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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. Këta libra janë hartuar që të përdoren 
për studim vetjak dhe si burime për mësimdhënien. 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 Gordon B. Hinkli, i cili 
shërbeu si President i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve 
të Mëvonshme nga 12 marsi 1995 deri më 27 janar 2008.

Studimi Vetjak

Ndërsa i studioni mësimet e Presidentit Gordon B. Hinkli, kërkoni 
plot lutje frymëzimin e Frymës së Shenjtë. Pyetjet në fund të çdo 
kapitulli do t’ju ndihmojnë të përsiatni mbi mësimet e Presidentit 
Hinkli, 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. Merreni pa-
rasysh t’i mësoni përmendsh këto fragmente ose t’i shënoni në 
shkrimet tuaja të shenjta pranë vargjeve me të cilët lidhen.

• Lexojeni mbi një herë një kapitull ose fragment, në mënyrë që të 
mund ta kuptoni më thellësisht.
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• Bëjini vetes pyetje si këto: “Si e rritin mësimet e Presidentit Hinkli 
të kuptuarin e parimeve të ungjillit prej meje?” ose “Çfarë dëshiron 
Zoti që unë të mësoj nga këto mësime? Çfarë do Ai që unë të bëj?”

• 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 udhërrëfimin e Frymës së Shenjtë ndërsa përgatiteni 
për të dhënë mësim. Studiojeni kapitullin që të bëheni të sigurt për 
kuptueshmërinë tuaj për mësimet e Presidentit Hinkli dhe me lutje 
përzgjidhni mësimet që mendoni se do të jenë më ndihmueset.

Ju mund të dëshironi t’i nxitni ata të cilëve u jepni mësim, që ta 
studiojnë vetë kapitullin dhe t’i kushtojnë vëmendje të veçantë pje-
sës “Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie” në fund të kapitullit.

Nxiteni Diskutimin mbi Mësimet e Presidentit Hinkli

Ndërsa jepni mësim nga ky libër, ftojini të tjerët të shprehin 
mendimet e tyre, të bëjnë pyetje, të dëshmojnë dhe të mësojnë 
 njëri -tjetrin. Kur marrin pjesë aktivisht, ata do të jenë më të përga-
titur 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 në atë mënyrë që 
t’i ndihmoni pjesëmarrësit t’i lexojnë mësimet e Presidentit Hinkli 
dhe të zbulojnë mënyra se si t’i zbatojnë ato mësime në jetën e tyre.

Pyetjet në fund të çdo kapitulli janë një burim i çmuar për të 
nxitur diskutimin. Ju gjithashtu mund të hartoni vetë pyetjet tuaja 
veçanërisht 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.
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• Caktojuni pyetje të përzgjedhura nga fundi i kapitullit individëve 
ose grupeve të vogla. Thuajuni pjesëmarrësve të kërkojnë në kapi-
tull mësime që lidhen me pyetjet. Pastaj ftojini të japin mendimet 
dhe pikëpamjet e tyre.

• Lexojini së bashku disa nga mësimet e Presidentit Hinkli 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.

Nxiteni Zbatimin dhe Tregimin

Mësimet e Presidentit Hinkli do të jenë shumë kuptimplote kur 
individët i zbatojnë ato 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 se si ata mund t’i zbatojnë mësimet e Pre-
sidentit Hinkli në përgjegjësitë e tyre në shtëpi, në Kishë dhe në 
mjedise të tjera.

• Ftojini pjesëmarrësit të tregojnë përvojat që kanë pasur ndërsa 
kanë ndjekur këshillën e Presidentit Hinkli.

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

Përmbylleni Diskutimin

Përmblidheni shkurtimisht mësimin ose kërkojuni një apo dy 
pjesëmarrësve ta bëjnë këtë. Dëshmoni për mësimet që keni disku-
tuar, dhe nxitini pjesëmarrësit që t’i zbatojnë ato që kanë mësuar. 
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, 
shkrimet dhe intervistat e Presidentit Gordon B. Hinkli. Citimet nga 
burime të botuara kanë ruajtur shenjat e pikësimit, drejtshkrimin, 
përdorimin e germës së madhe dhe ndarjen në paragrafë të burimeve 
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origjinale, përveç nëse kanë qenë të nevojshme ndryshime redaktu-
ese ose tipografike për të përmirësuar lexueshmërinë. Ngaqë citimet 
e ruajnë besnikërinë ndaj burimeve të publikuara, mund të vëreni 
mospërputhje të vogla stilistike në tekst. Për shembull, përemra që 
lidhen me Hyjni fillojnë me germë të vogël në disa citate dhe me 
të madhe në të tjera.

Presidenti Hinkli i përdorte shpesh termat burra, burrë dhe nje-
rëzim për të përmendur të gjithë njerëzit, si meshkujt ashtu edhe 
femrat. Ai shpesh i përdorte përemrat ai, i/e tij dhe atë për të për-
mendur të dy gjinitë. Këto konvencione gjuhësore qenë të zakon-
shme në kohën e tij.
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Përmbledhje Historike

Kronologjia e mëposhtme jep një tablo të shkurtër historike të 
ngjarjeve kryesore në jetën e Presidentit Gordon B. Hinkli.

23 qershor 1910 U lindi Brajënt S. Hinklit dhe Ada Bitner 
Hinklit në Solt- Lejk- Siti të Jutës.

1922 Merr pjesë në një mbledhje të priftërisë të 
kunjit me babanë e tij dhe fiton një dësh-
mi për thirrjen profetike të Jozef Smithit.

1932 Diplomohet në Universitetin e Jutës, pasi 
kishte studiuar për anglisht, gazetari dhe 
gjuhët e lashta.

1933 – 1935 Shërben si misionar kohëplotë në Misionin 
Europian, duke e kaluar të gjithë kohën 
në Angli.

1935 – 1943 Punon si sekretar ekzekutiv i Komitetit të 
Kishës për Radion, Botimet dhe Literatu-
rën e Misioneve.

1937 Thirret në bordin e përgjithshëm të Shko-
llës të së Dielës.

29 prill 1937 Martohet me Marxhëri Pein në Tempullin 
e Solt- Lejkut.

1943 – 1945 Punon si ndihmësmbikëqyrës për 
 Hekurudhën Denver dhe Rio-Grande në 
Solt- Lejk- Siti, Juta dhe Denver, Kolorado.

1945 – 1958 I rikthehet punësimit në Kishë; në vitin 1951 
fillon të mbikëqyrë veprimet e përditshme 
të Sektorit të sapoformuar të Misionarëve.

1953 – 1955 Nën drejtimin e Presidentit Dejvid O.  
Mek- Kei, rekomandon dhe mbikëqyr pro-
dhimin e filmit për dhurimin [indaumentin] 
në tempull të përshtatur në shumë gjuhë.
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28 tetor 1956 Thirret për të shërbyer si president i Kunjit 
Ist- Mill- Krik.

6 prill 1958 Mbështetet si Ndihmës i Të Dymbëdhjetëve.
5 tetor 1961 Shugurohet Apostull dhe veçohet si anëtar 

i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve nga Pre-
sidenti Dejvid O. Mek- Kei.

23 korrik 1981 Thirret për të shërbyer si këshilltar në 
Presidencën e Parë, për të ndihmuar Presi-
dentin Spenser W. Kimball dhe Presidentët 
Marion G. Romni dhe N. Eldon Taner.

2 dhjetor 1982 Thirret për të shërbyer si Këshilltari i Dytë 
i Presidentit Kimball.

10 nëntor 1985 Thirret për të shërbyer si Këshilltari i Parë i 
Presidentit Ezra Taft Benson.

5 qershor 1994 Thirret për të shërbyer si Këshilltari i Parë i 
Presidentit Hauard W. Hanter.

3 mars 1995 Bëhet Apostulli më i vjetër në detyrë pas 
vdekjes së Presidentit Hanter.

12 mars 1995 Veçohet si President i Kishës së Jezu Krish-
tit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.

23 shtator 1995 Shpall deklaratën “Familja: Një Proklamatë 
drejtuar Botës” gjatë mbledhjes së përgjith-
shme të Shoqatës së Ndihmës.

shkurt 1996 Numri i anëtarëve të Kishës jashtë Shtete-
ve të Bashkuara e kalon numrin e anëtarë-
ve të Kishës brenda Shteteve të Bashkuara.

7 prill 1996 Del në programin televiziv të Shteteve të 
Bashkuara 60 Minutes [60 Minuta].

26 maj 1996 Përkushton Tempullin e Hong- Kongut, 
Kinë, tempullin e parë nga 77 tempujt që 
u përkushtuan gjatë presidencës së tij, 63 
prej të cilëve i përkushtoi vetë.

5 prill 1997 Organizon tri Kuorumet e reja të Të 
Shtatëdhjetëve.
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4 tetor 1997 Njofton një plan për ndërtimin e tempujve 
më të vegjël në të gjithë botën.

1 janar 2000 Me bashkapostujt e tij në Presidencën e 
Parë dhe Kuorumin e Të Dymbëdhjetë-
ve, publikon “Krishti i Gjallë: Dëshmia e 
Apostujve”.

1 tetor 2000 Përkushton Tempullin e Bostonit, Masaçu-
sets, tempullin e 100- të në funksionim.

8 tetor 2000 Përkushton Qendrën e Konferencave.
31 mars 2001 Njofton krijimin e Fondit të Qarkullue-

shëm Arsimor.
8 shkurt 2002 Mirëpret vizitorët nga e gjithë bota 

në Solt- Lejk- Siti për Lojërat Olimpike 
Dimërore.

27 qershor 2002 Përkushton Tempullin e Navusë, Ilinois, 
në 158- vjetorin e martirizimit të Jozef dhe 
Hajrëm Smithit.

11 janar 2003 Kryeson në transmetimin e parë të trajni-
mit të udhëheqjes mbarëbotërore.

8 shkurt 2003 U flet një milion fëmijëve të Fillores nëpër-
mjet transmetimit satelitor për të festuar 
125- vjetorin e Fillores.

6 prill 2004 Mban zi për vdekjen e bashkëshortes së 
tij, Marxhëri.

23 qershor 2004 I dhurohet Medalja Presidenciale e Lirisë, 
çmimi më i lartë civil i dhënë në Shtetet e 
Bashkuara.

26 qershor 2007 Njofton se anëtarësia e Kishës i ka tejka-
luar 13 milionë anëtarë dhe se një milion 
misionarë kanë shërbyer në misione që 
kur u organizua Kisha.

27 janar 2008 Vdes në shtëpinë e tij në Solt- Lejk- Siti të 
Jutës.
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Jeta dhe Shërbesa e 
Gordon B. Hinklit

Më 16 shkurt 1998 rreth 6.700 shenjtorë të ditëve të mëvonshme 
u mblodhën në Sheshin e Pavarësisë në Akra të Ganës. Ata erdhën 
që të mirëpritnin profetin e tyre, Presidentin Gordon B. Hinkli.1 Ai 
qëndroi përpara tyre, me një buzëqeshje në fytyrën e tij, dhe shpalli 
lajmin e pritur prej kohësh që një tempull do të ndërtohej në atdheun 
e tyre. Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, 
tha se, kur Presidenti Hinkli e bëri këtë shpallje, njerëzit “u ngritën 
në këmbë e brohoritën, vajtuan e kërcyen, përqafuan njëri- tjetrin 
e derdhën lot” 2. Vite më vonë, pasi tempulli ishte ndërtuar e për-
kushtuar, një grua, e cila ishte e pranishme atë ditë, solli ndërmend 
ndjenjat e gëzimit dhe shprehu se si tempulli e kishte bekuar atë:

“Ende kam një pamje të gjallë në mendjen time të vizitës së Pro-
fetit Gordon B. Hinkli në Ganë dhe të njoftimit të tij për një tempull 
në Mëmëdheun tonë. Emocioni në fytyrën e çdo njeriu, lumturia, 
britmat e gëzimit janë të gjitha ende të qarta në mendjen time. . . .

Sot, ngaqë e kemi një tempull në tokën tonë, unë jam martuar 
e vulosur me bashkëshortin tim për kohën dhe gjithë përjetësinë. 
Bekimi i të jetuarit me familjen time përtej kësaj vdekshmërie më 
jep shpresë të madhe teksa përpiqem të bëj gjithçka që mundem, 
që të jem me familjen time përgjithmonë.” 3

Anembanë botës, Presidenti Hinkli i ndihmoi njerëzit ta gjenin 
këtë “shpresë të madhe” në përpjekjen për ta jetuar ungjillin e Jezu 
Krishtit. Siç ilustrohet nga ngjarja në Ganë, ai shpesh u shërbeu 
mijëra njerëzve në të njëjtën kohë. Ai gjithashtu iu afrua njerëzve 
një e nga një. Plaku Adnei Y. Komatsu, i Të Shtatëdhjetëve, tregoi 
për ndjenjat e tij si president misioni kur Presidenti Hinkli e vizitoi 
misionin e tij:

“Asnjëherë në tri vitet e mia ai nuk më kritikoi, pavarësisht nga 
dobësitë e mia. . . . Dhe ajo më dha shtytje. . . . Sa herë që zbriste 
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nga aeroplani, ai do të ma kapte dorën si të nxirrte ujë nga një pus 
me entuziazëm të madh. ‘Pra, Presidenti Komatsu, si po ia kalon? 
. . . Po bën punë të madhe.’ Më jepte kurajë në atë mënyrë . . . dhe, 
kur largohej, unë ndihesha se duhej të jepja 105 përqind, jo thjesht 
100 përqind.” 4

Njerëzit e ndien kurajën e dhënë nga Presidenti Hinkli jo vetëm 
për shkak të fjalëve të tij frymëzuese, por për shkak të mënyrës se 
si jetoi ai. Presidenti Rasëll M. Nelson, i Kuorumit të Të Dymbëdhje-
tëve, kujtoi:

“Ndërkohë që [Presidenti dhe Motra Hinkli po] shkonin nga një 
godinë kishtare drejt një aeroporti në Amerikën Qendrore, makina e 
tyre u përfshi në një aksident. Motra Nelson dhe unë po udhëtonim 
pas tyre dhe e pamë kur ndodhi. Një kamion [që ishte] i ngarkuar 
përsipër me shufra të pasiguruara metalike, iu afrua atyre te një 
kryqëzim. Për t’iu shmangur përplasjes, shoferi i tij e ndaloi papritur 
kamionin, duke i hedhur ato shufra hekuri si shtiza që e shpuan 
makinën e çiftit Hinkli. Dritaret u copëtuan; parakolpet dhe dyert u 
shtypën. Aksidenti mund të kishte qenë shumë i rëndë. Ndërkohë 
që xhami i thyer po hiqej nga veshjet dhe lëkura e tyre, Presidenti 
Hinkli tha: ‘Lëvduar qoftë Zoti për bekimin e Tij; tani le të vazhdojmë 
në një makinë tjetër’.” 5

Kjo shpallje, e thënë vetvetiu në një çast vështirësie, është shem-
bull tipik i jetës dhe shërbesës së Presidentit Hinkli si një dishepull 
i Jezu Krishtit. Ai ishte, sikurse vëzhgoi Plaku Holland, “gjithmonë i 
mbushur me besim në Perëndinë dhe tek e ardhmja” 6.

Trashëgimia Familjare – Një Themel 
Besimi dhe Këmbënguljeje

Kur Gordon Bitner Hinkli u lind më 23 qershor 1910, ai ishte fë-
mija i parë i nënës së tij, por tetë vëllezër e motra më të mëdha në 
moshë e mirëpritën në familje. Babai i Gordonit, Brajënt Stringam 
Hinkli, ishte martuar me Ada Bitnerin pas vdekjes së bashkëshortes 
së tij të parë, Kristinës. Ada dhe Brajënti patën katër fëmijë të tjerë 
pas Gordonit dhe ata e rritën familjen e tyre të madhe me dashuri 
– dhe pa dallime të tilla si thjeshtër apo thjeshtra. Që nga ditët më 
të hershme, Gordoni mësoi ta çmonte pa masë familjen e tij.
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Mbiemri i Gordonit dhe emri i tij i mesit ishin kujtues të trashëgimi-
së së tij fisnike. Paraardhësit e tij nga familja Hinkli përfshinë pelegrinë 
të hershëm në tokën që do të bëhej Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 
Disa prej tyre ishin dëbuar drejt asaj toke në vitet 1600 për shkak të 
bindjeve të tyre të krishtera. Të tjerë kishin qenë pasagjerë në vitin 
1620 në anijen Meiflauër, një nga anijet e para që transportoi emigran-
të nga Europa për në Amerikën Veriore. Më shumë se dy shekuj më 
vonë, gjyshi i Gordonit nga babai, Ajra Nataniel Hinkli, ishte njëri nga 
pionierët e hershëm shenjtorë të ditëve të mëvonshme. Në vitin 1843, 
si një djalosh 14- vjeçar i mbetur jetim kohët e fundit, Ajra u bashkua 
me Kishën në Navu të Ilinoisit, pasi i dëgjoi të predikonin Jozef dhe 
Hajrëm Smithin. Stërgjyshja e Gordonit, Ana Bar Muser Bitner Stari, 
ishte gjithashtu një pioniere. Biri i saj, Brenemën Bar Bitneri, gjyshi 
i Gordonit nga nëna, më vonë kujtoi udhëtimin e tyre drejt Luginës 
së Solt- Lejkut në vitin 1849: “Unë [11 vjeç] drejtova një pendë qesh 
dhe një karrocë të ngarkuar rëndë përmes nxehtësisë dhe të ftohtit, 
përgjatë shkretëtirave, lumenjve dhe maleve drejt kësaj lugine” 7.

