Unë i referohem atyre që janë të ndershëm e të 
sjellshëm dhe punëtorë në detyrat e tyre të përditshme, por që janë 
gjithashtu shërbëtorë të Mësuesit dhe barinj të deleve të Tij.

Tani, nuk dua të shpërfill arritjet e mëdha të botës që na kanë 
dhënë kaq shumë mundësi dhe që ofrojnë kulturë e rregull dhe 
gëzim në jetën tonë. Unë thjesht po sugjeroj që ne të përpiqemi 
të përqendrohemi më qartësisht te gjërat e jetës që do të jenë me 
vlerë më të madhe. Ju do ta kujtoni se ishte Shpëtimtari që tha: “Më 
i madhi prej jush le të jetë shërbëtori juaj”. (Mateu 23:11.)7

5
Madhështia e vërtetë kërkon hapa të 

vazhdueshëm, të vegjël dhe ndonjëherë të 
zakonshëm për një periudhë të gjatë kohe.

Secili prej nesh ka parë individë të bëhen të pasur ose të sukses-
shëm thuajse menjëherë – thuajse brenda natës. Por unë besoj se 
edhe pse ky lloj suksesi mund të vijë pa shumë vështirësi te disa, 
nuk ekziston diçka e tillë si madhështi e menjëhershme. Arritja e 
madhështisë së vërtetë është proces afatgjatë. Ajo mund të përfshijë 
pengesa të rastit. Rezultati i fundit mund të mos jetë përherë qartë-
sisht i dukshëm, por duket se kërkon gjithmonë hapa të rregullt, të 
vazhdueshëm, të vegjël e ndonjëherë të zakonshëm e të rëndomtë 
për një periudhë të gjatë kohe. Ne duhet të kujtojmë se ishte Zoti 
që tha: “Nga gjëra të vogla vjen ajo që është e madhe”. (DeB 64:33.)

Madhështia e vërtetë nuk është kurrë rezultat i një ndodhie të 
rastit ose një përpjekje apo arritje të vetme. Madhështia kërkon 
zhvillimin e karakterit. Ajo kërkon një mori vendimesh të drejta 
në zgjedhjet e përditshme midis së mirës dhe së keqes për të cilat 
Plaku Bojd K. Paker foli kur tha: “Përgjatë viteve këto zgjedhje të 
vogla do të bëhen bashkë dhe do të tregojnë qartësisht çfarë ne 
vlerësojmë”. (Ensign, nëntor 1980, f. 21.) Ato zgjedhje gjithashtu do 
të tregojnë qartë se çfarë jemi ne.8
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6
Detyrat e zakonshme shpesh kanë ndikimin 

pozitiv më të madh te të tjerët.

Kur vlerësojmë jetën tonë, është me rëndësi që të vështrojmë, 
jo vetëm tek arritjet tona, por gjithashtu te kushtet në të cilat kemi 
punuar. Secili nga ne është i ndryshëm dhe unik; secili nga ne ka 
pasur një pikënisje të ndryshme në garën e jetës; secili nga ne ka 
një përzierje të ndryshme talentesh dhe aftësish; secili nga ne ka 
kompletin e vet të sfidave dhe sforcove për t’u përplasur. Prandaj, 
gjykimi ynë për veten dhe arritjet tona duhet jo thjesht të përfshi-
jë përmasën apo rëndësinë dhe numrin e arritjeve tona; ai duhet 
gjithashtu të përfshijë kushtet që kanë ekzistuar dhe ndikimin që 
përpjekjet tona kanë pasur te të tjerët.

Është ky aspekt i fundit i vlerësimit të vetes – ndikimi i jetës sonë 
në jetën e të tjerëve – që do të na ndihmojë të kuptojmë pse disa 
nga punët e zakonshme, të thjeshta të jetës duhen vlerësuar aq lart. 
Shpesh janë detyrat e zakonshme që kryejmë të cilat kanë ndikimin 
më të madh pozitiv në jetën e të tjerëve, krahasuar me gjërat që 
bota aq shpesh i lidh me madhështinë.9

7
Bërja e gjërave që Perëndia i ka caktuar të jenë të 
rëndësishme do të çojë në madhështi të vërtetë.

Mua më duket se lloji i madhështisë që Ati ynë në Qiell do të na 
caktonte të synonim është brenda mundësive të të gjithëve që janë 
brenda rrjetit të ungjillit. Ne kemi një numër pafund mundësish për 
të bërë gjërat e shumta të thjeshta dhe të vogla që përfundimisht 
do të na bëjnë të mëdhenj. Për ata që ia kanë kushtuar jetën e tyre 
shërbimit dhe sakrificës për familjet e tyre, për të tjerët dhe për Zo-
tin, këshilla më e mirë është thjesht ta bëjnë më shumë të njëjtën gjë.

Për ata që po e çojnë më tej punën e Zotit në mënyra kaq të qeta, 
por të rëndësishme, për ata që janë kripa e tokës dhe forca e botës 
dhe shtylla kurrizore e çdo kombi – juve thjesht do t’ju shprehnim 
admirimin tonë. Nëse duroni deri në fund dhe nëse jeni të guxim-
shëm në dëshminë për Jezusin, ju do të arrini madhështi të vërtetë 
dhe një ditë do të jetoni në praninë e Atit tonë në Qiell.
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Sikurse Presidenti Jozef F. Smith ka thënë: “Le të përpiqemi të kemi 
një jetë të sinqertë dhe të mos jemi sipërfaqësorë”. (Juvenile Instruc
tor, 15 dhjetor 1905, f. 753.) Le të kujtojmë se bërja e gjërave që janë 
caktuar nga Perëndia për të qenë të rëndësishme e të nevojshme dhe 
të domosdoshme, edhe pse bota mund t’i shohë si të parëndësishme 
dhe pa peshë, do të çojë përfundimisht te madhështia e vërtetë.

Ne duhet të përpiqemi të kujtojmë fjalët e Apostullit Pal, veçanë-
risht nëse jemi të palumtur me jetën tonë dhe ndiejmë se nuk kemi 
arritur një formë të madhështisë. Ai shkroi:

“Sepse trishtimi ynë i lehtë që është vetëm për një moment, prodhon 
për ne, një peshë të pamasë e të pashoqe të amshueshme lavdie;

ndërsa ne nuk i drejtojmë sytë ndaj gjërave që duken, por ndaj 
gjërave që nuk shihen, sepse gjërat që duken janë për një kohë, 
kurse ato që nuk shihen janë të përjetshme”. (2 Korintasve 4:17–18.)

Gjërat e vogla janë të rëndësishme. Ne nuk kujtojmë shumën e 
ofruar nga fariseu, por qindarkën e së vesë, nuk kujtojmë fuqinë 
dhe forcën e ushtrisë filistine, por kurajën dhe bindjen e Davidit.

Mos u shkurajofshim kurrë për të bërë këto detyra të përditshme të 
cilat Perëndia i ka caktuar të jenë “diçka e zakonshme për njeriun”.10

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Përse ne ndonjëherë pështjellohemi mbi atë se çfarë është madhësh-

tia e vërtetë? (Shih pjesën 1.) Përse përkufizimi i botës për madhësh-
tinë i bën disa njerëz të ndihen të paplotësuar dhe të palumtur?

• Si ndryshon përkufizimi i Presidentit Hanter për madhështinë 
e vërtetë nga përkufizimi i botës? (Shih pjesën 2.) Si mundet ky 
përkufizim për madhështinë e vërtetë t’ju ndihmojë në jetën tuaj? 
Mendoni disa “gjëra [të] vogla” konkrete që do të ishte mirë për 
t’u kushtuar më shumë kohë dhe vëmendje.

• Çfarë ju bën përshtypje rreth veprave të vogla të Jozef Smithit, siç 
përvijohen në pjesën 3? Cilat janë disa vepra të vogla shërbimi 
që ju kanë bekuar?
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• Rishikoni shembujt në pjesën 4 mbi çka është madhështia e vër-
tetë. Si i keni parë njerëzit të manifestojnë madhështi të vërtetë 
në këto mënyra?

• Çfarë mund të mësojmë nga mësimet në pjesën 5 rreth mënyrës 
për të arritur madhështi të vërtetë?

• Cilët janë disa shembuj që keni parë se si “detyrat e zakonshme 
që kryejmë . . . kanë ndikimin më të madh pozitiv në jetën e të 
tjerëve”? (Shih pjesën 6.)

• Përsiatni mësimet e Presidentit Hanter te pjesa 7. Si çojnë shërbi-
mi dhe sakrifica te madhështia e vërtetë? Si na ndihmon të qenit 
“të guximshëm në dëshminë për Jezusin” për të arritur madhështi 
të vërtetë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
1 Samuelit 16:7; 1 Timoteut 4:12; Mosia 2:17; Alma 17:24–25; 

37:6; Moroni 10:32; DeB 12:8; 59:23; 76:5–6; 88:125

Ndihmë për Mësimdhënien
“Kur përgatiteni plot lutje për të dhënë mësim, ju mund të udhë-

hiqeni për të theksuar disa parime. Ju mund të arrini një kuptim se 
si t’i paraqitni sa më mirë disa ide. Ju mund të zbuloni shembuj, më-
sime të pazakonta dhe histori frymëzuese në aktivitetet e thjeshta të 
jetës. Ju mund të ndiheni të nxitur për të ftuar një person të veçantë 
për t’ju ndihmuar me mësimin. Ju mund t’ju kujtohet një përvojë 
vetjake që mund ta tregoni” (Teaching, No Greater Call [1999], f. 48).

Shënime
 1. “What Is True Greatness?” Ensign, shta-

tor 1987, f. 71.
 2. James E. Faust, “Howard W. Hunter: 

Man of God”, Ensign, prill 1995, f. 28.
 3. “President Howard W. Hunter: The 

Lord’s ‘Good and Faithful Servant’”, 
 Ensign, prill 1995, f. 9, 16.

 4. “What Is True Greatness?” f. 70.

 5. “What Is True Greatness?” f. 70–71.
 6. “What Is True Greatness?” f. 71.
 7. “What Is True Greatness?” f. 71–72.
 8. “What Is True Greatness?” f. 72.
 9. “What Is True Greatness?” f. 72.
 10. “What Is True Greatness?” f. 72.
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“secili prej nesh duhet ta lexojë dhe rilexojë shëmbëlltyrën 
e deles së humbur. . . . unë shpresoj se mesazhi i asaj 

shëmbëlltyre do të ngulitet në zemrat e secilit prej nesh.”
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Kthehuni dhe Ushqehuni me 
Bollëk në Tavolinën e Zotit

“Ndihmojini më pak aktivët dhe përjetojeni gëzimin 
që do t’ju vijë juve dhe atyre që ndihmoni.”

Nga Jeta e Hauard W. Hanterit
Ditën pasi u bë President i Kishës, Hauard W. Hanteri u drej-
toi këtë ftesë të dashur anëtarëve të Kishës që nuk merrnin pjesë 
aktivisht:

“Atyre që kanë bërë shkelje ose janë fyer, ne u themi, kthehuni. 
Atyre që janë lënduar dhe janë duke hasur vështirësi dhe janë të 
trembur, ne u themi, na lini të qëndrojmë me ju dhe t’jua fshijmë 
lotët. Atyre që janë të pështjelluar dhe mbytur nga gabimi në çdo 
anë, ne u themi, ejani te Perëndia i gjithë të vërtetës dhe te Kisha e 
zbulesës së vazhdueshme. Kthehuni. Qëndroni me ne. Vazhdoni. Jini 
besues. Gjithçka është mirë dhe gjithçka do të jetë mirë. Ushqehuni 
me bollëk në tavolinën e shtruar përpara jush në Kishën e Jezu Krish-
tit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe përpiquni të ndiqni 
Bariun e Mirë që e ka siguruar atë. Kini shpresë, ushtroni besim, 
merrni – dhe jepni – dashuri hyjnore, dashurinë e pastër të Krishtit.” 1

Në bisedën e tij të parë në konferencën e përgjithshme si Presi-
dent i Kishës disa muaj më vonë, Presidenti Hanter tha se ndiente 
shtysë për ta vijuar këtë theksim. “Kthehuni”, përsëriti ai. “Merreni 
të mirëfilltë ftesën [e Shpëtimtarit] ‘ejani, më ndiqni’. . . . Ai është e 
vetmja udhë e sigurt; Ai është drita e botës.” 2

Gjatë gjithë jetës së tij, Presidenti Hanter ndihmoi shumë anëtarë 
të Kishës që të riktheheshin në aktivitet. Duke treguar një përvojë 
të tillë nga fillimet e moshës madhore, ai tha:

“Peshkopi i lagjes sime më caktoi si mësues të lagjes te një vëlla 
që mburrej se ishte dhjaku më i moshuar në Kishë. Mësimi i shtëpisë 
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ishte mësimi i lagjes në ato kohë. Problemi i tij ishte se atij i pël-
qente të luante golf të dielën. Ishte shkurajuese të takoheshe muaj 
pas muaji me të dhe bashkëshorten e tij dhe të mos shihje ndonjë 
përparim të dukshëm. Por më në fund, fjala e drejt iu tha dhe ajo 
ia preku telat. Fjala ishte besëlidhje. Ne e pyetëm: ‘Çfarë do të thotë 
për ju besëlidhja e pagëzimit?’ Shprehja e tij ndryshoi, dhe për herë 
të parë ne pamë një anë serioze të tij. Më në fund ai erdhi në klasat 
tona, hoqi dorë nga golfi dhe e çoi gruan e vet në tempull.” 3

Mësime të Hauard W. Hanterit
1

Shëmbëlltyra e deles së humbur na mëson 
t’i kërkojmë ata që kanë humbur.

Presidenca e Parë [i drejtoi] anëtarësisë së Kishës një ftesë të 
rëndësishme . . . :

“Atyre që kanë ndërprerë aktivitetin dhe atyre që janë bërë kriti-
kë, ne u themi: ‘Kthehuni. Ejani dhe ushqehuni me bollëk në tavo-
linën e Zotit, dhe shijojini përsëri frytet e ëmbla dhe përmbushëse 
të shoqërimit me shenjtorët’.

Ne jemi të sigurt se shumë janë të dëshiruar për t’u kthyer, por 
janë ndjerë në siklet për ta bërë këtë. Ne ju sigurojmë se ju do të 
gjeni krahë të hapura për t’ju pritur dhe duar të gatshme për t’ju 
ndihmuar.” (Ensign, mars 1986, f. 88.)

Unë mendoj se të gjithë ne kemi pasur mbresë nga kjo thirrje bu-
jare e ngjashme me atë që profeti Alma shpalli në Librin e Mormonit 
lidhur me një ftesë që ishte bërë nga Zoti. Ai tha:

“Vini re, ai u dërgon gjithë njerëzve një ftesë, pasi krahët e më-
shirës janë shtrirë drejt tyre dhe ai thotë: Pendohuni dhe unë do 
t’ju pranoj.

Po, ai thotë: Ejani tek unë dhe ju do të hani nga fruti i pemës 
së jetës; po, ju do të hani dhe do të pini lirisht nga buka dhe nga 
ujërat e jetës;

Po, ejani tek unë dhe sillni vepra drejtësie.” (Alma 5:33–35.)
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Secili prej nesh duhet ta lexojë dhe ta rilexojë shëmbëlltyrën e 
deles së humbur që gjendet në kapitullin e pesëmbëdhjetë të Llu-
kës, duke filluar me vargun e katërt:

“Cili njeri prej jush, që ka njëqind dele dhe një prej tyre t’i hum-
basë, nuk i lë të nëntëdhjetë e nëntat në shkretirë dhe nuk shkon 
pas asaj që humbi deri sa ta gjejë?

Dhe, kur e gjen, e merr mbi supe gjithë gaz;

dhe, kur arrin në shtëpi, i thërret miqtë dhe fqinjët dhe u thotë: 
‘Gëzohuni bashkë me mua, sepse e gjeta delen time që më kishte 
humbur’” [Lluka 15:4–6]. . . .

Profeti Jozef Smith bëri një ndryshim të rëndësishëm të një vargu 
te Përkthimi prej Joseph Smith- it. Aty thuhet: “Cili njeri prej jush, që 
ka njëqind dele dhe një prej tyre i humbet, nuk i lë të nëntëdhjetë 
e nëntat dhe shkon në shkretëtirë pas asaj që humbi derisa ta gjejë?” 
(PJS, Lluka 15:4; theksimi i shtuar.)

Ai përkthim sugjeron se bariu e lë tufën e tij të sigurt dhe del në 
shkretëtirë – pra, del jashtë në botë pas asaj që ka humbur. Humbur 
nga çfarë? Humbur nga tufa ku ka mbrojtje dhe siguri. Unë shpresoj se 
mesazhi i asaj shëmbëlltyre do të ngulitet në zemrat e secilit prej nesh.4

2
Zoti pret që ne të jemi nënbarinjtë e Tij dhe të shpëtojmë 

ata që po hasin vështirësi apo kanë humbur.

Çfarë duhet të bëjmë për t’i ndihmuar ata që kanë humbur udhën 
e tyre në shkretëtirë?

Duke u nisur nga ajo që Mësuesi tha rreth lënies së nëntëdhjetë 
e nëntave dhe shkuarjes në shkretëtirë për të kërkuar njërën që ka 
humbur, dhe për shkak të ftesës së Presidencës së Parë për ata që 
kanë ndërprerë aktivitetin ose kanë qenë kritikë për t’u “kth[yer]”, 
ne ju ftojmë të përfshiheni në shpëtimin e shpirtrave. Ndihmojini 
më pak aktivët dhe përjetojeni gëzimin që do t’ju vijë juve dhe atyre 
që ndihmoni nëse ju dhe ata do të marrin pjesë në bërjen e ftesave 
për t’u kthyer dhe ushqyer me bollëk në tavolinën e Zotit.

Zoti, Perëndia ynë Bari, pret që ne të jemi nënbarinjtë e Tij dhe 
të shpëtojmë ata që po hasin vështirësi apo kanë humbur. Ne nuk 
mund t’ju tregojmë si ta bëni, por kur përfshiheni dhe kërkoni 
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frymëzim, suksesi do të vijë nga përpjekjet në zonat, . . . kunjet dhe 
lagjet tuaja. Disa kunje u janë përgjigjur thirrjeve të mëparshme dhe 
kanë pasur sukses të mrekullueshëm.

Fjalët e një himni të njohur përmbajnë thirrjen e Shpëtimtarit 
për ne:

“Dëgjoni! Ai po thërret me zell,
Butësisht sot duke u lut’:
‘A s’do t’i kërkoni delet e mia,
Që larg nga streha ime kan’ humb’?’”

Dhe ai himn, i kënduar shpesh, tregon se cila duhet të jetë për-
gjigjja jonë:

“Na bëj nënbarinjtë e Tu të vërtetë;
Dashuri të thellë na jep.
Dërgona në shkretëtirë,
Delen Tënde që endet t’kërkojmë.”

(Hymns, 1985, nr. 221.)

Nëse e bëjmë këtë, bekime të përjetshme do të na vijnë.5

Kërkimi pas të humburit, të mbrapshtit dhe arrakatit është punë 
që bëhet për Zotin. . . . Kërkesa plot lutje e Almës është një kujtesë 
e mirë për shenjtërinë e detyrës sonë:

“O Zot, na jep mundësi që të kemi sukses për t’i sjellë [shpirtrat] 
përsëri te ti, në Krisht.

Vër re, O Zot, shpirtrat e tyre janë të çmueshëm”. (Alma 
31:34–35.)6

3
Objektivi ynë i madh është të ndihmojmë 

njerëzit të kthehen në praninë e Perëndisë.

Ndër vite Kisha ka bërë disa përpjekje të jashtëzakonshme për të 
rifituar ata që janë më pak aktivë. . . . Dhe e gjitha për çfarë qëllimi? 
Për të shpëtuar shpirtrat e vëllezërve dhe motrave tona dhe për të 
parë që ata të kryejnë ordinancat e ekzaltimit.

Kur po shërbeja si president kunji në zonën e Los Anxhelosit, kë-
shilltarët e mi dhe unë iu kërkuam peshkopëve tanë që të zgjidhnin 
me kujdes katër ose pesë çifte që donin ta çonin më tej përparimin 
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e tyre në Kishë. Disa ishin më pak aktivë, të tjerë të porsakthyer në 
besim – por ata ishin të motivuar të përparonin shpirtërisht. Ne i 
mblodhëm së bashku në një klasë të kunjit dhe iu mësuam ungjillin. 
Më shumë sesa të theksonim tempullin, ne u përqendruam te një 
marrëdhënie më e mirë me Atin tonë Qiellor dhe Birin e Tij, Jezu 
Krishtin. Procesi ynë i kujdesshëm i përzgjedhjes siguroi sukses, dhe 
shumica e këtyre çifteve u bënë vërtet aktivë dhe shkuan në tempull.

Më lejoni të jap një [tjetër] përvojë. . . . Ne kishim një burrë në një 
nga lagjet që nuk merrte pjesë në asnjë mbledhje. Bashkëshortja e 
tij nuk ishte anëtare. Ajo ishte disi e ashpër, kështu që ne nuk mund 
t’u dërgonim në shtëpi mësues shtëpie. Peshkopi iu qas këtij vëllai 
duke i thënë se ai kishte me Shpëtimtarin një marrëdhënie që duhej 
ta rriste dhe ta zhvillonte. Vëllai i shpjegoi peshkopit problemin me 
bashkëshorten joanëtare, kështu që peshkopi bisedoi me gruan e 
tij, duke i theksuar të njëjtën qasje – një marrëdhënie me Zotin që 
duhej rritur. Ajo ende nuk ishte pranuese, por ishte e lumtur që 
mësoi se shenjtorët e ditëve të mëvonshme besonin në Krisht dhe 
për rrjedhim pjesërisht u tërhoq nga mbrojtja e saj.

Suksesi nuk erdhi menjëherë, por ata që vizitonin shtëpinë vazh-
duan të përqendroheshin te marrëdhënia e çiftit me Zotin. Me kohë 
ajo u bë miqësore dhe më në fund pranoi të vinte me bashkëshortin 

“o Zot, na jep mundësi që të kemi sukses për t’i sjellë [shpirtrat] përsëri te ti, 
në Krisht. Vër re, o Zot, shpirtrat e tyre janë të çmueshëm” (alma 31:34–35).
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e saj në klasën e kunjit ku jepej mësim nga anëtarë të këshillit të 
lartë. Ne u përqendruam te besëlidhja që bën njeriu në pagëzim 
dhe në besëlidhje të tjera. Përfundimisht ajo u bë anëtare e Kishës 
dhe ai u bë një udhëheqës i suksesshëm priftërie. . . .

Më ka bërë përshtypje një deklaratë te faqja e titullit të Librit të Mor-
monit, e cila përshkruan një nga qëllimet e atij libri të shenjtë: “Që ata 
[Shtëpia e Izraelit në ditët e mëvonshme] të mund të dinë besëlidhjet e 
Zotit ”. (Theksimi i shtuar.) Ai ishte theksimi që ne si presidencë kunji 
patëm ndjesinë për t’ua bërë atyre që ishin më pak aktivë. Ne u për-
poqëm t’u bënim thirrje atyre mbi bazën e rëndësisë së besëlidhjeve 
që ata patën bërë me Zotin; pastaj u mësuam atyre rëndësinë e besë-
lidhjes së pagëzimit dhe besëlidhjeve shtesë që ata mund të bënin, të 
cilat do t’i bashkonin ata si një familje e përjetshme.7

I gjithë qëllimi i Kishës që vepron lirshëm në nivel vendor është 
që të kualifikojë individë për t’u kthyer në praninë e Perëndisë. Kjo 
mund të bëhet vetëm nëpërmjet marrjes së ordinancave dhe bërjes 
së besëlidhjeve në tempull nga ana e tyre.8

Përpjekjet tona përqendrohen te bërja e besëlidhjeve dhe ordi-
nancave shpëtuese të ungjillit të disponueshme për të gjithë njerë-
zimin: për joanëtarët nëpërmjet punës sonë misionare; për më pak 
aktivët nëpërmjet shoqërimit dhe përpjekjeve aktivizuese; për anë-
tarët aktivë nëpërmjet pjesëmarrjes dhe shërbimit në Kishë dhe për 
ata që kanë vdekur nëpërmjet punës së shëlbimit për të vdekurit.9

Ne po përpiqemi të plotësojmë një objektiv për çdo anëtar të 
veçantë të Kishës. Që do të thotë për të gjithë që marrin ordinancat 
e ungjillit dhe bëjnë besëlidhje me Atin tonë Qiellor në mënyrë që 
të mund të kthehen në praninë e Tij. Ky është objektivi ynë i madh. 
Ordinancat dhe besëlidhjet janë mjetet për ta arritur atë natyrë hyj-
nore që do të na kthejë përsëri në praninë e Tij. . . .

Mbani në mendje qëllimin: t’i ftojmë të gjithë të vijnë në 
Krisht. . . .

Unë dëshmoj, vëllezër dhe motra të mia, për shenjtërinë e Tij dhe 
fuqinë për t’i shpëtuar ata që do të vijnë tek Ai me zemër të thyer 
dhe shpirt të penduar. Nëpërmjet ordinancave dhe Shpirtit të Tij të 
Shenjtë, çdo person mund të bëhet i pastër.10
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Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Presidenti Hanter nxit çdo anëtar të Kishës që të lexojë dhe ri-

lexojë shëmbëlltyrën e deles së humbur (shih pjesën 1; Lluka 
15:4–7). Çfarë mesazhesh merrni nga ajo shëmbëlltyrë dhe nga 
mësime të tjera në pjesën e parë? Shqyrtoni se si ato mësime 
mund t’ju udhëheqin ndërsa shërbeni në Kishë.

• Cila është përgjegjësia jonë si nënbarinj të Zotit? (Shih pjesën 2.) 
Si mund t’i ndihmojmë njerëzit të kthehen tek aktiviteti i Kishës? 
Si jeni bekuar ju (apo dikush që ju njihni) nga një person që ju 
ndihmoi kur ju ishit “duke has[ur] vështirësi apo [kishit] humbur”?

• Çfarë mund të mësojmë nga përvojat që Presidenti Hanter tregon 
në pjesën 3? Si mundet një theksim i besëlidhjeve t’i ndihmojë 
anëtarët e Kishës të kthehen në aktivitet?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Ezekiel 34:1–16; Lluka 15:11–32; Gjoni 10:1–16, 26–28; 13:35; 

1 Gjon 1:7; Mosia 18:8–10; Helamani 6:3; 3 Nefi 18:32; Moroni 6:4–
6; DeB 38:24

Ndihmë për Studimin
Parimi është e vërteta që udhëheq marrjen e vendimeve dhe vep-

rimet. “Ndërsa lexoni, pyetni veten, ‘Cili parim i ungjillit jepet mësim 
në këtë fragment? Si mund ta zbatoj këtë në jetën time?’” (Teaching, 
No Greater Call [1999], f. 17).

Shënime
 1. Në Jay M. Todd, “President Howard W. 

Hunter: Fourteenth President of the 
Church”, Ensign, qershor 1994, f. 5.

 2. “Exceeding Great and Precious Promis-
es”, Ensign, nëntor 1994, f. 8.

 3. “Make Us Thy True Undershepherds”, 
Ensign, shtator 1986, f. 9.

 4. “Make Us Thy True Undershepherds”, 
f. 7–8.

 5. “Make Us Thy True Undershepherds”, 
f. 9.

 6. “The Mission of the Church” (bisedë 
dhënë në seminarin e përfaqësuesve 
rajonalë, 30 mars 1990), f. 4.

 7. “Make Us Thy True Undershepherds”, 
f. 8–9.

 8. The Teachings of Howard W. Hunter, 
red. Clyde J. Williams (1997), f. 218.

 9. The Teachings of Howard W. Hunter, 
f. 245–246.

 10. The Teachings of Howard W. Hunter, 
f. 218.
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Tempulli i Mesës në arizona, ku Presidenti Hauard W. 
Hanter u vulos me prindërit e tij në vitin 1953
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Tempulli – Simboli 
i Madhërishëm i 
Anëtarësisë Sonë

“Është dëshira më e thellë e zemrës sime që çdo anëtar 
të Kishës ta kemi të denjë për të hyrë në tempull.”

Nga Jeta e Hauard W. Hanterit
Nëna e Hauard W. Hanterit ishte një anëtare besnike e Kishës 
gjatë gjithë jetës së saj, por babai i tij nuk u pagëzua derisa Hauardi 
ishte 19 vjeç. Vite më vonë, kur Hauardi ishte president kunji në 
Kaliforni, anëtarët e kunjit udhëtuan për në Tempullin e Mesës në 
Arizonë, që të bënin punë në tempull. Përpara se të fillonte një 
sesion, presidenti i tempullit i kërkoi atij që t’u fliste atyre që ishin 
mbledhur në sallën e mbledhjes në tempull. Ishte ditëlindja e 46- të 
e Presidentit Hanter. Më vonë ai shkroi për atë përvojë:

“Ndërkohë që po u flisja njerëzve në sallë, . . . nëna dhe babai im 
hynë në sallën e mbledhjes të veshur në të bardha. Nuk e kisha ide-
në që babai ishte përgatitur për bekimet e tij të tempullit, edhe pse 
nëna mezi e kishte pritur këtë për njëfarë kohe. Isha kaq i pushtuar 
nga emocioni, sa nuk isha në gjendje të vazhdoja të flisja. Presidenti 
Pirs [presidenti i tempullit] erdhi pranë meje dhe shpjegoi arsyen 
për ndërprerjen. Kur nëna dhe babai im erdhën atë mëngjes në 
tempull, ata i kërkuan presidentit që të mos ma përmendte që ata 
ishin atje, sepse dëshironin që ajo të ishte një surprizë për ditëlind-
jen. Kjo ishte një ditëlindje që nuk e kam harruar kurrë, sepse në 
atë ditë ata morën dhurimin [indaumentin] dhe unë pata privilegjin 
të dëshmoja vulosjen e tyre, pas së cilës u vulosa me ta.” 1

Pak më shumë se 40 vjet më vonë, kur Hauard W. Hanteri bëri 
deklaratën e tij të parë publike si President i Kishës, një prej me-
sazheve të tij kryesore ishte që anëtarët t’i kërkonin bekimet e 
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tempullit me përkushtim më të madh.2 Ai vazhdoi ta theksonte atë 
mesazh gjatë gjithë shërbimit të tij si President. Duke folur te vendi 
i Tempullit të Navusë në qershor të vitit 1994, ai tha:

“Më herët këtë muaj, unë fillova shërbesën time duke shprehur 
një dëshirë të thellë për të pasur gjithnjë e më shumë anëtarë të 
Kishës që të bëhen të denjë për tempullin. Sikurse në kohën [e Jozef 
Smithit], të paturit e anëtarëve të denjë dhe që kanë marrë dhurimin 
[indaumentin] në tempull është kyçi i ndërtimit të mbretërisë në 
të gjithë botën. Denjësia e tempullit siguron që jeta jonë është në 
harmoni me vullnetin e Zotit dhe ne jemi të përgatitur për ta marrë 
udhërrëfimin e Tij në jetën tonë.” 3

Disa muaj më vonë, në janar të vitit 1995, veprimtaria e fundit 
publike e Presidentit Hanter ishte përkushtimi i Tempullit të Ba-
untifullit në Juta. Në lutjen përkushtuese, ai kërkoi që bekimet e 
tempullit ta pasuronin jetën e të gjithë atyre që hynin:

“Ne lutemi me përulësi që Ti do ta pranosh këtë godinë dhe qof-
shin mbi të bekimet e Tua. I ndihmoftë dhe i udhëzoftë shpirti Yt të 
gjithë ata që veprojnë këtu brenda, që shenjtëria të mbizotërojë në 
çdo dhomë. Paçin të gjithë ata që hyjnë duar të pastra dhe zemra të 
kulluara. U lartësofshin ata në besimin e tyre dhe u largofshin me 
një ndjenjë paqeje, duke e përlëvduar emrin Tënd të shenjtë. . . .

Siguroftë kjo Shtëpi një shpirt paqeje për të gjithë ata që e vëzhgojnë 
madhështinë e saj dhe veçanërisht për ata që hyjnë për vetë ordinancat 
e tyre të shenjta dhe për të kryer punën për njerëzit e tyre të dashur 
përtej velit. Ndjefshin ata dashurinë dhe mëshirën Tënde hyjnore. Paçin 
ata privilegjin të thonë, sikurse tha psalmisti i lashtësisë: ‘Bënim bashkë 
biseda të këndshme dhe shkonim bashkë në shtëpinë e Perëndisë’.

Teksa e përkushtojmë këtë godinë të shenjtë, ne sërish e për-
kushtojmë vetë jetën tonë për Ty dhe veprën Tënde.” 4

Mësime të Hauard W. Hanterit
1

Ne nxitemi ta vendosim tempullin si simbolin 
e madhërishëm të anëtarësisë sonë.

Në kohën e thirrjes sime në këtë detyrë të shenjtë [të Presiden-
tit të Kishës], një ftesë iu bë të gjithë anëtarëve të Kishës që ta 
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vendosnin tempullin e Zotit si simbolin e madhërishëm të anëtarësi-
së së tyre dhe si mjedisin hyjnor për besëlidhjet e tyre më të shenjta.

Kur sjell ndër mend tempullin, mendoj për këto fjalë:

“Tempulli është një vend udhëzimi ku të vërteta mbresëlënëse 
shpalosen lidhur me Mbretërinë e Perëndisë. Ai është një vend 
paqeje ku mendja mund të përqendrohet mbi gjëra të shpirtit dhe 
ku shqetësimet e botës mund të lihen mënjanë. Në tempull ne 
bëjmë besëlidhje për t’iu bindur ligjeve të Perëndisë dhe premtime 
na bëhen neve, të kushtëzuara gjithmonë mbi besnikërinë tonë, të 
cilat shtrihen për në përjetësi” (The Priesthood and You, Melchize-
dek Priesthood Lessons—1966, Salt Lake City: The Church of Jesus 
Christ of Latter- day Saints, 1966, f. 293).

Është Zoti Vetë që, në zbulesat e Tij për ne, e ka bërë tempullin 
simbolin e madhërishëm për anëtarët e Kishës. Mendoni për qëndri-
met dhe sjelljet e drejta drejt të cilave na drejtoi Zoti në këshillën që 
Ai ua dha shenjtorëve të Kirtlandit, me anë të Profetit Jozef Smith, 
kur po përgatiteshin për të ndërtuar një tempull. Kjo këshillë është 
akoma e zbatueshme:

“Organizoni veten tuaj; përgatisni çdo gjë të nevojshme; dhe ngri-
ni një shtëpi, madje një shtëpi lutjeje, një shtëpi agjërimi, një shtëpi 
besimi, një shtëpi mësimi, një shtëpi lavdie, një shtëpi rregulli, një 
shtëpi të Perëndisë” (DeB 88:119). A e përshkruajnë vërtet këto qën-
drime e sjellje atë që dëshiron e kërkon të jetë secili prej nesh? . . .

. . . Që ta kemi tempullin, me të vërtetë, një simbol për ne, duhet 
të dëshirojmë që ai të jetë i tillë. Ne duhet të jetojmë të denjë për 
të hyrë në tempull. Ne duhet t’i zbatojmë urdhërimet e Zotit tonë. 
Nëse mund ta modelojmë jetën tonë sipas Mësuesit dhe t’i marrim 
mësimet e shembullin e Tij si modelin më të lartë për veten tonë, 
ne nuk do ta kemi të vështirë të jemi të denjë për tempullin, të jemi 
të qëndrueshëm e besnikë në çdo fushë të jetës, sepse do të jemi 
të zotuar ndaj një standardi të vetëm, të shenjtë të sjelljes e besimit. 
Qoftë në shtëpi apo në treg, qoftë në shkollë apo shumë kohë pasi 
ta kemi lënë pas shkollën, qoftë nëse po veprojmë krejtësisht të 
vetëm apo në bashkëpunim me një mori njerëzish të tjerë, drejtimi 
ynë do të jetë i qartë dhe standardet tona do të jenë të dukshme.
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Aftësia e dikujt për të qenë besnik ndaj parimeve të veta, për të 
jetuar me integritet e besim sipas bindjes të vet – kjo është ajo që ka 
rëndësi. Ai përkushtim ndaj parimit të vërtetë – në jetën tonë vetjake, 
në shtëpitë e familjet tona dhe në të gjitha vendet ku i takojmë dhe 
ndikojmë te njerëzit e tjerë – ai përkushtim është ajo çka Perëndia po 
kërkon nga ne më së fundi. Kërkon zotim – zotim me gjithë shpirt, 
të mbajtur thellë, të ushqyer përjetësisht për parimet që ne e dimë se 
janë të vërteta në urdhërimet që ka dhënë Perëndia. Nëse do të jemi të 
vërtetë dhe besnikë ndaj parimeve të Zotit, atëherë ne do të jemi gjith-
monë të denjë për tempullin dhe Zoti e tempujt e Tij të shenjtë do të 
jenë simbolet e madhërishme të të qenit dishepuj të Tij nga ana jonë.5

2
Secili prej nesh duhet të përpiqet që të jetë i 
denjë për të marrë një rekomandim tempulli.

Është dëshira më e thellë e zemrës sime që çdo anëtar të Kishës 
ta kemi të denjë për të hyrë në tempull. Zoti do të kënaqej nëse çdo 
anëtar i rritur do të ishte i denjë për ta pasur – dhe do ta kishte – një 
rekomandim të vlefshëm tempulli. Gjërat që duhet t’i bëjmë dhe 
të mos i bëjmë për të qenë të denjë për një rekomandim tempulli, 
janë pikërisht ato gjëra që na sigurojnë se do të jemi të lumtur si 
individë dhe si familje.6

Ati ynë Qiellor e ka shpjeguar qartë se ata të cilët hyjnë në tem-
pull, duhet të jenë të pastër dhe të çliruar nga mëkatet e botës. Ai 
tha: “Dhe për aq sa njerëzit e mi më ndërtojnë një shtëpi mua në 
emër të Zotit dhe nuk lejojnë gjëra të papastra të hyjnë në të, që ajo 
të mos ndotet, lavdia ime do të pushojë në të; . . . Por, në qoftë se 
ndotet, unë nuk do të hyj në të dhe lavdia ime nuk do të jetë atje; 
sepse unë nuk do të hyj në tempuj jo të shenjtë” (DeB 97:15, 17).

Mund të jetë interesante për ju të dini se Presidenti i Kishës dikur 
nënshkruante secilin rekomandim tempulli. Kjo është se sa fuqi-
misht ndiheshin presidentët e hershëm rreth denjësisë për të hyrë 
në tempull. Në vitin 1891 përgjegjësia u vendos mbi peshkopët dhe 
presidentët e kunjeve, të cilët ju bëjnë mjaft pyetje për sa i përket 
denjësisë suaj për t’u kualifikuar për një rekomandim tempulli. Ju 
duhet ta dini se çfarë pritet prej jush me qëllim që të kualifikoheni 
për një rekomandim tempulli.
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Ju duhet të besoni te Perëndia, Ati i Përjetshëm, te Biri i Tij, Jezu 
Krishti, dhe te Fryma e Shenjtë. Ju duhet të besoni se kjo është vepra e 
tyre e shenjtë dhe hyjnore. Ne ju nxitim të punoni çdo ditë për ta ngri-
tur dëshminë tuaj për Atin tonë Qiellor dhe Zotin Jezu Krisht. Shpirti 
që ndieni është Fryma e Shenjtë duke ju dëshmuar për realitetin e tyre. 
Më vonë, në tempull, ju do të mësoni më shumë rreth Kreut- Perëndi, 
nëpërmjet udhëzimeve dhe ordinancave të dhëna me anë të zbulesës.

Ju duhet t’i mbështetni Autoritetet e Përgjithshme dhe autoritetet 
vendore të Kishës. Kur e ngrini krahun në formë katrori, kur para-
qiten emrat e këtyre udhëheqësve, ju vini në dukje se do t’i mbësh-
tetni ata në përgjegjësitë e tyre dhe në këshillën që ata ju japin.

Ky nuk është një veprim për të shfaqur nderim ndaj atyre që 
Zoti i ka thirrur për të kryesuar. Përkundrazi, është një shprehje 
e mirënjohjes për faktin që Perëndia ka thirrur profetë, shikues e 
zbulues dhe njerëz të tjerë si Autoritete të Përgjithshme. Është një 
zotim që ju do t’i ndiqni udhëzimet që vijnë nga drejtuesit kryesues 
të Kishës. Po ashtu ju duhet të ndieni besnikëri kundrejt peshkopit 
e presidentit të kunjit dhe udhëheqësve të tjerë të Kishës. Dështimi 
për t’i mbështetur ata që janë me autoritet, është i papajtueshëm 
me shërbimin në tempull.

“Peshkopët dhe presidentët e kunjeve . . . ju bëjnë mjaft pyetje për sa i 
përket denjësisë suaj për t’u kualifikuar për një rekomandim tempulli.”
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Ju duhet të jeni të pastër moralisht për të hyrë në tempullin e 
shenjtë. Ligji i dëlirësisë kërkon që ju të mos keni marrëdhënie sek-
suale me dikë tjetër përveç bashkëshortit ose bashkëshortes suaj. 
Ne ju nxitim veçanërisht që të ruheni kundrejt nxitjeve të Satanit 
për ta njollosur pastërtinë tuaj morale.

Ju duhet të siguroheni që nuk ka asgjë në marrëdhënien tuaj me 
pjesëtarët e familjes që nuk përputhet me mësimet e Kishës. Ne veça-
nërisht i nxitim [të rinjtë] që t’u binden prindërve [të tyre] në drejtësi. 
Prindërit duhet të jenë vigjilentë për të siguruar që marrëdhëniet e 
tyre me pjesëtarët e familjes janë në përputhje me mësimet e ungji-
llit dhe kurrë nuk përfshijnë keqtrajtim ose lënie pas dore.

Që të hyni në tempull ju duhet të jeni të ndershëm në të gjitha 
marrëdhëniet tuaja me të tjerët. Si shenjtorë të ditëve të mëvonshme 
ne kemi një detyrim të shenjtë që të mos jemi kurrë mashtrues apo 
të pandershëm. Baza e integritetit tonë moral është në rrezik kur 
ne e shkelim këtë besëlidhje.

Që të kualifikoheni për një rekomandim tempulli, ju duhet të 
përpiqeni të bëni detyrën tuaj në Kishë, duke frekuentuar mbledhjet 
tuaja të sakramentit, të priftërisë dhe mbledhjet e tjera. Ju duhet të 
përpiqeni gjithashtu t’u bindeni rregullave, ligjeve dhe urdhërimeve 
të ungjillit. Mësoni . . . të pranoni thirrje dhe përgjegjësi të tjera që 
ju vijnë juve. Jini pjesëmarrës aktivë në lagjet e degët tuaja dhe jini 
një njeri tek i cili mund të mbështeten udhëheqësit tuaj.

Që të hyni në tempull, ju duhet të jeni një pagues i së dhjetës së 
plotë dhe ta jetoni Fjalën e Urtësisë. Këto dy urdhërime, të thjeshta në 
udhëzimin e tyre, por jashtëzakonisht të rëndësishme për rritjen tuaj 
shpirtërore, janë thelbësore për ta vërtetuar denjësinë tuaj vetjake. Ne 
kemi vërejtur për shumë vite se ata të cilët e paguajnë me besnikëri të 
dhjetën e tyre dhe e zbatojnë Fjalën e Urtësisë, janë zakonisht besnikë 
në të gjitha çështjet e tjera që lidhen me hyrjen në tempullin e shenjtë.

Këto nuk janë çështje për t’u marrë me lehtësi. Pasi të jemi gjetur 
të denjë për të hyrë në tempull, ne kryejmë ordinanca që janë or-
dinancat më të shenjta të administruara në ndonjë vend mbi tokë. 
Këto ordinanca lidhen me gjërat e përjetësisë.7
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3
Bërja e punës në tempull sjell bekime të 

mëdha për individët dhe familjet.

Sa gjë e lavdishme është për ne të kemi privilegjin të shkojmë në 
tempull për bekimet tona vetjake! Pastaj, pasi të shkojmë në tempull 
për bekimet tona vetjake, çfarë privilegji i lavdishëm është të bëjmë 
punën për ata që kanë shkuar përpara nesh. Ky aspekt i punës në 
tempull është një punë vetëmohuese. Sidoqoftë, kurdoherë që bëj-
më punë në tempull për njerëz të tjerë, ka një bekim që na kthehet 
neve. Kështu, nuk duhet të jetë e çuditshme për ne që Zoti njëmend 
dëshiron që populli i Tij të jetë një popull i nxitur drejt tempullit. . . .

. . . Ne duhet të shkojmë jo vetëm për të afërmit tanë të vdekur, 
por edhe për bekimin vetjak të adhurimit në tempull, për shenjtë-
rinë dhe sigurinë që gjenden brenda atyre mureve të shenjtëruara 
e të përkushtuara. Kur e frekuentojmë tempullin, ne i mësojmë në 
mënyrë më të plotë e më të thellë qëllimin e jetës dhe rëndësinë e 
flijimit shlyes të Zotit Jezu Krisht. E bëfshim tempullin, së bashku 
me adhurimin në tempull dhe besëlidhjet e tempullit dhe martesën 
në tempull, qëllimin tonë përfundimtar në tokë dhe përvojën tonë 
më të lartë të vdekshmërisë.8

Disa gjëra përmbushen nëpërmjet frekuentimit tonë të tempullit – 
ne pajtohemi me udhëzimet e Zotit për kryerjen e vetë punës sonë 
të ordinancave, ne i bekojmë familjet tona me anë të ordinancave 
vulosëse dhe i ndajmë bekimet tona me të tjerët duke bërë për ta 
atë që ata nuk mund ta bëjnë për veten e tyre. Përveç këtyre, ne i 
lartësojmë vetë mendimet tona, afrohemi më pranë Zotit, e nderoj-
më priftërinë dhe e shpirtërojmë jetën tonë.9

Ne marrim bekime vetjake kur e frekuentojmë tempullin. Duke 
komentuar mbi atë se si jeta jonë bekohet nëpërmjet frekuentimit 
të tempullit, Plaku Xhon A. Uitso shpalli:

“Puna në tempull . . . jep një mundësi të mrekullueshme për ta 
mbajtur të gjallë njohurinë dhe forcën tonë shpirtërore. . . . Kënd-
vështrimi i fuqishëm i përjetësisë shpaloset përpara nesh në tempujt 
e shenjtë; ne e shohim kohën që nga fillimi i saj i pafundmë deri 
në fundin e saj të pambarueshëm; dhe drama e jetës së përjetshme 
shpaloset përpara nesh. Atëherë e shoh më me qartësi vendin tim 
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mes gjërave të universit, vendin tim mes qëllimeve të Perëndisë; unë 
jam më i aftë ta vendos veten time atje ku i përkas dhe jam më i aftë 
t’i vlerësoj e t’i peshoj, t’i veçoj e t’i organizoj detyrat e zakonshme, 
të përditshme të jetës sime, me qëllim që gjërat e vogla nuk do të 
më mpakin ose nuk do të ma largojnë vështrimin tim prej gjërave 
më të mëdha që Perëndia na ka dhënë” (në Conference Report, 
prill 1922, f. 97–98).10

Merrni parasysh mësimet e mrekullueshme të lutjes së madhë-
rishme përkushtuese të Tempullit të Kirtlandit, një lutje që Profeti 
Jozef Smith tha se iu dha atij me anë të zbulesës. Është një lutje që 
vazhdon të marrë përgjigje mbi ne si individë, mbi ne si familje dhe 
mbi ne si një popull për shkak të fuqisë së priftërisë që Zoti na e ka 
dhënë për ta përdorur në tempujt e Tij të shenjtë.