Brajënt Hinkli shpesh i kujtoi fëmijët dhe nipërit e mbesat e tij 
për trashëgiminë e tyre të pasur. Duke folur për udhëtimin e rre-
zikshëm të pelegrinëve të anijes Meiflauër dhe dimrin e gjatë, të 
hidhur që e hasën kur arritën në vendmbërritjen e tyre, ai njëherë 
tha: “Kur anija Meiflauër ishte gati të kthehej në pranverë, kishin 
mbijetuar vetëm 49 njerëz [prej 102 vetave]. Askush nuk u kthye 
më [në Angli]. Ky shpirt lindet në ju djema – shpirti i moskthimit 
kurrë pas.” 8 Teksa Gordoni i qëndroi i vërtetë këtij parimi, ai pati 
mundësi për të mësuar, shërbyer dhe dëshmuar që kurrë nuk mund 
t’i kishte përfytyruar.

Fëmijëria – Të Mësuarit që të Ishte 
Optimist, i Zellshëm dhe Besnik

Si fëmijë i vogël, Gordon Hinkli nuk ishte individi energjik, trup-
fortë që njerëzit arritën ta njihnin në vitet e tij të mëvonshme. Ai ishte 
“një djalë shëndetlig, delikat”, i prekshëm nga sëmundjet.9 Kur Gor-
donin dyvjeçar “e zuri një rast i rëndë i kollës së mirë, . . . një doktor 
i tha Adës që i vetmi ilaç ishte ajri i pastër i fshatit. Brajënti u përgjigj 
duke blerë një fermë prej pesë hektarësh . . . dhe duke ndërtuar një 
shtëpi të vogël verore.” 10 Ferma, e vendosur në një zonë të Luginës 
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së Solt- Lejkut të quajtur Ist- Mill- Krik, ishte një bekim për të gjithë 
familjen, duke iu siguruar fëmijëve një vend për t’u endur, për të 
luajtur e për të mësuar mësime të vlefshme teksa punonin së bashku.

Ada dhe Brajënt Hinkli ishin prindër optimistë, të zellshëm, 
të cilët krijuan mundësi për fëmijët e tyre që të rriteshin dhe të 
kishin sukses. Ata mbajtën mbrëmje familjare sapo programi u 
paraqit në vitin 1915. Tregonin histori para gjumit, shpesh nga 
shkrimet e shenjta. Ata caktuan një dhomë në shtëpinë e tyre si 
bibliotekë ku fëmijët mund të lexonin libra të mirë. Ata frymëzuan 
disiplinë te fëmijët e tyre duke u dhënë kurajë dhe duke pritur 
më të mirën prej tyre.

Teksa Gordoni rritej, besimi i tij u shtua, i ushqyer nga ndikimi 
i vazhdueshëm i besimit të prindërve të tij. Më pas një ditë ai pati 
një përvojë që e ndihmoi të formonte themelin e dëshmisë së tij 
për Profetin Jozef Smith:

“Kur isha djalë dymbëdhjetëvjeçar, babai më mori në një mbledhje 
të priftërisë së kunjit në të cilin jetonim. U ula në radhën e fundit, 
ndërkohë që ai, si president i kunjit, u ul te podiumi. Në hapjen e 
asaj mbledhjeje, e para e atij lloji ku kisha marrë pjesë ndonjëherë, 
qëndronin tre ose katërqind burra. Ata ishin burra nga rrethana të 
ndryshme dhe shumë profesione, por secili kishte në zemrën e tij 
të njëjtën bindje, prej së cilës ata së bashku kënduan këto fjalë të 
madhërishme:

Lavdi burrit që me Jehovën foli!
Jezus’ e vajosi Shikues, Profet.
Bekuar të hap’ k’të kohë të fundit,
Mbret’rit e lëvdojn’, e nderojn’ kombet.

Diçka ndodhi brenda meje ndërkohë që i dëgjoja të këndonin ata 
burra të besimit. Atje erdhi në zemrën time djaloshare një dituri, e 
vendosur atje nga Shpirti i Shenjtë, se Jozef Smithi ishte me të vërtetë 
një profet i të Plotfuqishmit.” 11

Arsimimi i Vazhdueshëm dhe Kohët Sprovuese

Në fëmijërinë e tij të hershme, Gordonit nuk i pëlqente shko-
lla, duke parapëlqyer mjediset përjashta në vend të mureve dhe 
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tavolinave të një klase. Megjithatë, teksa piqej, ai mësoi t’i vlerësonte 
librat, shkollat dhe bibliotekën në shtëpi, po aq shumë sa fushat 
ku kishte vrapuar këmbëzbathur si djalë i vogël. U diplomua nga 
shkolla e mesme në vitin 1928 dhe filloi studimet tek Universiteti i 
Jutës po atë vit.

Katër vitet e tij në universitet paraqitën sfida pothuajse mbisun-
duese. Në vitin 1929 aksioneve të bursës së Shteteve të Bashkuara 
iu ra vlera jashtëzakonisht dhe Depresioni i Madh u përhap përmes 
vendit dhe botës. Papunësia ishte rreth 35 përqind në Solt- Lejk- Siti, 
por Gordoni ishte me fat të kishte një punë si punëtor mirëmbajtjeje 
për të paguar për tarifën dhe mjetet e tij shkollore. Brajënti, i cili 
punonte si drejtori i Palestrës Deseret të Kishës, e pakësoi rrogën e 
vet me qëllim që punonjës të tjerë të mund të mbeteshin në punë.12

Gordon b. Hinkli djalosh
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Këto shtrëngime financiare u mbuluan nga zbulimi që nëna e 
Gordonit kishte kancer. Ajo vdiq në vitin 1930 në moshën 50- vjeçare, 
kur Gordoni ishte 20 vjeç. Plagët që erdhën me vdekjen e nënës 
së tij, “ishin të thella dhe të dhimbshme”, tha Gordoni.13 Kjo sprovë 
vetjake, e ndërthurur me ndikimin e filozofive të botës dhe ciniz-
mit të kohëve, e çuan atë drejt bërjes së pyetjeve të vështira. “Ishte 
një kohë e zhgënjimit të tmerrshëm”, kujton Gordoni, “dhe u ndie 
fuqishëm në kompleksin universitar. E ndjeva vetë një pjesë të saj. 
Fillova t’i vë në dyshim disa gjëra, përfshirë ndoshta në një shkallë 
të vogël besimin e prindërve të mi. Kjo nuk është e pazakontë për 
studentët universitarë, por atmosfera ishte veçanërisht e dhimbshme 
në atë kohë.” 14

Pyetjet që po i lindnin Gordonit, edhe pse shqetësuese, nuk e 
lëkundën besimin e tij. “Kishte për mua një themel mbështetës të 
dashurisë që erdhi nga prindër të shkëlqyer dhe nga një familje 
e mirë, një peshkop i mrekullueshëm, mësues të përkushtuar e 
besnikë dhe nga shkrimet e shenjta që i lexoja dhe i përsiatja”, 
kujtoi ai. Duke folur për sfidat e atyre kohëve për të dhe njerëzit e 
tjerë të moshës së tij, ai tha: “Edhe pse në rininë tonë e kishim të 
vështirë t’i kuptonim shumë gjëra, kishte në zemrat tona diçka të 
një dashurie për Perëndinë dhe punën e Tij të madhërishme, që 
na mbarti përtej çfarëdo dyshimi e frike. Ne e donim Zotin dhe i 
donim miqtë tanë të mirë e të nderuar. Nga një dashuri e tillë ne 
morëm forcë të madhe.” 15

Shërbimi Misionar dhe Kthimi Vetjak në Besim

Gordoni u diplomua në Universitetin e Jutës në qershor 1932 me 
degë kryesore gjuhën angleze dhe degë plotësuese gjuhët e lashta. 
Një vit më vonë ai u gjend në një udhëkryq. Mezi priste ta vazhdonte 
arsimimin e tij që të mund të bëhej gazetar. Edhe në mes të Depre-
sionit, ai kishte mbledhur së bashku një llogari të paktë kursimesh 
për të mbështetur arsimimin e vet. Gjithashtu po mendonte rreth 
martesës. Ai dhe Marxhëri Pei, një e re që jetonte nga ana tjetër e 
rrugës, po e pëlqenin gjithnjë e më shumë njëri- tjetrin.

Atëherë, pikërisht përpara ditëlindjes së tij të 23- të, Gordoni u 
takua me peshkopin e vet, Xhon C. Dankënin, i cili e pyeti nëse 
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kishte menduar apo jo rreth shërbimit në një mision. Ky ishte “një 
sugjerim befasues” për Gordonin16, ngaqë pak të rinj po thirreshin 
në misione gjatë Depresionit. Familjet thjesht nuk i kishin burimet 
për t’i mbajtur ata.

Gordoni i tha Peshkopit Dankën se ai do të shërbente, por shqe-
tësohej se si familja e tij do t’ia dilte mbanë financiarisht. Shqetësimi 
i tij u rrit kur mësoi se kishte falimentuar banka që mbante llogarinë 
e tij të kursimeve. “Prapëseprapë”, tha ai, “më kujtohet babai im duke 
thënë: ‘Ne vërtet do të bëjmë gjithçka mundemi që të kujdesemi 
që nevojat e tua të plotësohen’ dhe ai dhe vëllai im u zotuan të më 
ndihmonin deri në fund të misionit tim. Ishte në atë kohë që zbuluam 
një llogari të vogël kursimesh që e kishte lënë nëna ime – kusuri 
i mbetur nga blerjet e ushqimeve dhe blerje të tjera të saj. Me atë 
pak ndihmë të shtuar, u duk se mund të shkoja në misionin tim.” 
Ai i konsideroi monedhat e nënës së tij të ishin të shenjta. “I ruajta 
ato me nder”, tha ai.17 Ai u thirr të shërbente në Misionin Europian.

Duke e ndier që biri i tij ende po ndihej i shqetësuar, Brajënt Hinkli 
përgatiti një kujtues të thjeshtë për burimin e vërtetë të forcës. “Kur 
shkova për në mision”, tha më vonë Gordoni, “babai im i mirë më 
dha një fletushkë në të cilën ishin shkruar gjashtë fjalë . . . : ‘Mos ki 
frikë, vetëm ki besim’ (Marku 5:36).” 18 Këto fjalë do ta frymëzonin 
Plakun Gordon B. Hinkli të shërbente një mision besnik, nderues, 
veçanërisht kur ato u ndërthurën me pesë fjalë të tjera nga pena e 
babait të tij disa javë më pas.

Pesë fjalët shtesë erdhën në një kohë shkurajimi të rëndë, i cili 
kishte filluar më 29 qershor 1933, ditën e parë të Plakut Hinkli në 
Preston të Anglisë. Kur mbërriti në apartamentin e tij, shoqëruesi i tij 
i tha se do të flisnin në sheshin e qytetit atë mbrëmje. “Unë nuk jam 
burri që duhet për të shkuar me ty”, u përgjigj Plaku Hinkli, vetëm 
që ta gjente veten e tij duke kënduar e duke folur nga një podium 
disa orë më vonë, duke qëndruar përpara një turme shikuesish të 
painteresuar.19

Plaku Hinkli zbuloi se shumë njerëz nuk ishin të gatshëm ta dë-
gjonin mesazhin e ungjillit të rivendosur. Varfëria, e krijuar nga de-
presioni mbarëbotëror financiar, dukej se i kishte përshkuar shpirtrat 
e njerëzve, të cilët e shtynin në vagonat e tramvajeve, dhe ai nuk 
kishte shumë dëshirë t’u afrohej atyre. Veç kësaj, ndihej i mjeruar 
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fizikisht. Ai solli ndërmend: “Në Angli bari pjalmohet dhe kthehet 
në fara në fund të qershorit dhe fillim të korrikut, që është pikërisht 
koha kur mbërrita unë” 20. Kjo i shkaktoi atij alergjitë, që e bënë 
gjithçka të dukej edhe më keq. E merrte malli për familjen e tij. E 
merrte malli për Marxhërinë. E merrte malli për gjithçka që e njihte 
në atdheun e tij. Puna ishte irrituese. Ai dhe bashkëmisionarët e tij 
kishin fare pak mundësi për t’u dhënë mësim kërkuesve, edhe pse 
ata dhanë mësime dhe folën në degët e vogla çdo të diel.

Duke e ndier që po harxhonte më kot kohën e vet dhe paratë 
e familjes së tij, Plaku Hinkli i shkroi një letër të atit, duke i shpje-
guar gjendjen e tij të palumtur. Brajënt Hinkli i ktheu përgjigje me 
këshillën që biri i tij do ta ndiqte gjatë gjithë jetës së vet. “I dashur 

Plaku Gordon b. Hinkli si një misionar kohëplotë, 
duke predikuar në Parkun Hajd në londër
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Gordon”, shkroi ai, “e kam letrën tënde të kohëve të fundit. Kam 
vetëm një sugjerim.” Dhe më pas ato pesë fjalë që u shtuan peshë 
gjashtë fjalëve që kishte shkruar më parë: “Harroje vetveten dhe 
përvishju punës” 21. Kjo këshillë i solli ndërmend një fragment të 
shkrimit të shenjtë që Plaku Hinkli e kishte lexuar me shokun e tij 
më herët atë ditë: “Sepse ai që don të shpëtojë jetën e vet, do ta 
humbasë; por ai që do të humbasë jetën e vet për hirin tim e për 
ungjillin, do të shpëtojë” (Marku 8:35).

Me letrën e babait në duar, Plaku Hinkli i ri ra në gjunjë dhe 
bëri një betim që do t’ia jepte vetveten Zotit. Efekti ishte pothuajse 
i menjëhershëm. “E tërë bota ndryshoi”, tha ai. “Mjegulla u largua. 
Dielli filloi të shkëlqejë në jetën time. Pata një interesim të ri. Pashë 
bukurinë e kësaj toke. Pashë madhështinë e njerëzve. Fillova të 
ndihem si të isha në shtëpi në këtë vend të mrekullueshëm.” 22

Duke i kujtuar ato ditë, Gordoni shpjegoi se ai mori ndihmë edhe 
nga nëna e tij. E ndiente praninë e saj ngushëlluese, veçanërisht 
gjatë kohëve të errëta dhe shkurajuese. “U përpoqa atëherë, sikurse 
jam përpjekur që nga ajo kohë, ta drejtoja jetën time dhe ta kryeja 
detyrën time në një mënyrë të tillë që t’i sjell nder emrit të saj”, tha 
ai. “Mendimi që të jetoja nën nivelin që priste nëna ime, ka qenë i 
dhimbshëm dhe më ka krijuar një disiplinë që përndryshe mund 
të kishte munguar.” 23

Ai u bë një misionar plot qëllim dhe zell. Dokumentet nga tetë 
muajt e parë të misionit të tij tregojnë se, edhe pse ai nuk pagëzoi 
asnjë njeri, ai shpërndau 8.785 pamflete, harxhoi më shumë se 440 
orë me anëtarët, frekuentoi 191 mbledhje, pati 220 bashkëbisedime 
për ungjillin dhe konfirmoi një njeri.24

Në mars të vitit 1934, Plaku Hinkli u transferua nga Prestoni për në 
Londër që të punonte si ndihmës i Plakut Xhozef F. Merill, i Kuorumit 
të Dymbëdhjetë Apostujve, i cili kryesonte mbi Misionet Britanike 
dhe Europiane.25 Ai e kaloi pjesën e mbetur të misionit atje, duke 
punuar në zyrë gjatë ditës dhe duke dhënë mësim ungjillin gjatë 
mbrëmjeve. Pagëzimet e të kthyerve në besim ishin të pakta, por 
në zemrën e birit të Brajënt dhe Ada Hinklit, shkëndija e kthimit në 
besim u bë një flakë e qëndrueshme.
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Një Mundësi e Re për t’i Shërbyer Zotit

Kur Gordoni u kthye nga misioni, ai tha: “Nuk dua më kurrë të 
udhëtoj përsëri. Kam udhëtuar aq larg sa do të dua të udhëtoj ndo-
njëherë.” 26 Ai dhe dy shoqëruesit misionarë kishin udhëtuar nëpër 
Europë dhe Shtetet e Bashkuara në udhën duke u kthyer për në 
shtëpi, një praktikë e zakonshme në ato kohë, dhe ai ishte i lodhur. 
Kur familja e tij shkoi për pushime pak kohë pas kthimit të tij, ai 
qëndroi në shtëpi. Pavarësisht nga rraskapitja e tij, ai gjente njëfarë 
kënaqësie teksa mendonte për udhëtimet e tij: e ndiente se e kishte 
parë përmbushjen e një pjese të bekimet të tij patriarkal. Shumë vite 
më vonë ai tha:

“E mora një bekim patriarkal kur isha djalë i ri. Në atë bekim 
thuhej që unë do ta ngrija zërin tim në dëshmi për të vërtetën në 
kombet e tokës. Kisha punuar në Londër për një kohë të gjatë dhe 
e kisha dhënë dëshminë time shumë herë atje. Ne [shkuam në 
Amsterdam] dhe pata mundësi në një mbledhje të thoja pak fjalë 
dhe të ofroja dëshminë time. Më pas shkuam në Berlin, ku pata një 
mundësi të ngjashme. Më pas shkuam në Paris, ku pata një mundësi 
të ngjashme. Më pas shkuam në Shtetet e Bashkuara, në Uashington 
D.K. dhe një të diel atje pata një mundësi të ngjashme. Kur mbërrita 
në shtëpi, isha i lodhur. . . . Thashë: ‘. . . E kam plotësuar [atë] fazë 
të bekimit tim. E kam ngritur zërin tim në kryeqytetet e mëdha të 
botës. . . .’ Dhe vërtet u ndjeva në atë mënyrë.” 27

Përpara se Gordoni të mund ta konsideronte misionin e tij të 
përfunduar, ai duhej të plotësonte edhe një detyrë. Plaku Xhozef F. 
Merill i kishte kërkuar atij që të bënte një takim me Presidencën e 
Parë të Kishës për të raportuar mbi nevojat e Misioneve Britanike 
dhe Europiane. Në mëngjesin e 20 gushtit 1935, më pak se një muaj 
pas kthimit në shtëpi, Gordoni u shoqërua të hynte në dhomën 
e këshillit në Ndërtesën e Administrimit të Kishës. Duke i dhënë 
dorën secilit anëtar të Presidencës së Parë – Presidentëve Hibër J. 
Grant, J. Ruben Klark i Riu dhe Dejvid O. Mek- Kei – ai papritur u 
pushtua me emocion për detyrën që i ishte dhënë. Presidenti Grant 
tha: “Vëllai Hinkli, do të të japim pesëmbëdhjetë minuta për të na 
treguar se çfarë do Plaku Merill që ne ta dëgjojmë” 28.
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Për 15 minutat pasuese, misionari i sapokthyer paraqiti shqetësi-
min e Plakut Merrill – që misionarët kishin nevojë për materiale të 
shtypura më mirë që t’i ndihmonin në punën e tyre. Në përgjigje, 
Presidenti Grant dhe këshilltarët e tij bënë pyetje pas pyetjeje dhe 
mbledhja u zgjat një orë më shumë nga ç’ishte planifikuar.