“Dhe tani, Atë i Shenjtë”, u lut Profeti Jozef Smith, “ne të kërkojmë 
të na ndihmosh ne, popullin tënd, me hirin tënd . . . që ne të mund 
të gjendemi të denjë, në sytë e tu, për të fituar plotësim të premtime-
ve që ti na i ke bërë neve, popullit tënd, në zbulesat e dhëna për ne;

Që lavdia jote të mund të pushojë mbi njerëzit e tu. . . .

Dhe ne të kërkojmë, Atë i Shenjtë, që shërbëtorët e tu të mund të 
largohen nga kjo shtëpi të armatosur me fuqinë tënde dhe që emri 
yt të mund të jetë mbi ta e lavdia jote të jetë përreth tyre dhe engjëjt 
e tu të ngarkohen me përgjegjësi për ta” [DeB 109:10–12, 22].11

Frekuentimi i tempullit krijon shpirtshmëri. Ai është një nga prog-
ramet më të mira që ne kemi në Kishë për ta zhvilluar shpirtshmë-
rinë. Ky program i kthen zemrat e bijve drejt etërve të tyre dhe 
zemrat e etërve drejt bijve të tyre (Malakia 4:6). Ky program nxit 
bashkëpunim dhe unitet familjar.12

4
Le të nxitojmë drejt tempullit.

Le të ndajmë me fëmijët tanë ndjenjat shpirtërore që kemi në tem-
pull. Dhe le t’u mësojmë atyre më me zell dhe më me kënaqësi gjërat 
që mund të themi siç duhet rreth qëllimeve të shtëpisë së Zotit. Mba-
jeni një figurë të një tempulli në shtëpinë tuaj që fëmijët tuaj të mund 
ta shohin atë. Mësojuni atyre rreth qëllimeve të shtëpisë së Zotit. 
Bëjini ata të planifikojnë, që nga vitet më të hershme, që të shkojnë 
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atje dhe të qëndrojnë të denjë për atë bekim. Le ta përgatitim çdo 
misionar që të shkojë në tempull me denjësi dhe ta bëjë atë përvojë 
një theksim edhe më të madh sesa marrja e thirrjes së misionit. Le të 
planifikojmë e të japim mësim dhe të lutemi me fëmijët tanë që të 
martohen në shtëpinë e Zotit. Le të ripohojmë më fuqishëm sesa e 
kemi bërë ndonjëherë në të shkuarën, që ka rëndësi se ku martoheni 
dhe se cili autoritet ju shpall bashkëshort e bashkëshorte.13

Është e këndshme për Zotin që të rinjtë tanë të shkojnë me de-
njësi në tempull dhe të kryejnë pagëzimin me mëkëmbës për ata 
të cilët nuk e patën mundësinë të pagëzoheshin gjatë jetës. Është 
e këndshme për Zotin kur ne shkojmë me denjësi në tempull që 
të bëjmë personalisht besëlidhjet tona vetjake me Të dhe që të vu-
losemi si çifte dhe si familje. Dhe është e këndshme për Zotin kur 
ne shkojmë me denjësi në tempull për të kryer po ato ordinanca 
shpëtuese për ata që kanë vdekur, shumë prej të cilëve presin me 
padurim kryerjen e këtyre ordinancave në emër të tyre.14

Atyre që nuk i kanë marrë bekimet e tyre të tempullit ose atyre 
që nuk e mbajnë një rekomandim të vlefshëm tempulli, lejomëni 
t’ju nxit me përulësi e dashuri që të punoni drejt ditës kur mund 
të hyni në shtëpinë e Zotit. Ai u ka premtuar atyre që janë besnikë 
ndaj besëlidhjeve të tyre: “Nëse njerëzit e mi do t’i binden zërit tim 
dhe zërit të shërbëtorëve të mi të cilët i kam caktuar ta udhëheqin 
popullin tim, vini re, në të vërtetë unë ju them, ata nuk do të nxirren 
jashtë vendit të tyre” (DeB 124:45). . . . Ju premtoj se shpirtshmëria 
juaj vetjake, marrëdhënia juaj me bashkëshortin ose bashkëshorten 
tuaj dhe marrëdhëniet tuaja familjare do të bekohen e forcohen kur 
ju e frekuentoni tempullin rregullisht.15

Le të jemi një popull që shkon në tempull dhe që e do tempullin. Le 
të nxitojmë për në tempull aq shpesh sa të na e lejojnë koha e mjetet 
dhe rrethanat personale. Le të shkojmë jo vetëm për të afërmit tanë të 
vdekur, por le të shkojmë gjithashtu për bekimin vetjak të adhurimit në 
tempull, për shenjtërinë dhe sigurinë që gjendet brenda atyre mureve 
të shenjtëruar e të përkushtuar. Tempulli është një vend bukurie, është 
një vend zbulese, është një vend paqeje. Ai është shtëpia e Zotit. Ai 
është i shenjtë për Zotin. Ai duhet të jetë i shenjtë për ne.16
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Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Përsiatni mësimet e Presidentit Hanter në pjesën 1. Si mund ta 

“vendos[im] tempullin e Zotit si simbolin e madhërishëm të anë-
tarësisë [sonë]”?

• Rishikoni kërkesat për një rekomandim tempulli siç përvijohen 
në pjesën 2. Si ju ka bekuar të jetuarit sipas këtyre kërkesave ju 
dhe familjen tuaj? Përse na kërkohet që të përpiqemi të jemi “të 
pastër dhe të çliruar nga mëkatet e botës” kur hyjmë në tempull?

• Rishikoni mësimet e Presidentit Hanter rreth bekimeve të bërjes 
së punës në tempull (shih pjesën 3). Si ju ka bekuar pjesëmarrja 
në ordinancat e tempullit ju dhe familjen tuaj? Si mund të përfi-
tojmë në mënyrë më të plotë nga bekimet e tempullit? A mund të 
tregoni për një rast kur e ndiet forcën shpirtërore ose udhëzimin 
në tempull? Nëse nuk keni qenë ende në tempull, përsiatni se si 
mund të përgatiteni për ta marrë atë bekim.

• Cilat janë disa mënyra se si ne mund t’i ndihmojmë fëmijët dhe 
të rinjtë që të mësojnë rreth tempujve dhe që të zhvillojnë një da-
shuri për ta? (Shih pjesën 4.) Si mund t’i ndihmojmë fëmijët dhe 
të rinjtë që të dëshirojnë të martohen në shtëpinë e Zotit? Përse 
është e rëndësishme që ne të shkojmë në tempull “aq shpesh sa 
të na e lejojnë koha e mjetet dhe rrethanat personale”?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Psalmeve 55:14; Isaia 2:2–3; DeB 97:12–17; 110:6–10; 124:39–41; 

138:53–54; Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Tempull, Shtëpi e 
Zotit”, f. 187–188

Ndihmë për Mësimdhënien
“Shpesh një mësim do të përmbajë më shumë material sesa jeni 

në gjendje ta jepni mësim në kohën që ju jepet. Në raste të tilla, ju 
duhet të përzgjidhni materialin që do të jetë më i dobishëm për ata 
të cilëve iu jepni mësim” (Teaching, No Greater Call [1999], f. 98).



K a P i T u l l i  1 3

187

Shënime
 1. Në Eleanor Knowles, Howard W. Hun

ter (1994), f. 135.
 2. Shih Jay M. Todd, “President 

Howard W. Hunter: Fourteenth Pres-
ident of the Church”, Ensign, korrik 
1994, f. 4–5.

 3. “The Temple of Nauvoo”, Ensign, shta-
tor 1994, f. 62–63.

 4. Teksti i lutjes përkushtuese të Tempullit 
të Bauntifullit në Juta, te “ ‘Magnificent 
Edifice’ Consecrated to [the] Lord”, 
Church News, 14 janar 1995, f. 4.

 5. “The Great Symbol of Our Member-
ship”, Ensign, tetor 1994, f. 2, 5.

 6. “Exceeding Great and Precious Promis-
es”, Ensign, nëntor 1994, f. 8.

 7. “Your Temple Recommend”, New Era, 
prill 1995, f. 6–9.

 8. “A Temple- Motivated People”, Ensign, 
shkurt 1995, f. 5.

 9. The Teachings of Howard W. Hunter, 
red. Clyde J. Williams (1997), f. 240.

 10. “We Have a Work to Do”, Ensign, mars 
1995, f. 65.

 11. “The Great Symbol of Our Member-
ship”, f. 4.

 12. The Teachings of Howard W. Hunter, 
f. 239–240.

 13. “A Temple- Motivated People”, f. 5.
 14. “The Great Symbol of Our Member-

ship”, f. 5.
 15. The Teachings of Howard W. Hunter, 

f. 240–241.
 16. “The Great Symbol of Our Member-

ship”, f. 5.



188

Prindërit e Hauard W. Hanterit, Xhon uilliam (uill) 
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Përshpejtimi i Punës së 
Historisë Familjare dhe 

i Punës në Tempull

“Sigurisht që Zoti do të na mbështetë nëse 
ne i përdorim përpjekjet tona më të mira në 
kryerjen e urdhërimit për të bërë kërkimin e 
historisë familjare dhe punën në tempull.”

Nga Jeta e Hauard W. Hanterit
Presidenti Hauard W. Hanter e kishte gjithmonë shumë për zemër 
historinë familjare. Që nga koha kur ishte djalë i vogël, ai i dëgjonte 
historitë rreth paraardhësve të tij me interes të madh. Kur u rrit, ai 
i kushtoi kohë të konsiderueshme kërkimit të historisë së tij famil-
jare.1 Në vitin 1972, ndërkohë që ishte në Europë me një detyrë 
të caktuar nga Kisha, ai dhe gruaja e tij, Klera, vizituan vende në 
Danimarkë ku kishin jetuar paraardhësit e tij. Në një prej fshatrave, 
ata e gjetën kishën ku ishte pagëzuar stërgjyshi i Presidentit Hanter, 
Rasmuseni, dhe ku kishte adhuruar familja. Kjo përvojë e thelloi 
vlerësimin e Presidentit Hanter për paraardhësit nga ana e nënës së 
tij. Ai bëri vizita të ngjashme në zonat e Norvegjisë dhe të Skocisë, 
ku kishin jetuar paraardhës të tjerë.2

Biri i Presidentit Hanter, Riçardi, tregoi për dashurinë e babait të 
tij për historinë familjare:

“Ai ishte një kërkues i etur gjatë gjithë jetës së tij. Shpesh do të 
harxhonte kohë nga praktika e tij ligjore për të shkuar në biblio-
tekën publike të Los Anxhelosit që të bënte kërkim në seksionin 
e saj të zgjeruar të gjenealogjisë. Ai i mbajti kërkimin e tij, fletët e 
grupeve familjare, hartat e prejardhjes familjare dhe historitë e tre-
guara, që ai vetë i shkroi, në libra shënimesh.
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Me raste unë do të udhëtoja me të për caktime në konferenca 
të ndryshme. Ai do t’i vendoste disa prej librave të shënimeve në 
bagazhin e makinës dhe pas konferencës së kunjit do të thoshte: ‘Le 
të shkojmë te shtëpia e [këtij] kushëriri për pak minuta. Ka disa të 
dhëna që dua t’i verifikoj’. Ne do të shkonim te shtëpia e kushëririt. 
Ai do t’i nxirrte librat e shënimeve nga bagazhi dhe shpejt tavolina 
e dhomës së ngrënies do të mbulohej me fletët e grupeve familjare.

Nëse pjesëtarët e familjes dëshironin të siguroheshin që e kishin 
informacionin e duhur për vetë kërkimin e tyre, ata do ta merrnin 
në telefon ose do t’i shkruanin babit për t’i verifikuar faktet, sep-
se e dinin se ai do ta kishte atë siç duhej. Puna që ai kreu ishte e 
jashtëzakonshme.” 3

Një herë, ndërsa Presidenti Hanter po shërbente në Kuorumin e 
Të Dymbëdhjetëve, mësuesit e tij të shtëpisë e vizituan dhe i thanë: 
“Donim të të tregonim fletët e grupeve tona familjare, që ne i kemi 
përgatitur. . . . Nuk kemi kohë t’i shohim fletët e tua sonte, por he-
rën tjetër kur të vijmë do të donim t’iu hidhnim atyre një sy.”

“Tani, kjo ishte tepër interesante për mua”, tha Presidenti Hanter. 
“Unë punova një muaj duke u bërë gati për vizitën e ardhshme të 
mësuesve të shtëpisë.” 4

Nga viti 1964 deri në vitin 1972, Hauard W. Hanteri kryesoi mbi 
Shoqatën Gjenealogjike të Jutas (shih faqen 19). Në vitin 1994, në 
një mbledhje për nderimin e Presidentit Hanter dhe festimin e 100 
vjetorit të Shoqatës Gjenealogjike, ai tha:

“Në prag të ditëlindjes sime të tetëdhjetë e shtatë, e hedh vështri-
min pas plot habi te tapiceria e thurur nga Zoti në çuarjen përpara 
të punës në tempull dhe të punës së historisë familjare. Kur isha 
president i Shoqatës Gjenealogjike të Jutas, ne patëm vegime se si 
ajo do të çohej përpara fuqimisht. Tani ne po vëzhgojmë diçka të 
lavdishme që po ndodh anembanë botës. Ungjilli po çohet përpara 
për të përfshirë çdo komb, fis, gjuhë dhe popull. Tempujt gjenden 
anembanë botës dhe shpirti i Elijas po i prek zemrat e shumë anë-
tarëve, të cilët po i bëjnë punën e historisë familjare dhe punën e 
ordinancave të tempullit me një hap të pashembullt.” 5
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Mësime të Hauard W. Hanterit
1

Tempujt ndërtohen për kryerjen e ordinancave 
që janë thelbësore për shpëtimin dhe 
ekzaltimin e fëmijëve të Perëndisë.

Tempujt janë të shenjtë për komunikimin më të afërt midis Zotit 
dhe atyre që marrin ordinancat më të larta dhe më të shenjta të prif-
tërisë së shenjtë. Është në tempull që gjërat e tokës bashkohen me 
gjërat e qiellit. . . . Familja e madhe e Perëndisë do të bashkohet në-
përmjet ordinancave shpëtuese të ungjillit. Puna me mëkëmbës për 
të vdekurit dhe ordinancat për të gjallët janë qëllimet e tempujve.6

Ungjilli i shpallur botës nëpërmjet shenjtorëve të ditëve të më-
vonshme është ungjilli i Jezu Krishtit, sikurse u rivendos në tokë në 
këtë periudhë ungjillore dhe është për shëlbimin e të gjithë njerë-
zimit. Zoti vetë e ka zbuluar atë që është thelbësore për shpëtimin 
dhe ekzaltimin e fëmijëve të Tij. Një nga këto gjëra thelbësore është 
që tempujt duhet të ndërtohen për kryerjen e ordinancave që nuk 
mund të kryhen në asnjë vend tjetër.

Kur kjo iu shpjegohet njerëzve nga mbarë bota, të cilët vijnë dhe 
i shohin tempujt tanë, pyetja që këta njerëz bëjnë më shpesh është: 
“Cilat janë ordinancat që kryhen brenda në tempuj?”

Pagëzimi për të vdekurit

Si përgjigje, ne shpesh fillimisht i shpjegojmë ordinancën e njo-
hur si pagëzimi për të vdekurit. Ne vërejmë se shumë të krishterë 
besojnë që në kohën e vdekjes, gjendja jonë përpara Zotit përcak-
tohet për gjithë përjetësinë, sepse a nuk i tha Krishti Nikodemit: 
“Në të vërtetë, në të vërtetë po të them se kush nuk ka lindur nga 
uji dhe nga Fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë” 
(Gjoni 3:5)? Përsëri ne e dimë se shumë njerëz kanë vdekur pa or-
dinancën e pagëzimit dhe kështu, sipas thënies së Krishtit drejtuar 
Nikodemit, ata do të përjashtoheshin nga hyrja në mbretërinë e 
Perëndisë. Kjo ngre pyetjen: “A është Perëndia i drejtë?”

Përgjigjja është: “Sigurisht që Perëndia është i drejtë”. Është e duk-
shme që thënia e Shpëtimtarit drejtuar Nikodemit parakupton se 
pagëzimet mund të bëhen për ata që kanë vdekur, të cilët nuk janë 
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pagëzuar. Profetët e ditëve të mëvonshme na kanë thënë se pagëzimi 
është një ordinancë tokësore që mund të kryhet vetëm nga njerëzit 
e gjallë. Atëherë, si mund të pagëzohen ata që kanë vdekur, nëse 
vetëm të gjallët mund ta kryejnë ordinancën? Kjo ishte tema për të 
cilën Apostulli Pal u shkroi korintasve kur iu bëri këtë pyetje:

“Përndryshe çfarë do të bëjnë ata që pagëzohen për të vdekurit? 
Në qoftë se me të vërtetë të vdekurit nuk ringjallen, përse ata edhe 
pagëzohen për të vdekurit?” (1 Korintasve 15:29.)7

A duket e arsyeshme që njerëzit, të cilët kanë jetuar në tokë dhe 
vdiqën pa mundësinë e pagëzimit, duhet të lihen pa të gjatë gjithë 
përjetësisë? A ka ndonjë gjë të paarsyeshme rreth të gjallëve që 
kryejnë pagëzimet për të vdekurit? Ndoshta shembulli më i madhë-
rishëm i punës me mëkëmbës për të vdekurit është vetë Mësuesi. Ai 
e dha jetën e Tij si një shlyerje mëkëmbëse, me qëllim që të gjithë 
ata që vdesin, të jetojnë përsëri dhe të kenë jetë të pafundme. Ai 
bëri për ne atë që ne nuk mund ta bënim për veten tonë. Në një 
mënyrë të ngjashme ne mund të kryejmë ordinanca për ata që nuk 
e kishin mundësinë t’i bënin ato gjatë jetës [së tyre].8

Dhurimi [indaumenti]

Dhurimi [indaumenti] është një ordinancë tjetër e kryer në tem-
pujt tanë. Përbëhet nga dy pjesë: së pari, një seri udhëzimesh, dhe 
së dyti, premtimet ose besëlidhjet që i bën njeriu, i cili po e merr 
dhurimin [indaumentin] – premtimet për të jetuar drejtësisht dhe për 
t’u pajtuar me kërkesat e ungjillit të Jezu Krishtit. Dhurimi [indau-
menti] është një ordinancë për bekimin e madh të shenjtorëve – si 
për të gjallët ashtu edhe të vdekurit. Prandaj ajo është gjithashtu një 
ordinancë e kryer nga të gjallët në emër të individëve të vdekur; 
ajo kryhet për ata për të cilët puna e pagëzimit tashmë është kryer.

Martesa çelestiale

Një ordinancë tjetër në tempull është ajo e martesës çelestiale, ku 
bashkëshortja vuloset me bashkëshortin dhe bashkëshorti vuloset 
me bashkëshorten për përjetësinë. Ne e dimë, sigurisht, që martesat 
civile mbarojnë me vdekjen; por martesat e përjetshme, të kryera në 
tempull, mund të ekzistojnë përgjithmonë. Fëmijët që lindin nga një 
bashkëshort dhe një bashkëshorte pas një martese të përjetshme vu-
losen automatikisht me prindërit e tyre për përjetësinë. Nëse fëmijët 
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linden përpara se bashkëshortja të vuloset me bashkëshortin e saj, ka 
një ordinancë vulosjeje në tempull që mund t’i vulosë këta fëmijë me 
prindërit e tyre për përjetësinë dhe në mënyrë të tillë fëmijët mund 
të vulosen në mënyrë mëkëmbëse me prindërit që kanë vdekur. . . .

Të gjitha këto ordinanca të priftërisë janë thelbësore për shpëti-
min dhe ekzaltimin e fëmijëve të Atit tonë në Qiell.9

2
Synimi i punës së historisë familjare është t’i bëjë të 
vlefshme bekimet e tempullit për të gjithë njerëzit.

Sigurisht ne, në këtë anë të velit, kemi një punë të madhërishme 
për të bërë. . . . Ndërtimi i tempujve ka domethënie të thellë për ve-
ten tonë dhe për njerëzimin, dhe përgjegjësitë tona bëhen të qarta. 
Ne duhet ta kryejmë punën e ordinancave të priftërisë në tempull, 
të domosdoshme për vetë ekzaltimin tonë; më pas duhet ta bëjmë 
punën e domosdoshme për ata që nuk e patën mundësinë ta pra-
nojnë ungjillin gjatë jetës. Kryerja e punës për të tjerët realizohet 
në dy hapa: së pari, me anë të kërkimit të historisë familjare për 
të përcaktuar paraardhësit tanë; dhe së dyti, me anë të kryerjes së 

“Me të vërtetë nuk ka asnjë punë të barabartë me atë që bëhet në tempull.”
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ordinancave të tempullit për t’iu dhënë atyre të njëjtat mundësi që 
u jepen të gjallëve.

Sidoqoftë, ka shumë anëtarë të Kishës që kanë vetëm mundë-
si të kufizuar për të shkuar në tempuj. Ata bëjnë më të mirën që 
munden. Ata punojnë në kërkimin e historisë familjare dhe bëjnë 
që puna e ordinancave të tempullit të kryhet nga të tjerët. Anasjell-
tas, ka disa anëtarë që përfshihen në punën në tempull, por nuk ia 
dalin të bëjnë kërkime për historinë familjare në vetë linjat e tyre 
familjare. Edhe pse kryejnë një shërbim hyjnor duke i ndihmuar të 
tjerët, ata humbasin një bekim duke mos kërkuar farefisin e tyre të 
vdekur, siç udhëzohen në mënyrë hyjnore që të bëjnë prej profetë-
ve të ditëve të mëvonshme.

Më kujtohet një përvojë që e pata pak vite më parë, që është e 
ngjashme me këtë gjendje. Në mbylljen e një mbledhjeje të agjërimit 
e dëshmive, peshkopi tha: “Ne kemi pasur një përvojë shpirtërore sot 
duke i dëgjuar dëshmitë e dhëna nga njëri-tjetri. Kjo ndodh ngaqë 
kemi arritur të agjërojmë sipas ligjit të Zotit. Por le të mos harrojmë 
asnjëherë se ligji përbëhet nga dy pjesë: që ne agjërojmë duke qën-
druar pa ushqim e lëngje dhe që ne ia kontribuojmë atë që kemi 
kursyer në këtë mënyrë, shtëpisë së ruajtjes së peshkopit për për-
fitimin e atyre që janë më pak fatlumë.” Më pas ai shtoi: “Shpresoj 
që askush prej nesh nuk do të largohet sot vetëm me një gjysmë 
bekimi”.

Kam mësuar se ata që përfshihen në kërkimin e historisë familja-
re dhe më pas e kryejnë punën e ordinancave të tempullit për ata, 
emrat e të cilëve i kanë gjetur, do të njohin gëzimin e mëtejshëm të 
marrjes së të dyja gjysmave të bekimit.

Për më tepër, të vdekurit po presin me padurim për shenjtorët 
e ditëve të mëvonshme që t’i kërkojnë emrat e tyre dhe më pas të 
shkojnë në tempuj për të vepruar për hir të tyre, që ata të mund të çli-
rohen nga shtëpia e tyre e burgut në botën e shpirtrave. Ne të gjithë 
duhet të gjejmë gëzim në këtë punë të madhërishme të dashurisë.10

Synimi i punës së historisë familjare është t’i bëjë bekimet e tem-
pullit të vlefshme për të gjithë njerëzit, si të gjallët dhe të vdekurit. 
Kur e frekuentojmë tempullin dhe kryejmë punë për të vdekurit, 
ne plotësojmë një ndjenjë të thellë të aleancës me Perëndinë dhe 



K a P i T u l l i  1 4

195

një kuptueshmëri më të mirë të planit të Tij për shpëtimin e racës 
njerëzore. Ne mësojmë t’i duam të afërmit tanë porsi veten. Me të 
vërtetë nuk ka asnjë punë të barabartë me atë që bëhet në tempull.11

3
Qofshim të guximshëm në përshpejtimin e historisë 

sonë familjare dhe të punës sonë në tempull.

Kur e bëjmë punën në tempull për ata që tashmë kanë ndërruar 
jetë, ne na kujtohet këshilla e frymëzuar e Presidentit Jozef F. Smith, 
i cili shpalli: “Nëpërmjet përpjekjeve tona në emër të tyre, zinxhirët 
e robërimit do të bien prej tyre dhe errësira që i rrethon do të hiqet, 
që drita të mund të ndriçojë mbi ta; dhe ata do të dëgjojnë në botën 
e shpirtrave për punën që është bërë për ta nga fëmijët e tyre këtu 
dhe do të gëzohen” [në Conference Report, tetor 1916, f. 6].12

Kjo punë e shenjtë [puna e historisë familjare dhe puna në tem-
pull] ka një vend të spikatur në zemrat dhe mendjet e Presidencës 
së Parë dhe të Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve. Unë flas në emër të 
të gjithë Vëllezërve kur i falënderoj ata që kanë dhënë kontribute 
të vlefshme në sigurimin e ordinancave shpëtuese për ata që janë 
përtej velit. . . . Ne jemi mirënjohës për morinë e vullnetarëve që e 
çojnë përpara këtë punë të fuqishme anembanë botës. Ju falënde-
rojmë të gjithëve për atë që po e bëni kaq mirë.

Profeti Jozef Smith shpalli: “Përgjegjësia më e madhe në këtë botë 
që Perëndia ka vendosur mbi ne është që të kërkojmë të vdekurit 
tanë” [Mësimet e Presidentëve të Kishës: Jozef Smith (2009), f. 508]. Ai 
gjithashtu shpalli: . . . “Ata shenjtorë që nuk e përfillin atë në emër të 
të afërmve të tyre të vdekur, e bëjnë këtë duke rrezikuar vetë shpë-
timin e tyre” [Mësimet e Presidentëve të Kishës: Jozef Smith, f. 504].

Duke marrë të njëjtin vegim të kësaj zbulese të rëndësishme, 
Presidenti Brigam Jang tha: “Ne kemi një punë për të bërë po aq të 
rëndësishme në sferën e saj, sa ishte puna e Shpëtimtarit në sferën e 
saj. Etërit tanë nuk mund të bëhen të përsosur pa ne; ne nuk mund 
të bëhemi të përsosur pa ta. Ata e kanë bërë punën e tyre dhe tani 
flenë. Ne thirremi tani që të bëjmë punën tonë; e cila duhet të jetë 
puna më e madhërishme që njeriu e kreu ndonjëherë në tokë” 
(Discourses of Brigham Young, përzgj. John A. Widtsoe, Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1941, f. 406).
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Çdo profet i cili e ka udhëhequr këtë kishë që nga ditët e Jozef 
Smithit deri në të tashmen, e ka përsëritur po të njëjtën të vërtetë 
madhështore. E udhërrëfyer nga këto të vërteta, Kisha ka qenë, 
që nga fillimi i kësaj periudhe ungjillore, e përfshirë në punën e 
shpëtimit dhe të ekzaltimit për të gjithë bijtë dhe bijat e Perëndisë, 
pavarësisht nga koha kur ata jetuan në tokë.

Ne që jetojmë në këtë kohë, jemi ata që Perëndia i caktoi përpa-
ra lindjes që të ishin përfaqësuesit e Tij në tokë në këtë periudhë 
ungjillore. Ne jemi të shtëpisë së Izraelit. Në duart tona gjenden 
fuqitë e shenjta të të qenit shpëtimtarë në Malin e Sionit në ditët e 
mëvonshme [shih Abdia 1:21].

Për sa i përket punës në tempull dhe punës së historisë familjare, 
unë kam një mesazh të mbiçmuar: Kjo punë duhet të përshpejtohet. 
Puna që po pret të bëhet është befasuese dhe nuk arrin të kupto-
het nga mendja njerëzore. Vitin që shkoi [1993] ne kryem dhurimet 
[ indaumentet] me mëkëmbës të tempullit për gati pesë milionë e 
gjysmë njerëz, por gjatë atij viti vdiqën rreth pesëdhjetë milionë 
njerëz. Kjo mund të sugjerojë kotësinë e punës që shtrihet përpara 
nesh, por ne nuk mund të mendojmë për kotësinë. Sigurisht që Zoti 
do të na mbështetë nëse ne i përdorim përpjekjet tona më të mira 
në kryerjen e urdhërimit për të bërë kërkimin e historisë familjare 
dhe punën në tempull. Puna e madhërishme e tempujve dhe gjith-
çka që e përkrah atë duhet të zgjerohen. Është e domosdoshme! . . .

Vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, qofshim të guximshëm në 
përshpejtimin e punës së historisë sonë familjare dhe të punës sonë 
në tempull. Zoti tha: “Puna për tempullin tim dhe të gjitha punët 
që ju kam caktuar, duhet të vazhdojnë dhe të mos ndalen; dhe zelli 
juaj, dhe këmbëngulja juaj, dhe durimi, dhe veprat tuaja duhet të 
dyfishohen dhe ju në asnjë mënyrë nuk do ta humbisni shpërblimin 
tuaj, thotë Zoti i Ushtrive” (DeB 127:4).

Unë ju jap kurajë në përpjekjet tuaja me këto fjalë të Profetit Jozef 
Smith: “Vëllezër, a nuk do të vazhdojmë në një kauzë kaq të madhe? 
Ecni përpara dhe jo prapa. Kurajo, vëllezër; dhe përpara, përpara 
drejt fitores! Zemrat tuaja duhet të ngazëllehen dhe të jenë tepër të 
gëzuara. Toka duhet të shpërthejë në këngë. Të vdekurit duhet t’i tho-
në këngë përlëvdimi të përjetshëm mbretit Emanuel, që ka shuguruar, 
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përpara se bota të ishte, atë që do të na bëjë të aftë për t’i shëlbuar 
ata nga burgu i tyre; sepse të burgosurit do të lirohen” (DeB 128:22).

Më pëlqen shumë kjo punë. E di se Zoti do të sigurojë gjithçka 
që do të kërkohet për ta përmbushur atë, kur ne e bëjmë pjesën 
tonë në mënyrë të përkushtuar. Zoti e bekoftë secilin prej nesh 
teksa e japim ndihmesën tonë për këtë punë të madhërishme, e cila 
duhet të përmbushet në kohën tonë.13

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Përsiatni fjalinë e hapjes në pjesën 1. Si ju ka ndihmuar kryerja e 

ordinancave në tempull që të afroheni më pranë Perëndisë? Çfarë 
informacioni në këtë pjesë mund t’ju ndihmojë që t’ia shpjegoni 
qëllimet e tempujve dikujt që nuk i kupton ato?

• Si i keni përjetuar “të dyja gjysma[t e] bekimit” të kërkimit të 
historisë familjare dhe të punës në tempull? (Shih pjesën 2.) Si 
mund t’i përfshijmë fëmijët dhe pjesëtarët e tjerë të familjes në 
këtë punë të rëndësishme?

• Ndërkohë që shqyrtoni mësimet e Presidentit Hanter në pjesën 
3, merrni parasysh rëndësinë që vendos Zoti te puna e historisë 
familjare dhe puna në tempull. Si po përshpejtohen sot puna 
e historisë familjare dhe puna në tempull? Si mund ta shtojmë 
pjesëmarrjen tonë në këtë punë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Isaia 42:6–7; Malakia 4:5–6; 1 Pjetër 3:18–20; 4:6; DeB 2; 110:12–

15; 124:28–30; 128:15–18; 138:57–59

Ndihmë për Studimin
Për t’i përshtatur fjalët e një profeti për veten tuaj, mendoni se si 

lidhen mësimet e tij me ju (shih Teaching, No Greater Call [1999], f. 
170). Gjatë studimit tuaj, merrni parasysh ta pyetni veten se si ato 
mësime mund t’ju ndihmojnë lidhur me shqetësimet, pyetjet dhe 
sfidat në jetën tuaj.

Shënime
 1. Shih Eleanor Knowles, Howard W. 

Hunter (1994), f. 186.
 2. Shih Francis M. Gibbons, Howard W. 

Hunter: Man of Thought and Indepen
dence, Prophet of God (2011), f. 16–18.
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 6. “The Great Symbol of Our Member-

ship”, Ensign, tetor 1994, f. 2.
 7. “A Temple- Motivated People”, Ensign, 

shkurt 1995, f. 2.

 8. “Elijah the Prophet”, Ensign, dhjetor 
1971, f. 71.

 9. “A Temple- Motivated People”, f. 2, 4.
 10. “A Temple- Motivated People”, f. 4–5.
 11. “We Have a Work to Do”, f. 65.
 12. Teksti i lutjes përkushtuese të Tempullit 

të Bauntifullit në Juta, te “ ‘Magnificent 
Edifice’ Consecrated to [the] Lord”, 
Church News, 14 janar 1995, f. 4.

 13. “We Have a Work to Do”, f. 64–65.
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Sakramenti i Darkës së Zotit

“Teksa [ Jezusi] e mori bukën dhe e theu, dhe e mori 
kupën dhe e bekoi, Ai po e paraqiste vetveten si 

pikërisht Qengjin e Perëndisë, i cili do të siguronte 
ushqim shpirtëror dhe shpëtim të përjetshëm.”

Nga Jeta e Hauard W. Hanterit
Hauard W. Hanteri u rrit nga një nënë shenjtore aktive e ditëve të 
mëvonshme dhe një baba i mirë, i cili në atë kohë nuk ishte i lidhur 
me ndonjë kishë. Babai i tij nuk ishte kundër pjesëmarrjes së famil-
jes në Kishë – ai madje i frekuentoi mbledhjet e sakramentit me ta 
me raste – por nuk donte që fëmijët e tij të pagëzoheshin kur ishin 
8 vjeç. Ai mendonte se ata nuk duhej ta merrnin atë vendim derisa 
të ishin më të mëdhenj në moshë. Kur Hauardi mbushi 12 vjeç, ai 
nuk mundi ta merrte Priftërinë Aarone dhe të shugurohej dhjak, 
ngaqë nuk ishte pagëzuar. Edhe pse ishte në gjendje të merrte pjesë 
me të rinjtë në veprimtari të tjera, Hauardi ishte tepër i zhgënjyer 
që nuk mund ta shpërndante sakramentin me ta.

“Unë ulesha në mbledhjet e sakramentit me djemtë e tjerë”, kuj-
tonte ai. “Kur vinte koha për ta që të shpërndanin sakramentin, unë 
do të zhytesha poshtë në karrigen time. Ndihesha kaq i përjashtuar. 
Doja ta shpërndaja sakramentin, por nuk mund ta bëja ngaqë nuk 
isha pagëzuar.” 1

Pothuajse pesë muaj pas ditëlindjes së tij të 12-të, Hauardi e bindi të 
atin që ta lejonte të pagëzohej. Pak kohë më pas, ai u shugurua dhjak. 
“Më kujtohet hera e parë që e shpërndava sakramentin”, tha ai. “Isha i 
frikësuar, por shumë i emocionuar që e pata privilegjin. Pas mbledhjes, 
peshkopi më përgëzoi lidhur me mënyrën se si isha sjellë.” 2

Kur Hauard W. Hanteri u thirr si Apostull, ai mori pjesë rregullisht 
në ordinancën e sakramentit me Autoritete të tjera të Përgjithshme 
në Tempullin e Solt- Lejkut. Plaku Dejvid B. Hajt, i cili shërbeu me 
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“bëni këtë në përkujtimin tim” (lluka 22:19).
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Plakun Hanter në Kuorumin e Të Dymbëdhjetëve, përshkroi për-
vojën kur e dëgjoi atë ta bekonte sakramentin:

“Dëshiroj që djemtë e Priftërisë Aarone anembanë Kishës të mund 
të kishin të njëjtën mundësi për ta dëgjuar Plakun Hauard W. Hanter 
të bekonte sakramentin, sikurse e kemi pasur ne në tempull. Ai është 
një dëshmitar i veçantë i Krishtit. Ndërkohë që e kam dëgjuar atë t’i 
kërkojë Atit tonë Qiellor për ta bekuar sakramentin, unë e kam ndier 
shpirtshmërinë e thellë brenda qenies së tij. Çdo fjalë ishte e qartë 
dhe kuptimplotë. Ai nuk ishte duke nxituar, nuk ngutej. Ai ishte 
zëdhënësi për të gjithë Apostujt duke iu drejtuar Atit tonë Qiellor.” 3

Këto tregime vënë në dukje nderimin e Presidentit Hanter gjatë 
gjithë jetës së tij për emblemat e shenjta të flijimit shlyes të Krishtit.

Siç e vënë në dukje mësimet në këtë kapitull, një mënyrë që Pre-
sidenti Hanter kërkoi t’i ndihmonte anëtarët e Kishës për ta kuptuar 
domethënien e sakramentit, ishte duke i shpjeguar lidhjen e tij me 
festimin e lashtë të Pashkës dhe duke i shqyrtuar paraqitjen nga 
Shpëtimtari të kësaj ordinance gjatë një vakti ushqimi të Pashkës 
me dishepujt e Tij.

Mësime të Hauard W. Hanterit
1

Pashka shpall se vdekja nuk ka fuqi të përhershme mbi ne.

[Pashka] është festivali më i vjetër i festivaleve judease, duke fes-
tuar një ngjarje përpara marrjes së Ligjit tradicional të Moisiut. Ajo e 
kujton çdo brez për kthimin e fëmijëve të Izraelit në tokën e premtu-
ar dhe për gjendjen tepër të rëndë në Egjipt, që e parapriu atë kthim. 
Ajo përkujton kalimin e një populli nga nënshtrimi dhe skllavëria 
drejt lirisë dhe çlirimit. Është festivali i Dhiatës së Vjetër i kohës së 
pranverës, kur bota e natyrës zgjohet drejt jetës, rritjes dhe lulëzimit.

Ajo lidhet me festimin nga të krishterët të Pashkës. . . . Pashka 
dëshmon për dhuratën e madhërishme që Perëndia e ka dhënë 
dhe për flijimin që u përfshi në atë dhuratë. Këto festa përkujtimore 
fetare të madhërishme, që të dyja, shpallin se vdekja do të “kalojë 
pranë” nesh e nuk do të ketë fuqi të përhershme mbi ne dhe që 
varri nuk do të ketë fitore.
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Gjatë çlirimit të fëmijëve të Izraelit nga Egjipti, vetë Jehova i foli 
Moisiut prej shkurres që digjej në Sinai, duke thënë:

“Sigurisht që e kam parë pikëllimin e popullit tim që ndodhet në 
Egjipt dhe e kam dëgjuar britmën e tij për shkak të shtypësve të tij, 
sepse i njoh vuajtjet e tij. . . .

Prandaj eja dhe unë do të të dërgoj te Faraoni me qëllim që ta 
nxjerrësh popullin tim, bijtë e Izraelit, nga Egjipti.” (Eksodi 3:7, 10.)

Ngaqë Faraoni nuk po lëkundej, shumë plagë u sollën në Egjipt, 
por akoma “zemra e Faraonit u ngurtësua dhe ai nuk i la të bijtë e 
Izraelit të shko[nin]”. (Eksodi 9:35.)

Në përgjigje të atij mospranimi nga Faraoni, Zoti tha: “Dhe çdo 
i parëlindur në vendin e Egjiptit do të vdesë, nga i parëlinduri i 
Faraonit që rri mbi fron, tek i parëlinduri i shërbëtores që rri pas 
mokrës, si dhe pjellja e parë e bagëtisë”. (Eksodi 11:5.)

Si mbrojtje ndaj këtij ndëshkimi të fundit dhe më të tmerrshmit, 
të shkaktuar mbi egjiptianët, Zoti e udhëzoi Moisiun që t’i bënte 
fëmijët e Izraelit të merrnin nga çdo burrë një qengj të panjollë.

“Pastaj do të marrin nga ai gjak dhe do ta vënë mbi dy shtalkat 
dhe mbi arkitraun e shtëpive ku do ta hanë.

Do të hanë mishin e pjekur në zjarr, po atë natë, do ta hanë atë 
me bukë pa maja dhe me barishte të hidhura. . . .

Do ta hani në këtë mënyrë: ijengjeshur, sandalembathur dhe me 
bastunin tuaj në dorë; do të hani me nxitim: se është Pashka e 
Zotit. . . .

[Dhe do të ndodhë], kur bijtë tuaj do t’ju pyesin: ‘Ç’kuptim ka ky 
rit për ju?’

Ju do t’u përgjigjeni: ‘Kjo është flija e Pashkës së Zotit, që kaloi 
tej shtëpive të bijve të Izraelit në Egjipt’.” (Eksodi 12:7–8, 11, 26–27.)

Pasi izraelitët ishin larguar prej shtypjes së Faraonit dhe vdekja 
erdhi mbi të paralindurit e egjiptianëve, izraelitët më së fundi e ka-
përcyen lumin Jordan. Shënohet se “bijtë e Izraelit e ngritën kampin 
e tyre në Gilgal dhe e kremtuan Pashkën ditën e katërmbëdhjetë 
të muajit, në të ngrysur, në fushat e Jerikos”. ( Jozueut 5:10.) Dhe 
kështu ishte me familjet judease vit pas viti që nga ajo kohë, duke 
përfshirë familjen e Jozefit e Maries dhe djalin e vogël, Jezusin.4
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2
Gjatë një feste të përkujtimit të Pashkës, 

Shpëtimtari krijoi ordinancën e sakramentit.

Sikurse e bën të qartë Ungjilli sipas Gjonit, festa e Pashkës shënoi 
arritje të rëndësishme gjatë shërbesës së Krishtit në vdekshmëri. 
Në Pashkën e parë gjatë shërbesës së Tij, Jezusi e bëri të njohur 
misionin e tij nëpërmjet pastrimit të tempullit, kur ai i hodhi jashtë 
dyerve të tempullit këmbyesit e parave dhe ata që shisnin kafshë. 
Në Pashkën e dytë, Jezusi shfaqi fuqinë e Tij nëpërmjet mrekullisë 
së bukëve dhe të peshqve. Këtu Krishti paraqiti simbolet që më 
vonë do të kishin një domethënie edhe më të madhe në Dhomën 
e Sipërme. “Unë jam buka e jetës”, tha Ai. “Kush vjen tek unë nuk 
do të ketë më kurrë uri dhe kush beson në mua, nuk do të ketë më 
kurrë etje.” (Gjoni 6:35.)

Sigurisht, do të ishte festa e Tij e fundit e Pashkës, që do t’i jepte 
kuptim të plotë këtij festimi të lashtë. Në atë javë të fundit të shër-
besës së Tij në vdekshmëri, Jezusi e dinte qartësisht se çfarë do 
të thoshte për Të kjo Pashkë e veçantë. Shqetësimi ndihej tashmë 
kudo. Mateu shënon:

“Mbasi Jezusi i mbaroi të gjitha këto fjalime, u tha dishepujve të vet:

‘Ju e dini se pas dy ditësh janë Pashkët dhe Biri i njeriut do të 
dorëzohet për t’u kryqëzuar’.” (Mateu 26:1–2.)

Duke e ditur shumë mirë çfarë e priste Atë, Jezusi i kërkoi Pjetrit 
dhe Gjonit të bënin përgatitje për një darkë pashke. Ai u tha atyre 
t’i kërkonin të zotit të një shtëpie vendore: “Ku është salla, në të 
cilën mund të ha Pashkën bashkë me dishepujt e mi?” (Lluka 22:11.)

Vetmia e lindjes së Tij, në një farë mënyre, duhej të përsëritej sërish 
në vetminë e vdekjes së Tij. Dhelprat kishin strofkat dhe zogjtë kishin 
çerdhe, por Biri i Njeriut nuk kishte as ku të mbështeste kokën në 
lindjen e Tij apo në orët e Tij të fundit në vdekshmëri [shih Mateu 8:20].

Më së fundi, përgatitjet për darkën e Pashkës u përfunduan, duke 
i ruajtur pothuajse njëmijë e pesëqind vjet të traditës. Jezusi u ul 
me dishepujt e Tij dhe, pas ngrënies së qengjit flijues dhe të bukës 
e verës së kësaj feste të lashtë, Ai u mësoi atyre një kuptim më të ri 
dhe më të shenjtë të atij bekimi të lashtë nga Perëndia.
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Ai e mori një prej bukëve të sheshta, rrumbullake dhe pa maja, e 
tha bekimin mbi të dhe e theu atë në pjesë që ua shpërndau Apos-
tujve, duke thënë: “Ky është trupi im, që është dhënë për ju; bëni 
këtë në përkujtimin tim”. (Lluka 22:19.)

Ndërkohë që kupa po mbushej, Ai e mori dhe, duke dhënë falë-
nderime, i ftoi ata të pinin prej saj, duke thënë: “Kjo kupë është besë-
lidhja e re në gjakun tim, që është derdhur për ju”. (Lluka 22:20.) Pali 
tha për këtë: “Sepse sa herë të hani nga kjo bukë ose të pini nga kjo 
kupë, ju shpallni vdekjen e Zotit, derisa ai të vijë”. (1 Korintasve 11:26.)