Në udhën për në shtëpi nga mbledhja, Gordoni nuk mund të 
kishte hamendësuar se si ato 75 minuta do ta ndikonin jetën e tij. 
Dy ditë më vonë ai mori një telefonatë nga Presidenti Mek- Kei që i 
ofroi atij një punë si sekretari ekzekutiv i Komitetit të sapoformuar të 
Kishës për Radion, Botimet dhe Literaturën e Misioneve. Ky komitet, 
i përbërë nga gjashtë anëtarë të Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, do 
të punonte që t’u përgjigjej nevojave që Gordoni i kishte përvijuar 
në mbledhjen e tij me Presidencën e Parë.29

Edhe një herë, Gordoni i vuri mënjanë planet e tij për shkollën 
pasuniversitare dhe një karrierë si gazetar. Ai shkoi që të punonte 
në zhvillimin e materialeve për programet në radio dhe xhirimet e 
pamjeve filmike, në shkrimin e broshurave për misionarët, zhvillimin 

Gordon b. Hinkli si punonjës i komitetit të kishës për 
radion, botimet dhe literaturën e Misioneve
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e marrëdhënieve profesionale me pionierët e medias dhe kërkimin e 
shkrimin rreth historisë së Kishës. Ai luajti rol në mesazhet e hartuara 
që të ndërtonin besimin e anëtarëve të Kishës dhe të lidheshin me 
njerëz jashtë Kishës. Një shok njëherë i dërgoi atij një letër duke e 
përgëzuar për një tekst në radio dhe e pyeti se si e kishte zhvilluar 
një dhunti të tillë për të shkruarin dhe të folurin. Gordoni u përgjigj:

“Nëse kam ndonjë talent për të shkruarin ose të folurin, unë i jam 
jashtëzakonisht mirënjohës Atit tim në Qiell. Mendoj se shumë pak 
prej tij është një aftësi e lindur; përkundrazi, çfarëdo fuqie që mund 
të kem, ka ardhur nëpërmjet mundësive që më janë hapur mua.” 30

Puna e Gordonit me komitetin i mprehu aftësitë e tij si shkrimtar. 
Gjithashtu ofroi një mundësi të vlefshme për të mësuar prej apos-
tujve dhe profetëve. Teksa Gordoni i pa të gjashtë anëtarët e Të 
Dymbëdhjetëve të peshonin vendime dhe ta mësonin njëri- tjetrin, 
ai e kuptoi më mirë thirrjen e shenjtë të këtyre burrave të ndryshëm 
dhe procesin zbulues që ndodhte kur ata këshilloheshin së bashku.

Plaku Stefën L. Riçards, i cili më vonë shërbeu si Këshilltar i Parë 
në Presidencën e Parë, ishte kryetari i komitetit. Gordoni e përshkroi 
atë si “plot mendim, qëllim, përkujdesje dhe urtësi. Ai kurrë nuk 
nxitoi të vepronte, por vështroi me kujdes përpara se të vazhdonte. 
Mësova se është më mirë të veprosh me kujdes në këtë punë, sepse 
çfarëdo vendimi që e merrni, ka shtrirje dhe ndikime më të gjera në 
jetën e shumë njerëzve.” 31

Pesë anëtarët e tjerë të komitetit ishin Pleqtë Melvin J. Ballard, 
Xhon A. Uidso, Çarls A. Kallis, Alonso A. Hinkli (xhaxhai i Gordonit) 
dhe Albert E. Bouen. Për sa u përket atyre, Gordoni tha:

“Unë punova jashtëzakonisht mirë me ata burra të mëdhenj, të 
cilët ishin shumë dashamirës ndaj meje. Por mësova se ata ishin nje-
rëz. Ata kishin dobësi dhe probleme, por kjo nuk më shqetësonte. 
Në fakt, e rriti vlerësimin tim rreth tyre ngaqë pashë të ngrihej mbi 
vdekshmërinë e tyre një element i hyjnueshmërisë, ose në më të 
paktën një element i përkushtimit ndaj një kauze të jashtëzakonshme 
që vinte e para në jetën e tyre. Pashë frymëzimin që ishte duke 
vepruar në jetën e tyre. Nuk kisha dyshim lidhur me thirrjet e tyre 
profetike apo për faktin që Zoti fliste dhe vepronte nëpërmjet tyre. 
Pashë anën e tyre njerëzore, të metat e tyre – dhe ata të gjithë kishin 
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disa. Por gjithashtu pashë forcën e madhe mbizotëruese të besimit 
dhe dashurisë së tyre për Zotin dhe besnikërinë e tyre absolute për 
punën dhe për besimin që u vendos tek ata.” 32

Martesa, Familja dhe Shërbimi në Kishë

Sigurisht, Gordoni nuk mendonte vetëm rreth punës. Shoqërimi 
si çift me Marxhëri Pein vazhdoi kur ai u kthye nga Anglia. Largimi 
i tij kishte qenë po aq i vështirë për Marxhërinë, sa kishte qenë për 
të. “Po aq sa isha e emocionuar për të që të shërbente në mision”, 
tha Marxhëria më vonë, “unë kurrë nuk do ta harroj ndjenjën e 
zbrazëtisë dhe vetmisë që ndjeva kur ai tren u largua nga stacioni.” 33

Në vjeshtën e vitit 1929, katër vjet përpara se Gordoni të largohej 
për në Angli, Marxhëria ishte regjistruar për kurse në Universitetin 
e Jutës, vetëm që të mësonte se babai i saj e kishte humbur punën 
e tij për shkak të Depresionit të Madh. Ajo menjëherë u largua nga 
kurset dhe gjeti një punë si sekretare për të ndihmuar në mbajtjen 
e prindërve dhe pesë motrave e vëllezërve të saj me të vegjël – një 
përpjekje që vazhdoi pasi Gordoni u kthye nga misioni i tij në vitin 
1935. Ajo nuk e pati më kurrë mundësinë për të fituar një arsimim të 
mirëfilltë, por ishte e vendosur që të vazhdonte të mësonte kështu 
që e arsimoi veten duke lexuar.

Prirja e gëzueshme, etika e punës dhe zotimi i thellë i Marxhërisë 
ndaj ungjillit e bënë Gordonin ta donte atë dhe asaj i lanë mbresë 
mirësia dhe besimi i tij. “Teksa u afruam më pranë martesës”, tha ajo, 
“u ndjeva tërësisht vetëbesuese se Gordoni më donte. Por gjithashtu 
e dija disi që kurrë nuk do të isha e para për të. E dija që do të isha 
e dyta në jetën e tij dhe që Zoti do të ishte i pari. Dhe kjo ishte në 
rregull.” Ajo vazhdoi: “Më dukej se, në qoftë se e kupton ungjillin 
dhe qëllimin e të qenit tonë këtu, do të doje një bashkëshort që 
e vinte Zotin të parin. U ndjeva e sigurt të dija se ai ishte një lloj i 
tillë burri.” 34

Gordoni dhe Marxhëria u martuan në Tempullin e Solt- Lejkut më 
29 prill 1937 dhe u vendosën në shtëpinë verore të familjes Hinkli 
në Ist- Mill- Krik. Ata instaluan një furrë, bënë disa përmirësime të 
nevojshme për të jetuar gjatë gjithë vitit, u kujdesën për pemishtet 
e kopshtet dhe filluan të ndërtonin vetë shtëpinë e tyre në një pjesë 
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fqinje të pronës. Dhe kështu zona rurale që Gordoni e kishte da-
shur gjatë stinëve të verës në fëmijërinë e tij, u bë vendi ku ai dhe 
Marxhëria do ta ngrinin shtëpinë e tyre dhe do t’i rritnin fëmijët e 
tyre – Kathlinën, Riçardin, Virxhinian, Klarkun dhe Xhejnin.

Gordoni dhe Marxhëria ngritën një shtëpi të dashurisë, respektit 
reciprok, punës së shumtë dhe të jetuarit të ungjillit. Lutja e përdit-
shme familjare siguroi një dritare për fëmijët që të shihnin besimin 
dhe dashurinë e prindërve të tyre. Teksa familja lutej së bashku, 
fëmijët gjithashtu e ndienin afërsinë e Atit të tyre në Qiell.

Shtëpia e familjes Hinkli ishte një vend me pak rregulla, por me 
pritshmëri të mëdha. Marxhëria foli rreth gjërave për të cilat nuk ia 
vlente të ndesheshin. Duke përshkruar një metodë prindërimi që 
e përdori bashkë me bashkëshortin e saj, ajo tha: “Mësova që më 
nevojitej të kisha besim te fëmijët e mi, prandaj u përpoqa që kurrë 

Marxhëri Pei
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të mos thoja jo, në qoftë se ndoshta mund të thoja po. Kur po rritnim 
një familje, ishte një çështje e të dalit mbanë të çdo dite dhe e të 
pasurit të njëfarë hareje përgjatë udhës. Teksa mund ta shihja që nuk 
isha në gjendje t’i merrja të gjitha vendimet e fëmijëve të mi gjith-
sesi, unë u përpoqa të mos shqetësohesha për çdo gjë të vogël.” 35 
Si rrjedhojë e mirëbesimit të prindërve të tyre, fëmijët u ndien të 
respektuar dhe fituan përvojë e vetëbesim. Dhe kur përgjigjja ishte 
jo, fëmijët e kuptuan që ajo nuk ishte një kufizim i paarsyeshëm.

Shtëpia e familjes Hinkli ishte gjithashtu plot të qeshura. Njëherë 
Marxhëria tha: “E vetmja mënyrë për t’ia dalë mbanë jetës është të 
qeshësh gjatë gjithë problemeve të saj. Ose duhet të qeshësh ose 
të qash. Unë parapëlqej të qesh. E qara më sjell dhembje koke.” 36 
Me prindër që mund të qeshnin me veten dhe gjenin humor në 
jetën e përditshme, fëmijët e panë shtëpinë e tyre si një strehim të 
këndshëm.

Shërbimi në Kishë ishte gjithmonë pjesë e jetës për Gordonin dhe 
Marxhërinë. Gordoni shërbeu si kryeinspektor i kunjit për Shkollën 
e së Dielës dhe më pas u thirr në bordin e përgjithshëm të Shkollës 
të së Dielës, ku ai shërbeu për nëntë vjet. Më vonë ai shërbeu si 
këshilltar në një presidencë kunji dhe si president kunji, ndërkohë 
që Marxhëria shërbeu në Fillore, tek Të Rejat dhe në Shoqatën e 
Ndihmës. Fëmijët e tyre e dëshmuan shërbimin në Kishë si një 
privilegj të gëzueshëm – një model që secili do ta ndiqte në vitet e 
tyre si të rritur.

Përgatitja nëpërmjet Përpjekjeve Profesionale

Gjatë gjashtë viteve të parë të martesës së Marxhërisë dhe Gor-
donit, Gordoni vazhdoi të punonte me Komitetin e Kishës për Ra-
dion, Botimet dhe Literaturën e Misioneve. Ai ishte i përkushtuar 
në punën e tij dhe projektet e afatet shpesh e çuan deri në skajin e 
aftësive dhe të përvojës së tij – dhe më tej. Në një letër drejtuar një 
shoku, ai shkroi:

“Shumë për të bërë. Puna e këtij komiteti me një emër të gja-
të po bëhet gjithnjë e më e zgjeruar, më e ndërlikuar dhe më 
interesante. . . .
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. . . Radioja, filmat dhe literatura e llojeve të ndryshme . . . shër-
bejnë që të më mbajnë duke u lutur, të përulur, të zënë me detyra 
dhe në punë për orë të gjata. . . . Të gjitha këto kanë shërbyer që të 
më bëjnë disi më të varur te syzet, . . . disi më të kërrusur, disi më të 
qetë dhe disi më të mbushur me mrekulli se ku çon e gjithë kjo.” 37

Në fillim të viteve 1940, Lufta II Botërore solli ndryshim në pu-
nësim për Gordonin. Puna kohëplotë misionare ngeli dukshëm në 
vend për shkak të luftës, kështu që puna e tij për sigurimin e mate-
rialeve misionare u bë më pak kërkuese. Duke ndier përgjegjësi që 
të ndihmonte për përpjekjen e luftës, ai bëri kërkesë për në shkollën 
e kandidatëve për oficerë në Flotën Detare të Shteteve të Bashkuara. 
Sidoqoftë, nuk u kualifikua për shkak të historisë së tij me alergjitë. 
“U dëshpërova për shkak të mospranimit”, pohoi ai më vonë. “Lufta 

Gordon b. Hinkli, 1951
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vazhdonte dhe çdokush po bënte diçka për të ndihmuar. E ndjeva se 
duhej të merrja pjesë në njëfarë mënyre.” 38 Kjo dëshirë e çoi të bënte 
kërkesë për një punë si ndihmës i kryeinspektorit për Hekurudhën 
Denver dhe Rio-Grande. Ngaqë trenat ishin shumë të rëndësishëm 
në lëvizjen e trupave dhe të furnizimeve për luftën, Gordoni ndjeu se 
kjo punë do ta ndihmonte që t’i shërbente atdheut të tij. Kompania 
e pranoi atë në punë në vitin 1943 dhe ai punoi në stacionin e tyre 
në Solt- Lejk- Siti derisa ai dhe familja e tij u transferuan në Denver 
të Kolorados në vitin 1944.

Mbikëqyrësve në hekurudhë iu la mbresë puna e Gordonit dhe, 
kur lufta mbaroi në vitin 1945, ata i ofruan atij një pozitë të përher-
shme me një të ardhme profesionale në dukje të shkëlqyer. Në të 
njëjtën kohë, Plaku Stefën L. Riçërds e thirri dhe i kërkoi Gordonit të 
kthehej sërish në punësim kohëplotë për Kishën. Edhe pse hekuru-
dha mund të ofronte një rrogë mjaft më të lartë sesa Kisha, Gordoni 
ndoqi zemrën e tij dhe u kthye në Solt- Lejk- Siti.39

Punësimi i Gordonit në zyrat qendrore të Kishës shpejt u zgje-
rua përtej përgjegjësive të tij më të hershme. Në vitin 1951 ai u 
caktua si sekretari ekzekutiv i Komitetit të Përgjithshëm të Misio-
narëve të Kishës dhe u ngarkua me mbikëqyrjen e veprimeve të 
përditshme të Sektorit të sapoformuar të Misionarëve. Ky sektor 
mbikëqyri gjithçka që kishte të bënte me shpërndarjen e ungjillit, 
përfshirë prodhimin, përkthimin dhe shpërndarjen e materialeve 
të përdorura nga misionarët; trajnimin e misionarëve dhe të pre-
sidentëve të misioneve; dhe mjetet e marrëdhënieve me publikun, 
të përdorura për të ndërtuar ura lidhëse dhe për të shpërbërë 
mitet rreth Kishës.40

Në vjeshtën e vitit 1953, Presidenti Dejvid O. Mek- Kei e thirri 
Gordonin në zyrën e tij dhe i kërkoi të merrte parasysh një pyetje 
që nuk lidhej drejtpërsëdrejti me detyrat e Sektorit të Misionarëve. 
“Vëllai Hinkli”, filloi ai, “siç e di, ne po ndërtojmë një tempull në 
Zvicër dhe do të jetë i ndryshëm nga tempujt tanë të tjerë në faktin 
që duhet t’u shërbejë anëtarëve që flasin shumë gjuhë. Dua që ti të 
gjesh një mënyrë për t’i paraqitur udhëzimet e tempullit në gjuhët 
e ndryshme të Europës, ndërkohë që përdoret një numër minimal 
i punonjësve të tempullit.” 41
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Presidenti Mek- Kei siguroi një vend ku Gordoni mund të kërkonte 
frymëzim dhe t’u largohej kërkesave të punës së ngarkuar atij në 
Sektorin e Misionarëve. Në mbrëmjet gjatë ditëve të javës, në të 
shtunat dhe disa të diela, Gordoni punoi në një dhomë të vogël në 
katin e pestë të Tempullit të Solt- Lejkut. Në shumë mëngjese të së 
dielës, Presidenti Mek- Kei bashkohej me të për të diskutuar ide, për 
të parë më nga afër paraqitjen e ordinancës së dhurimit [indaumentit] 
dhe për t’u lutur për drejtim.

Pas përsiatjes, lutjes dhe të kërkuarit të zbulesës, Gordoni reko-
mandoi që paraqitja e dhurimit [indaumentit] të vihej në një film, 
me fjalët e atij udhëzimi të shenjtë të përkthyera me titra në disa 
gjuhë. Presidenti Mek- Kei dhe të tjerët e miratuan rekomandimin e 
tij dhe e caktuan që ai ta mbikëqyrte prodhimin e filmit. Gordoni 
punoi me një ekip profesionistësh të talentuar dhe besnikë, të cilët e 
mbaruan projektin në shtator të vitit 1955. Më pas ai vetë i çoi filmat 
në Tempullin e Bernës në Zvicër dhe mbikëqyri përgatitjet teknike 
për sesionet fillestare të dhurimit [indaumentit].42

Gordoni u prek kur pa se puna e tij u solli gëzim shenjtorëve në 
Europë: “Teksa i pashë ata njerëz të mblidheshin nga dhjetë kombe 
për të marrë pjesë në ordinancat e tempullit; teksa pashë njerëz 
të moshuar nga përtej Perdes së Hekurt, të cilët i kishin humbur 
familjet e tyre në luftërat që ishin derdhur mbi ta, dhe dëshmova 
shprehjet e gëzimit dhe lotët e kënaqësisë që erdhën nga zemrat e 
tyre si rrjedhojë e mundësive që iu ishin dhënë atyre; teksa pashë 
bashkëshortë e bashkëshorte të reja me familjet e tyre – me fëmi-
jët e tyre të shndritshëm dhe të bukur – dhe i pashë ato familje 
të bashkoheshin në një lidhje të përjetshme, unë e dija me siguri 
madje përtej asaj që e kisha ditur përpara, se [Presidenti Mek- Kei] 
u frymëzua dhe u drejtua nga Zoti për t’i sjellë këto bekime të pa-
çmuara në jetën e atyre burrave e grave të besimit, të mbledhur nga 
kombet e Europës.” 43

Njëzet vjet kishin kaluar që nga koha kur Gordoni ishte kthyer 
prej misionit të tij dhe ai nuk e kishte përmbushur ëndrrën e tij për 
të marrë një diplomë pasuniversitare dhe për t’u bërë gazetar. Në 
vend të kësaj, ai kishte mësuar të përdorte teknologjinë e re për 
ta shpërndarë fjalën e Perëndisë, kishte zhvilluar marrëdhënie të 
dobishme me njerëz të feve të tjera, kishte studiuar e shkruar vepra 
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për historinë e Kishës dhe kishte ndihmuar të përgatitej mënyra për 
mijëra shenjtorë të ditëve të mëvonshme që të merrnin bekimet e 
tempullit. Këto përvoja do të shërbenin si një themel për shërbimin 
që do të jepte ai gjatë pjesës tjetër të jetës së vet.

Shërbimi si Ndihmës i Të Dymbëdhjetëve

Të shtunën, më 5 prill 1958, djali i Gordonit dhe Marxhërisë, 
Riçardi, iu përgjigj një telefonate. Telefonuesi nuk e paraqiti veten, 
por Riçardi e dalloi zërin e Presidentit Dejvid O. Mek- Kei dhe nxitoi 
të lajmëronte të atin. Pasi foli shkurtimisht me Presidentin Mek- Kei, 
Gordoni bëri dush me të shpejtë, ndërroi rrobat dhe shkoi me maki-
në drejt zyrës së Presidentit të Kishës. Ngaqë kishte marrë detyra të 
caktuara nga Presidenti Mek- Kei më përpara, ai priste që t’i kërkohej 
të ndihmonte për diçka në përgatitje për sesionin e përgjithshëm 
të konferencës të nesërmen. Ai u befasua të mësonte se Presidenti 
Mek- Kei kishte diçka tjetër në mendje. Pas një përshëndetjeje miqë-
sore, Presidenti Mek- Kei i kërkoi Gordonit të shërbente si Ndihmës 
i Të Dymbëdhjetëve. Vëllezërit që shërbenin në këtë detyrë, e cila 
u ndërpre në vitin 1976, ishin Autoritete të Përgjithshme të Kishës. 
Gordoni po shërbente si president i Kunjit të Ist- Mill- Krikut kur 
Presidenti Mek- Kei ia drejtoi këtë thirrje.

Të nesërmen, Plaku Gordon B. Hinkli mori një votë mbështetjeje 
në konferencën e përgjithshme. Edhe pse ai e pranoi në bisedën e 
tij të parë në konferencë se ishte “i pushtuar nga një ndjenjë e pa-
përshtatshmërisë”, ai e përqafoi përgjegjësinë e tij të re me besimin 
dhe fuqinë karakteristike.44

Një detyrë kryesore që i erdhi Plakut Hinkli si Ndihmës i Të Dy-
mbëdhjetëve, ishte që të mbikëqyrte punën e Kishës në të gjithë 
Azinë. Ai dinte pak rreth njerëzve atje dhe nuk e fliste asnjë prej 
gjuhëve të tyre, por shpejt arriti t’i donte ata dhe ata arritën ta donin 
atë. Kenxhi Tanaka, një shenjtor japonez i ditëve të mëvonshme, 
tregoi për mbledhjen e parë të Plakut Hinkli në Japoni: “Entuziazmi 
i Plakut Hinkli mund të shihej në sytë e tij shkëlqyes. Fjala e tij e 
parë për ne ishte Subarashii! [‘E mrekullueshme!’] Atmosfera e asaj 
mbledhjeje ndryshoi nga e ngurtë dhe zyrtare, në miqësi e afërsi 
ndaj tij dhe mbizotëroi një ndjenjë e ngrohtë.” 45
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Kjo ishte ndjenja që e shpërndau kudo që shkoi në Azi. Ai i 
ndihmoi njerëzit të shihnin se, me besim në Zotin, ata mund të 
përmbushnin gjëra të mëdha dhe ta ndihmonin Kishën të rritej në 
mëmëdhetë e tyre. Ai gjithashtu qëndroi pranë misionarëve kohë-
plotë, duke e ditur që zellshmëria e tyre do të kishte një ndikim të 
drejtpërdrejtë mbi njerëzit të cilëve u shërbenin.

Një Dëshmitar i Veçantë i Emrit të Krishtit

Një telefonatë tjetër jetëndryshuese erdhi një të shtunë tjetër – 
më 30 shtator 1961. Këtë herë ishte Marxhëria që dëgjoi zërin e 
mirënjohur të Presidentit Mek- Kei në telefon. Përsëri Gordon B. 
Hinkli nxitoi drejt zyrës së Presidentit të Kishës. Përsëri u habit dhe 
u pushtua nga emocioni kur mësoi arsyen për takimin. Kur mbë-
rriti, Presidenti Mek- Kei i tha atij: “Kam ndier që të të emëroj ty për 
të plotësuar vendin bosh në Kuorumin e Dymbëdhjetë Apostujve 
dhe ne dëshirojmë të të mbështetim sot në konferencë” 46. Përsëri 
Plaku Hinkli eci përpara me besim dhe entuziazëm, pavarësisht nga 
ndjenjat e papërshtatshmërisë.

Si Apostull, Plaku Hinkli mori përgjegjësi shtesë. Ai u takua herë 
pas here me udhëheqës qeveritarë dhe autoritete të tjera drejtuese. 
Atij iu kërkua shpesh të fliste publikisht për Kishën që t’iu drejtohej 
kritikave dhe trazirës kulturore në Shtetet e Bashkuara. Ai ishte në 
pararojën e përpjekjeve për t’i forcuar aftësitë transmetuese të Kishës 
dhe për ta përdorur teknologjinë që të shpërndahej ungjilli ane-
mbanë botës. Edhe me këto role të zgjeruara, ai kurrë nuk e humbi 
këndvështrimin e përgjegjësisë së tij për të forcuar besimin e indi-
vidëve dhe të familjeve. Qoftë kur i fliste një njeriu apo dhjetëmijë 
njerëzve, prekja e tij ishte vetjake, një prekje që u bë karakteristika 
dalluese e shërbesës së tij: t’i sillte njerëzit, një e nga një, te Krishti.

Plaku Hinkli vazhdoi të mbikëqyrte punën në Azi për shtatë vitet 
pasuese dhe gëzohej të shihte rritjen shpirtërore të miqve të tij atje. 
Ai vëzhgoi: “Është një përvojë frymëzuese . . . të dëshmosh mënyrën 
sipas së cilës Zoti po krijon tapicerinë e planit të tij madhështor në 
ato . . . pjesë të tokës” 47.
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Teksa caktimet ndryshuan në Kuorumin e Të Dymbëdhjetëve, 
Plaku Hinkli pati mundësi të shërbente në pjesë të tjera të botës. 
Kudo që shkoi, ai tregoi interesim për individin. Në vitin 1970, kur 
po mbikëqyrte punën e Kishës në Amerikën e Jugut, ai udhëtoi për 
në Kili pasi kishte kryesuar mbi një konferencë kunji në Peru. Dy 
ditë pasi mbërriti në Kili, mësoi se një tërmet shkatërrues e kishte 
goditur Perunë dhe që katër misionarë nuk gjendeshin. Menjëherë 
bëri plane për t’u kthyer në Peru edhe pse kjo do ta vononte kthimin 
e tij në shtëpi. “Unë nuk mund të kthehem në shtëpi me ndërgjegje 
të pastër, ndërkohë që ka misionarë që nuk gjenden”, tha ai.48

Mbërriti në Lima të Perusë të nesërmen në mëngjes. Kur misionarët 
e humbur gjetën një operator me një radio amatore, ata ishin në 
gjendje të telefononin në Lima dhe Plaku Hinkli foli me ta. Misionarët 
ishin në një dhomë të vogël, të mbushur me të mbijetuar të tjerë dhe 
bashkëbisedimet e tyre transmetoheshin me anë të një altoparlanti. 
“Teksa zëri i Plakut Hinkli u dëgjua nëpërmjet një altoparlanti në 
atë dhomë të mbushur plot me njerëz duke bërtitur që të flisnin në 
radio, një heshtje e menjëhershme ra përmes dhomës. Edhe pse ai 
po fliste në anglisht dhe këta njerëz të gjithë flisnin spanjisht, ata 
filluan të flisnin me njëri- tjetrin me pëshpërima dhe pyetën: ‘Kush 
është ai burrë?’ Pati një ndjesi, edhe pse në mes të rrëmujës, që ai 
zë nuk i përkiste një burri të zakonshëm.” 49

Gjatë dy viteve të tij të para të mbikëqyrjes së Kishës në Amerikën 
e Jugut, Plaku Hinkli vizitoi çdo mision; krijoi misione të reja në 
Kolumbi dhe Ekuador; ndihmoi që të krijoheshin kunje të reja në 
Lima të Perusë dhe në San- Paolo të Brazilit; dhe ndihmoi të zgjidhe-
shin pengesat për vizat e misionarëve të thirrur për të shërbyer në 
Argjentinë. Ai ishte duke bërë akoma më shumë kur, në maj të vitit 
1971, u caktua të mbikëqyrte tetë misione në Europë.50

Plaku Hinkli shpesh e ndjente lodhjen e programit të tij të pa-
mbarueshëm. Ai ishte gjithmonë i lumtur të kthehej në shtëpi dhe 
të kalonte kohë me Marxhërinë dhe fëmijët. Megjithatë, Marxhëria 
mund ta shihte se, kur ishte larg nga puna për shumë kohë, ai nuk 
gjente prehje. Thirrja e tij si Apostull – njëri nga “dëshmitarët e ve-
çantë të emrit të Krishtit në gjithë botën” (DeB 107:23) – nuk ishte 
kurrë larg prej mendjes së tij.
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Përgjegjësitë e Rëndësishme si Këshilltar 
në Presidencën e Parë

Më 15 korrik 1981, pas shërbimit në Kuorumin e Të Dymbëdhje-
tëve për gati 20 vjet, Plaku Hinkli mori një thirrje tjetër habitëse. 
Presidenti Spenser W. Kimball, në atë kohë Presidenti i Kishës, i 
kërkoi atij të shërbente si këshilltar në Presidencën e Parë, duke iu 
shtuar Presidentëve N. Eldon Taner dhe Marion G. Romni. Ky ishte 
një largim i pazakontë, por jo i pashembullt, nga modeli i pasjes së dy 
këshilltarëve. Presidenti Kimball dhe këshilltarët e tij nuk ishin mirë 
fizikisht dhe kishin nevojë për më shumë përkrahje në Presidencë.51

Në bisedën e tij të parë në konferencën e përgjithshme në këtë 
detyrë të re, Presidenti Hinkli vërejti: “Dëshira ime e vetme është të 
shërbej me besnikëri kudo që thirrem. . . . Kjo thirrje e shenjtë më 
ka bërë të ndërgjegjshëm për dobësitë e mia. Nëse kam fyer ndo-
njëherë, kërkoj ndjesë dhe shpresoj që ju do të më falni. Pavarësisht 
nëse kjo detyrë do të jetë e gjatë apo e shkurtër, unë betohem të 
bëj përpjekjen time më të mirë, të dhënë me dashuri e besim.” 52

Përpjekja e tij më e mirë ishte e nevojshme ndërkohë që përke-
qësohej shëndeti i Presidentëve Kimball, Taner dhe Romni. Shumica 
e punës së përditshme të Presidencës së Parë ra mbi Presidentin 
Hinkli. Ai gjithashtu mbante mbi supe shumicën e përgjegjësisë për 
përpjekje më të mëdha, të tilla si përkushtimi i Tempullit të Xhordan 
Riverit në Juta. Përveç kësaj, ai u ndesh me disa kritika publike ndaj 
Kishës dhe udhëheqësve të saj, si të së shkuarës edhe të së tashmes. 
Në konferencën e përgjithshme të prillit 1982, ai këshilloi:

“Ne jetojmë në një shoqëri që ushqehet nga kritika. . . . Ju nxit të 
shihni këndvështrimin e gjerë dhe mos u shqetësoni rreth të metave 
të vogla. . . . Këto janë veç rastësore në madhësinë e shërbimit [të 
udhëheqësve të Kishës] dhe në madhështinë e ndihmesave të tyre.” 53

Presidenti Taner ndërroi jetë më 27 nëntor 1982 dhe shëndeti i 
Presidentëve Kimball dhe Romni u përkeqësua deri në pikën që në 
konferencën e përgjithshme të prillit 1983, Presidenti Hinkli, i cili në 
atë kohë ishte thirrur si Këshilltar i Dytë në Presidencën e Parë, u ul 
në podium pranë karrigeve bosh. Në një mënyrë thellësisht vetjake, 
ai ndjeu atë që dikur e kishte quajtur “vetmia e udhëheqjes” 54.
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Presidenti Hinkli vazhdoi me kujdes e lutje, pa dëshirën që të 
ecte përpara profetit. Ai iu drejtua anëtarëve me përvojë të Të Dy-
mbëdhjetëve – veçanërisht Plakut Ezra Taft Benson, presidentit të 
kuorumit – për ndihmë në kryerjen e punës së përditshme të Kishës. 
Presidenti Hinkli punoi krah për krah me Kuorumin e Të Dymbë-
dhjetëve, gjithmonë i udhërrëfyer nëpërmjet këshillës nga Presidenti 
Kimball. Sidoqoftë, ai ndjeu një barrë të madhe.

Edhe pse përgjegjësitë e Presidentit Hinkli në Presidencën e Parë 
e mbajtën në Solt- Lejk- Siti shumicën e kohës, ai me raste udhëtoi 
që t’u shërbente anëtarëve dhe misionarëve në pjesë të tjera të 
botës. Në vitin 1984 ai u kthye në Filipine. Tetëmbëdhjetë vjet më 
parë ai kishte përkushtuar godinën e parë të Kishës atje; tani ai do 
të përkushtonte tempullin e parë. Në lutjen përkushtuese, ai tha:

“Ky komb i Filipineve është një komb i shumë ishujve, njerëzit 
e të cilëve e duan lirinë dhe të vërtetën, zemrat e të cilëve janë 
të ndjeshme ndaj dëshmisë së shërbëtorëve të Tu dhe të cilët i 

Presidenti Gordon b. Hinkli në konferencën e përgjithshme 
në një kohë kur ai ishte i vetmi anëtar i Presidencës së 

Parë që ishte i shëndetshëm aq sa të merrte pjesë
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përgjigjen mesazhit të ungjillit të përjetshëm. Ne të falënderojmë 
Ty për besimin e tyre. Të falënderojmë Ty për shpirtin e tyre të 
sakrificës. Të falënderojmë Ty për mrekullinë e përparimit të punës 
Tënde në këtë tokë.” 55

Përparimi i vazhdueshëm i Kishës ishte i dukshëm në qershor 
të vitit 1984 kur, në emër të Presidencës së Parë, Presidenti Hinkli 
shpalli thirrjen e Presidencave të Zonave – anëtarë të Të Shtatëdhje-
tëve që do të jetonin nëpër botë dhe do të mbikëqyrnin punën e 
Kishës në zona të caktuara gjeografike. Duke punuar nën drejtimin 
e Presidencës së Parë dhe të Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, këta 
vëllezër do të siguronin shumicën e udhëheqjes dhe trajnimit të 
nevojshëm në zonat e tyre. “Ne nuk mund ta marrim çdo vendim 
në Solt- Lejk- Siti”, tha ai. “Ka diçka që duhet të bëjmë rreth de-
centralizimit të autoritetit.” 56 Rreth një vit më vonë, duke u folur 
udhëheqësve të Kishës nga anekënd botës, Presidenti Hinkli tha: 
“Jam vetëbesues se është një hap i frymëzuar dhe i madh përpara 
që e kemi ndërmarrë në këto pak muaj të fundit. Jam vetëbesues 
që prania e shpeshtë e këtyre burrave të mirë në mesin tuaj, ju 
jep siguri të madhe. Këta Vëllezër në fakt po e lidhin së bashku 
trupin e tërë të Kishës.” 57

Pasi e udhëhoqi Kishën përmes 12 viteve të rritjes mbresëlënëse, 
Presidenti Spenser W. Kimball vdiq më 5 nëntor 1985. Apostulli me 
më shumë kohë në detyrë, Presidenti Ezra Taft Benson, u veçua si 
President i Kishës. Ai i kërkoi Gordon B. Hinklit që të shërbente 
si Këshilltar i Parë në Presidencën e Parë dhe Tomas S. Monsonit 
të shërbente si Këshilltar i Dytë. Me tre anëtarë të shëndetshëm 
të Presidencës së Parë, Presidenti Hinkli i ndjeu të lehtësoheshin 
barrët e tij dhe pati më shumë mundësi për të vizituar shenjtorët 
anembanë botës.