Buka dhe vera, në vend të kafshëve dhe bimëve, do të bëhe-
shin emblemat e trupit dhe të gjakut të Qengjit të madhërishëm, 

“Teksa ai e mori bukën dhe e theu, dhe e mori kupën dhe e bekoi, 
ai po e paraqiste vetveten si pikërisht Qengjin e Perëndisë.”
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emblema që duhen ngrënë e pirë me nderim dhe për kujtimin e 
Tij përherë.

Në këtë mënyrë të thjeshtë, por mbresëlënëse, Shpëtimtari krijoi 
ordinancën që njihet tani si sakramenti i Darkës së Zotit. Me vuajt-
jen në Gjetseman, flijimin në Kalvar dhe ringjalljen nga një varr në 
kopsht, Jezusi e përmbushi ligjin e lashtë dhe filloi një periudhë 
të re ungjillore, të bazuar në një kuptueshmëri më të lartë e më të 
shenjtë të ligjit të sakrificës. Njerëzve nuk do t’iu kërkohej më ta 
ofronin qengjin e parëlindur nga tufa e tyre, sepse i Parëlinduri i 
Perëndisë kishte ardhur për ta ofruar vetveten si një “flijim i pafund-
më dhe i përjetshëm”.

Kjo është madhështia e Shlyerjes dhe Ringjalljes, jo thjesht një 
anashkalim prej vdekjes, por një dhuratë e jetës së përjetshme në-
përmjet një flijimi të pafundmë.5

Sa me vend ishte që gjatë mbajtjes së kësaj besëlidhjeje të lashtë 
të mbrojtjes [darkës së Pashkës], Jezusi do të krijonte emblemat e 
një besëlidhjeje të re të sigurisë – emblemat e vetë trupit dhe gjakut 
të Tij. Teksa Ai e mori bukën dhe e theu, dhe e mori kupën dhe e 
bekoi, Ai po e paraqiste vetveten si pikërisht Qengjin e Perëndisë, i 
cili do të siguronte ushqim shpirtëror dhe shpëtim të përjetshëm.6

3
Pjesëmarrja jonë në sakrament është një 
mundësi për ta shqyrtuar jetën tonë dhe 

për t’i ripërtërirë besëlidhjet tona.

Jo shumë kohë më parë . . . pata privilegjin të frekuentoj një shër-
bim sakramenti në lagjen tonë të banimit. . . . Ndërkohë që priftë-
rinjtë po e përgatitnin sakramentin, ne u drejtuam që të këndonim:

“At, dëgjoje lutjen ton’;
Hirin tënd dërgona sot.
Kur emblemat marrim ne,
Te Shpëtuesi prehje gjejm’.”

[Himne dhe Këngë të Fëmijëve, f. 21]

Një prift ra në gjunjë mbi bukën e thyer dhe u lut: “Që ata të 
mund të hanë në kujtim të trupit të Birit tënd dhe të mund të të 
dëshmojnë ty, O Perëndi, Ati i Amshuar, se ata janë të gatshëm të 
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marrin mbi vete emrin e Birit tënd dhe gjithmonë ta kujtojnë atë e të 
zbatojnë urdhërimet që ai u ka dhënë atyre”. (DeB 20:77.) Dhjakët 
u shpërndanë nëpër të gjithë sallën e mbledhjes për ta shërbyer 
bukën e thyer. Një prej tyre erdhi te radha jonë dhe e mbajti mbaj-
tësen ngjyrë argjendi ndërkohë që unë e mora bukën. Më pas unë 
e mbajta mbajtësen në mënyrë që Motra Hanter të mund ta merrte 
bukën dhe ajo e mbajti atë për njeriun pranë saj. Në këtë mënyrë 
mbajtësja shkoi deri në fund të radhës, secili duke shërbyer dhe 
duke marrë shërbim.

Mendova për ngjarjet që ndodhën në mbrëmjen e gati dymijë vi-
teve më parë, kur Jezusi u tradhtua. . . . Sakramenti i Darkës së Zotit 
[u] paraqit për të zëvendësuar flijimin [e kafshëve] dhe për të qenë 
një kujtues për të gjithë ata që e marrin, se Ai me të vërtetë e bëri 
një flijim për ta; dhe për të qenë një kujtesë shtesë e besëlidhjeve 
që ata kanë bërë për ta ndjekur Atë, për t’i zbatuar urdhërimet e Tij 
dhe për të qenë besnikë deri në fund.

Teksa [po] mendoja rreth kësaj, më erdhi në mendje këshilla e 
Palit në letrën e tij drejtuar kishës në Korint. Ai tha: “Prandaj ai që 
ha nga kjo bukë ose pi nga kjo kupë e Zotit padenjësisht, do të jetë 
fajtor i trupit dhe i gjakut të Zotit.

Por secili të shqyrtojë vetveten dhe kështu të hajë nga buka e të 
pijë nga kupa,

sepse ai që ha dhe pi padenjësisht, ha dhe pi një dënim për veten 
e tij, sepse nuk e dallon trupin e Zotit.” (1 Korintasve 11:27–29.)

U shqetësova. I bëra vetes këtë pyetje: “A e vendos Perëndinë 
mbi të gjitha gjërat e tjera dhe a i zbatoj të gjitha urdhërimet e Tij?” 
Atëherë erdhën reflektimi dhe vendosmëria. Bërja e një besëlidhjeje 
me Zotin për t’i zbatuar gjithmonë urdhërimet e Tij është një detyrim 
serioz dhe ripërtëritja e asaj besëlidhjeje duke e marrë sakramentin 
është po aq serioze. Çastet solemne të të menduarit, ndërkohë që 
po shërbehet sakramenti, kanë domethënie të madhe. Ato janë çaste 
të shqyrtimit të vetvetes, të shqyrtimit të brendshëm, të dallimit të 
vetvetes – një kohë për të reflektuar dhe për të treguar vendosmëri.

Në këtë kohë një prift tjetër po binte në gjunjë te tavolina, duke 
u lutur që të gjithë të cilët duhej të pinin “të mund ta bëjnë atë në 
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kujtim të gjakut të Birit tënd, i cili u derdh për ta; që . . . gjithmonë 
[ta] kujtojnë atë, që të mund të kenë Shpirtin e tij me ta”. (DeB 20:79.)

Pati përsiatje të heshtur, qetësia u thye vetëm nga zëri i një fosh-
nje të njomë, nëna e të cilit menjëherë e afroi atë pranë vetes. Çdo 
gjë që e thyen heshtjen gjatë kësaj ordinance të shenjtë, duket e 
pavend; por sigurisht zëri i një foshnje të vogël nuk do të ishte i 
pakëndshëm për Zotin. Ai, gjithashtu, ishte përkundur nga një nënë 
e dashur në fillimin e një jete në vdekshmëri, që nisi në Bethlehem 
dhe përfundoi në kryqin në Kalvar.

Djemtë e rinj e përfunduan shërbimin e sakramentit. Atëherë 
pasuan fjalë nxitjeje dhe udhëzimi, një himn dhe një lutje mbyllje-
je; dhe çastet e shenjta, që “shqet’simet s’[i] trazojn’” kishin arritur 
drejt një mbylljeje (shih “Secret Prayer” [“Lutja e Fshehtë”], Hymns 
[Himnet], nr. 144). Duke u kthyer në shtëpi . . . ky mendim më erdhi 
në mendje: “Çfarë gjëje e mrekullueshme do të ishte nëse të gjithë 
njerëzit do kishin një kuptueshmëri të qëllimit të pagëzimit dhe të 
gatishmërisë për ta pranuar atë; dëshirën që t’i mbanin besëlidhjet 
e bëra në atë ordinancë për t’i shërbyer Zotit dhe për t’i vënë në 
jetë urdhërimet e Tij; dhe, përveç kësaj, dëshirën që ta merrnin 
sakramentin në ditën e Shabatit për t’i ripërtërirë ato besëlidhje për 
t’i shërbyer Atij dhe për të qenë besnikë deri në fund. . . .

Frekuentimi i mbledhjes së sakramentit dhe marrja e sakramentit 
e bënë ditën më domethënëse dhe unë e ndjeva se e kuptova më 
mirë arsyen përse Zoti tha: ‘Dhe që të mund ta ruash veten më tepër 
të panjollë nga bota, duhet të shkosh në shtëpinë e lutjes dhe t’i 
ofrosh sakramentet e tua në ditën time të shenjtë;

Sepse në të vërtetë kjo është një ditë e caktuar për ty që të prehesh 
nga punët e tua dhe t’i drejtosh lutje Më të Lartit’.” (DeB 59:9–10.)7

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Shqyrtoni mësimet e Presidentit Hanter rreth Pashkës në Izraelin 

e lashtë (shih pjesën 1). Çfarë mund të mësojmë prej Pashkës? Si 
lidhet Pashka e lashtë me festimin e Pashkës nga të krishterët?

• Shqyrtoni tregimin e Presidentit Hanter rreth Shpëtimtarit duke 
krijuar sakramentin (shih pjesën 2). Përse është kjo ngjarje 
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kuptimplote për ju? Në ç’mënyra sakramenti është një “besëlidhje 
. . . siguri[e]” për ne?

• Çfarë ju lë mbresa rreth tregimit të Presidentit Hanter për marr-
jen e sakramentit në pjesën 3? Çfarë mund të mësojmë nga ky 
tregim për ta bërë sakramentin më domethënës? Si është marrja 
e sakramentit një bekim për ju?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
1 Korintasve 5:7–8; 11:23–29; 3 Nefi 18:3–14; 20:8–9; Moroni 

6:5–6; DeB 20:75–79; 27:1–2

Ndihmë për Mësimdhënien
“Kur e japim mësim ungjillin, ne duhet të dallojmë përulësisht se 

Fryma e Shenjtë është mësuesi i vërtetë. Privilegji ynë është të shër-
bejmë si mjete nëpërmjet të cilëve Fryma e Shenjtë mund të japë 
mësim, të dëshmojë, të ngushëllojë dhe të frymëzojë” (Teaching, 
No Greater Call [1999], f. 41).

Shënime
 1. Në Gerry Avant, “Elder Hunter—

Packed Away Musician’s Career for 
Marriage”, Church News, 19 maj 1985, 
f. 4.

 2. Në J M. Heslop, “He Found Pleasure in 
Work”, Church News, 16 nëntor 1974, 
f. 4.

 3. David B. Haight, “The Sacrament”, En
sign, maj 1983, f. 13.

 4. “Christ, Our Passover”, Ensign, maj 
1985, f. 17–18.

 5. “Christ, Our Passover”, f. 18–19.
 6. “His Final Hours”, Ensign, maj 1974, 

f. 18.
 7. “Thoughts on the Sacrament”, Ensign, 

maj 1977, f. 24–25.
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Martesa – Një Bashkëpunim 
i Përjetshëm

“Bashkëpunimi më i madhërishëm në jetë 
është në martesë – ajo marrëdhënie që ka 
rëndësi të përhershme dhe të përjetshme.”

Nga Jeta e Hauard W. Hanterit
Kur Hauard W. Hanteri ishte 20 vjeç, ai takoi Klera Xhefsin në një 
mbrëmje vallëzimi në Kishë në Los Anxhelos të Kalifornisë, ndërkohë 
që ajo kishte ardhur me një prej shokëve të tij. Pas mbrëmjes së vallë-
zimit, disa të rinj në moshë madhore shkuan të bënin sërf në oqean. 
Hauardi e humbi kollaren dhe Klera shfaqi dëshirën të ecte përgjatë 
bregut me të që ta gjenin kollaren. Më vonë Hauardi tha: “Herën tjetër 
që dolëm, unë shkova me Klerën dhe [shoku im] shkoi me dikë tjetër”.1

Vitin pasues ata filluan të dilnin së bashku seriozisht dhe në një 
mbrëmje pranvere, gati tre vjet pasi u takuan, Hauardi e çoi Klerën 
në një vend të bukur që e shihte nga lart oqeanin. “Ne [vështruam] 
valët që vinin në breg nga Paqësori dhe përplaseshin mbi shkëm-
binjtë nën dritën e një hëne të plotë”, shkroi ai. Atë natë Hauardi i 
propozoi të martoheshin, dhe Klera pranoi. “Ne folëm rreth planeve 
tona”, tha ai, “[dhe] morëm shumë vendime atë natë dhe bëmë disa 
zgjedhje të rëndësishme lidhur me jetën tonë”.2

Hauardi dhe Klera u martuan në Tempullin e Solt- Lejkut më 10 
qershor 1931. Gjatë 52 viteve të ardhshme, dashuria e tyre u shtua 
teksa i rritnin djemtë e tyre, shërbenin në Kishë dhe me besim nde-
sheshin me sfidat e tyre.

Lumturia e tyre si çift ishte e dukshme për familjen e tyre. Ro-
bert Hanteri, nipi i tyre më i madh, tha: “Kur mendoj për gjyshin 
Hanter, mendoj më shumë se ndonjë gjë tjetër për shembullin e një 
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“Në tempull ne marrim ordinancën më të lartë në 
dispozicion të burrave dhe grave, vulosjen e bashkëshortëve 

dhe bashkëshorteve së bashku për përjetësinë.”
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bashkëshorti të dashur. . . . Me të vërtetë mund ta ndieje një lidhje 
dashurie ndërmjet atyre të dyve” 3.

Dashuria e Presidentit Hanter për bashkëshorten e tij ishte ve-
çanërisht e dukshme, ndërkohë që ai u kujdes për të gjatë dhjetë-
vjeçarit të fundit të jetës së saj, kur ajo vuante probleme të rënda 
shëndetësore. Kur Klera ndërroi jetë më 9 tetor 1983, ishte “një 
goditje dërmuese” për Presidentin Hanter.4 Ai shkroi se kur mbërriti 
në shtëpi ditën që ajo vdiq, “shtëpia m’u duk e ftohtë dhe, teksa ecja 
përreth, gjithçka më kujtonte atë” 5.

Pas gati shtatë vitesh i vetëm, Presidenti Hanter u martua me Aj-
nis Stantonin në prill të vitit 1990. Presidenti Gordon B. Hinkli kreu 
ceremoninë në Tempullin e Solt- Lejkut. Ajnisa ishte një burim ngu-
shëllimi dhe force të madhe për Presidentin Hanter gjatë shërbimit 
të tij si President i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve dhe si President 
i Kishës. Ajo e shoqëroi atë në shumë prej udhëtimeve të tij për t’u 
takuar me shenjtorët anembanë botës.

Plaku Xhejms E. Faust, i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, foli për 
bekimin që Ajnisa ishte për Presidentin Hanter: “Pas vdekjes [së 
Klerës], ishte një kohë e vetmuar për disa vjet derisa ai u martua me 
Ajnisën. Së bashku ata kanë pasur kaq shumë kujtime dhe përvoja 
të lumtura”. Më pas, duke folur për Motrën Hanter, ai tha: “Ne të 
jemi mirënjohës më shumë sesa mund ta shprehin fjalët, Ajnis, për 
shoqërimin tënd e për përkujdesjen e dashur dhe të përkushtuar 
ndaj tij. Ti solle shkëlqim në sytë e tij dhe i solle gëzim atij në vitet 
kurorëzuese të jetës së tij dhe të shërbesës së tij”. 6

Mësime të Hauard W. Hanterit
1

Martesa midis një burri dhe një gruaje shugurohet 
nga Perëndia dhe ka për qëllim të jetë e përjetshme.

Zoti e ka përcaktuar martesën për ne. Ai tha: “Për këtë arsye 
njeriu do ta lërë babanë dhe nënën e vet dhe do të bashkohet me 
gruan e vet; dhe të dy do të jenë një mish i vetëm” (Mateu 19:5).7

Bashkëpunimi më i madhërishëm në jetë është në martesë – ajo 
marrëdhënie që ka rëndësi të përhershme dhe të përjetshme.8
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Me një dituri për planin e shpëtimit si themel, një burrë i cili 
mban priftërinë, e sheh martesën si një privilegj dhe detyrim të 
shenjtë. Nuk është mirë për burrin, as për gruan, që të jenë vetëm. 
Burri nuk është i plotë pa gruan. As nuk mund ta përmbushin qëlli-
min e krijimit të tyre pa njëri- tjetrin (shih 1 Korintasve 11:11; Moisiu 
3:18). Martesa midis një burri dhe një gruaje shugurohet nga Perën-
dia (shih DeB 49:15–17). Vetëm nëpërmjet besëlidhjes së re dhe të 
përjetshme të martesës ata mund të arrijnë plotësinë e bekimeve të 
përjetshme (shih DeB 131:1–4; 132:15–19).9

Martesës shpesh i drejtohemi si një bashkëpunim me Perëndinë. Kjo 
nuk është thjesht një mënyrë shprehjeje. Nëse ky bashkëpunim mbetet 
i fuqishëm dhe veprues, burri dhe gruaja do ta duan njëri- tjetrin, ashtu 
sikurse e duan Perëndinë, dhe do të hyjë në shtëpinë e tyre një ëmbëlsi 
dhe një ndjenjë dashurie që do të sjellin sukses të përjetshëm.10

Martesa e parë u krye nga Zoti. Ajo ishte një martesë e përjet-
shme, sepse nuk pati asgjë të tillë si koha, kur ndodhi ajo ceremoni. 
Ceremonia u krye për një çift që atëherë nuk i nënshtrohej vdekjes; 
kështu, në ato kushte, marrëdhënia nuk do të përfundonte kurrë. Pas 
rënies, prindërit tanë të parë u nxorën jashtë nga Kopshti. Atëherë ata 
iu nënshtruan vdekjes, por ringjallja iu premtua atyre. Asnjëherë nuk 
u tha që martesa e tyre e përjetshme duhej të arrinte në një mbarim.11

Në tempull ne marrim ordinancën më të lartë në dispozicion të 
burrave dhe grave, vulosjen e bashkëshortëve dhe të bashkëshor-
teve së bashku për përjetësinë. Ne shpresojmë që rinia jonë nuk 
do të mjaftohet me asgjë më të paktë sesa një martesë në tempull.12

Ashtu si pagëzimi është një urdhërim nga Zoti, po ashtu është 
martesa në tempull. Ashtu si pagëzimi është thelbësor për prani-
min në Kishë, po ashtu martesa në tempull është thelbësore për 
ekzaltimin tonë në praninë e Perëndisë. Është pjesë e fatit tonë. Ne 
nuk mund t’i përmbushim qëllimet tona përfundimtare pa të. Mos 
u kënaqni me asgjë më pak nga kjo.

Ju nuk do ta pranonit një formë të pagëzimit sipas botës, apo 
jo? Perëndia ka mënyrën e Tij të pagëzimit – me anë të zhytjes nga 
dikush që mban autoritetin. Atëherë, a do ta pranonit një formë të 
martesës sipas botës? Ai ka mënyrën e Tij të martesës gjithashtu: 
Ajo është martesa në tempull.13
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Lutem që Zoti do të na bekojë që të mund ta kuptojmë arsyen 
për ekzistencën tonë dhe atë që duhet të bëjmë për ta gjetur udhën 
tonë drejt ekzaltimit dhe jetës së përjetshme. Pjesë e planit të përjet-
shëm është martesa që e mbajmë të shenjtë. Nëse jemi të gatshëm të 
pajtohemi me to, ordinancat bëhen të qëndrueshme përgjithmonë. 
Ç’gjë e lavdishme është ta kesh këtë kuptueshmëri dhe që të na jenë 
zbuluar këto të vërteta.14

2
Kur vendosni se me kë të martoheni, jini 

të durueshëm, kini besim dhe qëndroni të 
denjë për marrjen e ndihmës hyjnore.

Mendoj se vendimi më i madh që duhet të merrni . . . është 
vendimi që do t’i japë formë jetës suaj për përjetësinë dhe ai është 
martesa juaj. Jam i sigurt se ju do të binit dakord me mua që kjo do 
të jetë shumë më tepër e rëndësishme sesa ndonjë gjë tjetër që e 
bëni në jetë, sepse puna juaj dhe profesioni juaj, apo çfarëdo gjëje 
tjetër që do të bëni, nuk është aspak aq e rëndësishme sa vlerat e 
përjetshme. . . . [Vendimi rreth martesës do të] ndikojë te ju përmes 
përjetësisë; do të ndikojë te ju teksa jetoni këtu në tokë gjithashtu.15

Mos u . . . nxitoni të hyni në një marrëdhënie pa e menduar mirë 
dhe pa frymëzimin e duhur. Me lutje kërkoni udhërrëfimin e Zotit për 
këtë çështje. Qëndroni të denjë për ta marrë atë ndihmë hyjnore.16

Shumë prej jush . . . shqetësohen rreth shoqërimit, martesës dhe 
fillimit të një familjeje. Ju ndoshta nuk do ta gjeni emrin e bashkë-
shortit/es tuaj/suaj të ardhshëm/me në vegimin e Nefit apo në librin 
e Zbulesës; juve nuk do t’ju thuhet ai nga një engjëll apo madje nga 
peshkopi juaj. Disa gjëra duhet t’i bëni për veten tuaj. Kini besim 
e jini të bindur dhe bekimet do të vijnë. Përpiquni të keni durim. 
Përpiquni të mos e lejoni atë që nuk e keni, t’ju verbojë ndaj asaj që 
vërtet e keni. Nëse shqetësoheni shumë rreth martesës, kjo mund 
t’jua shkatërrojë pikërisht mundësinë për të. Jetoni plotësisht dhe 
besnikërisht si një njeri, përpara se të kini ankthin e tepruar rreth 
të jetuarit si dy njerëz.17

Ndërkohë që prisni për bekimet e premtuara, një njeri nuk duhet 
ta shënojë kohën, sepse të dështuarit për të ecur përpara është në 
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një farë mënyre një kthim pas. Përfshihuni me plot dëshirë në kauza 
të mira, duke përfshirë zhvillimin tuaj vetjak.18

3
Asnjë bekim nuk do t’iu mohohet individëve 

të denjë që nuk martohen.

Kjo është Kisha e Jezu Krishtit, nuk është kisha e të martuarve 
apo beqarëve ose e ndonjë grupi apo individi tjetër. Ungjilli që ne 
predikojmë është ungjilli i Jezu Krishtit, i cili i përfshin të gjitha or-
dinancat dhe besëlidhjet shpëtuese, të nevojshme për ta shpëtuar 
dhe ekzaltuar çdo individ, i cili është i gatshëm ta pranojë Krishtin 
dhe t’i zbatojë urdhërimet që i kanë dhënë Ai dhe Ati ynë në Qiell.19

Asnjë bekim, duke përfshirë atë të martesës së përjetshme dhe 
të një familjeje të përjetshme, nuk do t’i mohohet asnjë individi të 
denjë. Ndërkohë që mund të kërkojë një kohë disi më të gjatë – 
ndoshta madje përtej kësaj jete në vdekshmëri – për disa njerëz që 
ta arrijnë këtë bekim, ai nuk do të mohohet. . . .

Tani, më lejoni t’ju ofroj pak fjalë këshille dhe dashurie.

“Ndërkohë që prisni për bekimet e premtuara, . . . përfshihuni me plot 
dëshirë në kauza të mira, duke përfshirë zhvillimin tuaj vetjak.”
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Për ju që jeni burra të pamartuar: Mos e vini mënjanë martesën 
ngaqë nuk keni një karrierë dhe gjendje financiare të përsosur. . . . 
Mbani mend se, si mbajtës i priftërisë ju keni detyrimin për të marrë 
iniciativën në kërkimin e shoqes së përjetshme.

Për ju gra të pamartuara: Premtimet e profetëve të Perëndisë 
gjithmonë kanë qenë që Zoti është i vetëdijshëm për ju; nëse jeni 
besnike, të gjitha bekimet do të jenë tuajat. Të jeni pa një martesë 
dhe pa një familje në këtë jetë është veçse një gjendje e përkoh-
shme dhe përjetësia është një kohë e gjatë. Presidenti Benson na 
ka kujtuar se “koha numërohet vetëm nga njeriu. Perëndia e ka në 
mendje këndvështrimin tuaj të përjetshëm.” (Ensign, nëntor 1988, f. 
97.) Mbusheni jetën tuaj me veprimtari të vlefshme, domethënëse.

Për ju që e keni provuar divorcin: Mos e lejoni zhgënjimin ose 
ndjenjën e dështimit t’i japin ngjyrë idesë suaj për martesën ose për 
jetën. Mos e humbisni besimin te martesa ose mos e lejoni hidhë-
rimin që ta gërryejë shpirtin tuaj dhe t’ju shkatërrojë ju apo ata që 
i doni ose i keni dashur.20

4
Martesa e suksesshme kërkon përpjekjet tuaja 

më të mira për t’i jetuar parimet e ungjillit.

[Martesa] . . . është një sjellje që mësohet. Përpjekja jonë e ndër-
gjegjshme, jo instinkti, e përcakton suksesin. Forca shtytëse buron 
nga mirësia, dashuria e vërtetë dhe përkujdesja për lumturinë dhe 
mirëqenien e njëri- tjetrit.

Përpara martesës ne e shihnim jetën nga vetë pikëpamja jonë, 
por pas kapërcimit të atij pragu, ne filluam ta marrim atë parasysh 
nga këndvështrimi i dikujt tjetër gjithashtu. Është e nevojshme të 
bëhen sakrifica dhe përshtatje si shfaqje të risigurisë dhe dashurisë.

Thuhet shpesh që të jesh i martuar në mënyrë të lumtur dhe të 
suksesshme është në përgjithësi jo aq shumë çështje e martesës me 
personin e duhur sesa është të qenit personi i duhur. Statistikat që tre-
gojnë shkallën e lartë të divorcit, mund të tregojnë zgjedhje jo të urta 
nga partnerët. Nëse do të ishin martuar me njerëz të tjerë, problemi i 
caktuar mund të ishte përjashtuar, por sigurisht një problem tjetër do 
të kishte qenë në vend të tij. Një zgjedhje e urtë e një partneri është 
një ndihmesë e madhe kundrejt një martese të suksesshme, sidoqoftë 
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përpjekja e ndërgjegjshme që një njeri ta luajë rolin e tij tërësisht, 
është përbërësi më i rëndësishëm që luan rol drejt suksesit.21

Ndërkohë që është e vërtetë se çifte të denja do të fitojnë ekzal-
tim në mbretërinë çelestiale, secili burrë e grua, të vulosur në një 
marrëdhënie të përjetshme, duhet të jetë i denjë në mënyrë indivi-
duale për atë bekim.

Një martesë e përjetshme do të përbëhet nga një burrë i denjë 
dhe një grua e denjë, të cilët, që të dy, janë pagëzuar në mënyrë 
individuale me anë të ujit dhe me anë të Shpirtit; të cilët kanë shku-
ar në tempull në mënyrë individuale për të marrë vetë dhurimet 
[indaumentet] e tyre; të cilët janë zotuar në mënyrë individuale për 
besnikërinë e tyre ndaj Perëndisë dhe ndaj partnerit të tyre në besë-
lidhjen e martesës; dhe të cilët i kanë mbajtur në mënyrë individuale 
besëlidhjet e tyre, duke bërë gjithçka që Perëndia priste prej tyre.22

Të jetuarit e parimeve të ungjillit e bën një martesë të lumtur. . . . 
Kur dy njerëz mund t’i jetojnë parimet e ungjillit, martesa mund të 
jetë e ëmbël dhe mund të jetë e lumtur.23

5
Bashkëshortët dhe bashkëshortet duhet të punojnë 

së bashku për t’i forcuar lidhjet e martesës.

Dashuria hyjnore dhe durimi me papërsosmëritë

Shumica e partnerëve kanë papërsosmëri. . . . Riçard L. Evans di-
kur tha: “Ndoshta secili prej nesh mund të shkonte mirë me njerëzit 
e përsosur, por detyra jonë është të shkojmë mirë me njerëzit e pa-
përsosur” [Richard Evans’ Quote Book (1971), f. 165]. Ne e kuptojmë 
se në martesë ne nuk po bashkëveprojmë me njerëz të përsosur; ne 
po kërkojmë përsosmëri dhe po udhëtojmë nëpër shtegun në të cilin 
ne shpresojmë të gjejmë përsosmëri, por duhet të kemi kuptuesh-
mëri, të japim më të mirën nga vetja dhe ta bëjmë jetën të bukur. . . .

. . . Bibla na thotë: “Dashuria është e durueshme; plot mirësi” 
(shih 1 Korintasve 13:4). Ajo lloj dashurie, lloji që nuk shihet si e 
pavlerë, që nuk mbarohet sipas dëshirës e nuk flaket tutje si një 
qese mbeturinash, por që përballet me të gjitha vështirësitë e vogla 
të jetës krah për krah, duke i ndërthurur shpirtrat, është shprehja 
përfundimtare e lumturisë njerëzore.24
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Të pasurit e një zemre

Sigurisht martesat më të lumtura janë ato ku lëndimi yt është lëndimi 
im, dhembja ime është dhembja jote, fitorja ime, fitorja jote, shqetësi-
met e mia, shqetësimet e tua. Të pasurit e një zemre, një shpirti, një 
mishi duket të jetë një sfidë gjithnjë e më shumë nga sa ishte më parë 
në botë, në të cilën pyetja duket të jetë: “Çfarë mund të përfitoj unë prej 
kësaj?” Gjithnjë e më shumë partnerët e martesave janë bërë thjesht një 
mjet zbukurues për t’u parë, në vend që të jenë një pjesë e zemrës.25

besnikëri në mendim, fjalë e veprim

Një burrë që mban priftërinë, tregon besnikëri morale të përsosur 
ndaj bashkëshortes së tij dhe nuk i jep asaj asnjë arsye për të dyshu-
ar në besnikërinë e tij. Një bashkëshort duhet ta dojë bashkëshorten 
e tij me gjithë zemër dhe të kapet pas saj e pas askujt tjetër (shih 
DeB 42:22–26). Presidenti Spenser W. Kimball shpjegoi:

“Fjalët askujt tjetër përjashtojnë gjithkënd dhe gjithçka. Bashkë-
shorti/ja atëherë bëhet përparësor/e në jetën e bashkëshortes apo 
bashkëshortit dhe as jeta shoqërore, as jeta profesionale, as jeta 
politike, as ndonjë interes ose njeri apo gjë tjetër nuk do të marrë 

Kur bashkëshorti dhe bashkëshortja e “duan njëri- tjetrin, ashtu 
sikurse e duan Perëndinë, . . . do të hyjë në shtëpinë e tyre një ëmbëlsi 

dhe një ndjenjë dashurie që do të sjellin sukses të përjetshëm”.
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asnjëherë përparësi ndaj bashkëshortit/es shoqërues/e” (The Miracle 
of Forgiveness, Salt Lake City: Bookcraft, 1969, f. 250).

Zoti e ndalon dhe Kisha e Tij e dënon çfarëdolloj marrëdhënieje 
intime jashtë martesës. Mungesa e besnikërisë nga ana e një burri 
e thyen zemrën e bashkëshortes së tij dhe e humbet vetëbesimin e 
saj dhe vetëbesimin e fëmijëve të tij (shih Jakobi [LiM] 2:35).

Jini besnikë në besëlidhjet tuaja të martesës në mendim, fjalë e 
veprim. Pornografia, flirtet dhe fantazitë e pashëndetshme e gërry-
ejnë karakterin e një njeriu dhe godasin te themeli i një martese 
të lumtur. Uniteti dhe mirëbesimi brenda një martese, si rrjedhim, 
shkatërrohen. Një njeri që nuk i kontrollon mendimet e tij dhe, si 
rrjedhojë, kryen shkelje të kurorës në zemrën e tij, nëse nuk pen-
dohet, ai nuk do ta ketë Shpirtin, por do ta mohojë besimin dhe do 
të ketë frikë (shih DeB 42:23; 63:16).26

butësi dhe respekt në marrëdhëniet intime

Mbajeni veten mbi çfarëdo sjellje autoritare ose të padenjë në 
marrëdhënien e butë, intime midis bashkëshortit e bashkëshortes. 
Ngaqë martesa shugurohet nga Perëndia, marrëdhënia intime midis 
bashkëshortëve e bashkëshorteve është e mirë dhe nderuese në 
sytë e Perëndisë. Ai ka urdhëruar që ata të jenë një mish dhe që të 
shumëzohen e të mbushin tokën (shih Moisiu 2:28; 3:24). Ju duhet 
ta doni bashkëshorten tuaj sikurse Krishti e deshi Kishën dhe e dha 
veten e Tij për të (shih Efesianëve 5:25–31).

Butësia dhe respekti – asnjëherë egoizmi – duhet të jenë parimet 
udhëzuese në marrëdhënien intime midis bashkëshortit e bashkë-
shortes. Secili partner duhet të tregojë interes e të jetë i ndjeshëm 
ndaj nevojave dhe dëshirave të partnerit tjetër. Çfarëdo sjellje au-
toritare, e pahijshme ose e pakontrolluar në marrëdhënien intime 
midis bashkëshortit e bashkëshortes dënohet nga Zoti.

Çdo burrë që e keqtrajton ose e poshtëron bashkëshorten e tij 
fizikisht apo shpirtërisht, është fajtor për një mëkat të rëndë dhe i 
nevojitet një pendim i sinqertë dhe serioz. Mospërputhjet duhet të 
zgjidhen me dashuri e mirësi dhe me një shpirt të pajtimit reciprok. 
Një burrë gjithmonë duhet t’i flasë bashkëshortes së tij me dashuri 
e mirësi, duke e trajtuar atë me respektin më të madh. Martesa 
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është si një lule e njomë . . . dhe duhet të ushqehet vazhdimisht me 
shprehjet e dashurisë dhe të përkujdesjes.27

Të dëgjuarit me vëmendje

Shumë probleme mund të merrnin përgjigje shpejt dhe shumë 
situata të vështira mund të zgjidheshin, në qoftë se ne mund ta kup-
tonim që ka raste kur është e nevojshme të dëgjojmë. Në shkollë ne 
e mësuam mësimin kur dëgjuam, por nuk ia dolëm mbanë kur nuk 
pranuam t’i kushtonim vëmendje. Në martesë ka një mungesë të 
plotë të kuptueshmërisë, në qoftë se nuk jemi të gatshëm të dëgjoj-
më. . . . Sigurisht, ne kemi nevojë të flasim, por duhet ta dëgjojmë 
pikëpamjen e tjetrit me qëllim që të na shtohet kuptueshmëria jonë 
në mënyrë të mjaftueshme për të marrë një vendim të mençur. Një 
vesh dëgjues shpeshherë mund ta sjellë ndryshimin.28

Mungesa e egoizmit

Miqësitë nuk mund të durojnë nëse ato bazohen mbi rërat e ego-
izmit. Martesat nuk durojnë kur nuk kanë një bazament, përveçse 
te tërheqja fizike, dhe nuk kanë një themel të një dashurie dhe 
besnikërie më të thellë.29

Ne shpresojmë se ju që martoheni, do t’i kujtoni ndjenjat e da-
shurisë të cilat ju çuan drejt altarit në shtëpinë e Zotit. Zemrat tona 
trishtohen kur mësojmë për shumë vetë, dashuria e të cilëve është 
ftohur ose të cilët, nëpërmjet arsyeve të egoizmit apo shkeljes, i ha-
rrojnë ose i trajtojnë si pak të rëndësishme besëlidhjet e martesës që 
ata bënë në tempull. Ne u lutemi bashkëshortëve dhe bashkëshorte-
ve që të kenë dashuri e respekt për njëri- tjetrin. Me të vërtetë, do të 
ishte shpresa jonë më e dëshiruar që çdo familje do të bekohej me 
një nënë e një atë, të cilët do të shprehin dashuri për njëri- tjetrin, 
të cilët janë të sjellshëm ndaj njëri- tjetrit dhe që punojnë së bashku 
për t’i forcuar lidhjet e martesës.30

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Në pjesën 1, Presidenti Hanter thekson se martesa shugurohet 

nga Perëndia dhe ka për qëllim të jetë e përjetshme. Si mund të 
ndikojë në marrëdhënien me bashkëshortin/en tuaj kur e dini 



K a P i T u l l i  1 6

220

këtë gjë? Çfarë do të thotë për ju që martesa është “një bashkëpu-
nim me Perëndinë”? Si mund t’i ndihmojmë fëmijët dhe të rinjtë 
që të përgatiten për t’u martuar në tempull?

• Cilat janë mendimet dhe përshtypjet tuaja kur e studioni këshi-
llën e Presidentit Hanter rreth marrjes së vendimit se me kë të 
martoheni? (Shih pjesën 2.)

• Si mund t’i ndihmojnë njerëzit që nuk janë të martuar premtimet 
dhe këshilla e Presidentit Hanter në pjesën 3? Si mund ta vëmë 
në jetë mesazhin e Presidentit Hanter se “kjo është Kisha e Jezu 
Krishtit, nuk është kisha e të martuarve apo beqarëve”?

• Si mendoni, çfarë do të thotë Presidenti Hanter nëpërmjet thënies 
që martesa “është një sjellje që mësohet”? (Shih pjesën 4.) Kur e 
keni parë që të jetuarit e parimeve të ungjillit i ka sjellë lumturi 
një martese? Nëse jeni të martuar, merrni parasysh atë që mund 
të bënit për ta shfaqur në mënyrë më të plotë dashurinë tuaj për 
bashkëshortin/en tuaj.

• Përsiatni këshillën e Presidentit Hanter në pjesën 5. Si mund të 
zhvillojnë bashkëshortët/et durim më të madh me papërsosmëritë 
e njëri- tjetrit? Si mund të zhvillojnë bashkëshortët/et në mënyrë më 
të madhe “të pasurit e një zemre”? Si mund të tregojnë bashkëshor-
tët/et besnikëri në martesë nëpërmjet mendimit, fjalës e veprimit?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Zanafilla 2:18, 21–24; Jakobi [LiM] 2:27, 31–33; 4 Nefi 1:11; DeB 

42:22; Moisiu 3:19–24; shih edhe “Familja: Një Proklamatë drejtuar 
Botës”, Ensign, ose Liahona, nëntor 2010, f. 129

Ndihmë për Studimin
“Studimi i ungjillit është më efektiv kur ju mësoheni nga Fryma 

e Shenjtë. Gjithmonë, fillojeni studimin tuaj të ungjillit duke u lutur 
që Fryma e Shenjtë t’ju ndihmojë të mësoni” (Predikoni Ungjillin 
Tim [2005], f. 18).
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Familja “e tejkalon çdo interes tjetër në jetë”.
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Ruajeni dhe Mbrojeni Familjen

“Shtëpia me raste mund të duket një vend i 
zakonshëm, me detyrat e saj të përditshme, 

prapëseprapë suksesi i saj duhet të jetë veprimtaria 
më e madhërishme nga të gjitha veprimtaritë tona.”

Nga Jeta e Hauard W. Hanterit
Hauard W. Hanteri u rrit në një familje të dashur, që punonte 
shumë, ku ai mësoi nga prindërit e tij që ndërtimi i një shtëpie të 
lumtur shpesh kërkonte sakrificë. Pak kohë përpara se të martohej, 
ai bëri një sakrificë që e ndjeu se ishte e nevojshme për mirëqenien 
e familjes së tij të ardhshme.

Hauardi kishte zhvilluar një dashuri për muzikën që në moshë të 
re. Në fillim ai mësoi t’i binte pianos e violinës dhe më pas mësoi 
vetë t’u binte shumë veglave të tjera muzikore. Kur ishte adoleshent, 
ai krijoi bandën e vet, Krunejdërat e Hanterit, që luante në mbrëmjet 
e vallëzimit dhe ngjarje të tjera përreth Boisit në Ajdaho. Kur ishte 
19 vjeç, ai dhe banda e tij u pajtuan që të siguronin muzikën për 
një udhëtim dymujor turistik me anije për në Azi.1

Vitin pasi Hauardi u kthye nga udhëtimi me anije, ai lëvizi në 
Kaliforninë Jugore, ku vazhdoi të luante me banda të ndryshme. Në 
Kaliforni ai gjithashtu u takua me Klera Xhefsin, së cilës i propozoi 
të martoheshin në pranverën e vitit 1931. Katër ditë përpara se të 
martoheshin, Hauardi luajti me bandën e tij dhe më pas i paketoi 
veglat e tij muzikore dhe kurrë nuk luajti më si profesion. Luajtja 
e muzikës për mbrëmjet e vallëzimit dhe festat “ishte magjepsëse 
në shumë aspekte”, tha ai, “dhe unë bëja mjaft para”, por e ndjeu 
se pjesë të asaj lloj jetese nuk përputheshin me llojin e jetës që ai 
kishte përfytyruar për familjen e tij. “Kjo la një zbrazëti për diçka 
që më kishte kënaqur, [por] për vendimin nuk më ka ardhur keq 
asnjëherë”, tha ai vite më vonë.2
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Hauardi dhe Klera u bekuan me tre djem, Hauard Uilliamin (Bi-
llin), Xhonin dhe Riçardin. Për hidhërimin e tyre, Billi vdiq kur ishte 
foshnjë. Teksa Xhoni dhe Riçardi rriteshin, familja Hanter u lidh shu-
më ngushtë me njëri-tjetrin. Hauardi ishte shumë i zënë me prakti-
kën e tij ligjore dhe thirrjet e Kishës, por ai dhe Klera e bënë familjen 
e tyre një përparësi. Shumë kohë përpara se Kisha ta caktonte natën 
e së hënës për mbrëmjen familjare të shtëpisë, familja Hanter e ve-
çoi atë natë si një kohë për të dhënë mësim ungjillin, për të treguar 
histori, për të luajtur lojëra dhe për të shkuar së bashku në vende të 
ndryshme. Shpesh djemve iu caktuan detyra për mësimet.

Hauardi dhe bijtë e tij zhvilluan interesa të përbashkëta, të tilla si 
trenat makete. Ata i ndërtonin trenat nga paketat dhe krijonin një 
hekurudhë të detajuar, me shina të ngjitura në fletë kompensate. Ai 
solli ndërmend: “Një prej veprimtarive tona të parapëlqyera për të 
kaluar kohën ishte të shkonim te sheshi i ruajtjes së hekurudhës . . . 
pranë stacionit Alhambra të Hekurudhës së Paqësorit Jugor, që të 
merrnim ide për nyjat ndryshuese dhe pajisjet tona hekurudhore”.3

Më së fundi familja e Presidentit dhe Motrës Hanter u rrit duke për-
fshirë 18 nipër e mbesa. Përveç vizitave të gjata me fëmijët dhe nipërit 
e mbesat e tij, shumë nga vizitat e Presidentit Hanter ishin “në vrap e 
sipër”, gjatë ndalesave në aeroporte kur detyrat e Kishës e çonin atë 
nëpër të gjithë Kaliforninë. Ngaqë Xhoni shpesh i çonte fëmijët e tij 
në aeroport që ta shihnin gjyshin e tyre gjatë këtyre ndalesave, ata 
nganjëherë i drejtoheshin atij si “gjyshi që jeton në aeroport”.4

Mësime të Hauard W. Hanterit
1

Familja është njësia më e rëndësishme në 
shoqëri, në Kishë dhe në përjetësi.

Familja është njësia më e rëndësishme në kohë e në përjetësi 
dhe, si e tillë, e tejkalon çdo interes tjetër në jetë.5

Kisha ka përgjegjësinë – dhe autoritetin – për ta ruajtur e mbroj-
tur familjen si themelin e shoqërisë. Modeli për jetën familjare, i 
filluar që përpara themelimit të botës, siguron për fëmijët që të 
linden e rriten nga një atë dhe një nënë të cilët janë bashkëshort 
e bashkëshorte, të martuar ligjërisht. Priftëria është një detyrim e 
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privilegj i shenjtë, me fëmijë të mirëpritur si një “trashëgimi që vjen 
nga Zoti” (Psalmeve 127:3).

Një shoqëri e shqetësuar tani fillon të shohë që shpërbërja e famil-
jes sjell në botë fatkeqësitë e parashikuara nga profetët. Këshillat dhe 
diskutimet e botës do të dalin me sukses vetëm kur ta përcaktojnë 
familjen ashtu siç e ka zbuluar Zoti që të jetë ajo. “Në qoftë se Zoti 
nuk ndërton shtëpinë, me kot lodhen ndërtuesit” (Psalmeve 127:1).6

Në kërkimin për mirëqenien e individëve dhe familjeve, është 
e rëndësishme të kujtojmë që njësia bazë e Kishës është familja. 
Megjithatë, në mbështetjen te familja, ne duhet të kujtojmë se në 
botën në të cilën jetojmë, familjet nuk kufizohen nga grupimi tradi-
cional i babait, nënës dhe fëmijëve. Familjet në Kishë sot gjithashtu 
përbëhen nga [bashkëshortë e bashkëshorte] pa fëmijë, prindër të 
vetëm me fëmijë dhe individë beqarë që jetojnë të vetëm. . . . Secila 
prej këtyre familjeve duhet të marrë përkujdesjen e vëmendshme të 
priftërisë. Shpesh ato që mund të kenë nevojë për kujdesin më të 
vëmendshëm përkujdesës, janë ato familje që nuk e kanë strukturën 
tradicionale. Mësues të kujdesshëm e të zotuar të shtëpisë nevojiten 
në çdo shtëpi. Askush nuk duhet të lihet pas dore.7

Presidenti Hanter me bijtë e tij, nipërit e mbesat e tij dhe familjet e 
tyre më 2 tetor 1994, ditën pasi ai u mbështet si President i Kishës



K a P i T u l l i  1 7

226

2
Prindërit janë partnerë në udhëheqjen e 

shtëpisë dhe gjenden nën detyrimin e rreptë 
për t’i mbrojtur e dashur fëmijët e tyre.

Përgjegjësitë e prindërve janë të rëndësisë më të madhe. Rezultatet 
e përpjekjeve tona do të kenë pasoja të përjetshme për ne dhe për 
djemtë e vajzat që rritim. Çdo njeri që bëhet prind është nën detyrimin 
e rreptë për t’i mbrojtur e dashur fëmijët [e tij] dhe për t’i ndihmuar ata 
të kthehen tek Ati i tyre Qiellor. Të gjithë prindërit duhet të kuptojnë që 
Zoti nuk do t’i mbajë të pafaj ata që i lënë pas dore këto përgjegjësi.8

Etërit dhe nënat kanë një përgjegjësi të madhe për sa u përket 
fëmijëve që iu besohen nën kujdesin e tyre. . . . Në Librin e Fjalëve 
të Urta ne gjejmë këtë këshillë për prindërit:

“Mësoji fëmijës rrugën që duhet të ndjekë, dhe ai nuk do të lar-
gohet prej saj edhe kur të plaket”. (Fjalët e Urta 22:6.)