Brenda pak vitesh, shëndeti i Presidentit Benson filloi të keqëso-
hej dhe përgjegjësitë e përditshme të drejtimit të Kishës ranë sërish 
mbi Presidentin Hinkli. Megjithatë, këtë herë, ai nuk ishte i vetëm 
në Presidencën e Parë. Me gjallëri dhe energji, Presidentët Hinkli 
dhe Monson e mbajtën Kishën në një kurs të qëndrueshëm, duke 
e respektuar gjithmonë thirrjen e Presidentit Benson si profet, shi-
kues dhe zbulues. Ata zhvilluan një miqësi dhe bashkëpjesëmarrje 
të fortë, të qëndrueshme.
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Presidenti Benson vdiq më 30 maj 1994 dhe Presidenti Hauard 
W. Hanter u bë President i Kishës. Edhe një herë, Presidentët Hin-
kli dhe Monson shërbyen si këshilltarë. Në qershor, Presidenti dhe 
Motra Hinkli i shoqëruan për në Navu të Ilinoisit Presidentin Hanter 
dhe bashkëshorten e tij, Ajnisin, dhe Plakun M. Rasëll Ballard dhe 
bashkëshorten e tij, Barbarën, që të merrnin pjesë në kremtimin 
e 150- vjetorit të martirizimit të Jozef dhe Hajrëm Smithit. Ky do të 
ishte i vetmi udhëtim që Presidenti Hanter dhe Presidenti Hinkli do 
të bënin së bashku. Presidenti Hanter ishte ndeshur me probleme 
shëndetësore për shumë vjet dhe shëndeti i tij erdhi duke rënë me 
të shpejtë pas këtij udhëtimi. Më 27 shkurt 1995, ai i kërkoi Presi-
dentit Hinkli një bekim priftërie. Në atë bekim, Presidenti Hinkli u 
përgjërua për jetën e Presidentit Hanter, por gjithashtu tha se ai ishte 
në duart e Zotit.58 Pak ditë më vonë, më 3 mars 1995, Presidenti 
Hanter ndërroi jetë.

Profet, Shikues e Zbulues dhe President i Kishës

Vdekja e Presidentit Hanter, edhe pse jo e papritur, pati peshë të 
rëndë mbi çiftin Hinkli. Si Apostulli me më shumë kohë në detyrë, 
Presidenti Hinkli ishte personi i ardhshëm për t’u bërë President i 

Presidenti ezra Taft benson (në qendër) me këshilltarët e tij, 
Presidentin Gordon b. Hinkli (majtas) dhe Presidentin Tomas s. 

Monson (djathtas), në konferencën e përgjithshme
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Kishës. Motra Hinkli kujton çastin kur e morën lajmin e vdekjes së 
Presidentit Hanter: “Presidenti Hanter kishte ndërruar jetë dhe ne 
u lamë që të vazhdonim. U ndjeva kaq e trishtuar, kaq e vetmuar. 
Gordoni u ndje po ashtu. Ai mbeti i ngrirë. Dhe u ndje shumë, 
shumë i vetëm. Nuk kishte mbetur asnjë që mund ta kuptonte atë 
që po përjetonte ai.” 59

Presidenti Gordon b. Hinkli te foltorja në një konferencë të përgjithshme
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Pas ceremonisë mortore të Presidentit Hanter, Presidenti Hin-
kli gjeti ngushëllim në tempull. I vetëm në dhomën e mbledhjeve 
të Presidencës së Parë dhe të Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve në 
Tempullin e Solt- Lejkut, ai u zhyt në shkrimet e shenjta dhe përsiati 
për ato që lexoi. Ai mendoi për jetën, shërbesën dhe Shlyerjen e 
Jezu Krishtit. Më pas studioi portretet në mur, që i paraqitnin të gjithë 
Presidentët e Kishës nga Jozef Smithi deri te Hauard W. Hanteri. Ai 
e shënoi këtë përvojë në ditarin e tij:

“Eca përreth, përballë këtyre portreteve dhe i pashë në sytë e 
burrave që përfaqësoheshin atje. U ndjeva pothuajse sikur mund të 
flisja me ta. U ndjeva pothuajse sikur po më flisnin dhe po më jepnin 
siguri sërish. . . . U ula në karrigen në të cilën isha ulur si këshilltar 
i parë i Presidentit. Harxhova shumë kohë duke i parë ato portrete. 
Secili dukej pothuaj si të bëhej i gjallë. Sytë e tyre dukeshin të ishin 
mbi mua. Ndjeva sikur po më jepnin kurajë dhe po më zotoheshin 
me përkrahjen e tyre. Dukej të më thoshin se kishin folur në emrin 
tim në një këshill të mbajtur në qiejt, se nuk kisha nevojë të frikë-
sohesha, se do të bekohesha e mbështetesha në shërbesën time.

Rashë në gjunjë dhe iu përgjërova Zotit. Fola me Të gjerë e gjatë 
në lutje. . . . Jam vetëbesues se, me anë të fuqisë së Shpirtit, unë e 
dëgjova fjalën e Zotit, jo nëpërmjet zërit, por si një ngrohtësi që u 
ndie brenda zemrës sime, lidhur me pyetjet që i kisha bërë në lutje.” 60

Pas kësaj përvoje, ai përsëri i shënoi mendimet e veta: “Ndihem 
më mirë dhe kam një siguri mjaft më të qëndrueshme në zemrën 
time se Zoti po e kryen vullnetin e Tij në lidhje me kauzën dhe 
mbretërinë e Tij, se unë do të mbështetem si President i Kishës dhe 
si profet, shikues e zbulues dhe kështu të shërbej për atë kohë që 
Zoti do ta lejojë. Me miratimin e Shpirtit në zemrën time, unë tani 
jam gati të shkoj përpara për të bërë punën më të mirë që e di se 
si ta bëj. Është e vështirë për mua të besoj se Zoti po më vendos 
në këtë përgjegjësi, më të lartën e më të shenjtën. . . . Shpresoj që 
Zoti më ka mësuar që të bëj atë që Ai pret prej meje. Do t’i jap Atij 
besnikëri tërësore dhe sigurisht do të kërkoj udhëzimin e Tij.” 61

Presidenti Gordon B. Hinkli u veçua si President i Kishës më 12 
mars 1995 dhe të nesërmen foli në një konferencë shtypi, dhe iu 
përgjigj pyetjeve të gazetarëve. Plaku Xhefri R. Holland raportoi se 
“afër fundit të një shkëmbimi të ngrohtë, shpesh të zgjuar, gjithmonë 
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fitues për një numër me gamë të gjerë të pyetjeve të ngritura në këtë 
konferencë shtypi, Presidentin Hinkli e pyeti një gazetar: ‘Cili do të 
jetë përqendrimi juaj? Cili do të jetë mesazhi i administrimit tuaj?’

Në mënyrë instiktive ai u përgjigj: ‘Të vazhdojmë. Po. Mesazhi 
ynë do të jetë të vazhdojmë punën e madhërishme që është çuar 
më tej nga pararendësit tanë.’” 62

Presidenti Hinkli qëndroi i vërtetë ndaj atij zotimi. Me nderim 
për profetët që kishin jetuar përpara tij, ai e vazhdoi punën që ata 
kishin bërë. Dhe me besim në Perëndinë, Atin, dhe Jezu Krishtin, ai 
e ndoqi zbulesën për ta kryer punën në mënyra të reja.

Nxjerrja e kishës “nga Terri” (Deb 1:30)

Diku në fillim të shërbesës së Presidentit Hinkli, Plaku Nil A. 
Maksuell, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, vëzhgoi: “Presidenti 
Hinkli po ndihmon ta nxjerrë Kishën nga terri. Kisha nuk mund të 
ecë përpara sikurse është e nevojshme, në qoftë se fshihemi nën një 
babun. Dikush duhet të dalë në dukje dhe Presidenti Hinkli është 
gati ta bëjë këtë. Ai është një burrë i historisë dhe bashkëkohësisë 
në të njëjtën kohë dhe ka dhunti të mrekullueshme të shprehjes, të 
cilat e aftësojnë për ta paraqitur mesazhin tonë në një mënyrë që i 
bën për vete njerëzit kudo.” 63

Përvoja e gjerë e Presidentit Hinkli në media dhe transmetim 
ndihmoi që ta përgatiste atë për këtë përpjekje. Si President i Kishës, 
ai shpesh u dha intervista gazetarëve nga bota, duke iu përgjigjur 
pyetjeve të tyre rreth doktrinës e politikës së Kishës dhe duke dhënë 
dëshminë e tij për Shpëtimtarin dhe ungjillin e rivendosur. Çdo herë, 
kuptueshmëria u rrit dhe miqësitë u zhvilluan.

Me një rëndësi të veçantë ishte një intervistë e vitit 1996 me gaze-
tarin e mirënjohur, Majk Uollas, të programit televiziv 60 Minutes [60 
Minuta]. Z. Uollas njihej të ishte një intervistues këmbëngulës dhe 
Presidenti Hinkli pranoi disa dyshime fillestare përpara transmeti-
mit të emisionit në televizionin kombëtar të Shteteve të Bashkuara. 
“Nëse del që të jetë i favorshëm, unë do të jem mirënjohës”, tha ai. 
“Përndryshe, zotohem që kurrë nuk do të fut këmbën në atë lloj 
kurthi përsëri.” 64
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Intervista ishte e favorshme, duke treguar shumë aspekte pozitive 
të Kishës. Një tjetër rrjedhojë ishte që Majk Uollasi dhe Presidenti 
Hinkli u bënë miq.

Në vitin 2002, Solt- Lejk- Siti mirëpriti Lojërat Olimpike Dimërore, 
duke e vendosur Kishën në qendër të vëmendjes ndërkombëtare. 
Presidenti Hinkli dhe këshilltarët e tij u këshilluan rreth një pjese 
të planifikimit. “Ne morëm një vendim të qëllimshëm që nuk do ta 
përdornim këtë si një kohë ose vend për të predikuar ungjillin”, tha 
ai, “por ishim vetëbesues që nga kjo ngjarje domethënëse do të vinte 
një diçka e mrekullueshme për Kishën.” 65 Ai kishte të drejtë. Dhjetëra 
mijëra njerëz e vizituan luginën e Solt- Lejkut dhe u përshëndetën nga 
mikpritësit e hirshëm – shenjtorët e ditëve të mëvonshme dhe njerëz 
të tjerë që punuan së bashku për të realizuar lojëra të suksesshme 
olimpike. Këta vizitorë ecën përreth Sheshit të Tempullit, dëgjuan 
Tabernacle Choir [Korin e Tabernakullit] dhe vizituan Bibliotekën e 
Historisë Familjare. Miliarda njerëz e panë Tempullin e Solt- Lejkut 
në televizor dhe e panë Kishën të paraqitej në mënyrë lavdëruese 
nga reporterët. Ishte, sikurse tha Presidenti Hinkli, “një diçka e 
mrekullueshme për Kishën”.

Përveç përdorimit të mjeteve të ngritura prej kohësh të komuni-
kimit, Presidenti Hinkli përqafoi edhe risitë. Për shembull, ai e pa 
internetin si një mjet për ta sjellë Kishën më pranë anëtarëve të saj 
dhe për ta shpërndarë ungjillin e rivendosur te njerëzit e besimeve 
të tjera fetare. Gjatë administrimit të tij, Kisha nxori faqet e internetit 
LDS.org, FamilySearch.org dhe Mormon.org.

Më 23 qershor 2004, ditën që Presidenti Hinkli mbushi 94 vjeç, 
atij iu dha Medalja Presidenciale e Lirisë, çmimi më i lartë civil i 
dhënë në Shtetet e Bashkuara. Si përgjigje ai tha: “[ Jam] thellësisht 
i nderuar që të marr këtë çmim të shquar nga Presidenti i Shteteve 
të Bashkuara. Jam tërësisht mirënjohës. Në një kuptim më të gjerë, 
ai [çmim] njeh dhe nderon Kishën, e cila më ka dhënë kaq shumë 
mundësi dhe interesave të së cilës jam përpjekur t’u shërbej.” 66 Ai e 
pa këtë çmim si simbol të famës pozitive në rritje të Kishës dhe si 
provë që ajo me të vërtetë po nxirrej nga terri.



30

j e T a  D H e  s H ë r b e s a  e  G o r D o N  b .  H i N k l i T

Udhëtimi mes shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Presidentit Hinkli nuk i pëlqenin vështirësitë e të udhëtuarit, por 
dëshira e tij për të shërbyer mes shenjtorëve të ditëve të mëvonshme 
ishte më e fuqishme sesa dëshira e tij për të qëndruar në shtëpi. Ai 
tha se donte të “shkonte mes njerëzve tanë për t’u shprehur vlerësim 
dhe për t’u dhënë kurajë e dëshmi për hyjnueshmërinë e punës së 
Zotit” 67. Herët në administrimin e tij, ai komentoi: “Jam i vendosur 
që, për aq sa të kem forcë, unë do të shkoj mes njerëzve në Shtetet 
e Bashkuara dhe jashtë tyre. . . . Kam si synim që të vazhdoj të lëviz 
me energji për aq kohë sa mundem. Dëshiroj të shoqërohem me 
njerëzit që i dua.” 68

Gjatë shërbimit të tij si President i Kishës, ai udhëtoi gjerësisht 
brenda Shteteve të Bashkuara dhe bëri më shumë se 90 vizita në 
vende jashtë Shteteve të Bashkuara. Në tërësi, ai udhëtoi më shumë 
se 1,6 milionë kilometra si President i Kishës, duke u takuar me 
shenjtorët në të gjitha pjesët e botës.69

Në disa zona, njerëzve iu desh të bënin një përpjekje edhe më 
të madhe për ta parë atë sesa bëri ai për t’i parë ata. Për shembull, 
në vitin 1996 ai dhe Motra Hinkli vizituan Filipinet, ku anëtarë-
sia e Kishës ishte rritur në më shumë se 375.000 veta. Presidenti 
dhe Motra Hinkli kishin në program të flisnin një mbrëmje në një 
mbledhje në pallatin e sportit Araneta të Manilës. Deri nga mesi i 
pasdites, pallati i sportit “u mbush përtej kapacitetit. Radhët kishin 
filluar të formoheshin që në 7:00 të mëngjesit për një mbledhje që 
ishte programuar të fillonte veçse pas dymbëdhjetë orësh. Numri 
zyrtar më vonë tregoi se gati 35.000 anëtarë ishin ngjeshur në 25.000 
ndenjëset si edhe korridoret dhe shkallët e pallatit të sportit. Shumë 
shenjtorë kishin udhëtuar njëzet orë me anije dhe autobus për të 
arritur në Manila. Për disa, shpenzimi i udhëtimit ishte i barabartë 
me rrogën e disa muajve. . . .

Kur fjala mbërriti te Presidenti Hinkli se pallati i sportit ishte plot 
dhe se drejtori i godinës po vriste mendjen nëse ishte e mundur që 
të mund ta fillonin mbledhjen më herët, ai menjëherë tha: ‘Shkojmë’. 
Ai dhe Motra Hinkli hynë në arenën e gjerë. . . . Sikur të ishte bërë 
shenjë, grumbullimi u ngrit njëherazi në këmbë, duartrokiti dhe më 
pas filloi të këndonte një interpretim emocional të himnit ‘T’Falemi, 
Per’ndi, për Profetin’.” 70
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Duke e ditur që ai dhe vëllezërit e tij nuk mund të shkonin kudo 
që dëshironin të shkonin, Presidenti Hinkli e përkrahu fuqishëm 
përdorimin e teknologjisë për t’i udhëzuar udhëheqësit anembanë 
botës. Duke përdorur teknologjinë satelitore, ai kryesoi në transme-
timet mbarëbotërore të trajnimeve të udhëheqësve, e para e mbajtur 
në janar të vitit 2003.

Nxitja e rëndësisë së të Mësuarit dhe të Mësimdhënies 
së të Vërtetave shpirtërore dhe laike

Presidenti Hinkli tha: “Askush prej nesh . . . nuk di mjaftueshëm. 
Procesi i të mësuarit është një proces i pambarueshëm. Ne duhet ta 
lexojmë, ne duhet ta zbatojmë, ne duhet ta përvetësojmë dhe duhet 
ta përsiatim atë që ia paraqitim mendjes sonë.” 71 Ai gjithashtu tha: 
“Mësimdhënia e efektshme është pikërisht thelbi i udhëheqjes në 
Kishë. Jeta e përjetshme do të vijë vetëm kur burrave dhe grave 
t’u jepet mësim me efektshmëri të tillë që ata ta ndryshojnë dhe 
ta disiplinojnë jetën e tyre. Ata nuk mund të detyrohen drejt drej-
tësisë ose drejt qiellit. Ata duhet të udhëhiqen dhe kjo nënkupton 
mësimdhënien.” 72

Presidentit Hinkli i pëlqente shumë të “shko[nte] mes 
njerëzve në shtetet e bashkuara dhe jashtë tyre”.
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Presidenti Hinkli dëshironte të siguronte më shumë ushqim shpir-
tëror për shenjtorët e ditëve të mëvonshme anembanë botës. Në 
vitin 1995 ai me entuziazëm miratoi një plan për të botuar një seri 
të re librash që do t’u siguronin anëtarëve të Kishës një bibliotekë të 
ungjillit. Kisha shpejt filloi botimin e kësaj serie, të titulluar Mësime 
të Presidentëve të Kishës, pjesë e së cilës është ky libër.