Shkollimi më i madh që mund t’i jepet një fëmije është ai që vjen 
nga shembujt e prindërve. Prindërit kanë nevojë të japin shembullin 
për të rinjtë që ta ndjekin. Forcë e madhe vjen nga shtëpitë ku jepen 
mësim parime të drejta, ku ka dashuri e respekt për njëri-tjetrin, ku 
lutja ka qenë një ndikim në jetën familjare dhe ku gjendet respekt 
për ato gjëra që i përkasin Perëndisë.9

Udhëheqja frytdhënëse familjare . . . kërkon kohë si në sasi, ashtu 
edhe në cilësi. Mësimdhënia dhe qeverisja e familjes nuk duhet t’i 
lihen . . . shoqërisë, shkollës apo madje Kishës.10

Një burrë që mban priftërinë e sheh familjen e tij si të shuguruar 
nga Perëndia. Udhëheqja juaj e familjes është përgjegjësia juaj më 
e rëndësishme dhe më e shenjtë. . . .

Një burrë që mban priftërinë, e udhëheq familjen e tij drejt pjesë-
marrjes në Kishë, me qëllim që ata ta dinë ungjillin dhe të jenë nën 
mbrojtjen e besëlidhjeve dhe të ordinancave. Nëse doni të gëzoni be-
kimet e Zotit, ju duhet t’i vendosni vetë shtëpitë tuaja në rregull. Së 
bashku me bashkëshorten tuaj, ju përcaktoni klimën shpirtërore në 
shtëpinë tuaj. Detyrimi juaj i parë është ta vendosni në rregull vetë jetën 
tuaj shpirtërore nëpërmjet studimit të rregullt të shkrimeve të shenjta 
dhe lutjes së përditshme. Sigurojeni e nderojeni priftërinë tuaj dhe be-
sëlidhjet tuaja të tempullit; nxiteni familjen tuaj të bëjë të njëjtën gjë.11
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Një burrë i cili mban priftërinë, ka nderim për nënat. Nënave iu 
jepet një privilegj i shenjtë që të “lindin shpirtrat e njerëzve; sepse 
në këtë vazhdohet vepra e Atit . . ., që ai të mund të përlëvdohet” 
(DeB 132:63).

. . . Priftëria nuk mund ta vërë në veprim qëllimin e saj për-
fundimtar, as nuk mund të përmbushen qëllimet e Perëndisë, pa 
ndihmëset tona. Nënat kryejnë një punë që priftëria nuk mund ta 
bëjë. Për këtë dhuratë të jetës, priftëria duhet të ketë dashuri të 
pakufizuar për nënat e fëmijëve të tyre.

[Vëllezër,] nderojeni rolin e pashoq dhe të caktuar në mënyrë 
hyjnore të bashkëshortes suaj si një nënë në Izrael dhe nderojeni 
aftësinë e saj të veçantë për t’i lindur e rritur fëmijët. Ne jemi nën 
urdhërimin hyjnor për t’u shumëzuar e për ta mbushur tokën dhe 
për t’i rritur fëmijët tanë dhe nipërit e mbesat tona në dritë e të vër-
tetë (shih Moisiu 2:28; DeB 93:40). Ju merrni pjesë, si një partner i 
dashur, në përkujdesjen për fëmijët. Ndihmojeni atë që ta organizojë 
e mbajë siç duhet shtëpinë tuaj. Ndihmoni për të dhënë mësim, për 
të ushtruar e disiplinuar fëmijët tuaj.

Ju duhet t’ia shprehni rregullisht bashkëshortes dhe fëmijëve tuaj 
nderimin e respektin tuaj për të. Me të vërtetë, një prej gjërave më 
të madhërishme që një atë mund të bëjë për fëmijët e tij, është ta 
dojë nënën e tyre.12

Një burrë që e mban priftërinë, e pranon bashkëshorten e tij si një 
partnere në udhëheqjen e shtëpisë dhe të familjes, me një dituri të 
plotë për të gjitha vendimet që lidhen me të dhe me një pjesëmarrje 
të plotë në to. Për shkak të nevojës, duhet të ketë në Kishë dhe në 
shtëpi një drejtues që kryeson (shih DeB 107:21). Me anë të caktimit 
hyjnor, përgjegjësia për të kryesuar në shtëpi qëndron mbi mbajtësin 
e priftërisë (shih Moisiu 4:22). Zoti kishte për qëllim që bashkëshort-
ja të ishte një ndihmëse për burrin (fjala ndihmëse nënkupton bara-
zinë) – që është, një shoqëruese e barabartë dhe e nevojshme në një 
bashkëpunim tërësor. Kryesimi me drejtësi e bën të nevojshme një 
përgjegjësi të ndarë midis bashkëshortit e bashkëshortes; së bashku 
ju veproni me njohuri dhe merrni pjesë në të gjitha çështjet familjare. 
Kur një burrë vepron i pavarur ose pa u kushtuar vëmendje ndjenja-
ve dhe këshillës së bashkëshortes së tij në qeverisjen e familjes, do 
të thotë që ushtrohet një mbizotërim i padrejtë.13
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Ne ju nxitim ju, vëllezër, që ta mbani mend se priftëria është 
vetëm një autoritet i drejtë. Fitojeni respektin dhe vetëbesimin e 
fëmijëve tuaj nëpërmjet marrëdhënies suaj të dashur me ta. Një atë 
i drejtë i mbron fëmijët e tij me kohën dhe praninë e tij në veprim-
taritë dhe përgjegjësitë e tyre shoqërore, arsimore dhe shpirtërore. 
Shprehjet e dhembshura të dashurisë e përkujdesjes kundrejt fë-
mijëve janë përgjegjësia e babait po aq sa edhe e nënës. Thojuni 
fëmijëve tuaj që ju i doni.14

3
Shtëpitë tona duhet të jenë vende të dashurisë, 

lutjes e mësimdhënies së ungjillit.

Ne thjesht duhet të kemi dashuri e integritet moral dhe parime të 
fuqishme në shtëpitë tona. Ne duhet të kemi një zotim durues ndaj 
martesës e fëmijëve dhe ndaj vdekshmërisë. Ne duhet të dalin të suk-
sesshëm atje ku suksesi luan rolin më të madh për brezin e ardhshëm.

Sigurisht që familja më e fuqishme dhe më e bukur është ajo 
familje në të cilën e gjejmë çdo njeri të ndjeshëm ndaj ndjenjave të 
të tjerëve, duke u përpjekur që t’u shërbejë të tjerëve, duke u për-
pjekur që t’i jetojë në shtëpi parimet që ne i tregojmë në mjedise më 
publike. Na nevojitet të përpiqemi më shumë për ta jetuar ungjillin 
në rrethet tona familjare. Shtëpitë tona meritojnë zotimet tona më 
besnike. Një fëmijë ka të drejtën të ndiejë se në shtëpinë e tij ai është 
i sigurt, se atje ai ka një vend mbrojtjeje nga rreziqet dhe ligësitë e 
botës së jashtme. Uniteti dhe integriteti moral i familjes janë të do-
mosdoshme për ta siguruar këtë nevojë. Një fëmijë ka nevojë për 
prindër të cilët janë të lumtur në marrëdhënien e tyre me njëri-tjetrin, 
të cilët po punojnë me gëzim drejt përmbushjes së të jetuarit ideal 
si familje, të cilët i duan fëmijët e tyre me një dashuri të sinqertë e 
vetëmohuese dhe të cilët zotohen ndaj suksesit të familjes.15

Kur mbrëmjet familjare të shtëpisë u paraqitën fillimisht si pjesë e 
programit zyrtar të Kishës, Presidenca e Parë tha: “Nëse shenjtorët i 
binden kësaj këshille [për të mbajtur mbrëmje familjare të shtëpisë], 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 ndikimit të lig 
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dhe tundimeve që i mësyjnë ata.” Ne i ripohojmë bekimet e premtuara 
ndaj atyre që me besnikëri i mbajnë mbrëmjet familjare të shtëpisë.

Mbrëmjet e së hënës duhet të rezervohen për mbrëmjen familjare 
të shtëpisë. Udhëheqësit vendorë duhet të sigurohen që ndërtesat dhe 
godinat e Kishës të jenë të mbyllura, që asnjë aktivitet i lagjes apo i 
kunjit të mos planifikohet për mbrëmjet e së hënës dhe që të shman-
gen ndërprerje të tjera që i pengojnë mbrëmjet familjare të shtëpisë.

Theksimi kryesor i mbrëmjes familjare të shtëpisë duhet të jetë 
për familjet që të jenë së bashku për ta studiuar ungjillin. Ne u kuj-
tojmë të gjithëve që Zoti i ka këshilluar prindërit për t’ua mësuar 
fëmijëve të tyre ungjillin, për t’u lutur dhe për ta zbatuar Ditën e 
Shabatit. Shkrimet e shenjta janë burimi më i rëndësishëm për më-
simdhënien e ungjillit.16

Lutuni si familje si në darkë edhe në mëngjes. Çfarë bekimesh 
të mëdha vijnë në jetën e fëmijëve që i dëgjojnë prindërit e tyre t’i 
bëjnë kërkesë Zotit për mirëqenien e tyre. Sigurisht fëmijët, të cilët 
gjenden nën ndikimin e prindërve të tillë të drejtë, do të mbrohen 
më mirë ndaj ndikimeve të kundërshtarit.17

Me qëllim që prindërit dhe fëmijët të mund ta kuptojnë më mirë 
njëri-tjetrin, u përshtat nga Kisha një plan, i njohur si “Këshilli Fa-
miljar”. Ky këshill thirret e drejtohet nga prindërit dhe ndiqet nga 
të gjithë anëtarët e familjes. Ai i forcon lidhjet familjare, i siguron 
fëmijët që ata “i përkasin” [familjes] dhe i bind ata që prindërit in-
teresohen për problemet e tyre. Kjo mbledhje familjare u mëson 
respekt reciprok për njëri-tjetrin, mënjanon egoizmin dhe thekson 
Rregullën e Artë [shih Mateu 7:12] në shtëpi dhe të jetuarin e një 
jete të pastër. Adhurimi dhe lutja familjare mësohen, së bashku 
me mësimet për mirësinë dhe ndershmërinë. Problemi i familjes 
zakonisht përballet me dikë në një shkallë të tillë të ngushtë, sa që 
përmasat dhe rëndësia e tij e vërtetë nuk vlerësohen me lehtësi, 
por kur familjet janë të forta dhe të bashkuara në përpjekjen për t’i 
shërbyer Perëndisë dhe për t’i zbatuar urdhërimet e Tij, zhduken 
shumë prej problemeve tona të kohëve moderne.18

[Vëllezër,] merreni me seriozitet përgjegjësinë tuaj për t’ia mësuar 
ungjillin familjes suaj nëpërmjet mbrëmjes së rregullt familjare të 
shtëpisë, lutjes familjare, kohës shpirtërore dhe leximit të shkrimeve 
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të shenjta dhe çasteve të tjera të mësimdhënies. Kushtojini theksim 
të veçantë përgatitjes për shërbimin misionar dhe për martesën në 
tempull. Si patriark në shtëpi, ushtrojeni priftërinë tuaj nëpërmjet 
kryerjes së ordinancave të duhura për familjen tuaj dhe duke u 
dhënë bekime bashkëshortes dhe fëmijëve tuaj. Mbas shpëtimit tuaj 
vetjak, vëllezër, nuk ka asgjë kaq të rëndësishme për ju sa shpëtimi 
i bashkëshortes dhe fëmijëve tuaj.19

4
Një prind i suksesshëm është ai që e ka dashur një 

fëmijë, ka sakrifikuar dhe është kujdesur për të, i ka 
dhënë mësim atij dhe u ka shërbyer nevojave të tij.

Autoritetet e Përgjithshme kanë privilegjin e takimit dhe të njoh-
jes me anëtarë të Kishës anembanë botës, të cilët në mënyrë të 
vazhdueshme kanë jetuar një jetë të mirë dhe i kanë rritur familjet e 
tyre nën ndikimin e ungjillit. Këta shenjtorë i kanë përjetuar bekimet 
dhe ngushëllimin e madh që mund të vijnë kur i kthejmë sytë pas, 
si prindër, gjyshër e stërgjyshër, drejt përpjekjeve afatgjata dhe të 

“Ne duhet të jemi plot lutje dhe . . . t’ua bëjmë të njohur 
fëmijëve tanë dashurinë dhe shqetësimin tonë.”
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suksesshme të të qenit prindër. Sigurisht kjo është diçka që secili 
prej nesh do ta pëlqente.

Megjithatë, ka shumë vetë në Kishë dhe në botë që po jetojnë me 
ndjenja të fajit dhe të pavlefshmërisë, sepse disa prej bijve dhe bija-
ve të tyre janë endur ose e kanë humbur udhën larg prej tufës. . . .

. . . Ne e kuptojmë se prindërit e ndërgjegjshëm përpiqen të 
bëjnë gjithçka munden, sidoqoftë pothuajse të gjithë kanë bërë 
gabime. Dikush nuk futet në një projekt të tillë si të qenit prind 
pa e kuptuar shpejt se do të ketë shumë gabime përgjatë udhës. 
Sigurisht Ati ynë Qiellor e di, kur Ai i beson fëmijët e Tij shpirtërorë 
nën kujdesin e prindërve të rinj në moshë dhe pa përvojë, se do të 
ketë keqkuptime dhe gabime në gjykim. . . .

. . . Secili prej nesh është i pashoq. Secili fëmijë është i pashoq. Ash-
tu sikurse secili prej nesh e fillon nga një pikë e ndryshme në garën e 
jetës dhe ashtu sikurse secili prej nesh ka anë të ndryshme të forta dhe 
dobësi e talente, po ashtu secili fëmijë bekohet me një grup të vetin, 
të veçantë karakteristikash. Nuk duhet të hamendësojmë se Zoti do 
ta gjykojë suksesin e dikujt pikërisht në të njëjtën mënyrë si suksesin 
e një tjetri. Si prindër ne shpesh hamendësojmë se, në qoftë se fëmija 
jonë nuk bëhet një njeri me arritje të mëdha në çdo drejtim, ne kemi 
dështuar. Ne duhet të jemi të kujdesshëm në gjykimet tona. . . .

Një prind i suksesshëm është ai që e ka dashur një fëmijë, ai që 
ka sakrifikuar dhe ai që është kujdesur për të, që i ka dhënë mësim 
atij dhe që u ka shërbyer nevojave të tij. Nëse i keni bërë të gjitha 
këto dhe fëmija juaj ende është i pabindur ose shqetësimprurës, 
apo i dhënë pas gjërave të botës, mund të jetë fare mirë që ju, me-
gjithëkëtë, jeni një prind i suksesshëm. Ndoshta ka fëmijë që kanë 
ardhur në botë, të cilët do ta sfidonin cilindo çift të prindërve nën 
çfarëdolloj grupi rrethanash. Në mënyrë të ngjashme, ndoshta ka 
të tjerë që do ta bekonin jetën e pothuajse cilitdo babai ose cilësdo 
nëne dhe do të ishin një gëzim për ta.

Shqetësimi im sot është që ka prindër, të cilët mund të jenë duke 
shpallur gjykime të rrepta mbi veten dhe mund të jenë duke i lejuar 
këto ndjenja që ta shkatërrojnë jetën e tyre, kur në fakt ata kanë 
bërë gjithçka munden dhe duhet të vazhdojnë me besim.20
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Një atë ose një nënë [fëmija i të cilit ka shkuar në udhë të ga-
buar] nuk është i vetëm. Prindërit tanë të parë e dinin dhembjen 
dhe vuajtjen kur i panë disa prej fëmijëve të tyre të mos i pranonin 
mësimet për jetën e përjetshme. (Shih Moisiu 5:27.) Shekuj më vonë 
Jakobi arriti të dinte për xhelozinë dhe ndjenjat e këqija të bijve të 
tij më të mëdhenj kundrejt Jozefit të tij të dashur. (Shih Zanafilla 
37:1–8.) Profeti i madhërishëm, Alma, i cili pati një bir të quajtur 
Alma, iu lut për shumë kohë Zotit lidhur me sjelljen kryengritëse të 
birit të tij dhe pa dyshim që u pushtua nga shqetësimi dhe meraku 
rreth kundërshtimit e ligësisë që po shkaktonte biri i tij mes atyre 
që ishin anëtarë të Kishës. (Shih Mosia 27:14.) Ati ynë në Qiell gjith-
ashtu i ka humbur shumë prej fëmijëve të Tij shpirtërorë në botë; 
Ai i di ndjenjat e zemrës suaj. . . .

. . . Mos hiqni dorë nga shpresa për një djalë ose vajzë që ka 
shkuar në udhë të gabuar. Shumë veta, që janë dukur se ishin të 
humbur tërësisht, janë kthyer. Ne duhet të jemi plot lutje dhe, nëse 
është e mundur, t’ua bëjmë të njohur fëmijëve tanë dashurinë dhe 
shqetësimin tonë. . . .

. . . Dijeni se Ati ynë Qiellor do ta dallojë dashurinë dhe sakrificën, 
merakun dhe shqetësimin, madje edhe kur përpjekja jonë e madhe 
ka qenë e pasuksesshme. Zemrat e prindërve shpeshherë thyhen, si-
doqoftë ata duhet të kuptojnë që përgjegjësia përfundimtare qëndron 
mbi fëmijën, pasi prindërit ia kanë dhënë mësim parimet e duhura.

. . . Cilido qoftë hidhërimi, cilado qoftë dhembja, cilido qoftë 
meraku dhe ankthi, kërkoni një mënyrë për ta kthyer atë për për-
dorimin tuaj dobiprurës – ndoshta duke i ndihmuar të tjerët që t’i 
shmangin të njëjtat probleme ose ndoshta duke zhvilluar një kënd-
vështrim më të madh drejt ndjenjave të të tjerëve, të cilët po hasin 
vështirësi në një mënyrë të ngjashme. Sigurisht, ne do të kemi një 
kuptueshmëri më të thellë për dashurinë e Atit tonë Qiellor kur, 
nëpërmjet lutjes, ne më së fundi arrijmë të dimë se Ai na kupton 
dhe dëshiron që ne të shohim përpara. . . .

Kurrë nuk duhet ta lejojmë Satanin të na mashtrojë që të men-
dojmë se gjithçka ka mbaruar. Qofshim krenarë për gjërat e mira 
dhe të drejta që kemi bërë; mohofshim dhe largofshim nga jeta jonë 
ato gjëra që janë të gabuara; shikofshim te Zoti për falje, forcë e 
ngushëllim; dhe më pas ecshim përpara.21



K a P i T u l l i  1 7

233

5
Shtëpitë tona duhet të jenë vende të shenjta 
ku parimet e ungjillit mund të jetohen dhe 

ku mund të banojë Shpirti i Zotit.

Ne shpresojmë që ju nuk do të mposhteni nga shkurajimi në 
përpjekjet tuaja për ta rritur familjen tuaj në drejtësi. Mbani mend 
se Zoti ka urdhëruar këtë: “Por dishepujt e mi do të qëndrojnë në 
vende të shenjta dhe nuk do të lëvizen” (DeB 45:32).

Ndërkohë që disa njerëz e interpretojnë këtë që të nënkuptojë 
tempullin, të cilin sigurisht e nënkupton, kjo mund të përfaqëso-
jë gjithashtu shtëpitë në të cilat ne jetojmë. Nëse ju do të punoni 
me zell për t’i udhëhequr familjet tuaja me drejtësi, duke i nxitur 
e duke marrë pjesë në lutje të përditshme familjare, në leximin e 
përditshëm të shkrimeve të shenjta, në mbrëmjen familjare të shtë-
pisë, dhe nëse e doni dhe mbështetni njëri-tjetrin në të jetuarin e 
mësimeve të ungjillit, ju do t’i merrni bekimet e premtuara nga Zoti 
në rritjen e pasardhësve të drejtë.

Në një botë gjithnjë e më shumë të ligë, sa thelbësore është që se-
cili prej nesh “të qëndroj[ë] në vende të shenjta” dhe të zotohet që të 
jetë i vërtetë dhe besnik ndaj mësimeve të ungjillit të Jezu Krishtit.22

Për të arritur sukses në familje, prindërit duhet të kenë dashuri e 
respekt për njëri-tjetrin. Bashkëshortët, mbajtësit e priftërisë, duhet të 
tregojnë vlerësimin më të lartë për bashkëshortet e tyre përpara fëmijë-
ve të tyre dhe bashkëshortet duhet t’i duan e përkrahin bashkëshortët e 
tyre. Si rrjedhojë, fëmijët do të kenë dashuri për prindërit e tyre dhe për 
njëri-tjetrin. Shtëpia, atëherë, do të bëhet një vend i shenjtë ku parimet 
e ungjillit mund të jetohen në mënyrën më të mirë dhe ku mund të 
banojë Shpirti i Zotit. Të jesh një atë i suksesshëm ose një nënë e suk-
sesshme, është shumë më tepër sesa të ngrihesh drejt posteve udhë-
heqëse ose vendeve të larta në biznes, qeveri apo në punët e botës. 
Shtëpia me raste mund të duket një vend i zakonshëm, me detyrat e 
saj të përditshme, prapëseprapë suksesi i saj duhet të jetë veprimtaria 
më e madhërishme nga të gjitha veprimtaritë tona në jetë.23
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Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Ndërkohë që rishikoni mësimet e Presidentit Hanter në pjesën 1, 

merrni parasysh rëndësinë e familjes. Cila është përgjegjësia e 
Kishës për familjen? Si mund t’i mbrojmë e forcojmë familjet tona?

• Përsiatni mësimet e Presidentit Hanter rreth prindërve që janë part-
nerë në udhëheqjen e shtëpisë (shih pjesën 2). Si mund t’i ndih-
mojnë këto mësime si etërit ashtu edhe nënat? Si mund të bëhen të 
bashkuar prindërit në rritjen e fëmijëve të tyre? Merrni parasysh se 
si mund ta përmirësoni “klimën shpirtërore” në shtëpinë tuaj.

• Në pjesën 3, Presidenti Hanter jep këshillë për ngritjen e një fa-
miljeje të fortë. Si mund të ndërtojmë “unitet dhe integritet [më 
të madh] moral [të] familjes”? Si e ka bekuar mbrëmja familjare 
e shtëpisë familjen tuaj? Si e kanë bekuar familjen tuaj studimi i 
shkrimeve të shenjta si familje dhe lutja familjare?

• Si mund t’i ndihmojnë mësimet e Presidentit Hanter në pjesën 4, 
prindërit e një fëmije që ka shkuar në udhë të gabuar? Si mund 
t’i përdorin prindërit që po përjetojnë hidhërim e dhembje, këto 
për qëllime dobiprurëse? Çfarë mund të bëjnë prindërit, gjyshërit, 
udhëheqësit e rinisë dhe njerëz të tjerë për t’i ndihmuar fëmijët 
të cilët shkojnë në udhë të gabuar?

• Pas leximit të seksionit 5, mendoni mbi mësimet e dhëna nga 
Presidenti Hanter rreth bërjes së shtëpive tona “vende të shenjta”. 
Cilat janë disa sfida që i hasim kur e bëjmë këtë? Si mund të për-
piqemi për t’i bërë shtëpitë tona vende të shenjta?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Eksodi 20:12; Ligji i Përtërirë 6:4–7; Psalmeve 127:3–5; Efesianëve 

6:1–4; Enosi 1:1–3; Mosia 4:14–15; Alma 56:45–48; 3 Nefi 18:21; 
DeB 68:25–28; 93:40; 121:41–46

Ndihmë për Mësimdhënien
Kërkojuni anëtarëve të klasës që të punojnë në dyshe dhe të 

planifikojnë se si ata do ta japin mësim një pjesë të kapitullit në një 
mbrëmje familjare të shtëpisë. Si mund t’i bëjmë mësimet domethë-
nëse për fëmijët dhe rininë? Ftojini disa nga dyshet që t’ua tregojnë 
planet e tyre klasës.
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Dhjetë urdhërimet përfshijnë këshillimin vijues: “Nuk do të bësh 
dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd” (eksodi 20:16).
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Ne Besojmë në të 
Qenit të Ndershëm

“Nëse do të donim ta kishim shoqërimin e Mësuesit 
dhe të Shpirtit të Frymës së Shenjtë, ne duhet të 
jemi të ndershëm me veten tonë, të ndershëm 

me Perëndinë dhe me bashkëqeniet tona.”

Nga Jeta e Hauard W. Hanterit
Ndërkohë që prisnin të bënin një vizitë turistike në Kështjellën 
Hërst në Kaliforni, Presidenti e Motra Hanter dhe një çift tjetër shku-
an me makinë te një dyqan i vogël. Teksa po shihnin përreth dy-
qanit, “Plaku Hanter shkoi te banaku, numëroi disa karamele [dhe] 
e pagoi shitësin 10 qindarka”. Të dy çiftet më pas hipën sërish në 
makinë dhe filluan të udhëtonin për t’u kthyer te kështjella për vi-
zitën. Në udhë e sipër, “Plaku Hanter ua dha karamelet të gjithëve 
një e nga një e më pas përsëri dhe papritur ishte e qartë për të që 
duhej t’i kishte numëruar gabim, sepse ne kishim përfunduar me 11 
copë në vend të 10 copëve për të cilat ai kishte paguar.

Ai mund ta kishte anashkaluar gabimin. Në fund të fundit, ish-
te thjesht një qindarkë dhe ne ishim në një farë nxitimi tani që të 
arrinim për vizitën turistike. Kush do ta dallonte ndryshimin apo 
kush do të shqetësohej? Por ai as që mendoi dy herë për të. Bëri një 
rrotullim të makinës dhe u nis duke iu ngjitur udhës që të kthehej 
te dyqani. . . . Ai ia shpjegoi problemin një shitësi tjetër, kërkoi falje 
për gabimin dhe ia pagoi qindarkën shtesë shitësit të habitur.” 1

Për Hauard W. Hanterin, ishte e rëndësishme të ishte i ndershëm 
në gjëra të vogla, ashtu edhe në gjëra të mëdha.

Ai i mësoi bijtë e tij rreth integritetit moral nëpërmjet shembullit 
të tij. “Çfarë di rreth ndershmërisë dhe integritetit moral ka ardhur 
në përmasë të madhe nëpërmjet asaj që njerëzit më kanë thënë 
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rreth babait tim”, tha Riçard Hanteri. Një herë Riçardi shkoi me 
babanë e tij në një mbledhje pune ku po diskutohej një projekt i 
ndërlikuar. Ndërkohë që ishin jashtë gjatë një pushimi, Riçardi dhe 
një prej burrave po flisnin rreth mbledhjes. Riçardi tha se ndoshta 
do të kishte një kohë të gjatë pritjeje për ta filluar projektin, sepse 
do të kërkonte një sasi të pamasë dokumentesh ligjore. Burri e ko-
rrigjoi Riçardin, duke i thënë atij se projekti mund të fillonte përpara 
se të përfundoheshin dokumentet, ngaqë njerëzit e dinin se Hauard 
W. Hanteri do të bënte gjithçka që ai tha se do ta bënte.2

Në vitin 1962, Presidenti Hanter i foli rinisë së Kishës dhe shpre-
hu bindjen e tij rreth rëndësisë së të qenit të ndershëm:

“Një jetë e lumtur do të vijë te secili prej nesh nëse do të jemi 
vërtet të ndershëm – të ndershëm me etërit dhe nënat tona, qoftë 
për sa i përket daljes në takime, detyrave tona të shkollës, fëmijëve 
me të cilët shoqërohemi apo frekuentimit të kishës; të ndershëm 
me peshkopët tanë – duke e pranuar këshillën e tyre, duke iu tre-
guar atyre të vërtetën rreth vetes sonë, duke paguar një të dhjetë të 
ndershme, duke jetuar një jetë të pastër, të dëlirë; të ndershëm me 
shkollat tona – duke mos mashtruar kurrë në asnjë pjesë të vep-
rimtarive tona, qoftë brenda në klasë apo në godinat e shkollës; të 
ndershëm në pagesën e kërkuar, qoftë në lojëra apo filma, ose në 
kryerjen e pjesës sonë të përgjegjësive në një festë; të ndershëm 
me shokët e shoqet tona – kurrë duke mos përfituar prej tyre, kurrë 
duke mos i mashtruar ata, kurrë duke mos i çuar ata drejt tundimit; 
të ndershëm me Zotin vetë”.3

Mësime të Hauard W. Hanterit
1

Zoti na këshillon të jemi të ndershëm.

Shkrimi i shenjtë është i mbushur me këshillime për të qenë të 
ndershëm dhe urdhërimet janë të shumta lidhur me faktin që ne 
duhet të jemi të ndershëm. Ne mendojmë për to si të shkruara me 
shkronja të mëdha: NUK DO TË – nuk do të vjedhësh, nuk do të bësh 
dëshmi të rreme, nuk do të dëshirosh [shih Eksodi 20:15–17]. . . .

Disa prej shembujve më të zakonshëm të mungesës së nder-
shmërisë janë këta:
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1. Vjedhja. Rrallë lexoj një gazetë pa gjetur një numër raportesh 
për grabitje, vjedhje me dhunë, rrëmbime çantash, vjedhje të mallra-
ve në dyqane, vjedhje makinash dhe një mori gjërash të tjera. Edhe 
në godinat tona kishtare ka raporte për vjedhje të vogla.

2. Mashtrimi. Gazetat mbartin histori të ngjashme të ndërvepri-
meve hileqare në marrëdhëniet financiare, në ndërveprimet e biz-
neseve, mashtrime në investime dhe gjëra të tjera që ia tërheqin 
vëmendjen publikut. Ka disa njerëz që do të mashtronin gjatë viteve 
të tyre të shkollës dhe disa do të mashtronin në provime.

3. Shkelja e standardeve të Fjalës së Urtësisë. Këto janë standarde 
të Kishës. Ato nuk janë shkelje të standardeve të botës. Por juve ju 
është dhënë fjala e Zotit lidhur me këtë çështje.

4. Shkeljet e rregullave të trafikut rrugor. Një njeri nuk mund të 
jetë në thelb i ndershëm dhe t’i shkelë ligjet e përpiluara nga sho-
qëria dhe qeveria për mirëqenien e njerëzve të tjerë.4

“Nuk do të bësh dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd” [Eksodi 
20:16]. Kryesisht ky urdhërim i drejtohet dëshmisë së rreme në pro-
cedurat gjyqësore, por ai shtrihet për t’i mbuluar të gjitha deklarimet 
që janë në fakt të rreme. Çfarëdo e pavërtetë që priret ta dëmtojë 
një njeri tjetër në të mirat e tij materiale, si person ose si karakter, 
është kundër shpirtit dhe fjalës së këtij ligji. Ndrydhja e së vërtetës, 
e cila çon si përfundim drejt të njëjtit lëndim, është gjithashtu një 
shkelje e këtij urdhërimi.

“Nuk do të dëshirosh shtëpinë e të afërmit tënd; nuk do të dëshi-
rosh gruan e të afërmit tënd, as shërbëtorin e tij, as shërbëtoren e tij, 
as lopën e tij, as gomarin e tij, as asgjë tjetër që është e të afërmit tënd” 
[Eksodi 20:17]. Të dëshirosh do të thotë të lakmosh diçka, të kesh mall 
për diçka, të pëlqesh shumë diçka që i përket një njeriu tjetër. Dëshi-
ra për të fituar gjëra të mira nuk është një shkelje, por dëshira për t’i 
marrë ato prej dikujt tjetër në mënyrë të paligjshme është një gabim. 
Lidhur me këtë, është mirë për ne që të kuptojmë se mirësia apo ligësia 
nuk fillon kur ndodh veprimi, por kur dikush e ngul zemrën te diçka.5

Zoti e urren një shikim kryelartë, një gjuhë gënjeshtare, një zemër 
që kurdis plane të liga, këmbët që turren me vrap drejt së keqes, 
një dëshmitar të rremë që thotë gënjeshtra [dhe] atë që shtie grindje 
midis vëllezërve [shih Fjalët e Urta 6:16–19]. Si shenjtorë të ditëve të 
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mëvonshme, a mund t’ia dalim të bëjmë ndonjë gjë që Zoti e urren? 
Sa shpesh ka folur Ai kundër pandershmërisë! 6

2
Ne zhvillojmë ndershmëri në gjërat e 

vogla, të zakonshme të jetës.

Nëse jemi të ndjeshëm ndaj marrëdhënies sonë me Shpëtimtarin, 
ne duhet të jemi të ndershëm në gjëra të vogla, si edhe në gjëra të 
mëdha.7

Kur përpiqemi për arritje dhe sukses, shumë prej kohës sonë har-
xhohet duke e menduar dhe studiuar ndërlikimin që ne shpesh gjej-
më kohë për të thjeshtat – gjërat e thjeshta, gjërat e vogla që janë në 
të vërtetë baza mbi të cilën ne ndërtojmë dhe pa të cilën një themel i 
fuqishëm nuk mund të ekzistojë. Një ndërtesë mund të ngrihet drejt 
qiellit dhe ne mund ta shohim atë me mahnitje për shkak të përmasës 
dhe lartësisë së saj të madhe; sidoqoftë, ajo nuk mund të qëndrojë 
nëse themeli i saj nuk hidhet brenda shkëmbit ose në çelik e beton.

Karakteri duhet të ketë një themel të tillë. Jua tërheq vëmendjen 
tuaj drejt parimit të ndershmërisë. Përse ndodh që shumë njerëz 
besojnë në parimet e larta dhe krenare të ndershmërisë, por përsëri 
ka shumë pak që janë të gatshëm të jenë tërësisht të ndershëm?

[Shumë] vite më parë pati afishe në korridoret dhe hyrjet e godi-
nave tona kishtare, të cilat titulloheshin: “Jini të Ndershëm me Veten 
Tuaj”. Shumica e tyre u përkiste gjërave të vogla, të zakonshme të 
jetës. Ky është mjedisi ku zhvillohet parimi i ndershmërisë.

Ka disa njerëz që do ta pohojnë se është e gabuar moralisht të jesh 
i pandershëm në gjëra të mëdha, prapëseprapë besojnë se kjo është 
e justifikueshme nëse ato gjëra janë të një rëndësie më të vogël. . . .

Më kujtohet një i ri që ishte në kunjin tonë kur unë shërbeva si 
president kunji. Ai shoqërohej përreth me një turmë që mendonte 
se ishte diçka e mençur që të bënin gjëra që nuk ishin të drejta. Në 
pak raste ai u zu në disa shkelje të vogla. Një ditë pata një telefonatë 
nga rajoni i policisë dhe më thanë se atë po e mbanin atje për shkak 
të shkeljes së rregullave të trafikut rrugor. E kishin kapur duke e 
ngarë makinën më shpejt sesa kufiri i lejuar, sikurse e kishte bërë 
edhe në disa raste të tjera përpara kësaj here. Duke e ditur që gjërat 
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që ai po bënte mund ta pengonin që të shkonte në një mision, ai 
hoqi dorë prej tyre dhe kur ishte 19 vjeç, e mori thirrjen e tij.

Nuk do ta harroj kurrë bisedën që patëm kur ai u kthye. Më 
tha se ndërkohë që ishte në fushën e misionit, ai shpesh kishte 
menduar për shqetësimin që kishte shkaktuar nëpërmjet bindjes së 
gabuar se shkelja e gjërave të vogla nuk ishte e rëndësishme. Por 
një ndryshim i madh kishte ardhur në jetën e tij. Ai kishte arritur të 
kuptonte se nuk ka lumturi apo kënaqësi në shkeljen e ligjit, qoftë 
ai ligji i Perëndisë apo ligjet që shoqëria vendos për ne.8

3
Ne mund t’i shërbejmë Perëndisë duke qenë 
të ndershëm dhe të drejtë në marrëdhëniet 

tona personale dhe të punës.

Feja mund të jetë pjesë e punës sonë të përditshme, e biznesit tonë, 
e blerjes dhe shitjes sonë, ndërtimit, transportit, prodhimit, tregtisë apo 
profesionit tonë ose pjesë e gjithçkaje që ne bëjmë. Ne mund t’i shër-
bejmë Perëndisë me anë të ndershmërisë dhe marrëdhënieve të drejta 
në ndërveprimet tona të biznesit, në të njëjtën mënyrë që e bëjmë në 
adhurimin e së dielës. Parimet e vërteta të krishterimit nuk mund të 
veçohen dhe ndahen nga biznesi e nga punët tona të përditshme.9

Nëse feja ka ndonjë domethënie për ne, ajo duhet të jetë diçka që 
na jep shtytje në jetën tonë. Nuk besoj se feja mund të degradohet 
deri te një fjalim nga një shërbestar për një orë të dielën dhe të mos 
ketë ndonjë domethënie në jetën tonë. Nëse nuk hyn në jetën tonë 
individuale – në jetën tonë familjare – në jetën tonë të biznesit – 
dhe në gjithçka që bëjmë, atëherë feja ka pak domethënie për ne 
dhe bëhet thjesht një idhull që të vendoset në një vend të lartë dhe 
të adhurohet vetëm me raste.10

Ç’ndryshim i madh do t’i vinte botës nëse ne të gjithë mund të 
mbështeteshim te të tjerët për aq sa i takon ndershmërisë! Njerëzit 
do të kishin vetëbesim të përsosur te njëri-tjetri në marrëdhëniet 
personale dhe të punës. Nuk do të kishte . . . mosbesim midis pu-
nonjësve dhe drejtuesve. Do të kishte integritet në pozitat publike 
e në punët qeveritare dhe kombet do të jetonin në paqe, në vend 
të trazirës që e shohim në botë në kohën e tanishme. . . .
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Në marrëdhëniet e punës ka disa njerëz që do të ndërmarrin një 
përfitim të pandershëm nëse vendoset përpara tyre. Ata e arsyetoj-
në dhe e justifikojnë qëndrimin e tyre duke thënë se në punë një 
njeri pritet që ta përdorë çdo përfitim të ofruar. Ndërveprime të tilla 
mund të lidhen me shuma të mëdha parash, por në parim ato nuk 
janë aspak të ndryshme nga dështimi për ta kthyer një qindarkë 
që i është paguar më shumë nga një shitës një njeriu i cili e vuri re 
gabimin. Ajo është një formë mashtrimi.11

Më lejoni të sugjeroj një përkufizim të “punësimit të nderuar”. 
Punësimi i nderuar është një punësim i ndershëm. Jepet vlera e 
drejtë dhe nuk ka gënjeshtra, mashtrim ose hile. Produkti ose shër-
bimi i [këtij punësimi] është i një cilësie të lartë dhe punëdhënësi, 
myshteriu, klienti ose pacienti merr më shumë nga çfarë ai ose ajo 
priste. Punësimi i nderuar është i moralshëm. Nuk përfshin asgjë 
që do ta zhvleftësonte të mirën publike ose moralshmërinë. Për 
shembull, nuk përfshin trafikimin e pijeve alkoolike, narkotikëve 
të paligjshëm ose kumarin. Punësimi i nderuar është dobiprurës. Ai 
siguron të mira materiale ose shërbime që e bëjnë botën një vend 
më të mirë në të cilin të jetohet.12

jobi shpalli: “Nuk do të heq dorë nga ndershmëria ime” ( jobit 27:5).
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4
Integriteti moral na mbron nga ligësia, na ndihmon të 
jemi të suksesshëm dhe do t’i shpëtojë shpirtrat tanë.

Tundimet e ligësisë na rrethojnë nga çdo anë. Pa mbrojtjen e 
integritetit moral, ne jemi në mëshirën e të gjitha llojeve të mëkatit 
dhe gabimeve.

Jobi nuk pati vështirësi me këto probleme. Ai u mbrojt nga vetë 
integriteti i tij moral. Kjo është mënyra se si u ndje ai:

“Deri sa të ketë një frymë jete tek unë dhe të jetë fryma e Perën-
disë në flegrat e hundës sime,

buzët e mia nuk do të thonë asnjë ligësi, as gjuha ime nuk ka për 
të shqiptuar asnjë gjë të rreme. . . .

Do të qëndroj i patundur në drejtësinë time, pa bërë lëshime; 
zemra nuk më qorton asnjë nga ditët e mia” ( Jobit 27:3–4, 6).

Sa frymëzuese! Për shkak të forcës së tij, ai nuk pati asnjë shqe-
tësim për tundimet e parëndësishme në të cilat bien shumica e nje-
rëzve. Jobi kishte ndërtuar brenda jetës së tij një forcë dhe kënaqësi 
që Satani vetë nuk mund ta dërrmonte. Është gjithashtu interesante 
të shohim se si Perëndia u kënaq me të: “Sepse mbi dhe nuk ka 
asnjë tjetër si ai që të jetë i ndershëm, i drejtë, të ketë frikë nga 
Perëndia dhe t’i largohet së keqes[, dhe] ai qëndron i patundur në 
ndershmërinë e tij” ( Jobit 2:3).

Kjo cilësi e lartë e integritetit është tërësisht në dispozicionin 
tonë. Nëse përdoret siç duhet, ai do t’i zgjidhte të gjitha proble-
met tona në qeveri, fe, industri dhe në jetën tonë vetjake. Ai do ta 
zhdukte ndëshkimin e tmerrshëm të krimit, divorcit, varfërisë dhe 
mjerimit. Do të na bënte të suksesshëm këtu dhe do të na i shpë-
tonte shpirtrat tanë në botën pas kësaj.

Një nga arritjet më të mëdha të jetës sonë është që të nxitë një 
integritet të ndershëm, të zellshëm brenda vetes sonë. Kjo do të 
thotë që ne bëhemi të fortë shpirtërisht, të sinqertë intelektualisht, 
të ndershëm moralisht dhe gjithmonë të përgjegjshëm personalisht 
kundrejt Perëndisë. Integriteti është ai çelës i artë që do ta çelë 
derën drejt pothuajse çdo suksesi.13
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5
Gëzimi i vërtetë rrjedh nga të qenit të ndershëm 

me vetveten, me të tjerët dhe me Perëndinë.

Ne shpesh flasim për atë referencë në shkrimet e shenjta: “Nje-
rëzit janë, që ata të mund të kenë gëzim” [2 Nefi 2:25]. Ka gëzim 
që i vjen dikujt nga të qenit i ndershëm. Më lejoni t’ju tregoj se 
si. Nëpërmjet këtij mjeti ju mund të keni shoqërimin e Mësuesit 
dhe mund të keni Shpirtin e Frymës së Shenjtë. Shkeljet e kodit të 
ndershmërisë do t’ju bëjnë t’i humbisni këto dy bekime të mëdha. 
A mund të mendoni se dikush që do të gënjente ose mashtronte 
. . . do ta kishte shoqërimin e Mësuesit ose do ta kishte Shpirtin e 
Frymës së Shenjtë?

. . . Ne gjithmonë duhet të kujtojmë që nuk jemi kurrë vetëm. 
Nuk ka asnjë veprim, që nuk vëzhgohet; nuk ka asnjë fjalë të thënë, 
që nuk dëgjohet; nuk ka asnjë mendim të lindur në mendjen e nje-
riut që nuk njihet nga Perëndia. Nuk ka errësirë që mund t’i fshehë 
gjërat që ne bëjmë. Ne duhet të mendojmë përpara se të veprojmë.

A mendoni se mund të jeni vetëm kur kryeni një veprim të pa-
ndershëm? A mendoni se mund të mos vëzhgoheni kur mashtroni 
në një provim, edhe pse ju jeni i vetmi njeri në dhomë? Ne duhet 
të jemi të ndershëm me veten tonë. Nëse do të donim ta kishim 
shoqërimin e Mësuesit dhe të Shpirtit të Frymës së Shenjtë, ne duhet 
të jemi të ndershëm me veten tonë, të ndershëm me Perëndinë dhe 
me bashkëqeniet tona. Kjo çon në gëzim të vërtetë.14

Zoti i njeh mendimet tona më të brendshme [shih DeB 6:16]. Ai 
e merr vesh çdo veprim që ne bëjmë. Ne do të takohemi me Të 
një ditë dhe do ta shohim ballë për ballë. A do të jemi krenarë për 
analin e jetës sonë?

Ne e bëjmë atë anal çdo ditë. Çdo veprim, çdo mendim është pje-
së e tij. A do të jemi krenarë për të? Ne do të jemi, nëse e kemi bërë 
gjithçka mundemi – nëse kemi qenë të ndershëm me veten tonë, 
me njerëzit tanë të dashur, me miqtë tanë, me gjithë njerëzimin. . . .

Të bekuar janë ata që janë të ndershëm. . . .

Të bekuar janë ata që janë të bindur ndaj Zotit.
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Ata janë ata që janë të lirë – që janë të lumtur – që mund të ecin 
me kokat lart. Ata kanë respekt për veten e tyre. Ata kanë respektin 
e atyre që i njohin më mirë nga të tjerët.

Dhe mbi të gjitha, ata kanë respektin dhe bekimin e Atit tonë në 
Qiell. Jezusi na fton që ta ndjekim Atë. Shtigjet e Tij janë të drejta 
dhe të pastra, dhe të çiltra, dhe të ndershme. Le ta ndjekim Atë drejt 
jetës së begatë të lumturisë. Është e vetmja udhë.15

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Rishikoni shembujt e mungesës së ndershmërisë që Presidenti Han-

ter i përcakton në pjesën 1. Cilat janë disa pasoja të atyre praktikave 
të pandershme? Çfarë mund të na mësojnë ato pasoja rreth arsyes 
përse Zoti vendos kaq shumë theksim mbi qenien të ndershëm?

• Përsiatni mësimet e Presidentit Hanter rreth qenies të ndershëm 
në gjëra të vogla dhe qenies të ndershëm me veten tonë (shih 
pjesën 2). Përse është e nevojshme të jemi të ndershëm në “gjëra 
të vogla”? Çfarë do të thotë të jemi të ndershëm me veten tonë? 
Si mund t’i mposhtim tundimet për t’i justifikuar madje veprimet 
më të vogla në dukje të mungesës së ndershmërisë?

• Presidenti Hanter thekson nevojën për ta bërë besimin fetar pjesë 
të gjithçkaje që bëjmë në jetën tonë të përditshme (shih pjesën 
3). Në ç’mënyrë mund t’i jetojmë më mirë mësimet në këtë pjesë? 
Si mund ta japim mësim ndershmërinë në mënyrë më frytdhënë-
se në shtëpitë tona?

• Në pjesën 4, Presidenti Hanter përmend disa bekime që vijnë nga 
të jetuarit me integritet moral. Si e zhvillon një njeri integritetin 
moral? Si jeni bekuar ju kur keni jetuar të vërtetë ndaj standarde-
ve të Zotit?

• Si na sjell gëzim të qenit të ndershëm? (Shih pjesën 5.) Përse të 
qenit të ndershëm është i domosdoshëm për ne për ta pasur 
shoqërimin e Frymës së Shenjtë? Si na bën të lirë të qenit të 
ndershëm?
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Shkrime të Shenjta Përkatëse
Jobit 27:5; 31:5–6; Psalmeve 15; Fjalët e Urta 20:7; Alma 53:20–21; 

DeB 10:25–28; 42:20–21, 27; 51:9; 124:15; 136:20, 25–26; Nenet e 
Besimit 1:13

Ndihmë për Studimin
Ndërsa lexoni, “nënvizoni dhe shënoni fjalët ose shprehjet që 

të mund të dalloni ndryshimet ndërmjet ideve në një [paragraf ] 
të vet[ëm]. . . . Në anë të fletës shkruani referencat e shkrimeve të 
shenjta që qartësojnë paragrafët që po studioni” (Predikoni Ungjillin 
Tim [2005], f. 23).

Shënime
 1. Doug Brinley, “President Hunter Taught 

Value of a Penny’s Worth of Integrity”, 
Church News, 3 dhjetor 1994, f. 11; shih 
edhe “Loved by All Who Knew Him: 
Stories from Members”, Ensign, prill 
1995, f. 19–20.

 2. Shih Don L. Searle, “President 
Howard W. Hunter, Acting President of 
the Quorum of the Twelve Apostles”, 
Ensign, prill 1986, f. 24.

 3. “We Believe in Being Honest” (dorë-
shkrim i një bisede të dhënë në Seritë e 
Mbledhjeve rreth Vatrës për Rininë, 10 
prill 1962), f. 8–9, Church History Li-
brary, Salt Lake City; shenjat e pikësimit 
të përshtatura.

 4. “Basic Concepts of Honesty”, New Era, 
shkurt 1978, f. 4–5.

 5. Në Conference Report, prill 1965, f. 
57–58; shih edhe “And God Spake 
All These Words”, Improvement Era, 
qershor 1965, f. 511–512.

 6. “We Believe in Being Honest”, f. 8.
 7. “Basic Concepts of Honesty”, f. 5.
 8. “Basic Concepts of Honesty”, f. 4–5.
 9. Në Conference Report, tetor 1961, f. 

108.
 10. The Teachings of Howard W. Hun

ter, red. Clyde J. Williams (1997), f. 
261–262.

 11. The Teachings of Howard W. Hunter, 
f. 90–91.

 12. “Prepare for Honorable Employment”, 
Ensign, nëntor 1975, f. 122–123.

 13. The Teachings of Howard W. Hunter, 
f. 92.

 14. “Basic Concepts of Honesty”, f. 5.
 15. The Teachings of Howard W. Hunter, 

f. 88.
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Angazhimi Ynë në Perëndi

“Një jetë e suksesshme . . . kërko[n] angazhim – 
angazhim me gjithë shpirt, të mbajtur thellë dhe të 

ushqyer përjetësisht ndaj parimeve që e dimë se janë 
të vërteta në urdhërimet që ka dhënë Perëndia.”

Nga Jeta e Hauard W. Hanterit
Kur Hauard W. Hanteri u thirr si anëtar i Kuorumit të Të Dymbë-
dhjetëve, ai deklaroi: “Unë e pranoj, pa rezerva, thirrjen që më keni 
bërë dhe jam i gatshëm t’ia kushtoj jetën time dhe gjithçka kam këtij 
shërbimi”.1

Plaku Hanter iu përmbajt angazhimit të tij. Pasi u shugurua Apos-
tull, ai u kthye në Kaliforni për të përmbushur detyrime të Kishës dhe 
të biznesit dhe për të filluar përgatitjen për t’u transferuar në Solt- Lejk- 
Siti. Ishte e vështirë për Plakun dhe Motrën Hanter që të linin familjen 
dhe miqtë e tyre në Kaliforni – dhe për Plakun Hanter të linte punën 
e tij si avokat. Kur e mbaroi karrierën e tij si avokat, ai shkroi:

“Sot përfundova shumicën e punës sime në zyrë. Thuajse të gji-
tha çështjet e hapura janë përfunduar. Isha vetëm sot në zyrë me 
perceptimin që puna ime me drejtësinë tani ishte drejt fundit. Bëra 
shënime në një numër dosjesh dhe i lashë mbi tavolinë. . . . Isha aq 
i mërzitur saqë ndihesha i sëmurë ndërsa lashë zyrën. Unë e kam 
pëlqyer punën e drejtësisë dhe ka qenë jeta ime për të paktën disa 
vite, por megjithëkëtë jam i kënaqur dhe i lumtur t’i përgjigjem 
thirrjes së mrekullueshme që më ka ardhur në Kishë.” 2

Plaku Hanter e dinte nga përvoja vetjake se “t’i nënshtrohesh vull-
netit të Atit tonë nuk është gjithmonë e lehtë” 3. Sidoqoftë, ai e dinte 
rëndësinë e të qenit tërësisht i angazhuar në Perëndi. Lidhur me 
angazhimin, ai shkroi: “Shumë njerëz nuk e kuptojnë përse njerëz 
të besimit tonë fetar u përgjigjen thirrjeve të bëra për të shërbyer 
ose zotimit që bëjmë për të dhënë gjithçka kemi. Unë e kam pëlqyer 
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Një mënyrë që ne mund të tregojmë “angazhim tërësor” dhe “përkushtim 
[të] plotë” nga ana jonë është t’u shërbejmë atyre në nevojë.
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tërësisht punën me drejtësinë, por kjo thirrje që më ka ardhur do të 
jetë tejet më e rëndësishme sesa profesioni apo përfitimi monetar”.4

Mësime të Hauard W. Hanterit
1

Ati ynë në Qiell kërkon angazhimin tonë 
tërësor, jo thjesht një ndihmesë.

Kur mendoj për bekimet që Perëndia na ka dhënë dhe bukuritë 
e shumta të ungjillit të Jezu Krishtit, unë jam i vetëdijshëm se gjatë 
gjithë jetës sonë neve na kërkohet të japim disa ndihmesa në këm-
bim, ndihmesa në kohë apo në para ose nga burime të tjera. Këto 
janë të gjitha të vlerësuara dhe të gjitha të nevojshme, por ato nuk 
përbëjnë ofrimin tonë të plotë ndaj Perëndisë. Përfundimisht, ajo 
që Ati ynë në Qiell do të kërkojë nga ne është më shumë se një 
ndihmesë; ajo është një angazhim tërësor, një përkushtim i plotë, 
gjithçka që ne jemi dhe që ne mund të jemi.

Lutem të kuptoni se unë nuk flas vetëm për angazhim në Kishë 
dhe në veprimtaritë e saj, edhe pse këto gjithmonë duhet të forco-
hen. Jo, unë flas më konkretisht për një angazhim që shfaqet në 
sjelljen tonë vetjake, në ndershmërinë tonë vetjake, në besnikërinë 
tonë ndaj shtëpisë e familjes dhe komunitetit, si dhe në Kishë. . . .

Më lejoni të kujtoj shkurtimisht vetëm një nga ato shembuj të mre-
kullueshëm nga shkrimet e shenjta ku tre persona relativisht të rinj 
u qëndruan parimeve të tyre dhe mbajtën ndershmërinë e tyre edhe 
pse dukej qartë se të vepruarit në këtë mënyrë do t’u kushtonte jetën.

Afërsisht 586 vite para Krishtit, Nebukadnetsari, mbret i Babiloni-
së, marshoi kundër qytetit të Jerusalemit dhe e pushtoi. Atij i bënë 
aq shumë përshtypje cilësitë dhe arsimimi i fëmijëve të Izraelit, saqë 
pati marrë disa prej tyre në oborrin e mbretit [në Babiloni].

E keqja u erdhi izraelitëve ditën kur Nebukadnetsari bëri një idhull 
prej ari dhe i urdhëroi të gjithë në provincën e Babilonisë që ta adhu-
ronin, një urdhër që tre izraelitët e rinj – Shadraku, Meshaku dhe 
Abed- negoja – e kundërshtuan me qetësi. Mbreti ishte plot “zemër[im] 
dhe . . . tërb[im]” dhe kërkoi që ata të silleshin përpara tij. (Daniel 
3:13.) Ai u tha atyre se nëse nuk do ta adhuronin figurën prej ari në 
çastin e caktuar, “do [të hidheshin] menjëherë në mes të një furre 
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të ndezur”. Pastaj me një vetëkënaqësi ai pyeti: “Dhe cila është ajo 
perëndi që do të mund t’ju çlirojë nga duart e mia?” [Daniel 3:15.]

Tre të rinjtë iu përgjigjën me mirësjellje, por pa ngurrim:

“Ja”, thanë ata, “[që ju na kërcënoni me vdekje,] Perëndia ynë, të 
cilit i shërbejmë, është në gjendje të na çlirojë nga furra e ndezur, 
dhe do të na çlirojë nga dora jote, o mbret.

Por edhe sikur të mos e bënte [sikur për çfarëdo arsye zgjedh të 
mos na shpëtojë nga zjarri], dije, o mbret, që ne nuk do t’u shërbej-
më perëndive të tua dhe nuk do të adhurojmë figurën e artë që ti 
ke ngritur”. [Daniel 3:17–18.]

Sigurisht Nebukadnetsari ishte më i tërbuar se kurrë dhe urdhëroi 
që një nga furrat të nxehej shtatë herë më shumë se temperatura e 
saj e zakonshme. Atëherë ai urdhëroi që këta tre të rinj të guxim-
shëm t’i hidhnin plotësisht të veshur në mes të zjarrit. Vërtet, mbreti 
ishte aq këmbëngulës dhe flaka aq e nxehtë saqë ushtarët që morën 
Shadrakun, Meshakun dhe Abed- negon ranë të vdekur nga nxeh-
tësia e furrës kur i hodhën përpara robërit e tyre.

Atëherë u pa një nga ato mrekulli të mëdha të cilat u përkasin 
besnikëve sipas vullnetit të Perëndisë. Këta tre të rinj qëndruan dhe 
ecën përreth qetësisht në mes të furrës dhe nuk u dogjën. Në fakt, 
kur ata u thirrën më pas të dilnin nga furra prej vetë mbretit të habi-
tur, veshjet e tyre ishin të panxira, lëkura e tyre ishte pa asnjë djegie, 
as një qime floku në kokën e tyre nuk ishte prekur. Madje as era e 
tymit nuk u ishte ngjitur këtyre të rinjve kurajozë dhe të angazhuar.

“Qoftë i bekuar Perëndia i Shadrakut, i Meshakut dhe i Abed- 
negos”, tha mbreti, “që ka . . . çliruar shërbëtorët e tij, që kanë pasur 
besim tek ai; . . . [që] ia kanë ekspozuar trupin e tyre vdekjes, në 
vend që të shërbenin dhe të adhuronin tjetër perëndi përveç së tyres.

. . . Atëherë mbreti bëri që Shadraku, Meshaku dhe Abed- nego të 
kenë mbarësi në krahinën e Babilonisë.” (Daniel 3:28, 30.)

Aftësia për të qenë besnik ndaj parimeve të veta, për të jetuar me 
nder dhe besim sipas besimit të vet – kjo është ajo që ka rëndësi, 
ky është ndryshimi midis një ndihmese dhe një angazhimi. Ai për-
kushtim ndaj parimit të vërtetë – në jetën tonë vetjake, në shtëpitë 
e familjet tona dhe në të gjitha vendet ku takojmë e ndikojmë te 
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njerëz të tjerë – ai përkushtim është çfarë Perëndia kërkon në fund 
të fundit prej nesh. . . .

Një jetë e suksesshme, jeta e mirë, jeta e drejtë e krishterë kërkon 
diçka më shumë sesa një ndihmesë, edhe pse çdo ndihmesë është 
e vlefshme. Përfundimisht kërkohet angazhim – angazhim me gjithë 
shpirt, të mbajtur thellë dhe të ushqyer përjetësisht ndaj parimeve që 
e dimë se janë të vërteta në urdhërimet që ka dhënë Perëndia. . . .

Nëse do të jemi të vërtetë dhe besnikë ndaj parimeve tona, të 
angazhuar në një jetë të ndershme dhe me integritet moral, atëherë 
asnjë mbret ose kundërshtim apo furrë përvëluese nuk do të jetë në 
gjendje të na komprometojë. Për suksesin e mbretërisë së Perëndi-
së në tokë, qëndrofshim si dëshmitarë për Të “në të gjitha kohërat 
dhe në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet që [ne] të gjende[mi], 
madje deri në vdekje”. (Mosia 18:9.)5

2
Jini të angazhuar për t’iu bindur Zotit pavarësisht 

se çfarë vendosin të bëjnë të tjerët.

Kur Jozueu u udhëzua për të shkatërruar qytetin e Jerikos që shtri-
hej përpara [fiseve të Izraelit], muret e mëdha të qytetit qëndronin si 
një pengesë madhështore dhe fizikisht të pakapërcyeshme për suk-
sesin e Izraelit – ose të paktën kështu dukej. Pa e ditur mënyrën, por 
i siguruar për përfundimin, Jozueu i përmbushi udhëzimet që i qenë 
dhënë nga një lajmëtar i Zotit. Angazhimi i tij ishte deri në bindje 
të plotë. Shqetësimi i tij ishte të bënte saktësisht siç ishte udhëzuar, 
që premtimi i Zotit të përmbushej. Udhëzimet pa dyshim dukeshin 
të çuditshme, por besimi i tij te përfundimi e nxiti atë të vazhdonte. 
Përfundimi, sigurisht, ishte një tjetër mrekulli në radhën e gjatë të 
mrekullive të përjetuara nga izraelitët ndërsa ata udhëhiqeshin gjatë 
shumë viteve nga Moisiu, Jozueu dhe nga shumë profetë të tjerë të 
cilët qenë të angazhuar të ndiqnin urdhërimet dhe udhëzimet e Zotit.

Ndërsa Jozueu dhe njerëzit e tij i afroheshin Jerikos, udhëzimet e 
Zotit ndiqeshin saktësisht dhe sipas tregimit në shkrimin e shenjtë, 
“muret u rrëzuan duke u shembur. Populli u ngjit në qytet, secili 
drejt, përpara, dhe e shtiu në dorë atë”. ( Jozueut 6:20.)

Anali tregon se pasi Izraeli pati rezistuar nga luftërat me armiqtë 
e vet, Jozueu, që ishte tani shumë i vjetër, e thirri të gjithë Izraelin 
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së bashku. Në fjalën e tij të lamtumirës ai u kujtoi atyre se ata kishin 
qenë fitimtarë ngaqë Perëndia pati luftuar për ta, por nëse ata do të 
pushonin tani së shërbyeri Zotit dhe së mbajturi ligjin e Tij, ata do 
të shkatërroheshin. . . .

Ky udhëheqës i madh ushtarak dhe shpirtëror nxiti atëherë një 
angazhim dhe e bëri për veten dhe për familjen e tij: “Zgjidhni sot 
kujt doni t’i shërbeni, . . . sa për mua dhe për shtëpinë time do t’i 
shërbejmë Zotit”. ( Jozueut 24:15.)

Kjo ishte një deklaratë e madhe për angazhim të plotë nga një 
njeri i Perëndisë; nga një profet ndaj dëshirave të Zotit, nga Jozueu 
njeriu ndaj Perëndisë së tij, që e pati bekuar shumë herë më parë 
për bindjen e tij. Ai po u tregonte izraelitëve se pavarësisht se si 
do të vendosnin, ai do të bënte atë që e dinte se ishte e drejtë. 
Ai po thoshte se vendimi i tij për t’i shërbyer Zotit ishte i pavarur 
nga çfarëdo që do të vendosnin ata; që veprimet e tyre nuk do të 
ndikonin tek ai; që angazhimi i tij për të bërë vullnetin e Zotit nuk 
do të ndryshohej nga çfarëdo që ata apo kushdo tjetër do të bënte. 
Jozueu ishte vendosmërisht në kontroll të veprimeve të tij dhe ishte i 
përqendruar tek urdhërimet e Zotit. Ai ishte angazhuar ndaj bindjes.6

3
Vendos tani të zgjedhësh udhën e bindjes saktësisht.

Pasi të keni arritur një kuptim të ligjit të ungjillit dhe të vullnetit 
të Zotit duke lexuar dhe studiuar shkrimet e shenjta dhe fjalët e 
profetëve, atëherë vjen një kuptim i mëtejshëm mbi arsyen përse 
bindja përmendet shpesh si ligji i parë i qiellit dhe përse bindja 
është e nevojshme të ruhet. Kjo na sjell në një provë eprore. A jemi 
të gatshëm t’i bindemi tërësisht ligjit të Perëndisë? Vjen një kohë në 
jetën tonë kur një vendim përfundimtar duhet të merret.7

Sigurisht Zoti do, më shumë se çdo gjë tjetër, një vendosmëri 
të patundur për t’iu bindur këshillës së Tij. Sigurisht përvojat e 
profetëve të mëdhenj të Dhiatës së Vjetër janë shënuar për të na 
ndihmuar të kuptojmë rëndësinë e zgjedhjes së udhës së bindjes 
saktësisht. Sa i kënaqur duhet të ketë qenë Zoti kur Abrahami, pasi 
mori udhëzimin për të sakrifikuar birin e tij të vetëm, Isakun, bëri 
siç ishte udhëzuar, pa dyshuar dhe pa u lëkundur. Anali bën të ditur 
se Perëndia i tha Abrahamit:
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“Merr tani birin tënd, birin tënd të vetëm, atë që ti do, Isakun, 
shko në vendin e Moriahve dhe sakrifikoje në një nga malet që do 
të të tregoj”. (Zanafilla 22:2.)

Vargu tjetër thjesht bën të ditur:

“Kështu Abrahami u ngrit herët në mëngjes, . . . mori me vete. . . 
të birin Isak . . . pastaj u nis drejt vendit ku i kishte thënë Perëndia 
të shkonte”. (Zanafilla 22:3.)

Vite më vonë, kur Rebeka u pyet nëse do të shkonte me shërbë-
torin e Abrahamit për t’u bërë gruaja e Isakut, dhe pa dyshim duke 
ditur se detyra e shërbëtorit kishte bekimin e Zotit, ajo thjesht tha: 
“Po, do të shkoj”. (Zanafilla 24:58.)

Një brez më pas, kur Jakobi u udhëzua të kthehej në tokën e Ka-
naanëve, që do të thoshte të linte gjithçka për të cilën pati punuar 
shumë vite, ai kujtoi Rakelën dhe Lean te fusha ku gjendej tufa e 
tij dhe shpjegoi atë që Zoti pati thënë. Përgjigjja e Rakelës [dhe e 

“sa i kënaqur duhet të ketë qenë Zoti kur abrahami . . . bëri 
siç ishte udhëzuar, pa dyshuar dhe pa u lëkundur.”
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Leas] ishte e thjeshtë dhe e drejtpërdrejtë dhe tregues i angazhimit 
[të tyre]: “Bëj të gjitha ato që Perëndia të ka thënë”. (Zanafilla 31:16.)

Ne kemi, pastaj, shembuj nga shkrimet e shenjta se si ne duhet 
të mbajmë parasysh dhe të vlerësojmë urdhërimet e Zotit. Nëse 
zgjedhim të veprojmë si Jozueu, dhe Abrahami, dhe Rebeka, dhe 
Rakela [dhe Lea], përgjigjja jonë do të jetë, thjesht, të shkojmë dhe 
të bëjmë atë që Zoti ka urdhëruar.

Ka një arsye të mirë që ta marrim vendimin tonë tani për t’i shër-
byer Zotit. Në këtë mëngjes të diele [të konferencës së përgjithshme], 
kur ndërlikimet dhe tundimet e jetës largohen disi, dhe kur kemi ko-
hën dhe më shumë se prirje për të pasur një këndvështrim përjetësie, 
ne mund të vlerësojmë më qartë se çfarë do të na sillte lumturi më të 
madhe në jetë. Ne duhet të vendosim tani, në dritën e mëngjesit, si do 
të veprojmë kur errësira e natës dhe kur stuhitë e tundimit të arrijnë.

Unë lutem që ne do të kemi forcën të vendosim tani për të bërë 
atë që duhet të bëjmë. Unë lutem që ne do të vendosim tani për t’i 
shërbyer Zotit.8

4
Vetëm besimi nuk është i mjaftueshëm; ne duhet 

gjithashtu të bëjmë vullnetin e Atit Qiellor.

Duke u folur turmave, Mësuesi tha: “Jo çdo njeri që më thotë: 
‘Zot, Zot’ do të hyjë në mbretërinë e qiejve; por do të hyjë ai që 
kryen vullnetin e Atit tim që është në qiej”. (Mateu 7:21.)

Kur dëgjoj këto fjalë, më duket se Zoti po thotë: “Vetëm ngaqë një 
person mund ta njohë autoritetin tim ose të ketë besim te natyra ime 
hyjnore, ose thjesht shpreh besim në mësimet që jap apo në sakrificën 
shlyese që bëra, nuk do të thotë se ai do të hyjë në mbretërinë e qiellit 
ose të arrijë shkallën më të lartë të ekzaltimit”. Me fjalë të tjera Ai po 
thotë: “Vetëm besimi nuk është i mjaftueshëm”. Atëherë ai shton shpre-
himisht: “. . . por . . . ai që kryen vullnetin e Atit tim”, që do të thotë, ai 
që punon dhe krasit vreshtin që të mund të japë frut të mirë. . . .

E gjithë natyra, që është pronë e Perëndisë, duket se paraqet të 
njëjtin parim. Bleta që nuk “kryen” shpejt do të dëbohet nga ko-
sherja. Ndërsa vështroj milingonat punëtore në gjurmën dhe rreth 
turrës së milingonave, më bën përshtypje fakti se ato janë bërëse jo 
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thjesht besimtare. Kakarisja nuk prodhon ndonjë farë për pulën; ajo 
duhet të gërvishtë. Një pellg i ndenjur, i gjelbër me alga dhe llumi 
që s’lëviz, është vend ushqimi për sëmundje moçalore, por rryma e 
pastër malore që përplaset mbi shkëmbinj ndërsa dredhon shtegun 
poshtë grykës së thellë të fton për të pirë.

Fjalët e Mësuesit lidhur me shtëpinë pa themel më thonë se një 
njeri nuk mund të ketë një nocion të cekët dhe të nxituar se është i 
vetëmjaftueshëm dhe mund ta ndërtojë jetën e vet mbi çfarëdo baze 
që ndodh të jetë e lehtë dhe e gatshme [shih Mateu 7:26–27]. Për 
sa kohë moti është i këndshëm, marrëzia e tij mund të mos jetë e 
dukshme; por një ditë do të vijnë vërshime, ujërat e përbaltura nga 
një pasion i beftë, rryma e vrullshme e tundimit të paparashikuar. 
Nëse karakteri i tij nuk ka themel të sigurt dhe jo thjesht në fjalë, e 
gjithë struktura e tij morale mund të rrënohet.9

Jakobi tha: “Feja e pastër dhe pa njollë përpara Perëndisë dhe Atit 
është kjo: të vizitosh jetimët dhe të vejat në pikëllimet e tyre dhe ta 
ruash veten të pastër nga bota” ( Jakob [Bibël] 1:27).

Me fjalë të tjera, feja është më shumë sesa njohuri për Perëndinë 
ose një pranim i besimit, dhe është më shumë sesa teologji. Feja 
është të bërit e fjalës së Perëndisë. Ajo është të jesh rojtar i vëllait 
tonë, midis gjërave të tjera. . . .

Ne mund të jemi fetarë në adhurim në ditën e Shabatit, ne mund 
të jemi fetarë në detyrat tona në gjashtë ditët e tjera të javës. . . . [Sa] 
shumë e rëndësishme duhet të jetë që të gjitha mendimet tona, fjalët 
që themi, veprimet, sjelljet tona, ndërveprimet me fqinjët, transak-
sionet e biznesit dhe të gjitha punët tona të përditshme të jenë në 
përputhje me bindjet tona fetare. Me fjalët e Palit: “Nëse bëni ndonjë 
gjë tjetër, të gjitha t’i bëni për lavdinë e Perëndisë”. (1 Korintasve 
10:31). Prandaj, a mundemi ta shmangim fenë nga punët tona ditëve 
të javës dhe ta vendosim atë vetëm te dita e Shabatit? Sigurisht që 
jo, nëse ndjekim këshillën e Palit.10

5
“Anëtarët e gjallë” përpiqen të kenë një angazhim tërësor.

Zoti zbuloi te parathënia e Doktrina e Besëlidhjeve se kjo është 
“[e] vetm[ja] kishë [e] vërtetë dhe [e] gjallë mbi faqen e tërë dheut”. 
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Pastaj Ai shtoi: “[M]e të cilën unë, Zoti, jam shumë i kënaqur, duke 
i folur kishës në mënyrë kolektive dhe jo individuale” (DeB 1:30). 
Kjo duhet të ngrejë pyetjen në mendjen tonë për rëndësinë e për-
jetshme: Ne e dimë se kjo është kisha e vërtetë dhe e gjallë si insti-
tucion, por a jam unë një anëtar i vërtetë dhe i gjallë individualisht?

. . . Kur unë pyet: “A jam unë një anëtar i vërtetë dhe i gjallë?” 
pyetja ime është a jam i përkushtuar thellësisht dhe plotësisht për 
të mbajtur besëlidhjet që kam bërë me Zotin? A jam tërësisht i an-
gazhuar që ta jetoj ungjillin dhe të jem bërës i fjalës dhe jo vetëm 
dëgjues? A e jetoj besimin tim? A do të qëndroj i vërtetë? A qëndroj 
i vendosur kundër tundimeve të Satanit? . . .

T’i përgjigjesh pozitivisht pyetjes: “A jam unë një anëtar i gjallë?” 
do të thotë të pohojmë angazhimin tonë. Ajo do të thotë se ne tani 
dhe gjithmonë do ta duam Perëndinë dhe fqinjët tanë sikurse veten 
tonë. Ajo do të thotë që veprimet tona do të pasqyrojnë se cilët jemi 
dhe çfarë besojmë. Ajo do të thotë se ne jemi çdo ditë të krishterë, 
që ecim siç Krishti do të donte që ne të ecnim.

Anëtarët e gjallë janë ata që përpiqen të kenë një angazhim 
tërësor. . . .

Anëtarët e gjallë e dinë detyrën e tyre për të shkuar përpara. Ata 
pagëzohen si hapi i parë i udhëtimit të tyre të gjallë. Kjo është një 
shenjë për Perëndinë, engjëjt dhe qiellin që ata do të ndjekin vull-
netin e Perëndisë. . . .

Anëtarët e gjallë e dëgjojnë me vëmendje Shpirtin, që gjallëron 
jetën e tyre të brendshme. Ata kërkojnë vazhdimisht drejtimin e tij. 
Ata luten për forcë dhe kapërcejnë vështirësitë. Zemrat e tyre nuk 
vendosen mbi gjërat e kësaj bote, por mbi të pafundmen. Ripërtë-
ritja shpirtërore nuk sakrifikohet për kënaqësi fizike.

Anëtarët e gjallë e vendosin Krishtin të parin në jetën e tyre, duke 
e ditur se nga cili burim vijnë jeta dhe përparimi i tyre. Ka një prirje 
për njeriun që ta vendosë veten në qendër të universit dhe të presë 
që të tjerët të pajtohen me kërkesat, nevojat dhe dëshirat e tij. Përsëri 
natyra nuk e respekton atë hamendje të gabuar. Roli qendror në jetë 
i përket Perëndisë. Në vend që t’i kërkojmë Atij të bëjë kërkesën 
tonë, ne duhet të kërkojmë ta sjellim veten në përputhje me vullne-
tin e Tij, dhe kështu të vijojmë përparimin tonë si anëtar i gjallë. . . .
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Anëtarët e gjallë, sapo kthehen në besim, plotësojnë urdhërimin 
për të forcuar vëllezërit dhe motrat e tyre [shih Lluka 22:32]. Ata 
janë të etur që ta ndajnë gëzimin e tyre me të tjerët dhe ata nuk e 
humbasin kurrë këtë dëshirë. . . .

Anëtarët e gjallë njohin nevojën për të vepruar në bazë të be-
simeve të tyre. Këta shenjtorë janë angazhuar me zell që të bëjnë 
shumë vepra të mira dhe fisnike me vullnetin e pëlqimin e tyre të 
lirë [shih DeB 58:27]. . . .

Anëtarët e gjallë e duan njëri- tjetrin. Ata i vizitojnë jetimët dhe 
të vejat në pikëllimet e tyre. Ata e mbajnë veten të panjollosur nga 
bota [shih Jakob [Bibla] 1:27]. . . .

Ne kemi një besim të patundur te thënia se kjo është kisha e 
vërtetë dhe e gjallë e Perëndisë së vërtetë dhe të gjallë. Pyetja që 
ne duhet ende t’i përgjigjemi është: “A jam unë i përkushtuar dhe i 
angazhuar, një anëtar i vërtetë dhe i gjallë?”

Qëndrofshim të patundur dhe qofshim anëtarë të vërtetë dhe të 
gjallë të Kishës dhe marrshim shpërblimin e premtuar për të qenë 
midis atyre për të cilët flitet te Doktrina e Besëlidhjet, “që kanë 
ardhur në malin Sion dhe në qytetin e Perëndisë së gjallë, vendin 
qiellor, më të shenjtin e të gjithëve” (DeB 76:66).11

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Rishikoni mësimet e Presidentit Hanter rreth ndryshimit midis një 

“ndihmes[e]” dhe “angazhimi[t] tërësor” (pjesa 1). Çfarë ndryshimi 
ndodh në jetën tonë kur jemi tërësisht të angazhuar ndaj Perën-
disë? Çfarë zbatimesh mund të ketë për ne historia e Shadrakut, 
Meshakut dhe Abed- negos?

• Rishikoni tregimin e Presidentit Hanter rreth Jozueut te pjesa 2. 
Çfarë mund të mësoni nga ky tregim rreth të qenit tërësisht të 
angazhuar ndaj Perëndisë? Si mund të zhvillojmë një angazhim 
për t’iu bindur Perëndisë pavarësisht se çfarë bëjnë të tjerët? Si 
mund t’i ndihmojmë fëmijët dhe të rinjtë që ta zhvillojnë këtë 
angazhim?
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• Cilat janë përshtypjet tuaja ndërsa rishikoni historitë nga shkrimet 
e shenjta te pjesa 3? Cilët janë disa shembuj të tjerë nga shkrimet e 
shenjta për bindjen që kanë ndikuar te ju? Përse mendoni se “Zoti 
do . . . një vendosmëri të patundur për t’iu bindur këshillës së Tij”?

• Përsiatni mësimet e Presidentit Hanter te pjesa 4. Përse vetëm 
besimi “nuk është i mjaftueshëm”? Si na ndihmon bërja e vullnetit 
të Atit Qiellor që të përgatitemi për kohë trazire? Si mund t’i zba-
tojmë mësimet e Presidentit Hanter rreth të jetuarit të fesë sonë?

• Rishikoni secilin nga përshkrimet e Presidentit Hanter të një 
“anëtar[i të] gjallë” te pjesa 5. Si mund t’i zhvillojmë këto cilësi 
të “anëtar[ëve të] gjallë”? Shqyrtoni si mund të jeni një “anëtar i 
vërtetë dhe i gjallë” më i mirë në Kishë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
1 Samuelit 15:22–23; Psalmeve 1:1–3; Jakob [Bibla] 2:14–26; 

2 Nefi 32:9; Omni 1:26; Mosia 2:41; Alma 37:35–37; 3 Nefi 18:15, 
18–20; DeB 58:26–29; 97:8; Abraham 3:24–26

Ndihmë për Mësimdhënien
Lexoni së bashku disa citime nga kapitulli. Pas leximit të secilit 

citim, kërkojini anëtarëve të klasës të tregojnë shembuj nga shkrimet 
e shenjta dhe nga vetë përvojat e tyre që lidhen mësimet te citimi.

Shënime
 1. Në Conference Report, tetor 1959, f. 

121.
 2. Në Eleanor Knowles, Howard W. Hun

ter (1994), f. 153.
 3. “The Opening and Closing of Doors”, 

Ensign, nëntor 1987, f. 54.
 4. Në Knowles, Howard W. Hunter, f. 151.
 5. “Standing As Witnesses of God”, En

sign, maj 1990, f. 60–62.
 6. “Commitment to God”, Ensign, nëntor 

1982, f. 57–58.

 7. “Obedience” (bisedë dhënë në Konfe-
ren cën e Zonës së Havait, 18 qershor 
1978), f. 5, Church History Library, Salt 
Lake City.

 8. “Commitment to God”, f. 58.
 9. Në Conference Report, tetor 1967, f. 11, 

12–13.
 10. The Teachings of Howard W. Hunt

er, red. Clyde J. Williams (1997), f. 
111–112.

 11. “Am I a ‘Living’ Member?” Ensign, maj 
1987, f. 16–18.
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Duke Ecur në Udhën 
e Dashurisë Hyjnore 

të Shpëtimtarit

“Guri i provës i dhembshurisë është një matje për 
dishepullimin tonë; ai është një matje e dashurisë 

sonë për Perëndinë dhe për njëri tjetrin.”

Nga Jeta e Hauard W. Hanterit
Presidenti Hauard W. Hanter dha mësim se Shpëtimtari “na dha 
dashurinë e Tij, shërbimin e Tij dhe jetën e Tij. . . . Ne duhet të 
përpiqemi të japim siç Ai dha”.1 Më veçanërisht, Presidenti Hanter i 
nxiti anëtarët e Kishës që të ndjekin shembullin e Shpëtimtarit për 
dashurinë hyjnore në jetën e tyre të përditshme.

Veprat e dashurisë hyjnore qenë një aspekt përcaktues i karrie-
rës së Hauard W. Hanterit në profesionin ligjor. Një avokat tjetër 
shpjegoi:

“Ai shpenzonte shumë nga koha e tij duke dhënë shërbim ligjor 
[falas] . . . sepse ai thjesht nuk kishte zemër për të dërguar faturë. 
. . . Ai perceptohej si mik, udhërrëfyes, këshilltar dhe profesionist 
që ishte shumë më tepër i shqetësuar të shihte që njerëzit e merrnin 
ndihmën që u nevojitej sesa të merrte shpërblim për atë ndihmë.” 2

Dashuria hyjnore ishte gjithashtu një karakteristikë e shërbimit 
në Kishë nga Presidenti Hanter. Një grua që tha se ai ishte mësuesi 
i saj me më shumë ndikim shpjegoi disa nga arsyet:

“Unë gjithmonë vija re se ky burrë i donte të tjerët duke i vendo-
sur në përparësi të lartë, duke i dëgjuar me vëmendje për t’i kuptuar 
dhe duke ndarë përvojat e veta me të tjerët, që ishte një nga këna-
qësitë e tij të mëdha. Ai më ka mësuar të kuptoj rëndësinë e këtyre 
virtyteve dhe të ndiej gëzimin e zbatimit të tyre”.3
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jezu Krishti “dha mësime dashurie dhe në mënyrë të përsëritur demonstroi 
shërbim vetëmohues ndaj të tjerëve. Të gjithë merrnin nga dashuria e Tij”.
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Një grua tjetër nga kunji i Presidentit Hanter në Kaliforni tha këto 
gjëra të mira:

“Presidenti Hauard W. Hanter ishte presidenti i kunjit tonë vite 
përpara kur familja jonë jetonte në Kunjin e Pasadenas. Babai im 
pati vdekur, duke e lënë nënën time të rriste motrën time të madhe 
dhe mua. Edhe pse nuk qemë një familje e shquar në kunj, që mbu-
lonte një zonë gjeografike të stërmadhe, Presidenti Hanter përsëri 
na njihte personalisht.

Kujtimi im më i rëndësishëm për të është diçka që ndihmoi për 
ndjesinë time për vetëvlerësim. Pas çdo konference kunji, ne do 
të prisnim në radhë për të shtrënguar duart me të. Ai gjithmonë 
merrte dorën e nënës sime dhe thoshte: ‘Si jeni, Motra Sesions, dhe 
si janë Beti dhe Karolina?’ Më jepte një gëzim kur e dëgjoja atë të 
na thërriste me emër. Unë e dija se ai na njihte dhe kujdesej për 
mirëqenien tonë. Kujtimi ende ma ngroh zemrën.” 4

Presidenti Hanter tha një herë: “Unë ndiej se misioni ynë është 
të shërbejmë dhe të shpëtojmë, të ndërtojmë dhe të ekzaltojmë”.5 
Komentet nga Vëllezërit e tij te Të Dymbëdhjetët tregojnë se sa mirë 
ai e përmbushte atë mision. “Ai ka një mënyrë për t’i bërë njerëzit të 
ndihen të lirshëm”, tha njëri; “ai nuk dominon mbi ta. Ai është një 
dëgjues i mirë”. Një tjetër tha: “Kur udhëtoni me të, ai vëren gjithmonë 
për t’u siguruar që për secilin ka përkujdesje dhe se askush nuk është 
në siklet ose i përjashtuar”. Përsëri një tjetër tha: “Ai është i shqetësuar 
dhe i ndjeshëm për të tjerët. Ai ka dashuri hyjnore dhe një zemër fa-
lëse. Ai është një studiues i ungjillit, i njerëzimit, i natyrës njerëzore”.6

Mësime të Hauard W. Hanterit
1

Dy urdhërimet e mëdha janë guri i provës 
i Zotit për dishepullimin tonë.

Në kohët e lashta, një provë e pastërtisë së arit kryhej me një gur 
të lëmuar, të zi prej silici, që quhej gur prove. Kur fërkohej nëpër 
gurin e provës, ari prodhonte një vijë ose shenjë mbi sipërfaqen e 
tij. Argjendari e maste këtë shenjë me një ngjyrë në kartën e tij të 
ngjyrave të renditura. Shenja ishte më e kuqe kur sasia e bakrit ose 
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e aliazhit rritej ose më e verdhë kur përqindja e arit rritej. Ky proces 
tregonte plotësisht me saktësi pastërtinë e arit.

Metoda e gurit të provës për kontrollin e pastërtisë së arit ishte e 
shpejtë dhe ishte e kënaqshme për shumicën e qëllimeve praktike. 
Por argjendari, që ende e vinte në dyshim pastërtinë, kryente një 
provë më të saktë duke përdorur një proces që përfshinte zjarr.

Unë ju sugjeroj se Zoti ka përgatitur një gur prove për ju dhe për 
mua, një matje nga jashtë të dishepullimit të brendshëm që shënon 
besnikërinë tonë dhe do t’u mbijetojë zjarreve që do të vijnë më tej.

Në një rast, ndërsa Jezusi po mësonte njerëzit, një njeri i drejtësi-
së iu afrua dhe i drejtoi këtë pyetje: “Mësues, çfarë duhet të bëj që 
të trashëgoj jetën e përjetshme?”

Jezusi, kryemësuesi, iu përgjigj burrit, që dukej qartë se ishte i 
mirinformuar në drejtësi, me një pyetje tjetër: “Çfarë është shkruar 
në ligj? Si e lexon?”

Burri iu përgjigj me një përmbledhje të qartë dy urdhërimeve të 
mëdha: “Duaje Zotin, Perëndinë tënd, me gjithë zemrën tënde, me 
gjithë shpirtin tënd, me gjithë forcën tënde dhe me gjithë mendjen 
tënde, edhe të afërmin tënd porsi vetveten”.

Duke e miratuar Krishti u përgjigj: “Vepro kështu dhe do të rrosh” 
(Lluka 10:25–28).

Jeta e përjetshme, jeta e Perëndisë, jeta që ne po kërkojmë, është e 
rrënjosur në dy urdhërime. Shkrimet e shenjta thonë se “nga këto dy 
urdhërime varet i tërë ligji dhe profetët” (Mateu 22:40). Duaje Perën-
dinë dhe duaje të afërmin tënd. Të dy veprojnë së bashku; ata janë 
të pandashëm. Në kuptimin më të lartë, ato mund të konsiderohen si 
sinonime. Dhe ato janë urdhërime që secili prej nesh mund t’i jetojë.

Përgjigjja e Jezusit për njeriun e drejtësisë mund të konsiderohet 
si guri i provës i Zotit. Ai tha në një rast tjetër: “Sa herë ia keni bërë 
këtë ndonjërit prej këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, këtë ma bëtë 
mua” (Mateu 25:40). Ai do ta masë përkushtimin tonë ndaj Tij nga 
ajo se sa ne i duam dhe u shërbejmë bashkëqenieve tona. Çfarë lloj 
shenje po lëmë mbi gurin e provës së Zotit? A jemi vërtet të afërm të 
mirë? A tregon prova se jemi ar 24- karatësh, apo mund të diktohet 
gjurma e një ari fals (pirit hekuri)? 7
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2
Shpëtimtari na mësoi ta duam cilindo, përfshirë 
ata që mund të jenë të vështirë për t’u dashur.

Si për të justifikuar veten që po i bënte një pyetje të tillë të thjesh-
të Mësuesit, njeriu i drejtësisë u përpoq ta justifikonte veten duke 
kërkuar më tej: “Po kush është i afërmi im?” (Lluka 10:29).

Ne të gjithë duhet të jemi përjetësisht mirënjohës për atë pyetje, 
sepse në përgjigjen e Shpëtimtarit erdhi një nga shëmbëlltyrat më 
të pasura dhe më të vlerësuara të Tij, të cilën secili prej nesh e ka 
lexuar dhe dëgjuar përsëri dhe përsëri:

“Një burr zbriste nga Jeruzalemi për në Jeriko dhe ra në duart 
e kusarëve, të cilët, mbasi e zhveshën dhe e bënë gjithë plagë, u 
larguan dhe e lanë gati të vdekur.

Rastësisht një prift po zbriste nëpër të njëjtën rrugë dhe, mbasi e 
pa atë burrë, vazhdoi tutje, në anën tjetër.

Po ashtu edhe një levit, kur arriti aty, erdhi dhe e pa dhe vazhdoi 
tutje, në anën tjetër.

Por një Samaritan, që po udhëtonte, i kaloi afër, e pa dhe kishte 
dhembshuri.

Dhe mbasi iu afrua, ia lidhi plagët duke ia larë me vaj dhe me verë; 
pastaj e vuri mbi kafshën e vet, e çoi në një han dhe u kujdesua për të.

Dhe të nesërmen, para se të nise[j], nxori dy denarë dhe ia dha 
hanxhiut duke i thënë: ‘Kujdesu për të dhe ç’të shpenzosh më shu-
më, do të të jap kur të kthehem’” (Lluka 10:30–35).

Pastaj Jezusi e pyeti njeriun e drejtësisë: “Cili nga këta të tre, 
pra, të duket se qe i afërmi i atij që ra në duart e kusarëve?” (Lluka 
10:36). Atje Mësuesi nxjerr gurin e provës së krishterimit. Ai kërkon 
që shenja jonë të matet mbi të.

Edhe prifti edhe leviti në shëmbëlltyrën e Krishtit duhet të kenë 
kujtuar kërkesën e ligjit: “Në qoftë se ti shikon gomarin e vëllait tënd 
apo kaun e tij të rrëzuar gjatë rrugës, ti nuk do të bësh sikur nuk i 
ke parë, por do të ndihmosh tët vëlla për t’i ngritur” (Ligji i Përtë-
rirë 22:4). Dhe nëse ndihmon një ka, sa shumë më tepër do ishte i 
gatshëm dikush për të ndihmuar një vëlla në nevojë. Por siç shkroi 
Plaku Xhejms E. Talmixh: “Justifikimet [për të mos vepruar kështu] 



K a P i T u l l i  2 0

264

janë të lehta për t’i gjetur; ato shpërthejnë po aq shpejt dhe bollshëm 
si edhe bari i keq anës rrugës” (Jesus the Christ, bot. i 3- të, Salt Lake 
City: The Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, 1916, f. 431).

Samaritani na dha një shembull të dashurisë së pastër të krishte-
rë. Ai pati dhembshuri; ai shkoi te burri që ishte plagosur nga haj-
dutët dhe ia lidhi plagët. Ai e çoi në një han, u kujdes për të, i pagoi 
shpenzimet dhe ofroi edhe më shumë po të nevojitej për kujdesin 
për të. Kjo është historia e një dashurie të një fqinji për fqinjin e tij.

Një aksiomë e vjetër thotë se një njeri “i mbështjellë tërësisht ve-
tëm formon një bohçe të vogël”. Dashuria ka një mënyrë të sigurt 
për ta bërë bohçen e vogël një deng të madh. Çelësi është ta duam 
fqinjin tonë, duke përfshirë fqinjin që është i vështirë për ta dashur. 
Ne kemi nevojë të kujtojmë se edhe pse miqtë i bëjmë vetë, fqinjët 
na i ka bërë Perëndia – kudo. Dashuria nuk duhet të ketë kufi; ne 
nuk duhet të kemi besnikëri të ngushta. Krishti tha: “Sepse, po të 
doni vetëm ata që ju duan, çfarë shpërblimi do të keni? A nuk bëjnë 
kështu edhe tagrambledhësit?” (Mateu 5:46).8

3
Ne duhet t’i duam dhe t’u shërbejmë të 

tjerëve në fatkeqësitë e tyre.