Të mësuarit laik ishte gjithashtu i rëndësishëm për Presidentin 
Hinkli. Ai shqetësohej rreth anëtarëve të Kishës në zonat e botës të 
goditura nga varfëria, të cilët nuk mund të paguanin për arsimimin 
e lartë ose trajnimin profesional. Pa një arsimim dhe trajnim të tillë, 
shumica e tyre do të mbetej në varfëri. Në sesionin e priftërisë të 
konferencës së përgjithshme të prillit 2001, Presidenti Hinkli tha:

“Në përpjekje për ta ndrequr këtë situatë, ne propozojmë një 
plan – një plan që besojmë se është i frymëzuar nga Zoti. Kisha po 
krijon një fond kryesisht nga kontributet e shenjtorëve besnikë të 
ditëve të mëvonshme, të cilët kanë kontribuar dhe do të kontribuojnë 
për këtë qëllim. Ne jemi thellësisht mirënjohës për ta. . . . Ne do ta 
quajmë atë Fondi i Qarkullueshëm Arsimor.” 73

Presidenti Hinkli shpjegoi se atyre që përfitonin nga programi, 
do t’iu jepeshin hua, të marra nga fondet e dhuruara prej anëtarëve 
të Kishës, për shkollën ose trajnimin profesional. Pasi ta mbaronin 
arsimimin ose trajnimin e tyre, do të pritej që ata t’i kthenin huatë e 
tyre, me qëllim që fondet të mund të përdoreshin për të ndihmuar 
të tjerë. Presidenti Hinkli gjithashtu shpjegoi se Fondi i Qarkullu-
eshëm Arsimor do të “bazohej në parime të ngjashme me ato që 
ishin baza e Fondit të Qarkullueshëm të Emigr[imit]”, të cilin Kisha 
e kishte krijuar në vitet 1800 për t’i ndihmuar shenjtorët nevojtarë 
që të emigronin drejt Sionit.74

Brenda gjashtë muajsh, shenjtorët e ditëve të mëvonshme kishin 
dhuruar miliona dollarë në Fondin e Qarkullueshëm Arsimor.75 Një 
vit pas paraqitjes së planit, Presidenti Hinkli shpalli: “Kjo përpjekje 
është tani mbi një themel të fortë. . . . Të rinj e të reja në zonat e 
paprivilegjuara të botës, të rinj e të reja, të cilët në pjesën më të 
madhe janë misionarë të kthyer nga misionet, do të jenë në gjendje 
të marrin arsimime të mira që do t’i ngrenë ata nga bataku i varfë-
risë në të cilin janë munduar paraardhësit e tyre për breza.” 76 Ky 



33

j e T a  D H e  s H ë r b e s a  e  G o r D o N  b .  H i N k l i T

program vazhdon t’i bekojë shenjtorët e ditëve të mëvonshme, si 
marrësit ashtu edhe dhënësit.

Dëshmimi për shenjtërinë e Martesës dhe të Familjes

Në mbledhjen e përgjithshme të Shoqatës së Ndihmës, të mbajtur 
më 23 shtator 1995, Presidenti Hinkli tha:

“Me kaq shumë sofizëm që jepet si e vërtetë, me kaq shumë 
mashtrime lidhur me standardet e vlerat, me kaq shumë joshje dhe 
tërheqje për të marrë ndotjen e ngadaltë të botës, ne e kemi ndier 
që të lajmërojmë dhe paralajmërojmë. Në mbështetje të kësaj, ne 
të Presidencës së Parë dhe të Këshillit të Dymbëdhjetë Apostujve 
tani i shpallim një proklamatë Kishës dhe botës si një deklarim dhe 
ripohim të standardeve, doktrinave dhe praktikave që lidhen me 
familjen, të cilat profetët, shikuesit dhe zbuluesit e kësaj Kishe i kanë 
përsëritur vazhdimisht gjatë gjithë historisë së saj.” 77

Me këtë parathënie, Presidenti Hinkli lexoi, për herë të parë në 
publik, shpalljen “Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës”.

“Ne i këshillojmë prindërit dhe fëmijët t’i japin përparësinë më të 
lartë lutjes familjare, mbrëmjes familjare, studimit e udhëzimit 

të ungjillit dhe veprimtarive të dobishme familjare.”
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Shenjtëria e martesës dhe familjes ishte një temë e vazhdueshme 
në mësimet e dhëna nga Presidenti Hinkli. Ai e dënoi keqtrajtimin e 
çfarëdo lloji dhe i nxiti prindërit e fëmijët që të ishin të durueshëm 
me njëri- tjetrin, ta donin njëri- tjetrin, t’i jepnin mësim njëri- tjetrit dhe 
t’i shërbenin njëri- tjetrit. Në një letër të datës 11 shkurt 1999, ai dhe 
këshilltarët e tij në Presidencën e Parë thanë:

“Ne u kërkojmë prindërve t’i përkushtojnë përpjekjet e tyre më 
të mira për t’i mësuar dhe rritur fëmijët e tyre në parimet e ungjillit, 
të cilat do t’i mbajnë ata pranë Kishës. Shtëpia është baza e një jete 
të drejtë dhe asnjë instrument tjetër nuk mund të zërë vendin e saj 
ose të përmbushë funksionet thelbësore të saj në çuarjen përpara 
të kësaj përgjegjësie të dhënë nga Perëndia.

Ne i këshillojmë prindërit dhe fëmijët t’i japin përparësinë më 
të lartë lutjes familjare, mbrëmjes familjare, studimit e udhëzimit 
të ungjillit dhe veprimtarive të dobishme familjare. Sado të denja 
dhe të përshtatshme qofshin kërkesat ose veprimtaritë e tjera, ato 
nuk duhet të lejohen të zëvendësojnë detyrat e caktuara hyjnisht 
që vetëm prindërit dhe familjet mund t’i kryejnë ashtu siç duhet.” 78

Përkujdesja për të kthyerit e rinj në besim

Presidentit Hinkli i pëlqente shumë të shihte numrin e madh të 
njerëzve që bashkoheshin me Kishën, por shqetësohej rreth individë-
ve të përfaqësuar nga këta numra. Herët në administrimin e tij ai tha:

“Me numrin gjithnjë në rritje të të kthyerve në besim, ne duhet 
të bëjmë një përpjekje thelbësore, gjithnjë në rritje për t’i ndihmuar 
ata ndërkohë që e gjejnë udhën e tyre. Secili prej tyre ka nevojë për 
tri gjëra: një mik, një përgjegjësi dhe të ushqehet me ‘fjal[ën] e mirë 
[të] Perëndisë’ (Moroni 6:4). Është detyra dhe mundësia jonë që t’i 
sigurojmë këto gjëra.” 79

Forcimi i të kthyerve të rinj në besim ishte një temë e vazhdue-
shme për Presidentin Hinkli. Plaku Xhefri R. Holland tregoi rrëfimin 
vijues të atij duke e theksuar këtë temë: “Me një vezullim në sy dhe 
me dorën duke goditur tavolinën përpara tij, ai u tha Të Dymbëdhje-
tëve kohët e fundit: ‘Vëllezër, kur jeta ime të mbarojë dhe shërbimet 
përfundimtare të mbyllen, unë do të ngrihem teksa kaloj pranë, do 
ta shoh secilin prej jush drejt e në sy dhe do të them: “Me sa sukses 
po e kryeni mbajtjen në aktivitet?”’” 80
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Ndërtimi i Tempujve

Në 1910- ën, vitin kur u lind Gordon B. Hinkli, pati 4 tempuj në 
funksionim në botë dhe ata ishin që të gjithë në Juta. Deri në vitin 
1961, kur ai u shugurua Apostull, numri ishte rritur në 12. Ky për-
parim ishte i rëndësishëm, por Plaku Hinkli shpesh shprehte shqe-
tësimin që shumë njerëz përreth botës kishin mundësi të kufizuar 
për bekimet e tempullit. Në vitin 1973, ndërkohë që shërbente si 
kryetar i Komitetit të Kishës për Tempujt, ai shkroi në ditarin e tij: 
“Kisha mund të ndërtojë [shumë] tempuj [më të vegjël] me koston e 
Tempullit të Uashingtonit [në atë kohë në ndërtim e sipër]. Kjo do t’i 
çonte tempujt te njerëzit në vend që t’iu duhej njerëzve të udhëtonin 
largësi të mëdha për të shkuar tek ata.” 81

Kur u mbështet si President i Kishës në vitin 1995, numri i tempuj-
ve në funksionim ishte rritur në 47, por dëshira e tij për më shumë 
tempuj ishte ende e fortë. Ai tha: “Ka qenë dëshira ime e zjarrtë që të 
kemi një tempull kudo që nevojitet, me qëllim që njerëzit tanë, kudo 
që mund të jenë, të mund të vijnë, pa një sakrificë tepër të madhe, 

Presidenti Hinkli duke vendosur llaç në ceremoninë e gurit mbulues 
përpara përkushtimit të Tempullit të Navusë në ilinois në vitin 2002.
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te Shtëpia e Zotit për vetë ordinancat e tyre dhe për mundësinë e 
bërjes së punës mëkëmbëse për të vdekurit” 82.

Në konferencën e përgjithshme të tetorit 1997, Presidenti Hinkli 
bëri një shpallje historike: Kisha do të fillonte të ndërtonte tempuj 
më të vegjël anembanë botës.83 Ai më vonë tha: “Ideja e tempujve 
të vegjël erdhi, besoj, si një zbulesë e drejtpërdrejtë” 84. Në vitin 1998 
ai shpalli se 30 tempuj të rinj më të vegjël, së bashku me tempuj të 
tjerë tashmë të planifikuar ose në ndërtim e sipër, do të përbënin 
“një shumë prej 47 tempujsh të rinj, shtuar 51 tempujve tashmë në 
funksionim”. Për gëzimin e të gjithë atyre që po dëgjonin, Presidenti 
Hinkli më pas shtoi: “Mendoj se do të kishte qenë më mirë të shto-
nim 2 më shumë për ta bërë 100 rrumbullak deri në fund të këtij 
shekulli, duke qenë 2.000 vjet ‘që nga ardhja e Zotit dhe Shpëtimtarit 
tonë Jezu Krisht në mish’ (DeB 20:1)”. Atëherë ai premtoi: “Do të 
ketë edhe më shumë në të ardhmen” 85.

Më 1 tetor 2000, Presidenti Hinkli përkushtoi Tempullin e Bostonit 
në Masaçusets, tempullin e 100- të në funksionim. Përpara fundit të 
vitit 2000, ai përkushtoi dy tempuj më shumë. Kur ai vdiq në vitin 
2008, Kisha kishte 124 tempuj në funksionim, me 13 të tjerë të njof-
tuar. Presidenti Hinkli ishte përfshirë në planifikimin dhe ndërtimin 
e shumicës së tyre dhe kishte përkushtuar vetë 85 prej tyre, dhe 
kishte ripërkushtuar 13 (8 prej ripërkushtimeve ishin për tempuj që 
ai i kishte përkushtuar më parë).

Qendra e konferencave

Në konferencën e përgjithshme të tetorit 1995, Presidenti Hin-
kli hodhi një ide që kishte qenë në mendjen e tij. Duke folur nga 
Tabernakulli te Sheshi i Tempullit, ai tha: “Ky Tabernakull i madhë-
rishëm duket se bëhet më i vogël çdo vit. Tani ne mblidhemi me 
grupe shumë më të mëdha, të mbledhura në të njëjtin vend në disa 
konferenca krahinore.” 86 Në konferencën e përgjithshme të prillit 
1996, Presidenti Hinkli tha më shumë rreth idesë së tij:

“Më vjen keq që shumë njerëz, të cilët dëshirojnë të takohen me 
ne në Tabernakull këtë mëngjes, nuk janë në gjendje të hyjnë brenda. 
Ka tepër shumë njerëz jashtë përreth godinës. Kjo sallë e pashoqe 
dhe mbresëlënëse, e ndërtuar nga paraardhësit tanë pionierë dhe 
e përkushtuar për adhurimin e Zotit, në mënyrë të rehatshme nxë 
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rreth 6.000 veta. Disa prej jush, të ulur në ata stola të fortë për dy 
orë, mund ta vini në dyshim fjalën në mënyrë të rehatshme.

Zemra ime u drejtohet atyre që dëshirojnë të hyjnë brenda dhe 
nuk mund të uleshin këtu. Rreth një vit më parë u sugjerova Vë-
llezërve që ndoshta ka ardhur koha kur ne duhet të studiojmë 
zbatueshmërinë e ndërtimit të një shtëpie tjetër të përkushtuar për 
adhurim në një shkallë mjaft më të madhe, e cila do të nxinte tri 
ose katër herë numrin e atyre që mund të ulen në këtë godinë.” 87

Më 24 korrik 1997, në 150- vjetorin e mbërritjes së pionierëve në 
Luginën e Solt- Lejkut, filluan punimet për ndërtimin e godinës së 
re – që do të quhej Qendra e Konferencave – një bllok ngjitur në 
veri të Sheshit të Tempullit. Më pak se tre vjet më vonë, në prill të 
vitit 2000, sesionet e para të konferencës së përgjithshme u mbajtën 
atje, edhe pse godina nuk ishte tërësisht e përfunduar. Presidenti 
Hinkli e përkushtoi Qendrën e Konferencave në konferencën e 
përgjithshme të tetorit 2000. Përpara thënies së lutjes përkushtuese, 

Qendra e konferencave, të cilën Presidenti Hinkli e përkushtoi 
në konferencën e përgjithshme të tetorit 2000
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ai qëndroi te foltorja, e cila ishte bërë nga një pemë arre të zezë, që 
e kishte rritur në vetë oborrin e vet, dhe tha:

“Sot ne do ta përkushtojmë atë si një shtëpi në të cilën të adhu-
rojmë Perëndinë, Atin Qiellor, dhe Birin e Tij të Vetëmlindur, Zotin 
Jezu Krisht. Ne shpresojmë dhe lutemi që, nga kjo foltore, do të 
vazhdojnë të shkojnë drejt botës shpalljet e dëshmisë dhe të doktri-
nës, të besimit në Perëndinë e Gjallë dhe të mirënjohjes për flijimin 
e madh shlyes të Shëlbuesit tonë.” 88

Dëshmia për jezu krishtin

Më 1 janar 2000, Presidenti Hinkli, këshilltarët e tij në Presidencën 
e Parë dhe Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve botuan një proklamatë 
të titulluar “Krishti i Gjallë: Dëshmia e Apostujve”. Për Shpëtimtarin, 
ata shpallën: “Asnjë tjetër nuk ka pasur një ndikim kaq të thellë mbi 
të gjithë njerëzit që kanë jetuar dhe që ende do të jetojnë në tokë”89.

Dhe askush tjetër nuk pati një ndikim kaq të thellë në jetën e 
Presidentit Gordon B. Hinkli. Për më shumë se 46 vjet ai shërbeu 
si dëshmitar i veçantë i emrit të Jezu Krishtit. Pak muaj pasi ai dhe 
vëllezërit e tij botuan proklamatën “Krishti i Gjallë”, Presidenti Hinkli 
qëndroi përpara shenjtorëve të ditëve të mëvonshme dhe tha: “Nga të 
gjitha gjërat për të cilat ndihem mirënjohës këtë mëngjes, njëra spikat 
në mënyrë parësore. Kjo është një dëshmi e gjallë e Jezu Krishtit, 
Birit të Perëndisë së Plotfuqishëm, Princit të Paqes, të Shenjtit.” 90

sprovat dhe shpresa

Në përfundim të konferencës së përgjithshme të prillit 2004, Pre-
sidenti Hinkli tha: “Me ngurrim dëshiroj një privilegj vetjak për një 
çast. Disa prej jush e kanë vënë re mungesën e Motrës Hinkli. Për 
herë të parë në 46 vjet, që nga koha kur u bëra një Autoritet i Për-
gjithshëm, ajo nuk ka marrë pjesë në një konferencë të përgjithshme. 
. . . Ishim në udhën e kthimit për në shtëpi [nga Afrika në janar] kur 
ajo u rrënua fizikisht nga lodhja. Ka pasur një kohë të vështirë që 
nga ai çast. . . . Hamendësoj që orës së saj po i vjen fundi dhe ne 
nuk dimë se si ta kthejmë pas atë.

Është një kohë e zymtë për mua. Këtë muaj janë mbushur 67 vjet 
që kur jemi martuar. Ajo është nëna e pesë fëmijëve tanë të talen-
tuar dhe të zotë, gjyshja e 25 nipërve e mbesave dhe e një numri 
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gjithnjë në rritje të stërnipërve e stërmbesave. Ne kemi ecur së 
bashku krah për krah gjatë gjithë këtyre viteve, të barabartë dhe 
shoqërues përmes stuhisë dhe ditëve me diell. Ajo e ka shprehur 
anë e kënd dëshminë për këtë punë, duke dhënë dashuri, kurajë 
dhe besim kudo ku ka shkuar.” 91

Dy ditë më vonë, më 6 prill, Marxhëri Pei Hinkli ndërroi jetë. Milio-
na njerëz, të cilët e donin atë për shkak të zemrës së saj përkujdesëse, 
ndjenjës së saj të urtë të humorit dhe besimit të patundur, vajtuan 
me Presidentin Hinkli. Ai ishte mirënjohës për letrat e mbështetjes 
dhe të dashurisë që erdhën nga e gjithë bota. Këto shprehje, tha ai, 
“derdhën një ndjenjë ngushëllimi në kohën tonë të hidhërimit” 92. 
Shumë njerëz i dhanë kontribute, në emrin e Motrës Hinkli, Fondit 
të Qarkullueshëm Arsimor.

Pavarësisht sa e vështirë ishte për të humbja e Marxhërisë, Pre-
sidenti Hinkli e vazhdoi punën e Kishës, edhe pse vetë shëndeti i 
tij po keqësohej dalëngadalë. Ai filloi të mbante një bastun. Nga-
njëherë e përdorte për t’u mbështetur, por më shpesh e përdorte 
për të përshëndetur anëtarët e Kishës. Presidenti Tomas S. Monson 
kujtoi një bashkëbisedim me mjekun e Presidentit Hinkli, i cili ishte 
i shqetësuar për mënyrën se si Presidenti Hinkli e përdorte – dhe 
nuk e përdorte – bastunin e tij. Mjeku tha: “Gjëja e fundit që dë-
shirojmë është që ai të rrëzohet dhe të thyejë këllkun apo më keq. 
Në vend të kësaj, ai përshëndet me të në ajër dhe më pas nuk e 
përdor kur ecën. I thoni që bastuni është këshilluar nga mjeku dhe 
ai ka nevojë ta përdorë siç e ka për qëllim të përdoret.” Presidenti 
Monson u përgjigj: “Doktor, unë jam këshilltari i Presidentit Hinkli. 
Ti je mjeku i tij. Ia thuaj vetë!” 93

Në fillim të 2006- ës, në moshën 95- vjeçare, Presidentit Hinkli iu 
dha diagnoza e kancerit. Në konferencën e përgjithshme të tetorit 
atë vit, ai tha: “Zoti më ka lejuar të jetoj; nuk e di dhe për sa kohë. 
Por sado qoftë koha, unë do të vazhdoj të bëj gjithçka mundem për 
detyrën që më është dhënë. . . . Ndihem mirë; shëndeti im është 
relativisht i mirë. Por kur të jetë koha për një pasues, kalimi do të 
jetë i kollajshëm dhe sipas vullnetit të Atij, Kisha e të cilit është kjo.” 94

Një vit më vonë, në tetor 2007, Presidenti Hinkli e mbylli kon-
ferencën e tij të përgjithshme të fundit duke thënë: “Ne presim me 
dëshirë që t’ju shohim sërish prillin e ardhshëm. Jam 97 vjeç, por 
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shpresoj që do të mund t’ia dal. Qëndrofshin bekimet e qiellit me 
ju ndërkohë, është lutja jonë e përulur dhe e sinqertë, në emrin e 
Shëlbuesit tonë, madje Zotit Jezu Krisht, amen.” 95

Bija e Presidentit dhe Motrës Hinkli, Virxhinia, i përshkroi katër 
vitet pas vdekjes së Motrës Hinkli si “vitet përmbyllëse” të jetës së 
Presidentit Hinkli. Më pas ajo kujtoi një lutje që ai e ofroi më 20 
janar 2008, një javë përpara vdekjes së tij, kur po përkushtonte një 
godinë të restauruar kishtare në Solt- Lejk- Siti:

“Në atë lutje, në një mënyrë tepër të pazakontë, ai i bëri thirrje 
Zotit për veten e tij si profet. Ai foli me mirënjohje se, ‘që nga koha 
e Jozef Smithit deri më tani, Ti i ke zgjedhur e caktuar një profet këtij 
populli. Ne të falënderojmë Ty dhe të lutemi Ty që ta ngushëllosh e 
mbështetësh atë dhe ta bekosh sipas nevojave të tij dhe qëllimeve 
të Tua të madhërishme.’” 96

Të enjten, më 24 janar 2008, Presidenti Hinkli nuk u ndje në 
gjendje, për herë të parë, që të merrte pjesë me vëllezërit e tij në 
mbledhjen e tyre të përjavshme në tempull. Të dielën pasuese, 
më 27 janar, Presidenti Monson i dha atij një bekim priftërie, i 
ndihmuar nga Presidentët Henri B. Ajring dhe Bojd K. Paker. Më 
vonë po atë ditë, Presidenti Gordon B. Hinkli qetësisht ndërroi 
jetë në shtëpi, i rrethuar nga pesë fëmijët e tij dhe bashkëshortët 
e bashkëshortet e tyre.

Pak ditë më vonë, mijëra njerëz e shprehën nderimin e tyre teksa 
bënë homazhe pranë arkivolit të Presidentit Hinkli në një ceremoni 
publike në Hollin e Profetëve në Qendrën e Konferencave. Udhëhe-
qës të kishave të tjera dhe udhëheqës të qeverisë e biznesit gjithashtu 
dërguan ngushëllime, duke shprehur mirënjohje për ndikimin dhe 
mësimet e Presidentit Hinkli.

Shërbimet e varrimit u mbajtën në Qendrën e Konferencave dhe 
u transmetuan në godinat e Kishës anembanë botës. Tabernacle 
Choir [Kori i Tabernakullit] këndoi një himn të ri si pjesë e mbledhjes, 
të titulluar “Ç’Është Kjo Gjë që Njerëzit e Quajnë Vdekje?” Fjalët e 
himnit u shkruan nga Presidenti Hinkli – dëshmia e tij përfundim-
tare për Jezu Krishtin dhënë miqve të vet, të cilët e kishin parë atë 
si një profet:
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Ç’është kjo gjë që njerëzit e quajnë vdekje,
Ky kalim i qetë nëpër nat’?
Nuk është fundi, por zanafilla
E botëve më të mira dhe dritave më të mëdha.
O Perëndi, preke zemrën time të lënduar
Dhe qetësoje frikën time të shqetësuar, plot mundim.
Dhënshin shpresa e besimi, të qartë, të kulluar,
Forcë e paqe përtej lotëve të mi.
Nuk ka vdekje, por veç ndryshim
Që fitoren merr si shpërblim;
Dhurata e Atij që i donte tërë njerëzit,
Birit të Perëndisë, të Shenjtit.97
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Vegimi i Parë hapi “kapitulli[n] përfundimtar [të] kronikës së gjatë 
të marrëdhënies së Perëndisë me burrat dhe gratë mbi tokë”.
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Rivendosja e Ungjillit – Agimi 
i një Dite më të Ndritur

“Ky ungjill i lavdishëm nisi me shfaqjen 
e Atit dhe Birit djaloshit Jozef.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

Gjatë gjithë jetës së tij, Presidenti Gordon B. Hinkli ushqeu një 
respekt të thellë për njerëzit dhe vendet e përfshira në rivendosjen 
e ungjillit. Ai ndjeu mirënjohje të veçantë për Jozef Smithin dhe 
rolin e tij në Rivendosje dhe ai foli për “një dëshirë gjithnjë në rritje 
për të dhënë dëshmi për hyjnueshmërinë e Zotit dhe për misionin 
e Profetit Jozef Smith” 1.

Në vitin 1935, kur Gordoni po udhëtonte për në shtëpi nga misioni 
i tij në Angli, ai dhe misionarë të tjerë që po ktheheshin, vizituan 
Korijen e Shenjtë dhe kodrën Kumorah. Ata gjithashtu ndaluan 
në burgun e Karthixhit, ku u martirizua Profeti Jozef dhe Hajrëm 
Smithi. Ata ecën nëpër rrugët me pluhur të Navusë, ku shenjtorët 
e dëbuar e kishin kthyer një moçalishte në një qytet të bukur. Pa 
dyshim, reflektimet mbi sprovat dhe ngadhënjimet e shenjtorëve 
të hershëm lanë mbresë në mendjen e Gordonit ndërsa ai ishte në 
këto vende dhe ndërsa ai vazhdoi për në perëndim përgjatë rrugës 
së pionierëve drejt Solt- Lejk- Sitit.

Gordon B. Hinkli u kthye në vendet e shenjta të Rivendosjes 
shumë herë të tjera në dekadat në vijim. Në takimin shpirtëror për 
Krishtlindjen nga Presidenca e Parë më 3 dhjetor 2000, ai tregoi këtë 
përvojë vetjake nga një vizitë në Korijen e Shenjtë:

“Disa vite më parë unë u caktova me detyrë në konferencën e 
Kunjit të Roçesterit, Nju- Jork. Të shtunën u thashë vëllezërve që ishin 
me mua: ‘Le të zgjohemi herët në mëngjes, herët të dielën në mën-
gjes dhe të shkojmë në Korijen e Shenjtë përpara konferencës’. Ata 
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të gjithë ranë dakord. Si rrjedhim, shumë herët atë Shabat pranvere, 
unë, presidenti i misionit, presidenti i kunjit dhe përfaqësuesi rajonal 
dolëm jashtë në Palmira dhe ecëm drejt korijes. Askush tjetër nuk 
ishte aty. Ishte qetë dhe bukur. Kishte rënë shi gjatë natës. Gjethe 
të njoma e të vogla ishin mbi drurë.

Ne folëm qetësisht me njëri- tjetrin. U gjunjëzuam në tokën e 
lagur dhe u lutëm. Ne nuk dëgjuam një zë të dëgjueshëm. Ne nuk 
pamë një vegim. Por në një mënyrë të papërcaktueshme neve na u 
tha në mendjet tona, secilit prej nesh, se po, ajo ndodhi këtu ashtu 
siç Jozefi tha se ndodhi. Qe këtu që Perëndia, Ati ynë i Amshuar, 
dhe Biri i Tij i Dashur, Zoti i ringjallur Jezu Krisht, iu shfaqën djalit 
14- vjeçar dhe folën me të. Drita e tyre e pakrahasueshme qëndroi 
mbi të dhe ai u udhëzua për atë që ai duhej të bënte.

Ajo ngjarje qiellore, Vegimi i Parë, hapi perdet përmes të cilave në 
tokë erdhi rivendosja e Kishës së Krishtit. Ajo erdhi nga shkretëtira e 
errësirës, nga zymtësia e epokave të kaluara në agimin e lavdishëm 
të një dite të re. Libri i Mormonit pasoi si një dëshmi tjetër e Zotit 
Jezu Krisht. Priftëria e Tij e shenjtë hyjnore u rivendos nga duart e 
atyre që e mbajtën atë në lashtësi. Çelësat dhe fuqitë iu dhuruan 
Profetit dhe bashkëpunëtorëve të tij. Kisha e lashtë ishte përsëri mbi 
tokë me të gjitha bekimet, fuqitë, doktrinat, çelësat dhe parimet e 
periudhave të mëparshme ungjillore. Ajo është Kisha [e Krishtit]. 
Ajo mban emrin e Tij. Ajo qeveriset nga priftëria e Tij. Nuk ka asnjë 
emër tjetër nën qiell me të cilin njerëzit duhet të shpëtohen. Jozef 
Smithi . . . u bë dëshmuesi i Tij i madh.” 2

Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Pas vdekjes së Shpëtimtarit, Kisha që Ai 
kishte krijuar, shkoi drejt braktisjes.

[ Jezu Krishti] ishte dhe është figura e madhe qendrore e historisë 
njerëzore, kulmi i kohëve dhe stinëve të të gjithë njerëzve.

Përpara vdekjes së Tij, Ai kishte shuguruar Apostujt e Tij. Ata 
vazhduan me ngulm për një periudhë kohe. Kisha e Tij ishte ven-
dosur siç duhet.3
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Pas vdekjes së Shpëtimtarit, Kisha që Ai kishte krijuar, shkoi 
drejt braktisjes. U plotësuan fjalët e Isaias, i cili tha: “Toka është 
përdhosur nga banorët e saj, sepse këta kanë shkelur ligjet, kanë 
ndryshuar statutin, kanë marrë nëpër këmbë besëlidhjen e përjet-
shme” (Isaia 24:5).4

Letrat e Palit bënë thirrje për forcë mes pasuesve të Krishtit, që 
të mos binin në rrugët e të ligut. Por një frymë braktisjeje në fund 
të fundit mbizotëroi.5

Shekujt rrodhën. Një re e errësirës qëndroi mbi tokë. Isaia e për-
shkroi atë: “Sepse ja, terri mbulon tokën dhe një errësirë e dëndur 
mbulon popujt” (Isaia 60:2).

Ajo ishte një stinë plaçkitjeje dhe vuajtjeje, e shënuar nga kon-
flikti i gjatë dhe i përgjakshëm. . . . Ajo ishte një epokë e humbjes 
së shpresës, një kohë pronarësh dhe bujkrobërish.

Një mijë vitet e para kaluan dhe mijëvjeçari i dytë agoi. Shekujt 
e tij të parë ishin një vazhdimësi e të parit. Ajo ishte një kohë e 
mbushur me frikë dhe vuajtje.6

2
Rilindja dhe Reformimi ndihmuan në përgatitjen 

e udhës për rivendosjen e ungjillit.

Në njëfarë mënyre, në atë kohë të gjatë të errësirës, një qiri u ndez. 
Epoka e Rilindjes solli me vete një lulëzim të të mësuarit, të artit dhe 
të shkencës. Ndodhi një lëvizje burrash e grash sypatrembur dhe të 
guximshëm që shikonin nga qielli në shenjë pranimi të Perëndisë 
dhe Birit të Tij hyjnor. Ne flasim për atë si Reformimi.7

Reformatorët punuan për ta ndryshuar kishën e [krishterë], ve-
çanërisht njerëz të tillë si Luteri, Melanktoni, Husi, Cvingli dhe Tin-
deli. Këta ishin burra me guxim të madh, disa prej të cilëve pësuan 
vdekje mizore për shkak të bindjeve të tyre. Lëvizja protestante 
lindi me thirrjen e saj për reformim. Kur reformimi nuk u realizua, 
reformatorët organizuan kishat e tyre. Ata e bënë atë pa autoritetin e 
priftërisë. Dëshira e tyre e vetme ishte të gjenin një kënd të ngrohtë 
në të cilin ata të mund ta adhuronin Perëndinë në mënyrën se si ata 
e ndienin se Ai duhet të adhurohet.
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Ndërsa kjo trazirë e madhe po nxitej në të gjithë botën e krishterë, 
edhe forcat politike i ishin futur punës. Pastaj erdhi Lufta Revolucio-
nare Amerikane, që rezultoi në lindjen e një kombi, Kushtetuta e të 
cilit shpalli se qeveria nuk duhej ta shtrinte dorën e saj shtrënguese 
në çështjet e fesë. Një ditë e re kishte aguar, një ditë e lavdishme. 
Tani nuk kishte më një kishë shtetërore. As edhe një besim fetar 
nuk ishte favorizuar mbi një tjetër.

Pas shekujsh errësire dhe dhembjeje, dhe lufte, koha kishte ar-
dhur për rivendosjen e ungjillit. Profetët e lashtë kishin folur për 
këtë ditë të shumëpritur.

E gjithë historia e së kaluarës e kishte theksuar këtë epokë. She-
kujt, me të gjitha vuajtjet e tyre dhe të gjithë shpresën e tyre, kishin 
ardhur e shkuar. Gjyqtari i Plotfuqishëm i kombeve, Perëndia i gjallë, 
vendosi se koha, për të cilën profetët kishin folur, kishte ardhur. 
Danieli kishte profetizuar për një gur i cili ishte prerë nga mali pa 
duar dhe i cili u bë një mal i madh dhe mbushi tërë tokën [shih 
Daniel 2:35, 44].8

3
Rivendosja nisi me shfaqjen e Atit 

dhe Birit ndaj Jozef Smithit.

Pasi shumë breza kishin jetuar në tokë – shumë prej tyre në 
konflikt, urrejtje, errësirë dhe ligësi – kishte ardhur dita e madhe, e 
re e Rivendosjes. Ky ungjill i lavdishëm kishte nisur me shfaqjen e 
Atit dhe Birit djaloshit Jozef.9

Sa i shquar që ishte vërtet ai vegim në vitin 1820, kur Jozefi u lut 
në korije dhe atje iu shfaqën përpara të dy, Ati dhe Biri. Njëri prej 
tyre i foli, duke e thirrur në emër dhe, duke treguar nga tjetri, tha: “Ky 
është Biri Im i Dashur. Dëgjoje Atë!” ( Joseph Smith – Historia 1:17).

Asgjë e tillë nuk kishte ndodhur ndonjëherë më parë. Dikush 
mund të pyesë veten për arsyen përse kishte aq rëndësi të shfaqe-
shin të dy, edhe Ati, edhe Biri. Mendoj se ishte ngaqë Ata po nisnin 
periudhën ungjillore të plotësisë së kohëve, periudhën e fundit dhe 
përmbyllëse të ungjillit, kur do të mblidheshin në një pjesët përbërë-
se të të gjitha periudhave të mëparshme. Ky duhet të ishte kapitulli 
përfundimtar i kronikës së gjatë të marrëdhënies së Perëndisë me 
burrat dhe gratë mbi tokë.10
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Çdo pretendim që ne bëjmë në lidhje me autoritetin hyjnor, çdo 
e vërtetë që ne ofrojmë në lidhje me vlefshmërinë e kësaj pune, e 
gjitha i gjen rrënjët e saj te Vegimi i Parë i profetit djalosh. Pa të ne 
nuk do të kishim ndonjë gjë më shumë për të thënë. Kjo ishte hapja 
e madhe e perdes për periudhën ungjillore të plotësisë së kohëve, 
kur Perëndia premtoi se Ai do ta rivendoste të gjithë pushtetin, 
dhuratat, bekimet e të gjitha periudhave ungjillore të mëparshme.11

4
Autoriteti dhe çelësat e priftërisë u rivendosën.

Kur rivendosi priftërinë Aarone, Gjon Pagëzori i ringjallur vuri 
duart e tij në kokën e Jozef Smithit dhe Oliver Kaudërit e tha: “MBI 
ju, bashkëshërbëtorët e mi, në emër të Mesias, unë jap Priftërinë e 
Aaronit, e cila mban çelësat e shërbesës së engjëjve dhe të ungji-
llit të pendimit e të pagëzimit me zhytje për heqjen e mëkateve” 
(DeB 13:1).12

Kjo u pasua nga vizita e Pjetrit, Jakobit dhe Gjonit, Apostujt e 
Zotit Jezu Krisht, që i dhanë Jozefit dhe Oliver Kaudërit priftërinë 

autoriteti dhe çelësat e Priftërisë Melkizedeke u 
rivendosën në tokë, si pjesë e rivendosjes.
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Melkizedeke, të cilën këta Apostuj e kishin marrë nga duart e 
Vetë Zotit.13

Tre nga Apostujt [e Shpëtimtarit] – Pjetri, Jakobi dhe Gjoni – iu 
shfaqën Jozefit dhe Oliverit diku “në shkretëtir[ë]” përgjatë lumit 
Suskuehana (shih DeB 128:20). Ata vunë duart mbi kokat e tyre 
dhe u dhanë atyre këtë autoritet të shenjtë. . . .