Jozef Smithi u shkroi një letër shenjtorëve, botuar te Messenger 
and Advocate [Lajmëtari dhe Avokati], mbi temën e të dashurit të 
njëri- tjetrit që të jemi të përligjur përpara Perëndisë. Ai shkroi:

“Të dashur Vëllezër: – Është një detyrë që çdo shenjtor duhet të 
bëjë lirisht për vëllezërit e tij – t’i dojë ata gjithmonë dhe t’i ndihmo-
jë ata përherë. Që të jemi të përligjur përpara Perëndisë ne duhet ta 
duam njëri- tjetrin: ne duhet ta kapërcejmë të ligën; ne duhet të vi-
zitojmë jetimët dhe të vejat në pikëllimin e tyre dhe ta ruajmë veten 
të panjollosur nga bota, sepse virtyte të tilla rrjedhin nga burimi i 
shkëlqyer i fesë së pastër. Duke forcuar besimin tonë përmes shti-
mit të çdo cilësie të mirë që i zbukuron fëmijët e Jezusit të bekuar, 
ne mund të lutemi në stinën e lutjes; ne mund ta duam të afërmin 
tonë porsi veten dhe të jemi besnikë në shqetësime, duke e ditur 
që shpërblimi i të tillëve është më i madh në mbretërinë e qiellit. 
Çfarë ngushëllimi! Çfarë gëzimi! Më lini të jetoj jetën e të drejtit dhe 
shpërblimi im le të jetë i tillë!” (History of the Church, 2:229).
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Këto dy virtyte, dashuria dhe shërbimi, na kërkohen ne nëse du-
het të jemi fqinj të mirë dhe të gjejmë paqe në jetën tonë. Sigurisht 
ato qenë në zemrën e Plakut Uillard Riçards. Ndërsa ishte në burgun 
Kartheixh në pasditen e martirizimit të Jozefit dhe të Hajrëmit, rojtari 
i burgut sugjeroi se do të ishin më të sigurt në qeli. Jozefi iu drejtua 
Plakut Riçards dhe e pyeti: “Nëse shkojmë në qeli, a do të vish me ne?”

Përgjigjja e Plakut Riçards ishte një përgjigje me dashuri: “Vëlla 
Jozef, ti nuk më kërkove të kaloja lumin me ty – ti nuk më kërkove 
të vija në Kartheixh – ti nuk më kërkove të vija në burg me ty – dhe 
mendon se unë do të të braktis tani? Por unë do të të them se ç’do 
të bëj; në qoftë se dënohesh me varje për ‘tradhti’, unë do të varem 
në vendin tënd dhe ti do të shkosh i lirë.”

Duhet të ketë qenë me emocion dhe ndjenjë të konsiderueshme 
që Jozefi u përgjigj: “Por ti nuk mundesh”.

Së cilës Plaku Riçards iu përgjigj me ngulm: “Unë do të vij” (shih 
B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 2:283).

Sprova e Plakut Riçards ishte ndoshta më e madhe nga ajo që 
shumica prej nesh do të ndeshin: sprovë zjarri më shumë sesa 

Zoti “do ta masë përkushtimin tonë ndaj Tij nga ajo se sa 
ne i duam dhe u shërbejmë bashkëqenieve tona”.
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sprovë me gurin e provës. Por nëse na kërkohet të veprojmë kësh-
tu, a mund ta japim jetën për familjen tonë? miqtë tanë? fqinjët tanë?

Guri i provës i dhembshurisë është një matje për dishepullimin 
tonë; ai është një matje e dashurisë sonë për Perëndinë dhe për 
njëri- tjetrin. A do të lëmë gjurmë ari të pastër apo, si prifti dhe leviti, 
do të kalojmë në anën tjetër? 9

4
Ne duhet të ecim më me vendosmëri në udhën 

e dashurisë hyjnore që Jezusi ka treguar.

Në një mesazh të rëndësishëm për shenjtorët e ditëve të mëvon-
shme në Navu, vetëm një vit përpara martirizimit të tij tragjik dhe 
të parakohshëm, Profeti Jozef Smith tha:

“Nëse ne do të sigurojmë dhe kultivojmë dashurinë e të tjerëve, 
ne duhet t’i duam të tjerët, madje kundërshtarët tanë si edhe miqtë. 
. . . Të krishterët duhet të pushojnë së grinduri dhe kundërshtuari 
me njëri- tjetrin dhe të kultivojnë parimet e bashkimit dhe miqësisë 
midis tyre.” (History of the Church, 5:498–499.)

Ajo është një këshillë e mrekullueshme sot, madje siç ishte [atë-
herë]. Bota në të cilën jetojmë, qoftë pranë shtëpisë apo tutje larg, 
ka nevojë për ungjillin e Jezu Krishtit. Ai siguron të vetmen mënyrë 
me të cilën bota do të njohë ndonjëherë paqe. Ne duhet të jemi 
më të dashur me njëri- tjetrin, më të butë dhe më falës. Ne duhet 
të jemi më të ngadaltë për t’u zemëruar dhe më të gatshëm për të 
ndihmuar. Ne duhet të shtrijmë dorën e miqësisë dhe ta kundër-
shtojmë dorën e ndëshkimit. Shkurt, ne duhet ta duam njëri- tjetrin 
me dashurinë e pastër të Krishtit, me dashurinë hyjnore të vërtetë 
e dhembshuri dhe, nëse është e nevojshme, me ndarje të vuajtjes, 
sepse kjo është mënyra se si Perëndia na do ne.

Në shërbesat tona të adhurimit, ne shpesh këndojmë një himn të 
dashur me tekst të shkruar nga Sjuzën Evans Mek- Klaud. A mund 
të kujtoj disa rreshta të atij himni për ju?

Shpëtimtar, mësom’ të t’dua,
N’shtegun që m’tregon të shkoj,
Me forcë përtej vetvetes,
Dikë tjetër të ndihmoj. . . .
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Kush jam un’ që tjetrin t’gjykoj
Kur ec’ pa përsosuri?
Në zemrën e qetë fshihet
Hidh’rim që s’e sheh syri. . . .

Ruajtës i v’llait do t’jem;
Do mësoj si të shëroj.
Të lodhurit dhe t’munduarit
Zemër t’but’ do t’i tregoj.
Ruajtës i v’llait do t’jem –
Zot, un’ Ty do të t’ndjek.

(Hymns, 1985, nr. 220.)

Ne duhet të ecim më vendosmërisht dhe me më shumë dashuri 
hyjnore në udhën që Jezusi ka treguar. Ne duhet “dikë tjetër të 
ndihmoj[më]” dhe sigurisht do të gjejmë “forcë përtej vetvetes”. Nëse 
do të bëjmë më shumë për të mësuar “si të shëroj[më]”, do të ketë 
shanse të panumërta për ta përdorur atë, për të prekur “të lodhurit 
dhe t’munduarit” dhe për t’u treguar të gjithëve një “zemër t’but’”. 
Po, Zot, ne duhet të të ndjekim Ty.10

5
Dashuria hyjnore është dashuria e pastër 

e Krishtit dhe nuk do të dështojë.

“Po ju jap një urdhërim të ri”, tha [ Jezusi], “ta doni njëri- tjetrin; . . . 
Prej kësaj do t’ju njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi, nëse keni 
dashuri për njëri- tjetrin”. (Gjoni 13:34–35.) Kjo dashuri që ne duhet 
të kemi për vëllezërit dhe motrat tona në familjen njerëzore, dhe që 
Krishti e ka për secilin prej nesh, quhet dashuri hyjnore ose “dashuria 
e pastër e Krishtit”. (Moroni 7:47.) Ajo është dashuria që nxiti vuajtjen 
dhe sakrificën për shlyerjen e Krishtit. Ajo është kulmi që mund të 
arrijë shpirti njerëzor dhe shprehja më e thellë e zemrës njerëzore.

. . . Dashuria hyjnore i përfshin të gjitha virtytet e tjera të perëndi-
shme. Ajo shquan edhe fillimin edhe fundin e planit të shpëtimit. Kur 
gjithçka tjetër dështon, dashuria hyjnore – dashuria e Krishtit – nuk 
do të dështojë. Ajo është më e madhja nga të gjitha vetitë hyjnore.

Me zemrën e Tij të madhe, Krishti u foli të varfërve, të përndjekurve, 
të vejave, fëmijëve të vegjël; bujqve dhe peshkatarëve dhe atyre që 
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kujdeseshin për dhi e dhen; të panjohurve dhe të huajve, të pasurve, 
të fuqishmëve politikisht, si dhe farisenjve dhe skribëve jomiqësorë. Ai 
u shërbeu të varfërve, të uriturve, skamnorëve dhe të sëmurëve. Ai be-
koi sakatët, të verbrit, të shurdhrit dhe njerëz të tjerë me paaftësi fizike. 
Ai dëboi demonët dhe shpirtrat e këqij që patën shkaktuar sëmundje 
mendore apo emocionale. Ai i pastroi ata që qenë rënduar me më-
kat. Ai dha mësime dashurie dhe në mënyrë të përsëritur demonstroi 
shërbim vetëmohues ndaj të tjerëve. Të gjithë merrnin nga dashuria e 
Tij. Të gjithë “gëzo[nin] të njëjtin privilegj si njëri, ashtu edhe tjetri dhe 
asnjëri nuk [ishe] i ndaluar”. (2 Nefi 26:28.) Këto janë të gjitha shprehje 
dhe shembuj të dashurisë së Tij të pakufishme hyjnore.

Bota në të cilën jetojmë do të përfitonte shumë nëse burrat dhe 
gratë kudo do të ushtronin dashurinë e pastër të Krishtit, që është 
e dashur, e duruar dhe e përulur. Është pa zili apo krenari. Është pa 
egoizëm sepse nuk kërkon asgjë në kthim. Nuk e pranon ligësinë 
apo keqdashjen, as i gëzohet padrejtësisë; nuk ka vend për paragjy-
kim, urrejtje apo dhunë. Ajo kundërshton ta pranojë talljen, vulgari-
tetin, keqtrajtimin apo përjashtimin. Ajo nxit njerëz të ndryshëm të 
jetojnë së bashku në dashuri të krishterë pavarësisht besimit fetar, 
racës, kombësisë, gjendjes financiare, arsimit apo kulturës.

Shpëtimtari na ka urdhëruar ta duam njëri- tjetrin sikurse Ai na 
ka dashur ne; ta veshim veten “me lidhjen e dashurisë hyjnore” 
(DeB 88:125), në atë mënyrë që Ai e veshi veten. Ne jemi thirrur t’i 
pastrojmë ndjenjat tona të brendshme, t’i ndryshojmë zemrat tona, 
të bëjmë që veprimet dhe paraqitja jonë e jashtme të përputhen 
me atë që themi se besojmë dhe ndiejmë brenda. Ne duhet të jemi 
dishepuj të vërtetë të Krishtit.11

6
Të dashurit e të tjerëve është “një 

udhë shumë më [e] lartë”.

Kur ishte i ri, Vëllai Vern Kraulli tha se mësoi diçka nga mësimi 
jetik që Profeti Jozef u pati dhënë shenjtorëve të hershëm në Navu, 
kur u tha: “T’i duam të tjerët, madje kundërshtarët tanë si edhe 
miqtë”. Ky është një mësim i mirë për secilin prej nesh.

Pasi iu sëmur babai, Vern Kraulli mori përgjegjësinë të adminis-
tronte oborrin e familjes me pjesë këmbimi të përdorura edhe pse 
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ishte vetëm pesëmbëdhjetë vjeç. Disa klientë me raste përfitonin 
pandershmërisht nga i riu, ndërsa gjatë natës zhdukeshin pjesë nga 
vendi. Verni u inatos dhe u betua se do ta kapte ndonjërin dhe do 
ta bënte shembull. Shpagimi do të bëhej i tiji.

Pak pasi babai i tij kishte filluar ta merrte veten nga sëmundja, 
Verni po bënte xhirot e tij në oborr një natë në kohën e mbyll-
jes. Ishte thuajse errësirë. Në një qoshe të largët të pronës, ai kapi 
pamjen e dikujt që po mbante një pjesë të madhe makinerie drejt 
gardhit të pasmë. Ai vrapoi si kampion atletike dhe e kapi hajdutin 
e ri. Mendimi i parë i tij ishte ta shfrynte acarimin e vet me grushte 
dhe mandej ta zvarriste djalin te zyra ballore dhe t’i telefononte po-
licisë. Zemra e tij ishte plot zemërim dhe hakmarrje. Ai e pati kapur 
hajdutin e tij dhe synonte të merrte hakën e vet.

Si nga hiçi, u duk babai i Vernit, vuri dorën e tij të dobët dhe të 
pasigurt mbi supin e birit të tij dhe tha: “E shoh që je pak i mërzitur, 
Vern. A mund të merrem unë me këtë?” Ai shkoi mandej tek i riu që 
do të vidhte dhe i hodhi krahun rreth supit, e vështroi në sy për një 
çast, dhe tha: “Bir, më thuaj, përse po e bën këtë? Përse po përpiqe-
she ta vidhje atë transmision?” Pastaj z. Kraulli filloi të ecte drejt zyrës 
me krahun rreth djalit, duke bërë pyetje rreth problemeve të makinës 
së të riut ndërsa ecnin. Kur patën arritur në zyrë, babai tha: “Mirë, 
mendoj se friksioni yt ka marrë fund dhe ai ta krijon problemin”.

Gjatë kësaj kohe, Verni po ziente përbrenda. “Kujt i bëhet vonë 
për friksionin e tij?” mendonte. “Le t’i telefonojmë policisë dhe të 
mbarojmë me të.” Por babai i tij thjesht vazhdoi të bisedonte. “Vern, 
silli një friksion. Silli edhe një ndarës automatik. Dhe silli një pllakë 
shtytëse. Kjo është gjithçka që të nevojitet.” Babai ia dha të gjitha 
pjesët të riut që pati tentuar të vidhte dhe tha: “Merri këto. Dhe këtu 
është edhe transmisioni. Nuk ke pse të vjedhësh, djalosh. Thjesht 
kërko për të. Ka një rrugëdalje për çdo problem. Njerëzit janë të 
gatshëm të ndihmojnë.”

Vëllai Vern Kraulli tha se ai mori një mësim të përjetshëm për da-
shurinë atë ditë. I riu u kthye shpesh herë te vendi. Me dashje, muaj 
pas muaji, ai i pagoi të gjitha pjesët që Vis Kraulli i pati dhënë, për-
fshirë transmisionin. Gjatë atyre vizitave, ai e pyeti Vernin përse ishte 
ashtu siç ishte babai i tij dhe përse ai e bëri atë që bëri. Verni i tregoi 
atij diçka për bindjet fetare të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme dhe 
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se sa shumë i donte babai i tij Zotin dhe njerëzit. Përfundimisht ai që 
donte të vidhte, u pagëzua. Verni tha më vonë: “Është e vështirë tani 
të përshkruash ndjenjat që pata dhe ajo që përjetova në atë përvojë. 
Unë, gjithashtu, isha i ri. Unë pata kapur hajdutin tim. Doja t’i jepja 
ndëshkimin më të rëndë. Por babai im më mësoi një mënyrë tjetër.”

Një mënyrë tjetër? Një mënyrë më të mirë? Një mënyrë më të 
lartë? Një mënyrë më të shkëlqyer? Oh, sa do të përfitonte bota nga 
një mësim i tillë i mrekullueshëm. Siç thotë Moroni:

“Prandaj, kushdo që beson në Perëndi, mund të shpresojë me 
siguri për një botë më të mirë. . . .

Në dhuratën e Birit të tij, Zoti përgatiti një udhë më të shkëlqyer”. 
(Ethëri 12:4, 11.)12

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Çfarë do të thotë Presidenti Hanter duke iu referuar dy urdhëri-

meve të mëdha si “guri i provës i Zotit”? (Shih pjesën 1.) Mendoni 
se si do t’u përgjigjeshit pyetjeve që Presidenti Hanter bën në 
fund të pjesës 1.

• Rishikoni tregimin e Presidentit Hanter mbi shëmbëlltyrën e Sa-
maritanit të Mirë (shih pjesën 2). Çfarë mund të mësojmë ne nga 
këto mësime rreth të dashurit të fqinjëve tanë? Si mund ta rritim 
dashurinë tonë për ata që mund të jenë “të vështirë për [t’u] 
dashur”?

• Te pjesa 3, Presidenti Hanter jep mësim se ne duhet t’i duam 
dhe t’u shërbejmë të tjerëve në kohët e tyre të fatkeqësisë. Si jeni 
bekuar nga dikush që ju ka dashur dhe ju ka shërbyer në kohë 
nevoje?

• Përsiatni mësimet e Presidentit Hanter rreth ndjekjes së shem-
bullit të Shpëtimtarit për dashurinë hyjnore (shih pjesën 4). Si 
mund të tregojmë dashuri më të madhe për të tjerët? Cilat janë 
disa mënyra që ne mund ta tregojmë më aktivisht dashurinë tonë?

• Te pjesa 5, Presidenti Hanter rishikon disa nga mënyrat me të ci-
lat Krishti ka shfaqur dashurinë e Tij. Kur e keni ndjerë dashurinë 
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e Shpëtimtarit në jetën tuaj? Çfarë bekimesh ju kanë ardhur ndër-
sa keni “ushtr[uar] dashurinë e pastër të Krishtit”?

• Çfarë mund të mësojmë nga tregimi i Presidentit Hanter për 
ngjarjen e Vern Kraullit? (Shih pjesën 6.) Si mund t’i zëvendësoj-
më ndjenjat e “zemërim[it] dhe [të] hakmarrje[s]” me ndjenjat e 
dashurisë hyjnore? Çfarë përvojash ju kanë ndihmuar të mësoni 
se dashuria hyjnore është “një udhë shumë [e] lartë”?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Mateu 25:31–46; 1 Korintasve 13; Efesianëve 4:29–32; 1 Gjon 4:20; 

Mosia 4:13–27; Alma 34:28–29; Ethëri 12:33–34; Moroni 7:45–48; 
DeB 121:45–46

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 [2005], f. 19). Mendoni të pyetni veten se si mund t’i zbatoni 
mësimet në shtëpi, në shkollë dhe në përgjegjësitë tuaja në Kishë.
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 8. “The Lord’s Touchstone”, f. 34–35.
 9. “The Lord’s Touchstone”, f. 35.
 10. “A More Excellent Way”, Ensign, maj 
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 11. “A More Excellent Way”, f. 61–62.
 12. “A More Excellent Way”, f. 62.
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“Kërkimi më i madh është kërkimi për Perëndinë – për të 
përcaktuar realitetin e Tij, cilësitë vetjake të Tij dhe për të siguruar 

një njohuri për ungjillin e birit të Tij jezu Krishtit.”
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Besim dhe Dëshmi

“Arritja më e madhe e jetës është të gjesh 
Perëndinë dhe të dish se Ai jeton.”

Nga Jeta e Hauard W. Hanterit
Hauard W. Hanteri filloi ta fitonte dëshminë e tij gjatë fëmijërisë 
së hershme në Bois të Ajdahos. Edhe pse babai i tij nuk ishte atë-
herë anëtar i Kishës, nëna e tij e rriti atë në ungjill. “Ishte te gjunjët 
e saj ku ne mësuam të luteshim”, kujtoi ai. “Unë mora një dëshmi 
kur isha djalë i vogël te gjunjët e mamasë sime.” 1

Dëshmia e Hauardit u rrit ndër vite. Kur ishte te të 20- at dhe ba-
nonte në Los Anxhelos, Kaliforni, ai filloi të dallonte rëndësinë e 
studimit serioz të ungjillit. Ai shkroi: “Edhe pse duhej të merrja pjesë 
në klasat e Kishës shumicën e jetës sime, zgjimi im i parë i vërtetë 
për ungjillin ndodhi në një klasë të Shkollës të së Dielës në Lagjen 
Adams, ku jepte mësim vëllai Piter A. Klejton. Ai kishte pasuri dijesh 
dhe aftësish për të frymëzuar të rinjtë. Unë i studioja mësimet, lexoja 
ato që na caktonte për në shtëpi dhe merrja pjesë duke folur për 
tema që caktoheshin. . . . Unë e mendoj këtë periudhë të jetës sime 
si një kohë të vërtetash të ungjillit që filluan të shpaloseshin. Unë 
gjithmonë kisha dëshmi për ungjillin, por befas unë fillova ta kuptoj.” 2

Shumë vite më vonë, Presidenti Hanter shpjegoi: “Vjen një kohë 
kur ne i kuptojmë parimet e krijimit tonë dhe se cilët jemi. Befas 
këto gjëra na ndriçohen dhe kordat e zemrës sonë njëmend dri-
dhen. Kjo është koha kur dëshmia futet brenda vetë shpirtit tonë 
dhe ne e dimë pa asnjë dyshim se Perëndia është ati ynë — se ai 
jeton, se ai është realitet, se ne jemi vërtet fëmijët e tij.” 3

Lidhur me besimin dhe dëshminë e Presidentit Hanter, Presidenti 
Gordon B. Hinkli tha:

“Për Presidentin Hanter . . . ishte fuqia e madhe e besimit. Ishte si-
guria e dijes së gjërave hyjnore dhe gjërave të përjetshme. . . . [Ai] pati 
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një dëshmi të sigurt dhe të padyshimtë të realitetit të gjallë për Perën-
dinë, Atin tonë të Përjetshëm. Ai e thoshte me bindje të madhe dësh-
minë e tij për hyjninë e Zotit Jezu Krisht, Shëlbuesit të njerëzimit.” 4

Mësime të Hauard W. Hanterit
1

Nëpërmjet besimit, ne mund të gjejmë 
Perëndinë dhe të dimë se Ai jeton.

Arritja më e madhe e jetës është të gjesh Perëndinë dhe të dish se 
Ai jeton. Sikurse çdo përmbushje tjetër e denjë, kjo mund të arrihet 
vetëm nga ata që do të besojnë dhe do të kenë besim në atë që 
fillimisht mund të mos jetë e dukshme.5

Ndërsa mendimet e njeriut drejtohen nga Perëndia dhe gjërat që 
lidhen me Perëndinë, njeriu kalon nëpër një transformim shpirtëror. 
Ky e ngre nga vendi i zakonshëm atë dhe i jep atij një karakter fis-
nik dhe karakter si të Perëndisë. Në qoftë se kemi besim në Perëndi, 
ne po përdorim një nga ligjet e mëdha të jetës. Forca më e fuqishme 
në natyrën njerëzore është fuqia shpirtërore e besimit.6

Kërkimi më i madh është kërkimi për Perëndinë – për të përcaktuar 
realitetin e Tij, cilësitë vetjake të Tij dhe për të siguruar një njohuri për 
ungjillin e Birit të Tij Jezu Krishtit. Nuk është e lehtë të gjesh një kuptim 
të përsosur për Perëndinë. Kërkimi do përpjekje këmbëngulëse dhe ka 
disa njerëz që kurrë nuk lëvizin vetë për ta ndjekur këtë njohuri. . . .

Qoftë kur kërkon njohuri për të vërteta shkencore apo për të 
zbuluar Perëndinë, njeriu duhet të ketë besim. Kjo bëhet pika e 
fillimit. Besimi ka qenë përkufizuar në shumë mënyra, por për-
kufizimi më klasik qe dhënë nga autori i letrës drejtuar hebrenjve 
me këto fjalë domethënëse: “Dhe besimi është siguria e gjërave 
që shpresohen, tregim i gjërave që nuk shihen”. (Hebrenjve 11:1.) 
Me fjalë të tjera, besimi na bën të sigurt për atë që shpresojmë dhe 
të bindur për atë që nuk e shohim. . . . Ata që e kërkojnë me zell 
Perëndinë nuk e shohin, por ata e dinë realitetin e Tij me anë të 
besimit. Është më shumë se shpresë. Besimi e bën atë bindje – një 
tregim të gjërave që nuk shihen.

Autori i letrës drejtuar hebrenjve [Apostulli Pal] vijon: “Me anë të 
besimit ne kuptojmë se bota është ndërtuar me fjalën e Perëndisë, 
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sa që ato që shihen nuk u bënë prej gjërave që shihen”. (Hebrenjve 
11:3.) Besimi është përshkruar këtu si pasja e besimit apo pasja e 
bindjes se bota qe krijuar nga fjala e Perëndisë. Dëshmitarët nuk 
mund të krijohen për ta provuar këtë fakt, por besimi jep njohurinë 
se ajo që shohim në mrekullitë e tokës dhe në të gjithë natyrën qe 
krijuar nga Perëndia. . . .

Unë kam një bindje pozitive se Perëndia është një realitet – se Ai 
jeton. Ai është Ati ynë Qiellor dhe ne jemi fëmijët e Tij shpirtërorë. 
Ai krijoi qiellin dhe tokën dhe të gjitha gjërat mbi tokë dhe është 
autori i ligjeve të përjetshme me anë të të cilave qeveriset universi. 
Këto ligje janë zbuluar pak nga pak ndërsa njeriu vijon kërkimin e 
tij, por ato kanë ekzistuar gjithmonë dhe do të mbeten të pandry-
shuara përgjithmonë.7

2
Për të fituar njohuri për realitetin e Perëndisë, 

ne duhet të bëjmë një përpjekje besnike, të bëjmë 
vullnetin e Tij dhe të lutemi për kuptim.

Me qëllim që ta gjejmë Perëndinë si realitet, ne duhet të ndjekim 
drejtimin që Ai na tregoi për kërkimin. Udha është e vështirë; ajo 
kërkon besim dhe përpjekje dhe nuk është drejtimi i lehtë. Për këtë 
arsye shumë njerëz nuk do t’ia kushtojnë veten detyrës së vështi-
rë të të provuarit vetë të realitetit të Perëndisë. Përkundrazi, disa 
marrin udhën e lehtë dhe mohojnë ekzistencën e Tij ose thjesht 
ndjekin drejtimin e dyshuesit të pasigurisë. . . .

. . . Ndonjëherë besim do të thotë ta besosh diçka si të vërtetë kur 
tregimi nuk është i mjaftueshëm për të krijuar njohuri. Ne duhet ta vi-
jojmë provën dhe të ndjekim paralajmërimin: “Lypni dhe do t’ju jepet, 
kërkoni dhe do të gjeni; trokitni dhe do t’ju çelet. Sepse kush lyp merr, 
kush kërkon gjen dhe do t’i çelet atij që troket”. (Mateu 7:7–8.) . . .

Është rregulli i përgjithshëm që ne nuk i marrim gjërat me vlerë 
po të mos jemi të gatshëm të paguajmë një çmim. Shkollari nuk bë-
het i mësuar po të mos bëjë punë dhe përpjekje për të pasur sukses. 
Në qoftë se nuk është i gatshëm të veprojë kështu, a mund të thotë 
ai se nuk ka një gjë të tillë si dituria? . . . Është po aq e pamend për 
një njeri që të thotë se nuk ka Perëndi thjesht sepse ai nuk ka pasur 
prirjen që ta kërkojë Atë.
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. . . Me qëllim që një individ të fitojë njohuri të patundur për 
realitetin e Perëndisë, ai duhet t’i jetojë urdhërimet dhe doktrinat e 
shpallura nga Shpëtimtari gjatë shërbesës së Tij vetjake. . . . Atyre 
që janë të gatshëm ta bëjnë kërkimin, të përpiqen vetë dhe të bëjnë 
vullnetin e Perëndisë, do t’u vijë njohuria për realitetin e Perëndisë.

Kur një njeri e ka gjetur Perëndinë dhe i kupton mënyrat e Tij, ai 
mëson se asgjë në univers nuk erdhi rastësisht, por të gjitha gjërat 
erdhën nga një plan i parapërgatitur hyjnisht. Sa kuptim i pasur vjen 
në jetën e tij! Kuptimi që e kapërcen të mësuarit sipas botës është 
i tij. Bukuritë e botës bëhen më të bukura, rendi i universit bëhet 
më domethënës dhe të gjitha krijesat e Perëndisë janë më të kup-
tueshme ndërsa ai dëshmon ditët e Perëndisë të vijnë e të shkojnë 
dhe stinët ndjekin njëra- tjetrën në radhën e tyre.8

Krishti, gjatë shërbesës së Tij, shpjegoi mënyrën me të cilën nje-
riu mund të dijë të vërtetën rreth Perëndisë. Ai tha: “Në qoftë se 
dikush don të bëjë vullnetin e tij, do ta njohë nëse kjo doktrinë vjen 
nga Perëndia apo që unë flas nga vetja ime”. (Gjoni 7:17.) Mësuesi 
gjithashtu shpjegoi vullnetin e Atit dhe urdhërimin e madh në këtë 
mënyrë: “Duaje Zotin, Perëndinë tënde me gjithë zemrën tënde, me 
gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde”. (Mateu 22:37.) 
Ata që do të përpiqen të bëjnë vullnetin e Perëndisë dhe do të 
mbajnë urdhërimet e Tij, do të marrin zbulesë vetjake lidhur me 
shenjtërinë e punës së Zotit në dhënien e dëshmisë për Atin.

Për ata që kërkojnë kuptim, fjalët e Jakobit shpjegojnë se si mund 
të arrihet: “Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të 
kërkojë nga Perëndia, që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, 
dhe atij do t’i jepet”. ( Jakob [Bibla] 1:5.) Nuk duket se Jakobi po 
fliste për njohuri faktike në kuptimin e shkencës, por më shumë për 
zbulesën që vjen nga lart e cila u përgjigjet pyetjeve të njerëzve si 
rrjedhim i ndjekjes së kësaj këshille për t’u lutur. . . .

Kështu ne kemi formulën për kërkimin e Perëndisë dhe mjetet 
për të plotësuar kërkimin – besim, dashuri dhe lutje. Shkenca ka 
bërë gjëra të mrekullueshme për njeriun, por ajo nuk mund të plo-
tësojë gjërat që ai duhet t’i bëjë vetë, më e madhja e të cilave është 
të gjejë realitetin e Perëndisë. Detyra nuk është e lehtë; puna nuk 
është e lehtë; por siç thuhet nga Mësuesi: “I madh do të jetë shpër-
blimi i tyre dhe e përjetshme do të jetë lavdia e tyre”. (DeB 76:6.)9
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3
Ne duhet të besojmë me qëllim që të shohim.

Thomai donte të shihte përpara se të besonte.

Në mbrëmjen e ditës së ringjalljes, Jezusi u shfaq dhe qëndroi 
në mes të dishepujve të Tij në dhomën e mbyllur. Ai u tregoi atyre 
duart e Tij nëpër të cilat ishin ngulur gozhdët dhe brinjën e Tij që 
ishte shpuar nga heshta. Thomai, një nga të dymbëdhjetët, nuk ishte 
i pranishëm kur kjo ndodhi, por të tjerët i thanë atij se ata e patën 
parë Zotin dhe se Ai u pati folur atyre. . . . Thomai ishte mosbesues, 
dhe ai u tha dishepujve:

“. . . Po nuk e pashë në duart e tij shenjën e gozhdave, dhe po 
nuk e vura gishtin tim te shenja e gozhdëve dhe dorën time në 
brinjën e tij, unë nuk do të besoj”. (Gjoni 20:25.)

. . . Në një kuptim, Thomai përfaqëson shpirtin e kohës sonë. Ai 
nuk do të kënaqej me asgjë që nuk do të mund ta shihte, madje 
edhe pse ai pati qenë me Mësuesin dhe i dinte mësimet e Tij lidhur 
me besimin dhe dyshimin. . . . Besimi nuk e zëvendëson dyshimin 
kur dikush duhet të ndiejë ose të shohë me qëllim që të besojë.

Thomai nuk ishte i gatshëm të mbështetej te besimi. Ai donte 
të dhëna të sigurta për faktet. Ai donte njohuri, jo besim. Njohuria 
është e lidhur me të kaluarën sepse përvojat tona për të kaluarën 
janë ato gjëra që na japin ne njohuri, por besimi lidhet me të ardh-
men – me të panjohurën ku ne nuk kemi shkelur ende.

Ne e mendojmë Thomain si dikë që pati udhëtuar dhe folur me 
Mësuesin dhe që pati qenë zgjedhur prej Tij. Përbrenda ne urojmë 
që Thomai të mund të ishte kthyer drejt së ardhmes me mirëbesim 
në gjërat që nuk qenë të dukshme atëherë, në vend që të thoshte 
faktikisht: “Të shohësh do të thotë të besosh”. . . .

besimi na jep mirëbesim në gjërat që nuk janë të dukshme.

Një javë më vonë, dishepujt ishin përsëri së bashku në të njëjtën 
shtëpi në Jerusalem. Këtë herë Thomai ishte me ta. Dera ishte e mby-
llur, por Jezusi erdhi dhe qëndroi në mes të tyre dhe tha: “Paqja me ju!
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Pastaj i tha Thomait: ‘Vëre gishtin këtu dhe shiko duart e mia; 
shtrije edhe dorën dhe vëre në brinjën time; dhe mos ji mosbesues, 
por besues!’” (Gjoni 20:26–27.) . . .

“Jezusi i tha: ‘Sepse më ke parë, Thoma, ti ke besuar; lum ata që 
nuk kanë parë dhe kanë besuar!’” ([Gjoni] 20:29.)

Kjo ndodhi mbetet si një nga mësimet më të mëdha të të gjitha 
kohërave. Thomai pati thënë: “Të shohësh do të thotë të besosh”, 
por Krishti u përgjigj: “Të besosh do të thotë të shohësh”. . . .

Shembulli klasik i besimit i vishet Apostullit Pal te letra e tij drej-
tuar hebrenjve: “Dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, 
tregim i gjërave që nuk shihen”. (Hebrenjve 11:1.)

Kjo deklaratë nuk supozon një njohuri të përkryer, por e për-
shkruan besimin si diçka që i jep dikujt një siguri apo një mirëbesim 
në gjërat që janë ende në të ardhmen. Këto gjëra mund të jenë në 
ekzistencë, por është nëpërmjet besimit që ato realizohen. Besimi 
jep një ndjesi sigurie në atë që nuk është e dukshme ose e pranue-
shme si provë e vërtetë.

Do të dukej se Thomai e kishte humbur mirëbesimin e vet tek e 
ardhmja. Ai vështronte tek e shkuara. Ai donte provë për atë që atë-
herë nuk ishte e dukshme. Ata që humbasin apo u mungon besimi, 
jetojnë në të shkuarën – atje ka humbje shprese për të ardhmen. 
Çfarë ndryshimi i madh vjen në jetën e dikujt që gjen një besim të 
patundur për të dhënë siguri dhe mirëbesim.

i verbri nuk dyshoi; ai besoi te shpëtimtari.

Nëse kthehemi në kapitullin e nëntë të Gjonit, ne lexojmë një ngjar-
je tjetër që ndodhi në Jerusalem, në të cilën një burrë që kishte lindur 
i verbër mori dritën e tij. Ishte dita e Shabatit dhe Jezusi dukej që ishte 
në afërsi të tempullit kur pa të verbrin dhe dishepujt e pyetën:

“. . . Mësues, kush ka mëkatuar, ai apo prindërit e tij, që ai ka 
lindur i verbër?

Jezusi u përgjigj: ‘As ai, as prindërit e tij s’kanë mëkatuar, por kjo 
ndodhi që tek ai të dëftohen veprat e Perëndisë.

Unë duhet t’i kryej veprat e atij që më ka dërguar sa është ditë; 
vjen nata kur askush nuk mund të veprojë.
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Derisa jam në botë, unë jam drita e botës’.” (Gjoni 9:2–5.)

Jezusi pastaj pështyu përdhe dhe bëri baltë me pështymën e 
përzier me pluhurin e tokës. Ai leu sytë e të verbrit me baltën dhe 
i tha atij të shkojë të lahet në pellgun e Siloamit. Nëse ky do të 
kishte qenë Thomai, a do të kishte shkuar siç qe urdhëruar apo do 
të bënte pyetjen: “Çfarë e mire mund të vijë nga larja në ujërat e 
ndenjura të atij pellgu të ndotur?” apo “Çfarë cilësish kurative ka te 
pështyma e përzier me pluhurin e tokës?” Këto duket të jenë pyetje 
të arsyeshme, por nëse burri i verbër do të dyshonte dhe pyeste, ai 
do ishte përsëri i verbër. Duke pasur besim, ai besoi dhe bëri siç e 
drejtuan. Ai shkoi dhe u la në pellg dhe kur u kthye ishte në gjendje 
të shihte. Të besosh do të thotë të shohësh. . . .

“lum ata që nuk kanë parë dhe kanë besuar.”

I verbri besoi dhe u lejua të shihte. Thomai nuk donte të besonte 
gjersa të mund të shihte. Bota është plot me Thoma, por ka shumë si i 
verbri i Jerusalemit. Misionarët e Kishës takojnë edhe nga këta çdo ditë 
ndërsa çojnë mesazhin e tyre nëpër botë, mesazhin e ungjillit të riven-
dosur të Jezu Krishtit. . . . Disa besojnë, kanë besim dhe pagëzohen. 
Disa nuk do të pranojnë sepse ata nuk mund të shohin apo të ndiejnë.

Nuk ka të dhëna të sigurta, konkrete e të prekshme se Perën-
dia jeton, përsëri me miliona kanë njohurinë se Ai njëmend jeton 
nëpërmjet atij besimi që përbën faktin e gjërave të padukshme. 
Shumë u thonë misionarëve: “Unë do ta pranoja pagëzimin nëse 
do të mund të besoja se Jozef Smithi u vizitua nga Ati dhe Biri”. Për 
këtë fakt nuk ka të dhëna të sigurta, konkrete e të prekshme, por 
për ata që preken nga Shpirti, besimi do t’i zëvendësojë të dhëna të 
tilla për gjërat e padukshme. Kujtoni fjalët e Mësuesit të kryqëzuar 
ndërsa qëndronte përpara Thomait:

“Lum ata që nuk kanë parë dhe kanë besuar”. ([Gjoni] 20:29.)

ata që besojnë nëpërmjet besimit do të shohin.

Unë i shtoj dëshminë time dëshmive të mijëra misionarëve se 
Perëndia vërtet jeton, se Jezusi është Shpëtimtari i botës, se ata që 
do të besojnë nëpërmjet besimit do të arrijnë të shohin.10
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4
Të vepruarit sipas besimit tonë çon në dëshmi vetjake.

Si fëmijë ne i pranuam si fakte gjërat që na u thanë nga prindërit 
tanë ose mësuesit tanë për shkak të mirëbesimit që ne kishim tek 
ata. Një djalë i vogël do të kërcejë nga një vend i lartë pa frikë nëse 
babai i tij i thotë se ai do ta kapë atë. Djali i vogël ka besim se babai 
i tij nuk do ta lërë të bjerë. Ndërsa fëmijët rriten, ata fillojnë të men-
dojnë vetë, të pyetin dhe të kenë dyshime rreth atyre gjërave që nuk 
kanë provë të prekshme. Unë kam simpati për të rinj dhe të reja 
kur dyshime të ndershme hyjnë në mendjen e tyre dhe ata hyjnë në 
konfliktin e madh të zgjidhjes së dyshimeve. Këto dyshime mund 
të zgjidhen, nëse ata kanë një dëshirë të ndershme për të ditur të 

“i verbri besoi dhe u lejua të shihte.”



K a P i T u l l i  2 1

281

vërtetën, duke ushtruar përpjekje morale, shpirtërore dhe mendore. 
Ata do të dalin prej konfliktit me një besim më të qëndrueshëm, më 
të fortë dhe më të madh për shkak të luftës. Ata kanë kaluar nga një 
besim i thjeshtë mirëbesues, nëpër dyshim e ndeshje, te një besim 
i fortë thelbësor që bëhet dëshmi.11

Studentët shpenzojnë orë në laboratorë shkencorë duke eksperi-
mentuar të gjejnë të vërtetën. Nëse ata do ta bëjnë të njëjtën gjë me 
besim, lutje, falje, përulësi dhe dashuri, ata do ta gjejnë dëshminë 
për Jezu Krishtin, që i dha këto parime.12

Ungjilli i Jezu Krishtit nuk është thjesht një ungjill besimi; ai është 
një plan veprimi. . . . Ai nuk tha “vër re” ungjillin tim; ai tha “jetoje” 
atë! Ai nuk tha: “Vër re ndërtimin dhe fantazinë e tij të mrekullue-
shme”; Ai tha: “Shko, bëj, shih, ndiej, jep, beso!” . . .

Veprimi është një nga themelet kryesore të dëshmisë vetjake. 
Dëshmia më e sigurt është ajo që vjen drejtpërdrejt nga përvoja vet-
jake. Kur hebrenjtë e sfiduan doktrinën që Jezusi dha mësim në tem-
pull, Ai u përgjigj: “. . . Doktrina ime nuk është imja, por e atij që më 
ka dërguar”. Pastaj Ai shtoi çelësin e dëshmisë personale: “Në qoftë 
se dikush don të bëjë vullnetin e tij, do ta njohë nëse kjo doktrinë 
vjen nga Perëndia apo që unë flas nga vetja ime”. (Gjoni 7:16–17.)

A e dëgjojmë ne urdhërimin në këtë deklaratë të Shpëtimtarit? “Në 
qoftë se dikush don . . . do ta njohë! ” Gjoni e kapi rëndësinë e këtij 
urdhri dhe theksoi kuptimin e tij në [letrën] e tij. Ai tha: “Ai që thotë se 
qëndron në të, duhet të ecë edhe vetë sikurse ka ecur ai”. (1 Gjon 2:6.)

Thjesht të thënit, të pranuarit, të besuarit nuk mjaftojnë. Ato janë të 
paplota derisa ajo që nënkuptojnë, shndërrohet në veprimin dinamik të 
të jetuarit të përditshëm. Ky, më pas, është burimi më i mirë i dëshmisë 
personale. Dikush e di, sepse ai e ka përjetuar. Ai nuk ka pse të thotë: 
“Vëllai Xhons thotë se është e vërtetë dhe unë e besoj atë”. Ai mund të 
thotë: “E kam jetuar këtë parim në vetë jetën time dhe e di nëpërmjet 
përvojës vetjake se ai jep rezultate. E kam ndier ndikimin e tij, e kam 
provuar dobinë e tij praktike dhe e di se është i mirë. Unë mund të 
dëshmoj për vetë njohurinë time se ai është një parim i vërtetë.”

Shumë njerëz mbajnë një dëshmi të tillë në vetë jetën e tyre dhe 
nuk e dallojnë vlerën e saj. Kohët e fundit një zonjë e re tha: “Unë 
nuk kam dëshmi për ungjillin. Dëshiroj që të kisha. Unë i pranoj 
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mësimet e tij. Unë e di se ato japin rezultate në jetën time. Unë i 
shoh ato që japin rezultate në jetën e të tjerëve. Vetëm sikur Zoti t’u 
përgjigjej lutjeve të mia dhe të më jepte një dëshmi, do të isha një 
nga njerëzit e gjallë më të lumtur!” Ajo që kjo zonjë e re donte ishte 
një ndërhyrje e mrekullueshme; por prapë ajo tashmë e kishte parë 
mrekullinë e ungjillit që të zmadhonte dhe lartësonte vetë jetën e 
saj. Zoti i qe përgjigjur lutjeve të saj. Ajo e kishte një dëshmi, por ajo 
nuk e dallonte atë se çfarë ishte.13

Si një Apostull i shuguruar dhe dëshmitar i veçantë i Krishtit, unë 
ju jap dëshminë time solemne se Jezu Krishti është në fakt Biri i Pe-
rëndisë. . . . Është nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë që unë e jap 
dëshminë time. Unë kam dije për vërtetësinë e Krishtit sikur ta kisha 
parë me sytë e mi dhe ta kisha dëgjuar me veshët e mi. Unë e di gjith-
ashtu se Shpirti i Shenjtë do ta ripohojë vërtetësinë e dëshmisë sime në 
zemrat e të gjithë atyre që dëgjojnë me vëmendje me një vesh besimi.14

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Presidenti Hanter na mëson se “arritja më e madhe e jetës është 

të gjesh Perëndinë dhe të dish se Ai jeton” (pjesa 1). Cili është 
roli i besimit në përmbushjen e këtij kërkimi? Çfarë përvojash ju 
kanë ndihmuar të gjeni Perëndinë dhe të dini se Ai jeton?

• Presidenti Hanter thotë “detyra nuk është e lehtë” dhe “puna nuk 
është e lehtë” në arritjen e njohurisë së realitetit të Perëndisë. 
Përse mendoni se një përpjekje e përkushtuar është e nevojshme 
që ne ta fitojmë atë njohuri? Pse është e rëndësishme mbajtja e 
urdhërimeve për arritjen e njohjes së Perëndisë?

• Në pjesën 3, Presidenti Hanter përdor kontrastin midis Thomait 
dhe burrit që kishte lindur i verbër për të dhënë mësim se nëse 
besojmë, ne do të jemi në gjendje të shohim. Si munden thellimet 
e Presidentit Hanter në këto histori të gjejnë zbatim në jetën tuaj? 
Si e ka bërë të mundur ushtrimi i besimit që ju të shihni?

• Rishikoni mësimet e Presidentit Hanter që të vepruarit sipas be-
simit tuaj është çelësi për të fituar një dëshmi (shih pjesën 4). 
Cilat janë disa mënyra me të cilat mund të veproni sipas besimit 



K a P i T u l l i  2 1

283

tuaj? Si mundet që besimi ta mposhti dyshimin? Si ka ndihmuar të 
vepruarit sipas besimit tuaj që dëshmia juaj të bëhet më e fortë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Gjoni 17:3; Hebrenjve 11:1–6; Alma 5:45–48; 30:40–41; 32:26–43; 

Ethëri 12:4, 6–22; Moroni 10:4–5; DeB 42:61

Ndihmë për Mësimdhënien
“Bëni pyetje që kërkojnë që nxënësit t’i gjejnë përgjigjet te shkri-

met e shenjta dhe mësimet e profetëve të ditëve të mëvonshme” 
(Teaching, No Greater Call [1999], f. 62).
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Mësimdhënia e Ungjillit

“Qëllimi i mësimdhënies . . . [është] që ne të 
mund të jemi një instrument në duart e Zotit 

për ndryshimin e zemrës së një individi.”

Nga Jeta e Hauard W. Hanterit
Në konferencën e përgjithshme të prillit 1972, Plaku Hauard W. 
Hanter, atëherë një anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, 
ishte një nga folësit e fundit të një prej sesioneve. Ai pati përgatitur 
një bisedë, por nuk pati mbetur mjaft kohë në sesion për të që ta 
jepte. “Duke vërejtur orën”, tha Plaku Hanter, “i palosa shënimet 
që pata përgatitur dhe i vura në xhepin tim të brendshëm. Por më 
lejoni të marr një çast për të përmendur një incident të vogël që la 
një mbresë tek unë kur isha djalë i ri. Kjo më erdhi në mendje kur 
u përmend se këtë pasdite janë me ne një grup njerëzish të për-
kushtuar që i japin mësim rinisë sonë.

Ishte një ditë vere herët në mëngjes. Unë po qëndroja pranë 
dritares. Perdet më pengonin të shihja dy krijesa të vogla jashtë në 
lëndinë. Njëri ishte një zog i madh dhe tjetri një zog i vogël, dukej 
i sapodalë nga çerdhja. Pashë zogun e madh që kërceu në lëndinë, 
pastaj nguli këmbët dhe ngriti kokën. Ai nxori një krimb të madh të 
majmë nga lëndina dhe u kthye duke u hedhur. Zogu i vogël e hapi 
gjerë sqepin e vet, por zogu i madh e gëlltiti krimbin.

Pastaj e pashë zogun e madh të fluturonte lart në një pemë. Ai 
çukiti lëvoren për një farë kohe dhe u kthye me një insekt të madh 
në gojën e vet. Zogu i vogël e hapi gjerë sqepin e vet, por zogu i 
madh e gëlltiti insektin. Pati klithma proteste.

Zogu i madh fluturoi tutje dhe nuk e pashë përsëri, por vërejta 
zogun e vogël. Pas pak, zogu i vogël u hodh jashtë në lëndinë, nguli 
këmbët, ngriti kokën dhe tërhoqi një krimb të madh nga lëndina.
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Perëndia i bekoftë njerëzit e mirë që i japin mësim fëmijëve tanë 
dhe rinisë sonë.”

Mesazhi i shkurtër i Plakut Hanter u botua më vonë nën titullin 
“Një Mësues”.1

Hauard W. Hanteri e theksonte shpesh rëndësinë e mësimdhë-
nies së mirë në Kishë. Ai paraqiti parime – të tilla si rëndësia e 
mësimdhënies me anë të shembullit, ilustruar me historinë e zogjve 
– që mund t’i ndihmojnë mësuesit të bëhen më të efektshëm në 
bekimin e jetës së atyre që u japin mësim. Shpesh ai u foli mësuesve 
të fëmijëve dhe të rinjve, duke i ndihmuar të kuptojnë përgjegjësinë 
e tyre të shenjtë për ata të brezit të ri. Në një mjedis të tillë, ai tha:

“Përpara meje tani unë shoh disa nga shpirtrat e zgjedhur të to-
kës. . . . Unë përpiqem të përfytyroj secilin [nga ju mësues] në punë 
në vetë detyrën tuaj konkrete. Unë pyet veten se çfarë lloj fryti do 
të sjellë puna juaj. A do të dëmtohet një pjesë e atij fryti ngaqë ju 
nuk e keni punuar apo kultivuar tokën që i është besuar kujdesit 
tuaj; apo e gjithë toka do të kultivohet në mënyrë të tillë që do të 
japë maksimumin e frytit të mirë?

Jashtë në lagjet dhe kunjet tuaja përkatëse . . . janë shumë nga 
fëmijët e Atit tonë. Sikurse ju, ata janë të zgjedhur në vështrimin e 
tij; por, ndryshe nga ju, shumë janë pa përvojë dhe shumë janë të 
rinj në Ungjill. Përgjegjësia juaj ndaj tyre është vërtet e madhe. Jeta 
e tyre mund të ndikohet, mund të përkulet lehtësisht, të modelohet 
lehtësisht, të udhëhiqet lehtësisht, nëse ju mund të fitoni besimin e 
tyre dhe t’u fitoni zemrat. Ju jeni ‘bariu’ i tyre. Ju duhet t’i udhërrë-
feni te ‘kullota[t] me bar të njomë’. . . .

Ç’sfidë, ç’detyrë e gëzueshme, ç’përgjegjësi e shenjtë është tuaja tani! 
. . . Sa të vëmendshëm, sa respektues, sa të mirë, sa të ndjeshëm, sa të 
pastër në zemër, sa të zotëruar nga ajo dashuri vetëmohuese siç Zoti 
ynë e kishte, sa të përulur, sa të devotshëm duhet të jeni ndërsa merrni 
përsëri punën tuaj për të kullotur qengjat siç Zoti po ju thotë të bëni!” 2
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Mësime të Hauard W. Hanterit
1

Ndihmojini të tjerët të zhvillojnë 
mirëbesim në shkrimet e shenjta.

Unë ju nxit fort që t’i përdorni shkrimet e shenjta në mësimdhë-
nien tuaj dhe të bëni gjithçka që është në fuqinë tuaj për t’i ndihmu-
ar studentët që t’i përdorin ato dhe të mësohen me to. Do të doja 
që të rinjtë tanë të kenë mirëbesim në shkrimet e shenjta dhe do të 
doja që ju ta kuptoni atë frazë në dy mënyra.

Së pari, ne dëshirojmë që studentët të kenë mirëbesim në forcën 
dhe të vërtetat e shkrimeve të shenjta, mirëbesim se Ati i tyre Qiellor 
po u flet vërtet atyre përmes shkrimeve të shenjta dhe mirëbesim se 
ata mund t’u drejtohen shkrimeve të shenjta dhe të gjejnë përgjigje 
për problemet dhe lutjet e tyre. Ky është një lloj mirëbesimi që do 
të shpresoja se ua jepni studentëve tuaj dhe mund t’ua jepni nëse u 
tregoni çdo ditë, çdo orë, se ju besoni në shkrimet e shenjta po ash-
tu. Tregojuni atyre se ju vetë keni mirëbesim se shkrimet e shenjta 
mbajnë përgjigjet për shumë – vërtet për shumicën – nga problemet e 
jetës. Kështu që kur jepni mësim, jepni mësim nga shkrimet e shenjta.

Kuptimi [i dytë] i përfshirë në frazën “mirëbesim në shkrimet e 
shenjta” është që t’u mësoni studentëve veprat standarde aq të-
rësisht saqë ata të mund të lexojnë nëpër to me mirëbesim, duke 
mësuar shkrimet e shenjta, predikimet dhe tekstet thelbësore që 
përmbahen në to. Ne do të shpresonim se asnjëri prej studentëve 
tuaj nuk do të largohet nga klasa i frikësuar ose në siklet apo i tur-
përuar që nuk mund të gjejë ndihmën që i nevojitet pasi nuk i njeh 
shkrimet e shenjta aq mirë sa të gjejë fragmentet e duhura. Jepuni 
këtyre të rinjve përvojë të mjaftueshme nga Bibla, Libri i Mormonit, 
Doktrina e Besëlidhje dhe Perla me Vlerë të Madhe që ata t’i kenë 
të dy llojet e mirëbesimit që sapo përmenda.

Unë kam menduar shpesh se të rinjtë tanë në Kishë do të ngjaso-
nin shumë me të rinjtë e tjerë jashtë Kishës nëse nuk do të krijonin 
njëfarë mjeshtërie dhe zotërimi të veprave standarde. Të gjithë ju i 
kujtoni vargjet që Profeti Jozef shkroi në izolimin e tij në burgun Li-
berti. Ndër to ai shkroi: “Sepse ka shumë vetë akoma mbi tokë, mes 
të gjitha sekteve, grupimeve dhe besimeve, të cilët janë të verbuar 
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nga dinakëria e hollë e njerëzve, me anë të së cilës ata rrinë në 
pritje për të mashtruar, dhe të cilët mbahen larg nga e vërteta vetëm 
ngaqë nuk dinë se ku ta gjejnë atë” (DeB 123:12; theksimi i shtuar).

Ne kemi një përgjegjësi të madhe si [mësues] në Kishë që të sigu-
rojmë se vetë anëtarët tanë, të rinjtë tanë, nuk do të bien në atë ka-
tegori të pafat të të qenit të verbuar, të të qenit të reja dhe të rinj të 
mirë, të përsosur, të denjë, që mbahen larg të vërtetave të shkrimeve 
të shenjta, ngaqë nuk dinë ku t’i gjejnë ato të vërteta dhe ngaqë ata 
nuk kanë mirëbesim [në përdorimin] e veprave të tyre standarde.3

2
Jepni Mësim me Anë të Shpirtit.

Përgatituni dhe jetoni në mënyrë të tillë që të keni Shpirtin e Zotit 
në mësimdhënien tuaj. Ka aq shumë në botën tonë që shkatërron 
ndjesinë e Shpirtit dhe aq shumë që do të na mbante larg pasjes së 
Shpirtit me ne. Ne duhet të bëjmë gjithçka mundemi për këta të rinj 
që sulmohen dhe pengohen nga botësia rreth e qark tyre. Ne duhet 
të bëjmë gjithçka të mundur që t’u mundësojmë të ndiejnë praninë 
e ëmbël dhe siguruese të Shpirtit të Zotit. . . .

Në një nga zbulesat më themelore të kësaj periudhe ungjillore, 
Zoti tha: “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).

Unë kuptoj se ky varg do të thotë jo vetëm që ne nuk duhet të 
japim mësim pa Shpirtin, por gjithashtu se ne vërtet nuk mund të 
japim mësim pa të. Të mësuarit e gjërave shpirtërore thjesht nuk 
mund të bëhet pa praninë udhëzuese dhe vërtetuese të Shpirtit të 
Zotit. Jozef Smithi do të dukej se ishte dakord: “Të gjithë duhet ta 
predikojnë Ungjillin, me anë të fuqisë dhe ndikimit të Frymës së 
Shenjtë; dhe asnjë njeri nuk mund ta predikojë Ungjillin pa Frymën e 
Shenjtë” [Mësimet e Presidentëve të Kishës: Jozef Smith (2009), f. 355].

. . . Shqetësohem kur duket se emocioni i fortë ose rrjedhja e lotë-
ve barazohen me praninë e Shpirtit. Sigurisht që Shpirti i Zotit mund 
të sjellë ndjenja të forta emocionale, përfshirë lot, por kjo shfaqje e 
jashtme nuk duhet të ngatërrohet me praninë e vetë Shpirtit.

Unë kam vërejtur një masë të madhe vëllezërish të mi ndër vite 
dhe ne kemi ndarë së bashku disa përvoja shpirtërore të rralla 
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dhe të pashprehura. Ato përvoja kanë qenë të gjitha të ndryshme, 
secila e veçantë në mënyrën e vet dhe çaste të tilla hyjnore mund 
të shoqërohen ose jo me lot. Shumë shpesh ato shoqërohen, por 
ndonjëherë ato shoqërohen me qetësi të plotë. Herë të tjera ato 
shoqërohen me gëzim. Gjithmonë ato shoqërohen nga një shfaqje 
e madhe e së vërtetës, e zbulesës në zemër.

Jepuni studentëve tuaj të vërtetën e ungjillit me mësimdhënie të 
fuqishme; ajo është mënyra për t’u dhënë atyre një përvojë shpirtëro-
re. Le të vijë natyrshëm dhe siç do të vijë, ndoshta me derdhje lotësh, 
por ndoshta jo. Nëse ajo që thoni është e vërteta dhe ju e thoni me 
pastërti dhe me bindje të ndershme, ata studentë do ta ndiejnë shpirtin 
e së vërtetës që po u mësohet dhe do të dallojnë se frymëzimi dhe 
zbulesa ka ardhur në zemrat e tyre. Kjo është mënyra se si e ndërtoj-
më besimin. Kjo është mënyra se si ne i forcojmë dëshmitë – me fuqi-
në e fjalës së Perëndisë të dhënë mësim me pastërti dhe me bindje.

Mbani vesh për të vërtetën, dëgjoni doktrinën dhe lëreni shfaq-
jen e Shpirtit të vijë ashtu si të mundet në të gjitha format e saj të 
shumta dhe të ndryshme. Qëndroni me parime të forta; jepni mësim 
me një zemër të pastër. Atëherë Shpirti do të depërtojë në mendjen 
dhe zemrën tuaj dhe në çdo mendje dhe zemër të studentëve tuaj.4

3
Ftojini studentët ta kërkojnë Perëndinë, 

Atin dhe Jezu Krishtin drejtpërdrejt.

Jam i sigurt se ju e njihni rrezikun e mundshëm . . . që studentët 
tuaj të ndërtojnë një besnikëri ndaj jush më shumë sesa ndaj ungji-
llit. . . . Kjo është arsyeja që ju duhet t’i ftoni studentët tuaj te vetë 
shkrimet e shenjta, jo thjesht t’u jepni interpretimin dhe paraqitjen 
tuaj për to. Kjo është arsyeja që ju duhet t’i ftoni studentët tuaj të 
ndiejnë Shpirtin e Zotit, jo thjesht t’u jepni atyre mendimin tuaj 
vetjak për këtë. Përfundimisht, kjo është arsyeja që ju duhet t’i ftoni 
studentët tuaj drejtpërdrejt te Krishti, jo thjesht te një person që jep 
mësim doktrinat e tij, edhe pse i aftë. Ju nuk do të jeni gjithmonë 
në dispozicion për këta studentë. . . .

Detyra jonë e madhe është që t’u japim këtyre studentëve një the-
mel njohurie të asaj që mund t’i shoqërojë gjatë jetës, t’i orientojmë 
ata drejt Atij që i do dhe që [vetëm Ai] mund t’i drejtojë ata atje ku 
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askush nga ne nuk do të shkojë. Ju lutem, siguroni që besnikëria e 
këtyre studentëve është ndaj shkrimeve të shenjta dhe Zotit dhe dok-
trinave të Kishës së rivendosur. Orientojini te Perëndia, Ati dhe Biri i 
Tij i Vetëmlindur, Jezu Krishti, dhe tek udhëheqja e Kishës së vërtetë. 
. . . Jepuni atyre dhuratat që do t’i mbështetin ata kur t’u duhet të 
qëndrojnë vetëm. Kur ju e bëni këtë, e gjithë Kisha është e bekuar 
për brezat që vijnë.5

4
Përpiquni të arrini individin.

Mua më ka bërë përshtypje gjithmonë që Zoti merret me ne per-
sonalisht, individualisht. Ne bëjmë shumë gjëra në grupe në Kishë, 
dhe kemi nevojë për organizata me njëfarë madhësie që na lejon ta 
administrojmë mirë Kishën, por në kaq shumë gjëra të rëndësishme 
– gjërat më të rëndësishme – janë bërë individualisht. Ne bekojmë 
foshnja një nga një, madje edhe nëse janë binjakë ose trinjakë. 
Ne pagëzojmë dhe konfirmojmë fëmijë një nga një. Ne e marrim 

“bëni më të mirën që mundni për të menduar për [studentët] 
individualisht, që t’u mundësoni të ndiejnë diçka vetjake 

dhe të veçantë në lidhje me ju, mësuesi i tyre.”
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sakramentin, shugurohemi në priftëri, ose kalojmë nëpër ordinancat 
e tempullit si individë – si një person që krijon një marrëdhënie me 
Atin tonë në Qiell. Mund të ketë të tjerë pranë nesh në këto përvoja, 
ashtu sikurse ka të tjerë në klasën tuaj, por theksimi i qiellit është 
te çdo individ, te çdo person i vetëm.

Kur Krishti iu shfaq nefitëve, Ai tha:

“Ngrihuni dhe ejani tek unë, që të mund të vini duart tuaja në 
anën time dhe gjithashtu të ndieni gjurmët e gozhdëve në duart e 
mia dhe në këmbët e mia. . . .

Dhe ndodhi që turma shkoi përpara dhe i vunë duart në anën e 
tij, dhe ndien gjurmët e gozhdëve në duart e tij dhe në këmbët e tij; 
dhe këtë e bënë duke vajtur një nga një derisa ata të gjithë shkuan 
përpara dhe panë me sytë e tyre dhe ndien me duart e tyre, dhe më-
suan me siguri, dhe dëshmuan” (3 Nefi 11:14–15; theksimi i shtuar).

Ajo përvojë kërkoi kohë, por ishte e rëndësishme që secili individ 
të kishte përvojë, që çdo palë sy dhe çdo palë duar ta kishte atë ripo-
him, dëshmi vetjake. Më vonë Krishti i trajtoi fëmijët e nefitëve sak-
tësisht në të njëjtën mënyrë. “A i mori fëmijët e tyre të vegjël, një nga 
një, dhe i bekoi dhe iu lut Atit për ta” (3 Nefi 17:21; theksimi i shtuar).

Do të jetë e vështirë për ju që t’u jepni gjithë vëmendjen vetjake 
disa prej studentëve tuaj që e duan dhe kanë nevojë, por bëni më 
të mirën që mundni për të menduar për ta individualisht, që t’u 
mundësoni të ndiejnë diçka vetjake dhe të veçantë në lidhje me ju, 
mësuesi i tyre. Lutuni për të ditur se cili student ka nevojë dhe për 
çfarë lloj ndihme dhe jini i ndjeshëm ndaj atyre nxitjeve atëherë kur 
ato vijnë. . . . Kujtoni që mësimdhënia më e mirë është ajo një për 
një dhe shpesh kryhet jashtë klasës. . . .

Në kërkimin tuaj për ta mësuar individualisht çdo student, ju me 
shumë gjasa do të zbuloni se disa nuk po ecin aq mirë sa të tjerët 
dhe se disa nuk po vijnë fare në klasë. Interesohuni personalisht 
për studentë të tillë; bëni përpjekje shtesë për ta ftuar dhe ndihmuar 
delen e humbur të vijë në tufë. “Kujtoni që vlera e shpirtrave është e 
madhe në sytë e Perëndisë” (DeB 18:10). Një çmim i pallogaritshëm 
është paguar nga Shpëtimtari ynë për secilin nga ne dhe është detyra 
jonë të bëjmë gjithçka mundemi për ta ndihmuar Atë në punën e Tij. 
Është detyra jonë që të sigurojmë se dhurata e Shlyerjes ka shkuar te 
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çdo i ri apo e re për të cilin ne kemi përgjegjësi. Në situatën tuaj, kjo 
do të thotë t’i mbash ata në aktivitet të plotë në klasën tuaj.

U kushtoni vëmendje të veçantë atyre që mund të jenë duke 
luftuar dhe dilni sipas nevojës për të gjetur delen e humbur. Një 
kartolinë e shkruar, një telefonatë, ose, nëse është e mundur, një 
vizitë vetjake në shtëpi në shumë raste do të kenë rezultat të mre-
kullueshëm. Vëmendja personale ndaj një të riu që sapo fillon të 
dalë nga udha, mund të kursejë orë dhe orë – vërtet, vite dhe vite – 
përpjekjesh më vonë në orvatjen tonë për ta rikthyer atë person në 
aktivitet. Bëni gjithçka që mundeni për të përforcuar të fortin dhe 
për të forcuar sërish të paqëndrueshmit në këtë kohë.6

5
Jepni mësim me anë të shembullit.

Është aq e nevojshme për ne [si mësues] të japim shembullin e du-
hur, të jemi të zellshëm dhe syçelët në vetë jetën tonë, ta mbajmë Di-
tën e Shabatit të shenjtë, të respektojmë udhëheqjen e lagjes, të kunjit 
dhe të Kishës. Asgjë e pahijshme nuk duhet të dalë nga goja jonë që 
do t’i jepte cilitdo fëmije të drejtën ose privilegjin për të gabuar. Sigu-
risht nëse themi ose bëjmë diçka gabim, fëmijët kanë leje ta ndjekin.

Shembulli mbart me vete një ndikim shumë më të fortë sesa kë-
shilla morale. Ai që do të bindte të tjerët për të vepruar drejt duhet 
të veprojë drejt vetë. Është e vërtetë se ai që zbaton këshilla të mira 
morale ngaqë ato janë të mira dhe nuk vuan vetë duke u ndikuar 
nga sjellja e padrejtë e të tjerëve, do të shpërblehet më bollshëm 
sesa ai që i thotë dhe nuk i zbaton. . . . Fëmijët janë të prirur të 
imitojnë ata tek të cilët kanë vënë mirëbesimin. Sa më i madh mirë-
besimi i tyre, aq më lehtë ndikohen ata për mirë apo për keq. Çdo 
shenjtor i mirë respekton mirësinë e vërtetë kudo që ajo shihet dhe 
do të përpiqet të imitojë të gjithë shembujt e mirë.7

Formula për një mësues të mrekullueshëm nuk është që vetëm 
të jetojë urdhërimet e Zotit dhe të mbrojë urdhërimet e Zotit, por të 
fitojë shpirtin e të dhënit mësim me anë të lutjes. Kur ne e fitojmë 
atë shpirt dhe mbajmë urdhërimet e Zotit, duke ecur me bindje për-
para Tij, atëherë jeta e atyre tek të cilët ndikojmë do të ndryshohet 
dhe ata do të jenë të nxitur të jetojnë jetë në drejtësi.8
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Çdo mësues duhet të ketë një dëshmi vetjake se Perëndia jeton, 
për misionin hyjnor të Jezu Krishtit dhe se shfaqja e Atit dhe e Birit 
Jozef Smithit ishte një realitet. Jo vetëm duhet ta ketë atë njohuri 
dhe dëshmi, por ai duhet të jetë i dëshiruar ta shprehë besimin e tij 
pa mëdyshje tek ata që vijnë për të mësuar.9

6
Jini instrument në duart e Zotit për të ndihmuar studentët 

të përjetojnë një ndryshim zemre të mrekullueshëm.

Kur një mësues e kryen detyrën siç synonte Zoti, një mrekulli e 
madhe ngjan. Mrekullia e Kishës sot nuk është shërimi që është aq 
i përhapur, as që i uloku do të ecë, i verbëri do të shohë, i shurdhri 
do të dëgjojë, apo i sëmuri do të ngrihet. Mrekullia e madhe e Kishës 
dhe e mbretërisë së Perëndisë në ditët tona dhe në kohën tonë është 
transformimi i shpirtit njerëzor. Ndërsa udhëtojmë nëpër kunje dhe 
misione të Kishës, kjo është ajo që shohim – transformimi i shpirtit 
njerëzor ngaqë dikush ka dhënë mësim parimet e së vërtetës.

Është ashtu siç Alma shpalli, në kohën e tij duke mësuar popullin, 
kur ai tha: “Dhe tani vini re, unë po ju pyes, vëllezërit e mi [dhe mot-
rat e mia] të kishës, a keni lindur shpirtërisht nëpërmjet Perëndisë? 

Mësimdhënia e efektshme e ungjillit çon në 
“transformimi[n e] shpirtit njerëzor”.
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A keni marrë shëmbëlltyrën e tij në pamjen tuaj? A e keni provuar 
këtë ndryshim të madh në zemrat tuaja?” (Alma 5:14.) Ky është që-
llimi i mësimdhënies. Kjo është arsyeja që ne punojmë kaq fort, që 
kërkojmë Shpirtin dhe që përgatitim mendjet tona me gjëra të mira 
siç Zoti ka urdhëruar, që ne të mund të jemi një instrument në duart 
e Zotit për ndryshimin e zemrës së një individi. Qëllimi ynë është të 
mbjellim në zemrat e fëmijëve dëshirën për të qenë të mirë, dëshirën 
për të qenë të drejtë, dëshirën për të mbajtur urdhërimet e Zotit, 
dëshirën për të ecur me përulësi përpara Tij. Nëse mund të jemi një 
instrument në duart e Zotit që të ndodhë ky ndryshim i fuqishëm në 
zemrat e fëmijëve, atëherë ne kemi përmbushur mrekullinë e madhe 
të një mësuesi. Dhe vërtetë, është një mrekulli. Ne nuk e kuptojmë 
se si Zoti i ndryshon zemrat e njerëzve, por Ai e kupton. . . .

Unë jap dëshminë time për fuqinë ripërtëritëse të Shpirtit në jetën 
e anëtarëve të Kishës. Unë lutem me ju . . . që të punojmë pareshtur 
në drejtësi dhe shenjtëri përpara Zotit në përmbushjen e detyrës që 
ju është caktuar.10

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
Shënim: Ju mund të doni të diskutoni disa nga pyetjet e mëposht

me nga këndvështrimi i prindërve që mësojnë fëmijët e tyre.

• Presidenti Hanter i nxit mësuesit që t’i ndihmojnë studentët të 
fitojnë “mirëbesim në shkrimet e shenjta” (pjesa 1). Kur ju kanë 
ndihmuar shkrimet e shenjta në vetë jetën tuaj? Kur keni gjetur 
përgjigje për pyetjet tuaja në shkrimet e shenjta? Si mund t’i ndih-
mojmë të tjerët, përfshirë ata në shtëpitë tona, të mësojnë t’i duan 
shkrimet e shenjta dhe të përfitojnë nga fuqia e tyre?

• Çfarë mund të mësojmë nga pjesa 2 rreth të dhënit mësim me 
anën e Shpirtit? Çfarë përvojash keni pasur me mësimdhënien 
dhe të mësuarit me anën e Shpirtit? Cilat janë disa gjëra që mund 
të bëni që t’ju ndihmojnë të jepni mësim me anën e Shpirtit?

• Si mundet një mësues t’i ndihmojë studentët të ndërtojnë besni-
këri ndaj shkrimeve të shenjta dhe ungjillit, jo ndaj vetë atij ose 
asaj? (Shih pjesën 3.) Si mund t’ia dalë një mësues që t’i orien-
tojë studentët drejt Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit? Si mundet një 
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mësues t’i ndihmojë studentët të nguliten fort tek ungjilli që të 
qëndrojnë të fortë “kur t’u duhet të qëndrojnë vetëm”?

• Përsiatni mësimet e Presidentit Hanter rreth rëndësisë së çdo 
individi (shih pjesën 4). Si mund t’i ndihmoni ata të cilëve u 
jepni mësim të fitojnë një dëshmi se Perëndia i njeh dhe i do ata 
individualisht? Shqyrtoni se çfarë mund të bëni ju, si mësues, për 
t’i ndihmuar individualisht ata që mësoni.

• Presidenti Hanter thekson rëndësinë e të dhënit mësim me anë të 
shembullit (shih pjesën 5). Përse shembulli ynë është më i fuqi-
shëm sesa fjalët tona? Si jeni bekuar ju nga një mësues që ishte një 
shembull i mirë? Si i mëson shembulli i prindërve fëmijët e tyre?

• Kur e keni përjetuar “mrekullinë e madhe” që Presidenti Hanter 
përshkruan në pjesën 6, qoftë si mësues apo si nxënës? Reflek-
toni mbi disa mësues që kanë qenë një ndikim i mirë në jetën 
tuaj. Çfarë i bëri ata të jenë një ndikim i efektshëm? Si mundemi 
ta japim mësim ungjillin me fuqi më të madhe – qoftë në shtëpi, 
në një klasë apo në një mjedis tjetër?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Gjoni 21:15–17; 1 Korintasve 12:28; 2 Timoteut 3:14–17; 2 Nefi 

33:1; Alma 17:2–3; 31:5; DeB 11:21–22; 50:17–22; 88:77–80

Ndihmë për Mësimdhënien
Në copa të ndryshme letre, shkruani pyetje nga fundi i kapitullit 

ose pyetje të tjera që lidhen me kapitullin. Ftojini anëtarët e klasës 
të përzgjedhin një pyetje dhe të kërkojnë kapitullin për mësimet 
që ndihmojnë për përgjigjet. Kërkojuni të tregojnë atë që mësuan.

Shënime
 1. “A Teacher”, Ensign, korrik 1972, f. 85.
 2. The Teachings of Howard W. Hun

ter, red. Clyde J. Williams (1997), f. 
210–211.

 3. “Eternal Investments” (drejtuar më-
suesve të fesë së SAK- ut, 10 shkurt 
1989), f. 2; si. lds. org.

 4. “Eternal Investments”, f. 3–4.
 5. “Eternal Investments”, f. 2–3.

 6. “Eternal Investments”, f. 4–5.
 7. “Formula for a Great Teacher” (bisedë 

dhënë në konferencën e Fillores, prill 
1965), f. 3–4, Biblioteka e Historisë së 
Kishës, Solt- Lejk- Siti.

 8. “Formula for a Great Teacher”, f. 1.
 9. The Teachings of Howard W. Hunter, 

f. 188.
 10. “Formula for a Great Teacher”, f. 4–6.
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shërbimi që ndryshon jetën tregohet nga shumë njerëz “që nuk 
dalin në dritë të fortë, që nuk tërheqin vëmendjen e botës”.
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“[Jo] Më Pak Të Dobishëm”

“Shumica prej nesh do të jenë njerëz të heshtur, 
relativisht të panjohur që . . . bëjmë punën tonë pa 

trumbetim. Atyre prej jush që mund ta shikojnë këtë si 
. . . jo mbresëlënës[e], unë ju them, ju jeni ‘[jo] më pak 
[i] dobishëm’ sesa më mbresëlënësit e kolegëve tuaj.”

Nga Jeta e Hauard W. Hanterit
Presidenti Hauard W. Hanter ishte i njohur jo vetëm si një udhë-
heqës i përkushtuar dhe profet i dashur, por gjithashtu për mënyrën 
e qetë me të cilën shërbeu. Ai e dinte se vetë shërbimi ishte i rën-
dësishëm, jo se do të merrte ndonjë njohje. Plaku Nil A. Maksuell, i 
Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, dikur tha për të: “Presidenti Hauard 
W. Hanter është një njeri i duruar. . . . Ky është po ai njeri i përulur, 
kur unë u zgjova pas një dite të lodhshme dhe me pluhur bashkë 
me të në një detyrë në Egjipt, që po lustronte qetësisht këpucët e 
mia, një punë që pati shpresuar ta mbaronte pa rënë në sy.” 1

Presidenti Tomas S. Monson e vuri re për herë të parë mënyrën e 
përulur të shërbimit të Presidentit Hanter kur u përkushtua Tempulli 
i Los Anxhelosit në Kaliforni në 1956- ën, disa vite përpara se ata të 
thirreshin Apostuj. Ai kujtoi:

“Prezantimi im . . . me Presidentin Hanter ishte kur ai shërbeu si 
president i Kunjit të Pasadenas në Kaliforni dhe kishte përgjegjësinë 
të bashkërendonte punët vendore për përkushtimin e Tempullit të 
Los Anxhelosit (Kaliforni). Unë pata privilegjin të shtypja biletat. 
Detyra e tij ishte gjigante. Unë pashë vetëm atë pjesë që lidhej me 
biletat, që ishin me kod ngjyre, të etiketuara në mënyrë të ndërliku-
ar dhe me numra në mënyrën më të rregullt që kisha parë ndonjë-
herë. Ai i jepte bujarisht besim të tjerëve dhe sigurohej që emri i tij 
të mos përdorej me tepri, edhe pse ai kishte qenë një forcë shtytëse 
prapa këtyre ngjarjeve monumentale.” 2
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Plaku Xhejms E. Faust, i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, vërejti 
më tej: “Ai nuk kishte nevojë ta lavdëronin. Me gjithë urtësinë e tij, 
ai mund të rrinte ulur midis vëllezërve të tij dhe të fliste shumë pak. 
Ai ishte në paqe të plotë me veten.” 3

Presidenti Hanter e kuptonte se çdo vepër shërbimi është e rën-
dësishme në sytë e Perëndisë, pavarësisht sa e panjohur apo e 
pavënëre. Disa javë përpara se Presidenti Hanter të vdiste, një mik 
e pyeti: “I dashur President, cili është pozicioni apo thirrja më e 
lartë – ajo e një miku të dashur dhe të besuar, apo ajo e një profeti 
të Perëndisë?” Pasi e dëgjoi pyetjen, “Presidenti përsiati qetësisht 
ndërsa u dukën si minuta; mandej duke kapur ngadalë dorën e 
mikut të tij dhe duke e kthyer kokën pikërisht drejt tij, me një lot 
që rrëshqiste poshtë faqes së tij të dobët, u përgjigj: ‘Ato janë të dyja 
thirrje të shenjta mirëbesimi’”. 4

Mësime të Hauard W. Hanterit
1

Ata që shërbejnë qetësisht dhe pa rënë në sy janë “[jo] më 
pak të dobishëm” sesa ata që marrin brohoritjet e botës.

Ishte thënë për kapiten Moronin e ri dhe të guximshëm: “Në 
qoftë se të gjithë njerëzit kishin qenë dhe ishin, ose do të jenë ndo-
njëherë, sikurse Moroni, vini re, fuqitë e vërteta të ferrit do të ishin 
tundur përgjithnjë; po, djalli nuk do të kishte kurrë më fuqi mbi 
zemrat e fëmijëve të njerëzve”. (Alma 48:17.)

Çfarë komplimenti për një burrë të famshëm dhe të fuqishëm! 
Nuk mund të përfytyroj një vlerësim më të shkëlqyer nga një burrë 
për një tjetër. Dy vargje më poshtë është një thënie për Helamanin 
dhe vëllezërit e tij, që luajtën një rol më pak të spikatur sesa Moro-
ni: “Tani vini re, Helamani dhe vëllezërit e tij nuk ishin më pak të 
dobishëm ndaj popullit, sesa ishte Moroni”. (Alma 48:19.)

Me fjalë të tjera, edhe pse Helamani nuk binte po aq në sy apo 
nuk ishte po aq i spikatur sa Moroni, ai ishte po aq i dobishëm; që 
do të thotë, ishte po aq ndihmues ose me vlerë sa Moroni.

Siç shihet, ne mund të përfitojmë shumë duke studiuar jetën e 
kapiten Moronit. Ai është një shembull besimi, shërbimi, devot-
shmërie, përkushtimi dhe shumë cilësi të tjera besimtare. Në vend 
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që të përqendrohem te ky njeri i mrekullueshëm, gjithsesi, unë 
kam zgjedhur të shoh tek ata që nuk dalin në dritë të fortë, që nuk 
tërheqin vëmendjen e botës, dhe përsëri janë “[jo] më pak të dobi-
shëm”, siç e formuloi shkrimi i shenjtë.

Jo të gjithë ne do të jemi si Moroni, duke marrë brohoritjet e 
kolegëve tanë gjithë ditën, çdo ditë. Shumica prej nesh do të jenë 
njerëz të heshtur, relativisht të panjohur që vijmë e shkojmë dhe 
bëjmë punën tonë pa trumbetim. Atyre prej jush që mund ta shi-
kojnë këtë [mendim] si vetmi apo frikë, ose thjesht jo mbresëlënës, 
unë ju them, ju jeni ‘[jo] më pak [i] dobishëm’ sesa më mbresëlënësit 
e kolegëve tuaj. Ju, gjithashtu, jeni pjesë e ushtrisë së Perëndisë.

Merrni parasysh, për shembull, shërbimin e vazhdueshëm që një 
nënë ose baba jep në anonimitetin e qetë të një shtëpie të denjë 
shenjtorësh të ditëve të mëvonshme. Mendoni për mësuesit e Dok-
trinës së Ungjillit dhe drejtueset e muzikës në Fillore dhe udhëhe-
qësit e skautizmit dhe mësueset vizitore të Shoqatës së Ndihmës, 
që u shërbejnë dhe bekojnë miliona njerëz, por emrat e të cilëve 
nuk do të duartrokiten publikisht apo nxirren në mediat kombëtare.

Dhjetëra mijëra njerëz të panjohur bëjnë të mundura shanset dhe 
lumturinë tonë çdo ditë. Sikurse e thonë shkrimet e shenjta, ata janë 
“[jo] më pak të dobishëm” sesa ata jeta e të cilëve është nëpër faqet 
e para të gazetave.

Qendra e vëmendjes së historisë dhe përkujdesja bashkëkohore 
përqendrohen aq shpesh te një [i vetëm] sesa te të shumtët. Individët 
shpesh veçohen nga shokët e tyre dhe lartësohen si heronj. Unë e 
pranoj se kjo lloj vëmendjeje është një mënyrë për të përcaktuar atë që 
njerëzit e admirojnë ose e mbajnë si të njëfarë vlere. Por ndonjëherë ajo 
njohje nuk meritohet, ose madje mund të ngazëllejë vlerat e gabuara.

Ne duhet t’i zgjedhim urtësisht heronjtë dhe shembujt tanë, ndër-
sa japim gjithashtu falënderime për miqtë dhe qytetarët e shumtë 
që nuk janë aq të famshëm por që janë “[jo] më pak të dobishëm” 
sesa moronët e jetës sonë.5
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2
Në shkrimet e shenjta, shumë njerëz që shërbyen në 
hijen e të tjerëve dhanë ndihmesa të rëndësishme.

Ndoshta mund të shqyrtoni me mua disa njerëz interesantë nga 
shkrimet e shenjta që nuk e patën dritën e fortë të vëmendjes por që, 
me tejqyrën e historisë, e kanë provuar veten të jenë vërtet heroikë.

Shumë njerëz që e lexojnë historinë e profetit të madh Nefi thu-
ajse tërësisht e harrojnë një bir tjetër të guximshëm të Lehit, emri i 
të cilit ishte Sam. Nefi është një nga figurat më të famshme në gjithë 
Librin e Mormonit. Po Sami? Emri i Samit përmendet atje vetëm dhje-
të herë. Kur Lehi këshilloi dhe bekoi pasardhësit e tij, ai i tha Samit:

“I bekuar qofsh ti dhe fara jote; pasi ti do të trashëgosh tokën 
si vëllai yt Nefi. Dhe fara jote do të numërohet me farën e tij; dhe 
ti madje do të jesh si vëllai yt dhe fara jote si fara e tij; dhe ti do të 
jesh i bekuar në të gjitha ditët e tua”. (2 Nefi 4:11.)

Roli i Samit ishte në thelb të përkrahte dhe të ndihmonte vëllanë 
e tij më të vogël që ishte më i brohoritur dhe përfundimisht ai mori 
të njëjtat bekime që iu premtuan Nefit dhe pasardhësve të tij. Asgjë 
që i ishte premtuar Nefit nuk iu ndalua Samit besnik, madje ne dimë 
shumë pak nga hollësitë e shërbimit dhe ndihmesës së Samit. Ai 
ishte një person thuajse i panjohur në jetë, por ai është qartazi një 
udhëheqës dhe fitimtar triumfues në analet e përjetësisë.

Shumë njerëz japin ndihmesat e tyre në mënyra të pabujshme. Ish-
maeli udhëtoi me familjen e Nefit me një sakrificë vetjake të madhe, 
duke vuajtur “shumë pikëllim, uri, etje dhe lodhje”. (1 Nefi 16:35.) 
Pastaj në mes të gjithë këtyre pikëllimeve, ai vdiq në vendin e shkre-
të. Pak prej nesh mund edhe të fillojnë ta kuptojnë sakrificën e një 
burri të tillë në ato kohë dhe kushte primitive. Ndoshta nëse do të 
ishim më perceptues dhe mirëkuptues, ne gjithashtu do të vajtonim, 
siç bënë bijat e tij në vendin e shkretë, për atë që dha një burrë si 
ky – dhe dha veten! – që ne të mund të kemi Librin e Mormonit sot.

Emrat dhe kujtimet e burrave dhe grave të tilla, që ishin “[jo] më 
pak të dobishëm” janë të shumtë në Librin e Mormonit. Qoftë Nënë 
Saria apo virgjëresha Abish, shërbëtore te mbretëresha lamanite, 
secila dha ndihmesa që ishin të panjohura për sytë e njerëzve por 
jo të papara për sytë e Perëndisë.
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Ne kemi vetëm dymbëdhjetë vargje nga shkrimi i shenjtë që me-
rren me jetën e Mosias, mbretit të tokës së Zarahemlës dhe babait 
të mbretit të famshëm Beniamin. Dhe prapë shërbimi i tij ndaj po-
pullit ishte i domosdoshëm. Ai e udhëhoqi popullin me “shumë 
predikime dhe profeci” dhe e “paralajmër[oi] vazhdimisht nga fjala 
e Perëndisë”. (Omni 1:13.) Limhi, Amuleku dhe Pahorani – i fundit 
prej të cilëve pati fisnikërinë e shpirtit për të mos kundërshtuar kur 
qe akuzuar shumë padrejtësisht – janë shembuj të tjerë njerëzish 
që shërbyen me vetëmohim në hijen e dritës së fortë të të tjerëve.

Ushtari Teankum, që sakrifikoi vetë jetën e tij, ose Lakoneusi, 
kryegjykatësi që i mësoi njerëzit të pendoheshin gjatë sfidës së 
Gadiantonëve, apo misionarët thuajse të papërmendur Omneri dhe 

Pasi abishi (majtas) preku dorën e mbretëreshës lamanite, 
mbretëresha u ngrit nga toka (shih alma 19:15–29).
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Himni, qenë të gjithë “[jo] më pak të dobishëm” sesa shokët e tyre, 
madje ata morën shumë pak vëmendje në shkrimet e shenjta.

Ne nuk dimë shumë rreth Shiblonit, birit besnik të Almës, historia 
e të cilit gjendet midis atyre të Helamanit, udhëheqësit të ardhshëm, 
dhe Koriantonit, shkelësit; por është me rëndësi se ai është për-
shkruar si “njeri i drejtë [që] eci drejt para Perëndisë”. (Alma 63:2.) 
Profeti i madh Nefi, që përmendet te libri i Helamanit, pati një vëlla 
të quajtur Lehi, i cili dukshëm është përmendur vetëm kalimthi, 
por është shënuar se nuk ishte “aspak prapa [Nefit] përsa i takon 
drejtësisë”. [Helamani 11:19; shih edhe vargun 18.] 6

3
Edhe pse mund të mos jemi të mirënjohur, ne 

mund të kryejmë shërbim të madh në mbretëri.

Sigurisht, ka shembuj si këta individë të dobishëm edhe në periu-
dhën tonë ungjillore. Oliver Grangeri është lloji i personit të qetë e 
mbështetës në ditët e mëvonshme që Zoti e kujtoi në seksionin 117 
te Doktrina e Besëlidhjeve. Emri i Oliverit mund të jetë i panjohur për 
shumë njerëz, prandaj do t’ju tregoj për këtë të fuqishëm të hershëm.

Oliver Grangeri ishte njëmbëdhjetë vjet më i madh nga Jozef Smi-
thi dhe, si Profeti, ishte nga veriu i Nju- Jorkut. Për shkak të të ftohtit 
të madh dhe daljes kur ishte tridhjetë e tre vjeç, Oliveri humbi një 
pjesë të shikimit. Me gjithë shikimin e kufizuar, ai shërbeu tre mi-
sione kohëplota. Ai punoi gjithashtu në Tempullin e Kirtlandit dhe 
shërbeu në këshillin e lartë të Kirtlandit.

Kur shumë nga shenjtorët u përzunë nga Kirtlandi në Ohajo, Ki-
sha la disa borxhe të pashlyera. Oliveri qe caktuar të përfaqësonte 
Jozef Smithin dhe Presidencën e Parë duke u kthyer në Kirtland për 
të rregulluar punët e Kishës. Për këtë detyrë, Doktrina e Besëlidhje 
shënon: “Si rrjedhim, ai duhet të përpiqet me dëshirë për shëlbimin 
e Presidencisë së Parë të Kishës sime, thotë Zoti”. (DeB 117:13.)

Ai e kreu këtë detyrë me një kënaqje të tillë të kreditorëve të për-
fshirë, saqë njëri prej tyre shkroi: “Administrimi nga Oliver Grangeri 
i rregullimit të borxheve të pashlyera të njerëzve që shkuan në Far 
Uest, duke shlyer detyrimet e tyre dhe pra, duke mbrojtur nderin 
e tyre, ishte vërtet për t’u lavdëruar dhe ka merituar vlerësimin tim 
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më të lartë dhe çdo përkujtim mirënjohës”. (Horace Kingsbury, siç 
citohet te Joseph Smith, History of the Church, 3:174.)

Gjatë kohës së Oliverit në Kirtland, disa njerëz, përfshirë anëtarë 
të pakënaqur të Kishës, po përpiqeshin të diskreditonin Presiden-
cën e Parë dhe të vinin në dyshim ndershmërinë e tyre duke për-
hapur akuza të rreme. Oliver Grangeri, me veprimet e tij, “e shëlboi 
Presidencën e Parë” nëpërmjet shërbimit të tij besnik. . . . Zoti tha 
për Oliver Gangerin: “Emri i tij do të mbahet në kujtesë të shenjtë 
nga brezi në brez, përherë e përgjithmonë”. (DeB 117:12.) “Unë do 
ta ngre shërbëtorin tim Oliver, dhe do të krijoj për të një emër të 
madh në tokë dhe midis popullit tim, për shkak të ndershmërisë së 
shpirtit të tij.” (History of the Church, 3:350.)

Kur ai vdiq në 1841- shin, edhe pse kishin mbetur vetëm pak 
shenjtorë në zonën e Kirtlandit dhe madje edhe më pak miq të 
shenjtorëve, funerali i Oliver Grangerit pati një numër shumë të 
madh njerëzish nga qytetet fqinjë.

Edhe pse Oliver Grangeri nuk është aq i njohur sot sa udhëheqës 
të tjerë të hershëm të Kishës, ai sidoqoftë ishte një burrë i madh 
dhe i rëndësishëm në shërbimin që i bëri mbretërisë. Madje edhe 
nëse askush nuk e pati në kujtesë emrin e tij, përveç Zotit, ky do të 
ishte një bekim i mjaftueshëm për të – ose për cilindo prej nesh.7

4
Nefi është një shembull i të kujtuarit të Perëndisë 

si burimi i forcës dhe bekimeve të tij.

Unë mendoj se ne duhet të jemi të vetëdijshëm që mund të ketë 
një rrezik shpirtëror për ata që e keqkuptojnë veçantinë e të qenit 
gjithmonë në qendër të vëmendjes. Ata mund të lakmojnë famën 
dhe kështu ta harrojnë rëndësinë e dhënies së shërbimit.

Ne duhet të mos i lejojmë vetes të përqendrohemi te çasti i 
shkurtër i popullaritetit ose të kërkojmë atë shkëlqim tërheqës në 
vend të thelbit të punës së vërtetë, por shpesh të paemër që sjell 
vëmendjen e Perëndisë, edhe nëse nuk është e mirënjohur. Në fakt, 
duartrokitja dhe vëmendja mund të bëhen thembra shpirtërore e 
Akilit edhe për më të talentuarin midis nesh.
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Nëse drita e fortë e popullaritetit duhet t’ju bjerë ndonjëherë në 
jetën tuaj, mund të ishte mirë për ju që të ndiqni shembullin e atyre 
në shkrimet e shenjta që morën famë. Nefi është një nga shembujt e 
mëdhenj. Pas gjithçkaje që ai përmbushi duke udhëtuar në vendin 
e shkretë me familjen e tij, qëndrimi i tij përsëri ishte mbërthyer te 
gjërat që kanë më shumë rëndësi. Ai tha:

“Dhe kur unë dua të gëzohem, zemra ime rënkon për shkak të 
mëkateve të mia; megjithatë, unë e di në cilin kam besuar.

Perëndia im ka qenë mbështetja ime; ai më ka nxjerrë prej vu-
ajtjeve të mia në vendin e shkretë; dhe ai më ka ruajtur mbi ujërat 
e thellësisë së madhe.

Ai më ka mbushur me dashurinë e tij deri në tretjen e mishit tim.

Ai i ka ngatërruar armiqtë e mi duke i bërë që të dridhen para 
meje.” (2 Nefi 4:19–22.)

Drita e fortë nuk e verboi kurrë Nefin lidhur me burimin e forcës 
dhe të bekimeve të tij.8

5
Kur e kuptojmë arsyen përse shërbejmë, ne 
nuk do të shqetësohemi se ku shërbejmë.

Në kohë vëmendjeje dhe dukjeje, mund të jetë gjithashtu e do-
bishme për ne që t’i përgjigjemi pyetjes: “Përse shërbejmë?” Kur e 
kuptojmë arsyen, ne nuk do të shqetësohemi se ku shërbejmë.

Presidenti J. Ruben Klark i Riu, dha mësim këtë parim jetik në 
vetë jetën e tij. Gjatë konferencës së përgjithshme në prill 1951, 
Presidenti Dejvid O. Mek- Kei u mbështet si President i Kishës pas 
vdekjes së Presidentit Xhorxh Albert Smith. Deri në atë kohë, Pre-
sidenti Klark pati shërbyer si Këshilltar i Parë i Presidentit Hiber 
J. Grant dhe mandej i Presidentit Xhorxh Albert Smith. Presidenti 
Mek- Kei pati qenë Këshilltari i Dytë i të dy burrave.

Gjatë sesionit të fundit të konferencës kur po drejtoheshin punët 
e Kishës, Vëllai Stefen L. Riçards u thirr në Presidencën e Parë dhe 
u mbështet si Këshilltar i Parë. Presidenti J. Ruben Klark i Riu, qe 
mbështetur atëherë si Këshilltari i Dytë. Pas mbështetjes së drej-
tuesve të Kishës, Presidenti Mek- Kei shpjegoi arsyen përse i pati 
zgjedhur këshilltarët e tij me atë radhë. Ai tha:
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“Ndjeva se një parim udhërrëfyes në këtë zgjedhje do të ishte të 
ndiqet vjetërsia në Këshill [- in e Të Dymbëdhjetëve]. Këta dy burra qenë 
ulur në vendet e tyre në atë forum kryesues në Kishë dhe pata ndjesinë 
se do të ishte e këshillueshme që të vijohej po ajo vjetërsi në kuorumin 
e ri të Presidencës së Parë”. (Në Conference Report, 9 prill 1951, f. 151.)

Presidentit Klark iu kërkua atëherë të fliste pas Presidentit Mek- 
Kei. Vërejtjet e tij në këtë rast qenë të shkurtra por japin një mësim 
të fuqishëm: “Në shërbim të Zotit nuk ka rëndësi se ku shërbeni, 
por si. Në Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvon-
shme njeriu zë vendin tek i cili është thirrur siç duhet, vend të cilin 
as e kërkon as e kundërshton. Unë i premtoj Presidentit Mek- Kei 
dhe Presidentit Riçards shërbimin e plotë besnik të përkushtuar në 
detyrat që mund të caktohen me tërë fuqinë dhe aftësitë e mia dhe 
për aq sa ata do të më lejojnë t’i kryej ato, sado i papërshtatshëm 
që mund të jem.” (Po aty, f. 154.)

Mësimi që Presidenti Klark dha është shprehur në një mënyrë 
tjetër në këtë poemë nga Mid Mek- Guajr [Meade McGuire], që është 
përsëritur shumë herë:

“Atë, ku do të punoj sot?”
Dhe dashuria ime rrodhi e ngrohtë dhe e lirë.
Pastaj Ai tregoi një vend të vockël
E tha: “Përkujdese atë për mua”.
U përgjigja shpejt: “Oh, jo, jo atë!
Pse, askush s’do e shohë kurrë,
Pavarësisht sa mirë puna ime ishte bërë;
Jo atë vend të vogël për mua.”
Dhe fjala që Ai tha, nuk ishte e ashpër;
Ai m’u përgjigj dhembshurisht:
“Ah, vogëlushe, kërkoje atë zemër tënde.
A po punon për ata apo për mua?
Nazareti ishte një vend i vogël,
Dhe po ashtu Galilea.”

[Shih Best Loved Poems of the LDS People, përmb. Jack M. Lyon 
and others (1996), f. 152.]

Mbreti Beniamin shpalli: “Vini re, unë ju them se pasi ju thashë se 
kisha kaluar ditët e mia në shërbimin tuaj, unë nuk dua të mburrem, 



K a P i T u l l i  2 3

306

pasi kam qenë vetëm në shërbimin e Perëndisë. Dhe vini re, unë 
jua them këto gjëra që ju të mund të mësoni urtësi; që ju të mund 
të mësoni se kur jeni në shërbimin e bashkëqenieve tuaja, ju jeni 
vetëm në shërbimin e Perëndisë tuaj”. (Mosia 2:16–17.)9

6
Ne duhet të shërbejmë besnikërisht dhe qetësisht, duke 

qenë të kujdesshëm lidhur me lëvdatat nga të tjerët.

Është më i lumturi dhe i suksesshmi në jetë ai, interesat e të 
cilit janë të ndërthurura me dhënien e ndihmës për të tjerët dhe të 
ndihmuarit e tyre që të gjejnë udhën.

Shenja në kryqëzimin e hekurudhës që na paralajmëron të nda-
lojmë, të shohim dhe të dëgjojmë mund të jetë një udhërrëfyes për 
ne. Ndaluni ndërsa vërsulemi përmes jetës. Shihni për gjithë gjërat 
miqësore, të vëmendshme dhe të njerëzishme që mund të bëjmë dhe 
të gjitha nevojat e vogla njerëzore që mund të plotësojmë. Mbani 
vesh të tjerët dhe mësoni për shpresat dhe problemet e tyre që të 

Ne jemi “më [të] lumtur dhe [të] suksesh[ëm] në jetë” kur 
“interesat [tona] janë të ndërthurura me dhënien e ndihmës 

për të tjerët dhe të ndihmuarit e tyre që të gjejnë udhën”.
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jemi në gjendje të ndihmojmë me mënyra të thjeshta për suksesin 
dhe lumturinë e tyre.10

Presidenti Ezra Taft Benson tha . . . : “Shërbimi si i Krishtit ekzal-
ton. . . . Zoti ka premtuar se ata që e humbasin jetën e tyre duke u 
shërbyer të tjerëve do të gjejnë vetveten. Profeti Jozef Smith na thotë 
se ne duhet t’i shpenzojmë jetët tona’ që të realizohen qëllimet e 
Tij. (DeB 123:13.)” (Ensign, nëntor 1989, f. 5–6.)

Nëse ndieni se shumë nga ajo që bëni nuk ju bën shumë të fam-
shëm, mos u shkurajoni. As shumica e njerëzve më të mirë që jetuan 
ndonjëherë, nuk qenë shumë të famshëm. Shërbeni dhe rrituni, 
besnikërisht dhe qetësisht. Jini të kujdesshëm lidhur me lavdërimet 
nga njerëzit. Jezusi tha te Predikimi në Mal:

“Mos e jepni lëmoshën tuaj para njerëzve, me qëllim që ata t’ju 
admirojnë; përndryshe nuk do të shpërbleheni te Ati juaj, që është 
në qiej.

Kur do të japësh lëmoshë, pra, mos i bjer borisë para teje, ashtu 
siç bëjnë hipokritët në sinagoga dhe në rrugët, për të qenë të nde-
ruar nga njerëzit; në të vërtetë ju them, se ata tashmë e kanë marrë 
shpërblimin e tyre.

Madje kur jep lëmoshë, e majta jote të mos dijë ç’bën e djathta,

që lëmosha jote të jepet fshehurazi; dhe Ati yt, që shikon në 
fshehtësi, do të ta shpërblejë haptas.” (Mateu 6:1–4.)

Ju shpërbleftë gjithmonë kështu Ati ynë në Qiell.11

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Çfarë po përpiqet të na ndihmojë të kuptojmë Presidenti Hanter 

duke theksuar se Helamani dhe vëllezërit e tij qenë “[jo] më pak 
të dobishëm” sesa kapiten Moroni? (Shih pjesën 1.) Si mund t’ju 
ndihmojë ky kuptim?

• Çfarë mund të na mësojnë shembujt nga shkrimet e shenjta te 
pjesa 2? Si mund të ndikojnë këta shembuj në vetë ndjenjat tona 
ndërsa shërbejmë? Si jeni bekuar ju nga të tjerë që kanë shërbyer 
në mënyra të qeta, të pabujshme?
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• Çfarë mund të mësojmë nga historia që Presidenti Hanter tregon 
rreth Oliver Grangerit? (Shih pjesën 3.) Përse nuk duhet të shqe-
tësohemi për marrje vlerësimi kur shërbejmë?

• Si mundet që “drita e fortë e popullaritetit” ose fama të jetë e 
rrezikshme? (Shih pjesën 4.) Çfarë mund t’ju mësojë shembulli i 
Nefit rreth asaj se si të qëndroni të “mbërthyer te gjërat që kanë 
më shumë rëndësi”?

• Rishikoni tregimin e Presidentit J. Ruben Klark i Riu te pjesa 5. 
Çfarë ju bën përshtypje rreth qëndrimit dhe fjalëve të Presidentit 
Klark? Shqyrtoni përgjigjen tuaj për pyetjen “Përse shërbejmë?” Si 
mund të zhvillojmë një qëndrim të dhënies së më të mirës sonë 
pavarësisht se ku shërbejmë?

• Te pjesa 6, Presidenti Hanter përmend premtimin e Zotit se “ata 
që e humbasin jetën e tyre duke u shërbyer të tjerëve do të gjej-
në vetveten” (shih Mateu 10:39; 16:25). Çfarë do të thotë kjo? Si 
e keni zbuluar që kjo të jetë e vërtetë? Si ju ka sjellë shërbimi 
lumturi?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Mateu 6:2–7, 24; 20:25–28; Jakob [Bibla] 1:27; DeB 76:5–7; 

121:34–37

Ndihmë për Studimin
“Ndani atë që mësoni. Ndërsa e bëni këtë, mendimet tuaja do të 

bëhen më të qarta dhe fuqia juaj e ruajtjes do të rritet” (Teaching, 
No Greater Call [1999], f. 17).
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Ndjekja e Shembullit 
të Jezu Krishtit

“Ne duhet në çdo rast të pyetim veten: ‘Çfarë 
do të bënte Jezusi?’ dhe pastaj të jemi më 

guximtarë për të vepruar sipas përgjigjes.”

Nga Jeta e Hauard W. Hanterit
Presidenti Tomas S. Monson, që shërbeu si këshilltar i dytë i Pre-
sidentit Hanter, tha se ai “jetoi siç jepte mësim, sipas modelit të 
Shpëtimtarit të cilit ai i shërbeu”.1

Një mik i afërt vërejti se “tiparet e mishëruara nga Zoti dhe Shpëtim-
tari ynë, Jezu Krishti, shfaqeshin shumë bukur në jetën e shkëlqyer dhe 
vetëmohuese të Presidentit Hanter. Gjithë njerëzimi ishin miq të tij.” 2

Një tjetër koleg që punoi ngushtësisht me Presidentin Hanter për 
më shumë se tri dekada tha: “[Ai] e dinte instinktivisht kursin që do 
të ndiqte. Ai kurs do të ishte për t’i ngjasuar karakterit të Shpëtim-
tarit të tij, Jezu Krishtit” 3.

Gjatë gjithë shërbesës së tij, Presidenti Hanter i nxiti me dashuri 
anëtarët e Kishës që të ndiqnin shembullin e Shpëtimtarit. Në dek-
laratën e tij të parë si President i Kishës, ai tha:

“Do t’i ftoja të gjithë anëtarët e Kishës të jetojnë me vëmendje 
gjithmonë e më të madhe ndaj jetës e shembullit të Zotit Jezu Krisht, 
veçanërisht ndaj dashurisë, shpresës dhe dhembshurisë që shfaqi Ai.

Unë lutem që ne të mund ta trajtojmë njëri- tjetrin me më shumë 
mirësi, më shumë mirësjellje, më shumë përulësi, durim dhe falje. 
Ne kemi pritshmëri të lartë për njëri- tjetrin dhe të gjithë mund të 
përmirësohemi. Bota jonë ka nevojë për më shumë të disiplinuar 
që i jetojnë urdhërimet e Perëndisë. Por mënyra që ne duhet ta 
nxitim këtë, siç Zoti i tha Profetit Jozef në thellësitë e ftohta të Bur-
gut Liberti, është ‘nëpërmjet bindjes, nëpërmjet durimit, nëpërmjet 
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“Nëse duhet të ndjekim shembullin e Krishtit dhe të ecim në gjurmët e Tij, 
ne duhet të përpiqemi të bëjmë të njëjtat gjëra sipas modelit që ai vendosi.”
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mirësjelljes e zemërbutësisë dhe nëpërmjet dashurisë së pashtirur; 
. . . pa hipokrizi dhe pa mashtrim’ (DeB 121:41–42).” 4

Mësime të Hauard W. Hanterit
1

Jezu Krishti dha shembullin e përsosur për ne.

Të jesh një dritë është të jesh një shembullor – një njeri që ven-
dos një shembull dhe është një model që të tjerët ta ndjekin. . . . [Ne 
kemi bërë besëlidhje] për të ndjekur Krishtin, shembullin e madh. 
Ne kemi përgjegjësinë të mësojmë për Të, gjërat që Ai dha mësim 
dhe gjërat që Ai bëri gjatë shërbesës së Tij tokësore. Kur i kemi më-
suar këto mësime, ne jemi nën urdhërimin që të ndjekim shembu-
llin e Tij, dhe këto janë disa nga shembujt që Ai ka vendosur për ne:

1. Krishti ishte i bindur dhe i guximshëm në jetën para lindjes, 
duke fituar kështu privilegjin e ardhjes në vdekshmëri dhe duke 
marrë një trup prej mishi e kockash.

2. Ai u pagëzua me qëllim që dera e mbretërisë çelestiale të 
mund të hapej.

3. Ai mbante priftërinë dhe mori të gjitha ordinancat shpëtuese 
dhe ekzaltuese të ungjillit.

4. Jezusi shërbeu për rreth tre vjet në një shërbesë mësimdhënieje 
të ungjillit, duke dhënë dëshmi për të vërtetën dhe duke u mësuar 
njerëzve se çfarë të bëjnë për të gjetur gëzim dhe lumturi në këtë 
jetë dhe lavdi të përjetshme në botën që vjen.

5. Ai kreu ordinanca përfshirë bekimin e fëmijëve, pagëzime, 
administrim të të sëmurit dhe ordinanca të priftërisë.

6. Ai kreu mrekulli. Me urdhër të Tij të verbrit iu dha dritë, i 
shurdhri dëgjoi, i gjymtuari kërceu dhe i vdekuri u rikthye në jetë.

7. Në përputhje me mendimin dhe vullnetin e Atit, Jezusi je-
toi një jetë të përsosur pa mëkat dhe mori të gjitha cilësitë e 
perëndishmërisë.

8. Ai e mundi botën; që do të thotë Ai i vuri fre çdo pasioni dhe 
u ngrit mbi qenien e mishit dhe të epshit, kështu që Ai jetoi dhe eci 
siç drejtohej nga Shpirti.
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9. Ai bëri të ndodhë Shlyerja, duke shpëtuar kështu njerëzit nga 
vdekja [shpirtërore dhe fizike] të shkaktuar nga rënia e Adamit.

10. Tani, i ringjallur dhe i përlëvduar, Ai ka fituar gjithë fuqinë 
në qiell dhe në tokë, ka marrë plotësinë e Atit dhe është një me Të.

Nëse duhet të ndjekim shembullin e Krishtit dhe të ecim në gjur-
mët e Tij, ne duhet të përpiqemi të bëjmë të njëjtat gjëra sipas mo-
delit që Ai vendosi.5

Është e rëndësishme të kujtojmë se Jezusi ishte në gjendje të më-
katonte, që ai mund të nënshtrohej, që plani i jetës dhe i shpëtimit 
mund të kishte dështuar, por që Ai qëndroi i vërtetë. Nëse nuk do 
të kishte mundësi dorëzimi nga Ai ndaj tundimit të Satanit, nuk do 
të kishte provë reale, fitore të vërtetë në përfundim. Në qoftë se Atij 
do t’i ishte hequr e drejta të mëkatonte, Atij do t’i ishte hequr vetë 
liria e zgjedhjes. Ishte Ai që pati ardhur të mbronte dhe të siguronte 
lirinë e zgjedhjes së njeriut. Ai duhej të ruante aftësinë dhe zotësinë 
të mëkatonte nëse do të donte të vepronte kështu.6

Deri në fund të jetës së Tij të vdekshme Jezusi po demonstronte 
madhështinë e shpirtit të Tij dhe përmasën e fuqisë së Tij. Ai, edhe në 
këtë orë të fundit, nuk u pushtua në mënyrë egoiste nga brengat e veta 
ose nga mendimi i dhimbjes kërcënuese. Ai me shqetësim ishte i prani-
shëm në nevojat e tashme dhe të ardhshme të pasuesve të Tij të dashur. 
Ai e dinte se vetë siguria e tyre, individualisht dhe si Kishë, varej vetëm 
nga dashuria e tyre e pakushtëzuar për njëri- tjetrin. Gjithë energjitë e 
Tij duket që ishin drejtuar te nevojat e tyre, duke dhënë kështu mësim 
nëpërmjet shembullit çka e kishte dhënë mësim me këshilla morale. Ai 
u dha atyre fjalë ngushëllimi dhe urdhërimi dhe paralajmërimi.7

Edhe gjatë shërbesës së Tij tokësore midis grigjës së vet në To-
kën e Shenjtë edhe në shërbesën e Tij pas vdekjes midis deleve të 
shpërndara në Hemisferën Perëndimore, Zoti demonstroi dashurinë 
dhe kujdesin e Tij për individin.

I ngjeshur mes një turme, Ai ndjeu prekjen e vetme të një gruaje 
që kërkonte lehtësim nga një sëmundje nga e cila kishte vuajtur për 
rreth dymbëdhjetë vite. (Shih Lluka 8:43–48.) Në një rast tjetër, ai pa 
përtej paragjykimit të përqendruar fort të një turme ndëshkuese dhe 
mëkatit të asaj që rrinte e akuzuar. Ndoshta duke ndjerë gatishmë-
rinë e saj për t’u penduar, Krishti zgjodhi të shihte vlerën e individit 
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dhe i tha asaj të largohej e të mos mëkatonte më. (Shih Gjoni 8:1–
11.) Në një rast tjetër, “ai i mori fëmijët e tyre të vegjël, një nga një, 
dhe i bekoi dhe iu lut Atit për ta”. (3 Nefi 17:21; theksimi i shtuar.)

Kur sprovat e Gjetsemanit dhe të Kalvarit po afroheshin me shpej-
tësi, me shumë rëndesë që binte fort në mendjen e Tij, Shpëtimtari 
pati kohë të vinte re të venë që hidhte qindarkat e veta. (Shih Marku 
12:41–44.) Po ashtu, vështrimi i Tij kapi Zakeun shtatshkurtër, i cili në 
pamundësi që të shihte për shkak të masës së atyre që ishin mble-
dhur përreth Shpëtimtarit, ishte ngjitur në një fik për të parë Birin e 
Perëndisë. (Shih Lluka 19:1–5.) Ndërsa qe varur në agoni mbi kryq, Ai 
e anashkaloi vuajtjen e vet dhe ndihmoi me shqetësim të dhembshur 
gruan që qante, e cila i pati dhënë jetë Atij. (Shih Gjoni 19:25–27.)

Sa shembull i mrekullueshëm për ne që ta ndjekim! Edhe në mes të 
një brenge dhe dhembjeje të madhe vetjake, Shembulli ynë u drejtua 
të bekonte të tjerët. . . . Jeta e Tij nuk ishte e përqendruar te gjërat që 
Ai nuk i kishte. Ajo ishte një jetë e drejtuar në shërbim të të tjerëve.8

2
Le ta ndjekim Birin e Perëndisë në të 

gjitha udhët dhe fushat e jetës.

Një nga pyetjet më të rëndësishme që u është bërë njerëzve të 
vdekshëm ndonjëherë ishte nga vetë Biri i Perëndisë, Shpëtimtari 
i botës. Një grup dishepujsh në Botën e Re, një grup i dëshiruar të 
mësohej prej Tij madje më i dëshiruar ngaqë shpejt Ai do t’i linte, Ai 
e pyeti: “Çfarë lloj njerëzish duhet të jeni?” Pastaj në të njëjtën kohë 
Ai dha këtë përgjigje: “Madje siç jam unë” (3 Nefi 27:27).

Bota është plot me njerëz që janë të gatshëm të na thonë neve: 
“Bëni siç them unë”. Sigurisht ne nuk kemi mungesë këshilluesish 
rreth çfarëdo teme. Por kemi vetëm pak nga ata që janë gati të tho-
në: “Bëj siç bëj unë”. Dhe, sigurisht, vetëm Një në historinë njerë-
zore mund ta bënte drejt dhe siç duhet këtë deklaratë. Historia jep 
shumë shembuj burrash dhe grash të mira, por edhe të vdekshmit 
më të mirë në një mënyrë a një tjetër janë me të meta. Askush nuk 
mund të shërbejë si një model i përsosur as si një model i paga-
bueshëm për t’u ndjekur, sado me synime të mira që mund të jetë.

Vetëm Krishti mund të jetë ideali ynë, “ylli [ynë] i ndritshëm i 
mëngjesit” (Zbulesa 22:16). Vetëm Ai mund të thotë pa asnjë 
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rezervë: “Ndiqmëni mua, mësoni nga unë, [dhe] bëni gjërat që më 
keni parë të bëj. Pini nga uji im dhe hani nga buka ime. Unë jam 
udha, e vërteta dhe jeta. Unë jam ligji dhe drita. Shikoni tek unë dhe 
do të jetoni. Ta doni njëri- tjetrin, ashtu si unë ju kam dashur juve” 
(shih Mateu 11:29; 16:24; Gjoni 4:13–14; 6:35, 51; 7:37; 13:34; 14:6; 
3 Nefi 15:9; 27:21).

Sa thirrje e qartë dhe kumbuese! Çfarë sigurie dhe shembulli në 
një ditë pasigurie dhe mungese shembulli! . . .

. . . Sa mirënjohës duhet të jemi që Perëndia dërgoi Birin e Tij të 
Vetëmlindur në tokë . . . për të vendosur një shembull të përsosur të 
të jetuarit drejt, të mirësisë, mëshirës dhe dhembshurisë, me qëllim 
që gjithë pjesa tjetër e njerëzimit të mund të dijë si të jetojë, të dijë 
si të përmirësohet dhe të dijë si të bëhet më shumë si Perëndia.

Le ta ndjekim Birin e Perëndisë në të gjitha udhët dhe fushat e 
jetës. Le ta bëjmë Atë shembullin tonë dhe udhërrëfyesin tonë. Ne 
duhet në çdo rast të pyetim veten: “Çfarë do të bënte Jezusi?” dhe 
pastaj të jemi më guximtarë për të vepruar sipas përgjigjes. Ne du-
het të ndjekim Krishtin, në kuptimin më të mirë të kësaj fjale. Ne 
duhet të merremi me punën e Tij siç u mor Ai me punën e të Atit. 
Ne duhet të përpiqemi të jemi si Ai, madje siç thotë kënga e Fillo-
res: “Përpiqu, përpiqu, përpiqu” (Children’s Songbook, f. 55). Deri 
në masën që e lejojnë fuqitë tona të vdekshme, ne duhet të bëjmë 
çdo përpjekje për t’u bërë si Krishti – ai shembull i përsosur dhe pa 
mëkat që ka parë ndonjëherë kjo botë.9

Përsëri dhe përsëri gjatë shërbesës tokësore të Zotit tonë, Ai bëri 
një thirrje që ishte njëherësh ftesë dhe sfidë. Pjetrit dhe vëllait të tij 
Andreas, Krishti u tha: “Ndiqmëni dhe unë do t’ju bëj peshkatarë 
njerëzish”. (Mateu 4:19.) Të riut pasanik që pyeti se çfarë duhej të 
bënte që të kishte jetë të përjetshme, Jezusi iu përgjigj: “Shko, shit 
ç’të kesh, jepua të varfërve . . . pastaj eja dhe më ndiq mua”. (Mateu 
19:21.) Dhe secilit prej nesh Jezusi i thotë: “Në qoftë se dikush më 
shërben, të më ndjekë”. (Gjoni 12:26.)10

Le ta studiojmë çdo mësim të Mësuesit dhe t’ia kushtojmë veten 
më plotësisht shembullit të Tij. Ai na ka dhënë neve “të gjitha gjërat 
që i takojnë jetës dhe perëndishmërisë”. Ai “na thirri me lavdinë 
dhe virtytin e vet” dhe “na u dhuruan premtimet e çmueshme dhe 
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shumë të mëdha, që nëpërmjet tyre të bëhe[mi] pjesëtarë të natyrës 
hyjnore” (2 Pjetër 1:3–4).11

Ata të cilët e ndjekin Krishtin kërkojnë të ndjekin shembullin e 
Tij. Vuajtja e Tij në emër të mëkateve, mangësive, brengave dhe 
sëmundjeve tona, duhet të na nxitë ne që t’i ndihmojmë po ashtu 
me dashuri hyjnore dhe dhembshuri ata përreth nesh. . . .

. . . Kërkoni mundësi për shërbim. Mos u shqetësoni me tepri për 
pozitën. A e kujtoni këshillën e Shpëtimtarit lidhur me ata që kërkoj-
në “kryet e vendit” ose “vendet e para”? “Dhe më i madhi prej jush 
le të jetë shërbëtori juaj.” (Mateu 23:6, 11.) Është e rëndësishme të 
jesh i vlerësuar. Por përqendrimi ynë duhet të jetë te drejtësia, jo te 
fama; te shërbimi, jo te pozita. Mësuesja vizitore besnike, që shkon 
qetësisht në punën e saj muaj për muaj, është po aq e rëndësishme 
për punën e Zotit sa ata që zënë ato që disa i quajnë si pozita më 
të rëndësishme në Kishë. Dukshmëria nuk barazohet me vlerën.12

3
Shpëtimi ynë varet nga përkushtimi ynë 

për ta ndjekur Shpëtimtarin.

Ftesa e Zotit për ta ndjekur Atë është individuale dhe vetjake, dhe 
është bindëse. Ne nuk mund të qëndrojmë përherë midis dy men-
dimeve. Secili prej nesh duhet ndonjëherë të përballet me pyetjen 
thelbësore: “Kush thoni se jam unë?” (Mateu 16:15.) Shpëtimi ynë 
vetjak varet nga përgjigjja jonë ndaj kësaj pyetjeje dhe përkushtimi 
ynë ndaj asaj përgjigjeje. Përgjigjja e zbuluar e Pjetrit ishte: “Ti je 
Krishti, Biri i Perëndisë të gjallë” (Mateu 16:16). Shumë, shumë dësh-
mitarë mund të japin një përgjigje të njëjtë me të njëjtën forcë, dhe 
unë bashkohem me ta me mirënjohje të përulur. Por ne duhet secili 
t’i përgjigjemi vetë pyetjes – nëse jo tani, atëherë më vonë; sepse në 
ditën e fundit, çdo gju do të gjunjëzohet e çdo gjuhë do të pohojë 
se Jezusi është Krishti. Sfida jonë është të përgjigjemi në mënyrë 
korrekte dhe të jetojmë sipas saj përpara se të jetë përjetësisht tepër 
vonë. Gjersa Jezusi është vërtet Krishti, çfarë duhet të bëjmë ne?

Sakrifica supreme e Krishtit mund të bëhet plotësisht frytdhënëse 
në jetën tonë vetëm kur ne e pranojmë ftesën për ta ndjekur Atë 
[shih DeB 100:2]. Kjo thirrje nuk është e pavend, jo realiste apo e 
pamundur. Të ndjekësh një individ do të thotë ta vëresh atë ose ta 
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dëgjosh nga afër; të pranosh autoritetin e tij, ta pranosh atë si udhë-
heqës dhe t’i bindesh atij; të përkrahësh dhe të mbrosh idetë e tij; 
dhe ta pranosh atë si model. Secili prej nesh mund ta pranojë këtë 
sfidë. Pjetri tha: “Krishti e vuajti për ne, duke ju lënë një shembull, 
që të ecni pas gjurmës së tij” (1 Pjetër 2:21). Ashtu si mësimet që 
nuk përputhen me doktrinën e Krishtit janë të gënjeshtërta, edhe 
një jetë që nuk përputhet me shembullin e Krishtit është e drejtuar 
keq dhe nuk mund të arrijë pikën e saj të mundësive të mëdha. . . .

Drejtësia duhet të fillojë në vetë jetën tonë të veçantë. Ajo duhet të 
përfshihet në të jetuarit në familje. Prindërit kanë përgjegjësinë që të 
ndjekin parimet e ungjillit të Jezu Krishtit dhe t’ua japin mësim fëmi-
jëve të tyre [shih DeB 68:25–28]. Feja duhet të jetë pjesë e të jetuarit 
tonë. Ungjilli i Jezu Krishtit duhet të bëhet ndikimi shtytës në gjithçka 
që bëjmë. Duhet të ketë më shumë përpjekje brenda me qëllim që 
të ndiqet shembulli i madh i vendosur nga Shpëtimtari, nëse duhet 
të bëhemi më shumë si Ai. Kjo bëhet sfida jonë e madhe.13

Një mënyrë me të cilën mund ta modelojmë jetën tonë sipas shembullit 
të shpëtimtarit është të ndjekim urdhërimin e Tij drejtuar Pjetrit: 
“Kulloti qengjat e mi! . . . Kulloti delet e mia” (Gjoni 21:15–17).
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Në qoftë se mund ta modelojmë jetën tonë sipas Mësuesit dhe t’i 
përdorim mësimet dhe shembullin e Tij si modelin tonë më të lartë, 
nuk do ta kemi të vështirë të jemi të qëndrueshëm e besnikë në çdo 
aspekt të jetës, sepse do të jemi të përkushtuar ndaj një standardi të 
vetëm e të shenjtë sjelljeje dhe besimi. Qoftë në shtëpi apo në treg, 
qoftë në shkollë apo shumë kohë pasi shkollën ta kemi mbaruar, 
qoftë nëse veprojmë krejtësisht të vetëm apo së bashku me një mori 
njerëzish të tjerë, drejtimi ynë do të jetë i qartë dhe standardet tona 
do të jenë të dukshme. Ne do të kemi vendosur, siç profeti Alma 
tha: “Të qëndro[jmë] si dëshmitarë të Perëndisë në të gjitha kohërat 
dhe në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet që [ne] të gjende[mi], 
madje deri në vdekje”. (Mosia 18:9.)14

4
Ne duhet të krijojmë vend për Krishtin.

Asaj nate në Bethlehem nuk kishte vend për Të në han dhe kjo 
nuk ishte hera e vetme gjatë tridhjetë e tre vjetëve të qëndrimit të Tij 
në vdekshmëri që nuk kishte vend për Të. Herodi dërgoi ushtarë në 
Bethlehem për të vrarë fëmijët. Nuk kishte vend për Jezusin në tokën 
e Herodit, kështu që prindërit e Tij e morën atë në Egjipt. Gjatë shër-
besës së Tij, qenë të shumë ata që nuk bënë vend për mësimet e Tij 
– asnjë vend për ungjillin që Ai e jepte mësim. Nuk kishte vend për 
mrekullitë e Tij, për bekimet e Tij, asnjë vend për të vërtetat hyjnore 
që Ai thoshte, asnjë vend për dashurinë apo besimin e Tij. Ai u tha 
atyre: “Dhelprat i kanë strofkat, dhe zogjtë e qiellit i kanë çerdhet, 
por Biri i njeriut nuk ka as ku të mbështetë kokën”. (Mateu 8:20).

Edhe në ditët tona, edhe pse kanë kaluar dy mijë vjet, ka shumë 
që thonë të njëjtën gjë që ishte thënë atë natë në Bethlehem. “Nuk 
ka vend, asnjë vend” (shih Lluka 2:7). Ne bëjmë vend për dhuratat, 
por ndonjëherë asnjë vend nuk bëhet për dhënësin. Kemi vend për 
reklamën e Krishtlindjes dhe madje për të kërkuar kënaqësi në di-
tën e Shabatit, por ka raste kur nuk ka vend për adhurim. Mendimet 
tona janë mbushur me të tjera gjëra – nuk ka vend.15

Ndërsa do të jetë një pamje e mrekullueshme të shohësh dritat e 
Krishtlindjes . . . , është më e rëndësishme të kesh jetë njerëzore të 
ndriçuar nga pranimi i Atij që është drita e botës [shih Alma 38:9; 
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DeB 10:70]. Ne vërtet duhet ta mbajmë Atë lart si udhërrëfyesin 
dhe shembullin tonë.

Në prag të lindjes së Tij, engjëjt kënduan: “Dhe paqe mbi tokë 
njerëzve mbi të cilët qëndron mirëdashja e tij” (Lluka 2:14). Nëse 
njerëzit do të ndiqnin shembullin e Tij, do të ishte një botë e paqes 
dhe e dashurisë ndaj të gjithë njerëzve.16

Cila është përgjegjësia jonë sot si anëtarë të Kishës së Jezu Krish-
tit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme? Ajo është që të shohim 
se jeta jonë vetjake pasqyron me fjalë dhe me vepra ungjillin siç 
jepet mësim nga Zoti dhe Shpëtimtari ynë, Jezu Krishti. Gjithçka 
që bëjmë dhe themi duhet të jetë e modeluar sipas shembullit të 
Atij personi pa mëkat për të ecur në tokë, madje Zotit Jezu Krisht.17

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Rishikoni mënyrat e shumta që Shpëtimtari ka vendosur një 

shembull për ne, siç është përvijuar në pjesën 1. Si ka ndikuar 
shembulli i Shpëtimtarit te ju? Çfarë mund të mësojmë nga shem-
bulli i Tij gjatë pjesës së fundit të jetës së Tij të vdekshme?

• Presidenti Hanter na këshillon “të pyetim veten: ‘Çfarë do të bën-
te Jezusi?’ dhe pastaj të jemi më guximtarë për të vepruar sipas 
përgjigjes” (pjesa 2). Shqyrtoni si mund të jeni më guximtarë në 
ndjekjen e shembullit të Shpëtimtarit. Si mund ta japim mësim 
këtë parim në familjet tona?

• Çfarë mund të na ndihmojë t’i kuptojmë mësimet në pjesën 3 
rreth ndjekjes së Jezu Krishtit? Si mund të jetë ndryshe jeta juaj 
nëse nuk do të kishit ndikimin e mësimeve dhe shembullit të 
Shpëtimtarit? Si mund ta bëjmë më shumë fenë tonë pjesë të jetës 
sonë të përditshme?

• Përsiatni se çfarë thotë Presidenti Hanter rreth “[mos pasjes] vend” 
për Shpëtimtarin (pjesa 4). Si mund të bëjmë më shumë vend për 
Shpëtimtarin në jetën tonë? Si jeni bekuar ju kur keni bërë më 
shumë vend për Të?
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305–306
Lutja

dhe studimi i shkrimeve të shenjta, 
147–148, 151–153

marrja e njohurisë dhe drejtimit 
nëpërmjet, 79–80, 82–83

në shtëpi, 226, 228–230
në të gjitha kohët, 80–82
për arritjen e njohjes së Perëndisë, 

275–276
shembulli i Jozef Smithit i, 76–79
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M

Madhështia
e treguar nga Profeti Jozef Smith, 

160–163
përkufizimi i botës për, shpesh të 

drejton gabim, 157–159
vjen nga bërja e gjërave që Pe-

rëndia i ka caktuar të jenë të 
rëndësishme, 165–166

vjen nga bërja e përpjekjes së 
vazhdueshme në gjërat e vogla, 
160

vjen nga hapa të vegjël për një 
periudhë të gjatë kohe, 164

vjen nga shërbimi në mënyra që 
shpesh nuk vihen re, 163–164

vjen nga të qenit i paepur, 
163–164

Martesa
asnjë bekim nuk u mohohet indi-

vidëve të denjë që nuk marto-
hen, 214–215

besnikëria në, 217–218
dashuria hyjnore në, 216
dashuria në, 212, 215–219
e Hauard W. Hanterit me Ajnis 

Stantonin, 28, 211
e Hauard W. Hanterit me Kler 

Xhefsin, 8–9, 25–26, 155, 157, 
209, 211, 223–224 

është një bashkëpunim me Pe-
rëndinë, 212

është një sjellje që mësohet, 215
forcimi i lidhjeve të, 216–219
intimiteti në, 218–219
kërkon përpjekjet më të mira për 

ta jetuar ungjillin, 215–216
këshillë për ata që vendosin për, 

212, 213
lumturia në, 215–216, 216–219
mungesa e egoizmit në, 219
në tempull, 184–185, 192–193, 

212

shugurohet nga Perëndia dhe ka 
për qëllim të jetë e përjetshme, 
211–213

uniteti në, 217
Mbrëmja familjare e shtëpisë, 

14–15, 228–229
Mësimdhënia

me anë të shembullit, 285–286, 
292

me anë të Shpirtit, 288–289
rëndësia e [mësimdhënies] së 

mirë, në Kishë, 285–294
Mësimi i shtëpisë, 6, 169–170, 190, 

225
Mësuesit

i ftojnë studentët ta kërkojnë Pe-
rëndinë, Atin dhe Jezu Krishtin, 
289–290

i ndihmojnë studentët të përje-
tojnë një ndryshim të zemrës, 
293–294

i ndihmojnë studentët të zhvilloj-
në mirëbesim në shkrimet e 
shenjta, 287–288

japin mësim me anë të shembu-
llit, 285–286, 292

japin mësim me anë të Shpirtit, 
288–289

nuk duhet të ndërtojnë besnikëri 
ndaj vetes së tyre, 289–290

përpiqen të arrijnë individin, 
290–292

N

Ndershmëria
e Hauard W. Hanterit, 13, 

237–238
këshillat e Zotit për, 238–240
kur hyhet në tempull, 182
me Perëndinë, 244–245
me të tjerët, 244–245
me vetveten, 240, 244–245
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në marrëdhëniet personale dhe 
të punës, 241–242

në shtëpi, 228
sjell gëzim të vërtetë, 244–245
zhvillohet në gjërat e vogla, të 

zakonshme, 240–241
Shih edhe Integriteti moral

Nënat
përgjegjësitë e, 146, 149, 226–228
Shih edhe Familja; Prindërit

Nouell, Nensi (stër- stërgjyshja), 87

P

Pagëzimi
besëlidhja e, 128, 170, 174
forma e duhur e, 212
i babait të Hauard W. Hanterit, 

6, 177
i Hauard W. Hanterit, 4–5, 199
i Jezusit, 311

Pagëzimi për të vdekurit, 185, 
191–192

Paqja
e arrijmë, duke e jetuar ungjillin, 

52–55
Jezusi është burimi ynë i, 42, 

51–58
në kohë trazirash, 56–58
tempulli është një vend, 3, 179, 

185
ungjilli është e vetmja mënyrë 

me të cilën bota do të njohë, 
52–55, 126, 266

vjen nga bindja pa kushte ndaj 
Shpëtimtarit, 53

Pashka, 102, 201–205
Perëndia, Ati. Shih Ati Qiellor
Përulësia

e Hauard W. Hanterit, 155, 157, 
297–298

vështirësia mund të na ndihmojë 
ta zhvillojmë, 29, 62, 64, 80

Priftëria
dhe tempulli, 191, 192–193
në martesë, 217, 233
në shtëpi, 226–227, 230

Prindërit
duhet t’i mbrojë dhe t’i duan 

fëmijët e tyre, 226–228
duhet t’ua mësojnë fëmijëve të 

tyre ungjillin, 226–230, 316
e fëmijëve që e kanë humbur 

udhën, 231–232
partneriteti i, 226–228

Profetët
janë mësues të së vërtetës, 92
mbështetja e, 181
si shikues, 92–94
si zëdhënës të Perëndisë në 

çdo periudhë ungjillore, 92, 
113–114

sigurojnë drejtim sot, 114–115
u zgjodhën përpara se të lindnin, 

114
vënia e veshit, na mban në 

udhën e drejtë, 116–118
vënia e veshit, sjell bollëk shpir-

tëror, 116
zbulesë e vazhdueshme nëpër-

mjet, 111–119
Programi i seminarit, 14–15
Projekte mirëqenieje, 15
Puna e historisë familjare

dashuria e Hauard W. Hanterit 
për, 189–190

duhet të përshpejtohet, 32, 
195–197

jini të guximshëm në bërjen e, 
195–197

synimi i, 193–195
Puna misionare

dora e Zotit në, 121
dhe Shlyerja, 127–128
është një detyrim vetjak, 127–128
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është për të gjitha kombet, 123–127
kapërcimi i pengesave në, 128–130
misioni i Kishës për të bërë, 

125–126

Q

Qendra e Universitetit “Brigam 
Jang” në Jerusalem për Studime 
të Lindjes së Afërme, 22–24, 49, 
123

Qendra Kulturore Polineziane, 20
Qendra në Jerusalem. Shih Qendra 

e Universitetit “Brigam Jang” në 
Jerusalem për Studime të Lindjes 
së Afërme

R

Ringjallja, 43, 46, 99, 101, 104–109, 
205

S

Sakramenti
Hauard W. Hanteri shpërndan 

dhe bekon, 4–5, 199, 201
i ripërtërijmë besëlidhjet duke e 

marrë, 128, 205–207
u krijua nga Shpëtimtari, 102, 

203–205
Smithi, Jozef

ishte profet, shikues dhe zbulues, 
92–94

jeta dhe veprat e, 94–97
Kisha u rithemelua nëpërmjet, 

90–91
shembulli i, i drejtimit te shkrimet 

e shenjta, 76–79
shembulli i, në lutje, 76–79
u kujdes dhe u shërbeu të  tjerëve, 

160–163
Vegimi i Parë i, 76–79, 89–90
vështirësia e përjetuar nga, 64–65

Sprovat. Shih Vështirësia

SH

Shembulli
i prindërve, 226
mësimdhënia me anë të, 285–286, 

292
Shërbimi

është një matje e përkushtimit 
tonë ndaj Perëndisë, 262

i qetë dhe pa rënë në sy, 297–298, 
298–303, 306–307

jini të kujdesshëm për lëvdatat 
nga të tjerët për, 306–307

kërkoni mundësi për, 315
ndaj të tjerëve në fatkeqësitë e 

tyre, 264–266
në mënyra të vogla dhe të thjeshta, 

298–303
sjell lumturi, 306
sjell madhështi të vërtetë, 155, 

157, 160, 163–164
sjell paqe, 54
shqetësohuni se përse [shërbeni], 

jo se ku [shërbeni], 304–306, 315
Shkrimet e shenjta

jepni mësim nga, 289–290
ndihmojini të tjerët të zhvillojnë 

mirëbesim në, 287–288
studimi, është studimi më i do-

bishëm nga të gjitha studimet, 
144–145

studimi, na ndihmon që të ma-
rrim mësime nga lart, 76–79

studimi, na ndihmon të mësojmë 
dhe t’i bindemi vullnetit të Pe-
rëndisë, 145–147

studimi, na sjell më afër Krishtit, 
151–153

studimi, në familje, 144–145, 146, 
147, 149

shembull i studimit në thellësi, 
149–151

të kuptuarit e, kërkon studim 
të përhershëm dhe plot lutje, 
147–149
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Shlyerja. Shih Jezu Krishti[t],  
Shlyerja e

Shoqata Gjenealogjike e Jutas, 19, 
32, 190

Shtëpia
duhet të jetë një vend i dashurisë, 

lutjes e mësimdhënies, 228–230
duhet të jetë një vend i shenjtë, 233
integriteti moral në, 228
priftëria në, 226–227
prindërit janë partnerë në udhë-

heqjen e, 226–228
prindërit japin shembullin në, 226
prindërit përcaktojnë klimën 

shpirtërore të, 226
suksesi i, duhet të jetë veprimta-

ria më e madhërishme nga të 
gjitha veprimtaritë, 233

T

Tempulli
bekimet e punës në tempull, 

183–185
është një vend paqeje, 3, 179, 185
jini një popull që shkon në tem-

pull, 1, 3, 184–185, 195–197
jini të denjë për një rekomandim, 

1, 180–182
martesa në, 185, 192–193, 212
ordinancat e, janë thelbësore për 

shpëtim, 191
pagëzimet për të vdekurit në, 

191–192
puna në, duhet të përshpejtohet, 

32, 195–197
si simbol i anëtarësisë, 1, 31, 

177–180
Toka e Shenjtë, 22–24, 39–40

U

Ungjilli
bota ka nevojë për, 53, 126, 266
çuarja e, në të gjithë botën, 

121–130

është e vetmja mënyrë me të 
cilën bota do të njohë paqe, 
52–55, 126, 266

është një mesazh për dashurinë 
hyjnore për të gjithë njerëzit, 
124

është një plan veprimi, 281
është plani hyjnor për rritje shpir-

tërore, 84
i rivendosur në plotësinë e vet, 

89, 91, 116, 191
kapërcimi i pengesave për të 

ndarë, 128–130
mësimdhënia, 228–230, 285–294
të jetuarit e, e bën një martesë të 

lumtur, 216

V

Vegimi i Parë, 76–79, 89–90
Vështirësia

e përjetuar nga Hauard W. Hanteri, 
29, 33–34, 99

e përjetuar nga Jozef Smithi, 72
është një pjesë e domosdoshme 

e vdekshmërisë, 45, 56
është për rritjen dhe përvojën 

tonë, 64–66
është pjesë e planit të Perëndisë 

për përparimin tonë, 62–66
jini optimist gjatë, 66
kthehuni te Shpëtimtari gjatë, 29, 

44–47, 54–58, 66–68
mund të na përulë dhe të na për-

mirësojë, 29, 62, 64, 80
Shlyerja na ndihmon për, 44–47, 

51–58, 66–68, 103
të qenit i paepur gjatë, sjell ma-

dhështi të vërtetë, 163–164
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