Unë mund ta gjurmoj priftërinë time në një linjë të drejtpërdrejtë 
deri te kjo ngjarje. Ajo shkon si vijon: Unë u shugurova nga Dej-
vid O. Mek- Kei; i cili u shugurua nga Jozef F. Smithi; i cili u shugurua 
nga Brigam Jangu; i cili u shugurua nga Tre Dëshmitarët; të cilët 
u shuguruan nga Jozef Smith i Riu dhe Oliver Kaudëri; të cilët u 
shuguruan nga Pjetri, Jakobi dhe Gjoni; të cilët u shuguruan nga 
Zoti Jezu Krisht.

Ajo i ka ardhur në mënyrë të ngjashme [secilit mbajtës të Priftërisë 
Melkizedeke]. Secili nga ju vëllezër që e mbani këtë priftëri, e ka 
marrë atë gjithashtu në një linjë të drejtpërdrejtë nga dhurimi i bërë 
nga Pjetri, Jakobi dhe Gjoni.14

5
Nëpërmjet Jozef Smithit, Zoti zbuloi të vërteta 

që na dallojnë ne nga kishat e tjera.

Më lejoni të përmend pak nga shumë doktrinat dhe praktikat 
që na dallojnë ne nga të gjitha kishat e tjera dhe që kanë ardhur si 
rezultat i zbulesës që iu dha Profetit të ri. Ju i njihni ato, por ia vlen 
t’i përsërisim dhe të reflektojmë mbi to.

kreu- Perëndi

E para nga . . . këto . . . është shfaqja e Vetë Perëndisë dhe Birit 
të Tij të Dashur, Zotit të ringjallur Jezu Krisht. Kjo shfaqje e madhe 
hyjnore është, sipas gjykimit tim, ngjarja më e madhërishme që nga 
lindja, jeta, vdekja dhe Ringjallja e Zotit tonë në kulmin e kohëve.

Nuk kemi asnjë anal të ndonjë ngjarjeje tjetër që të krahasohet 
me të.

Për shekuj me radhë njerëzit u mblodhën dhe debatuan në lidhje 
me natyrën e Hyjnisë. Konstandini mblodhi studiuesit e fraksioneve 
të ndryshme në Nikea në vitin 325. Pas dy muajsh debati të ashpër, 
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ata ranë në kompromis për një përkufizim, i cili për breza me radhë, 
ka përbërë shprehjen doktrinore midis të krishterëve në lidhje me 
Kreun- Perëndi.

Ju ftoj ta lexoni atë përkufizim dhe ta krahasoni atë me shpalljen 
e djaloshit Jozef. Ai thjesht thotë se Perëndia qëndroi para tij dhe i 
foli. Jozefi mund ta shikonte dhe ta dëgjonte Atë. Ai kishte formën 
e njeriut, një qenie me një trup prej mishi e kockash. Pranë Tij ishte 
Zoti i ringjallur, një qenie më vete, të cilin Ai e prezantoi si Birin e 
Tij të Dashur dhe me të cilin Jozefi foli gjithashtu.

Unë mendoj se brenda asaj kohe të shkurtër të atij vegimi të 
pashoq, Jozefi mësoi më shumë në lidhje me Hyjninë sesa të gjithë 
studiuesit dhe klerikët e së kaluarës.

Në këtë zbulesë hyjnore u ripohua pa asnjë dyshim realiteti i 
Ringjalljes së Zotit Jezu Krisht në kuptimin më të vërtetë të fjalës.

Kjo dije për Hyjninë, që i qe fshehur botës për shekuj me radhë, 
ishte gjëja e parë dhe e madhe që Perëndia i zbuloi shërbëtorit të 
Tij të zgjedhur.15

libri i Mormonit si një dëshmitar shoqërues me biblën

Do të flas më tej për një tjetër gjë shumë të rëndësishme që 
Perëndia ka zbuluar.

Bota e krishterë e pranon Biblën si fjalën e Perëndisë. Shumë prej 
tyre nuk e kanë idenë se si ajo na ka ardhur në dorë.

Sapo kam përfunduar së lexuari një libër të porsabotuar nga një 
studiues i njohur. Duket qartë nga informacioni që ai jep, se libra të 
ndryshëm të Biblës u përpiluan sipas një mënyre që duket se nuk 
ka qenë sistematike. Në disa raste, shkrimet u shkruan pasi kishte 
kaluar një kohë e gjatë nga ngjarjet që ato përshkruajnë. Dikush 
mund të ngrejë pyetjen: “A është e vërtetë Bibla? A është ajo me të 
vërtetë fjala e Perëndisë?”

Ne i përgjigjemi se është [fjala e Perëndisë], për aq sa është për-
kthyer me korrektësi. Zoti pati dorë në hartimin e saj. Por tashmë ajo 
nuk qëndron e vetme. Ekziston një dëshmitar tjetër për të vërtetat 
domethënëse dhe të rëndësishme që gjenden brenda saj.

Shkrimi i shenjtë shpall se “çdo gjë do të qëndrojë me gojën e dy 
a tre dëshmitarëve” (2 Korintasve 13:1).
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Libri i Mormonit ka ardhur nëpërmjet dhuratës dhe fuqisë së 
Perëndisë. Ai flet si një zë nga pluhuri për të dëshmuar për Birin e 
Perëndisë. Ai flet për lindjen e Tij, për shërbesën, Kryqëzimin dhe 
Ringjalljen si dhe për shfaqjen e Tij midis të drejtëve në tokën Begati 
në kontinentin amerikan.

Libri i Mormonit është diçka e prekshme që mund të mbahet 
në dorë, që mund të lexohet, që mund të vihet në provë. Ai mbart 
brenda kapakëve të tij premtimin e origjinës së tij hyjnore. Miliona 
njerëz tashmë e kanë vënë në provë dhe kanë zbuluar se ai është 
një anal i vërtetë dhe i shenjtë. . . .

Ashtu si Bibla është dëshmia e Botës së Vjetër, Libri i Mormonit 
është dëshmia e Botës së Re. Të dy së bashku ata e shpallin Jezusin 
si Birin e Atit. . . .

Ky libër i shenjtë që erdhi nëpërmjet zbulesës nga i Plotfuqishmi, 
është me të vërtetë një dëshmi tjetër e hyjnisë së Zotit tonë.16

“libri i Mormonit . . . flet si një zë nga pluhuri për 
të dëshmuar për birin e Perëndisë.”
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autoriteti i priftërisë dhe organizimi i kishës

Priftëria është autoriteti për të vepruar në emër të Perëndisë. . . . 
Kohët e fundit kam lexuar [një] libër [që] bën fjalë për Braktisjen e 
Kishës primitive. Në qoftë se autoriteti i asaj Kishe humbi, si do të 
zëvendësohej ai?

Autoriteti i priftërisë erdhi nga i vetmi vend nga mund të vijë, 
domethënë nga qielli. Ai u dhurua nën duart e atyre që e mbanin 
atë kur Shpëtimtari ndodhej në tokë. . . .

Sa e bukur është shpalosja e planit të rivendosjes që çoi në or-
ganizimin e Kishës në vitin 1830. . . . Vetë emri i Kishës erdhi me 
anë të zbulesës. Kisha e kujt ishte kjo? Ishte e Jozef Smithit? Ishte e 
Oliver Kaudërit? Jo, ajo ishte Kisha e Jezu Krishtit, e rivendosur në 
tokë në këto ditë të mëvonshme.17

Familja

Një tjetër zbulesë e madhe dhe e veçantë që iu dha Profetit, ishte 
plani për jetën e përjetshme të familjes.

Familja është një krijim i të Plotfuqishmit. Ajo përfaqëson ma-
rrëdhënien më të shenjtë ndër të gjitha marrëdhëniet e tjera. Ajo 
përfaqëson marrjen përsipër më serioze ndër gjithë të tjerat. Ajo 
përbën organizimin themelor të shoqërisë.

Nëpërmjet zbulesave të Perëndisë dhënë Profetit të Tij erdhi dok-
trina dhe autoriteti nën të cilin familjet janë vulosur së bashku jo 
vetëm për këtë jetë, por për gjithë përjetësinë.18

Pafajësia e fëmijëve të vegjël

Pafajësia e fëmijëve të vegjël është një tjetër zbulesë që Perëndia 
na e ka dhënë nëpërmjet Profetit Jozef. Praktika e përgjithshme 
është ajo e pagëzimit të foshnjave për të fshirë efektet e asaj që 
përshkruhet si mëkati i Adamit dhe Evës. Sipas doktrinës së Ri-
vendosjes, pagëzimi është për heqjen e mëkateve individuale dhe 
vetjake të personit. Pagëzimi bëhet një besëlidhje midis Perëndisë 
dhe njeriut. Ai kryhet në moshën e përgjegjshmërisë, kur njerëzit 
janë mjaft të rritur për ta dalluar të drejtën nga e gabuara. Ai kryhet 
nëpërmjet zhytjes, si simbol i vdekjes dhe varrosjes së Jezu Krishtit 
dhe ngritjes së Tij në Ringjallje.19
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shpëtimi për të vdekurit

Po vazhdoj të përmend një tjetër të vërtetë që na është zbuluar. Na 
është thënë se Perëndia nuk bën dallime mes njerëzve e megjithatë, 
në asnjë kishë tjetër, me sa di unë, nuk jepet mundësia që ata që 
janë përtej velit të vdekjes, të marrin të gjitha bekimet që mund të 
marrin të gjallët. Doktrina e madhe e shpëtimit të të vdekurve është 
unike për këtë Kishë. . . . Të vdekurve u jepet e njëjta mundësi si të 
gjallëve. E përsëris edhe një herë, ç’gjëra të lavdishme e të mreku-
llueshme na ka dhënë i Plotfuqishmi nëpërmjet zbulesës së Tij që 
ia dha Profetit të Tij.20

Natyra, qëllimi dhe potenciali i fëmijëve të Perëndisë

Natyra e përjetshme e njeriut na është zbuluar. Ne jemi bij e bija 
të Perëndisë. Perëndia është Ati i shpirtrave tanë. Ne jetuam para 
se të vinim këtu. Ne kishim një personalitet. Lindëm në këtë jetë 
sipas një plani hyjnor. Ne jemi këtu për të provuar denjësinë tonë, 
duke vepruar sipas lirisë së zgjedhjes që na ka dhënë Perëndia. Pasi 
të vdesim ne do të vazhdojmë të jetojmë. Jeta jonë e përjetshme 
përbëhet nga tri faza: një, ekzistenca para lindjes; dy, ekzistenca 
në vdekshmëri; dhe tre, ekzistenca pas vdekshmërisë. Në vdekje 
ne vdesim për sa i përket kësaj bote dhe kalojmë përmes velit në 
atë sferë ku jemi të denjë për të hyrë. Edhe kjo është përsëri një 
doktrinë unike, e veçantë dhe e çmuar e kësaj Kishe që ka ardhur 
me anë të zbulesës.21

Zbulesa moderne

Unë jap këtë përmbledhje të shkurtër të derdhjes së jashtëzakon-
shme të njohurisë dhe autoritetit nga Perëndia mbi kokën e Profetit 
të Tij. . . . Është edhe një tjetër që duhet ta përmend. Ai është parimi 
i zbulesës moderne. Neni i besimit që shkroi Profeti, deklaron:

“Ne besojmë gjithçka që Perëndia ka zbuluar, gjithçka që Ai zbu-
lon 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).

Një kishë që po rritet, një kishë që po përhapet anembanë tokës 
në këto kohë të vështira, ka nevojë për zbulesë të vazhdueshme nga 
froni i qiellit për ta udhëhequr dhe për ta çuar përpara atë.
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Me anë të lutjes dhe duke e kërkuar me zell vullnetin e Zotit, ne 
dëshmojmë se drejtimi prej qiellit merret, se zbulesa vjen dhe se 
Zoti e bekon Kishën e Tij ndërsa ajo ecën në udhën e fatit të saj.

Ne shkojmë përpara të mbështetur mbi themelin solid të thirrjes 
hyjnore të Profetit Jozef dhe zbulesave nga Perëndia, që erdhën 
përmes tij.22

Duke qëndruar i 15- ti në radhë që nga Jozef Smithi dhe duke 
mbajtur mantelin e profetit që ra mbi të, unë solemnisht shpall 
dëshminë time se tregimi i Profetit Jozef për [ngjarjet e Rivendosjes] 
është i vërtetë, se . . . Ati dëshmoi për hyjninë e Birit të Tij, se Biri 
e udhëzoi profetin e ri dhe se që këtej pasuan një varg ngjarjesh që 
çuan në organizimin e “të vetme[s] kishë të vërtetë dhe të gjallë mbi 
faqen e tërë dheut” [DeB 1:30].23

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Përse njerëzit e botës kishin nevojë që të rivendosej Kisha dhe 

ungjilli i Jezu Krishtit? (Shih pjesën 1.) Cilat janë disa mënyra në 
të cilat Zoti e përgatiti udhën për rivendosjen e ungjillit? (Shih 
pjesën 2.)

• Përsiatini mësimet e Presidentit Hinkli rreth Vegimit të Parë (shih 
pjesën 3). Në çfarë mënyrash ka ndikuar te ju dëshmia juaj për 
Vegimin e Parë?

• Përse ishte e nevojshme që priftëria të rivendosej nga lajmëtarë 
qiellorë? (Shih pjesën 4.) Përse është e rëndësishme që mbajtësit 
e Priftërisë Melkizedeke kanë mundësi ta gjurmojnë autoritetin 
e tyre të priftërisë deri te Jezu Krishtit?

• Në pjesën 5, shqyrtojeni përmbledhjen e disa prej të vërtetave 
që i erdhën Profetit Jozef Smith me anë të zbulesës. Si e kanë 
bekuar jetën tuaj këto të vërteta? Si mund t’i ndihmojmë fëmijët 
t’i kuptojnë dhe t’i vlerësojnë këto të vërteta?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Isaia 2:1–3; Veprat e Apostujve 3:19–21; Zbulesa 14:6–7; 2 Nefi 

25:17–18; DeB 128:19–21



k a P i T U l l i  1

56

Ndihmë për Studimin
“Studimi i ungjillit është më efektiv kur ju mësoheni nga Fryma 

e Shenjtë. Gjithmonë, fillojeni studimin e ungjillit duke u lutur që 
Fryma e Shenjtë t’ju ndihmojë të mësoni” (Predikoni Ungjillin Tim 
[2005], f. 18).

Shënime
 1. Në Sheri L. Dew, Go Forward with 

Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), f. 326.

 2. “My Redeemer Lives”, Ensign, shkurt 
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 3. “At the Summit of the Ages”, Ensign, 
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Një Flamur për Kombet, 
një Dritë për Botën

“Kjo është një stinë për të qenë të fortë. Kjo është një 
kohë për të bërë përpara pa ngurrim, duke e ditur mirë 

kuptimin, gjerësinë dhe rëndësinë e misionit tonë.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

Menjëherë pas kthimit në shtëpi nga misioni i tij në Angli, Gor-
don B. Hinkli përmbushi një detyrë të fundit nga presidenti i tij 
misionit, Jozef F. Merrill. Presidenti Merrill ishte gjithashtu anëtar i 
Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve dhe ai i kishte kërkuar Gordonit 
që të bënte një raport për Presidencën e Parë: Presidentët Hiber J. 
Grant, J. Ruben Klark i Riu dhe Dejvid O. Mek- Kei. Gordoni u lidh 
me sekretarin e Presidencës së Parë dhe organizoi një takim.

Kur Gordoni hyri në dhomën e këshillit të Presidencës së Parë, 
Presidenti Grant dhe këshilltarët e tij e përshëndetën ngrohtësisht. 
Pastaj Presidenti Grant tha: “Vëllai Hinkli, ne do t’ju japim pesëmbë-
dhjetë minuta për të na treguar atë që Plaku Merrill dëshiron që ne 
të dëgjojmë”. Një orë e pesëmbëdhjetë minuta më vonë, Gordoni u 
largua nga dhoma. Në pesëmbëdhjetë minutat e dhëna atij, ai kishte 
paraqitur shqetësimin e presidentit të tij të misionit – që misionarët 
kishin nevojë për materiale të shtypura më mirë për t’i ndihmuar ata 
në punën e tyre. Paraqitja e tij e shkurtër kishte çuar në pyetje nga 
Presidenca e Parë dhe në një diskutim një orë të gjatë.

Pasi e kishte përmbushur këtë detyrë, Gordoni ndjeu se “misioni 
i tij tani kishte mbaruar me të vërtetë dhe se ishte koha për të bërë 
përpara dhe për të planifikuar për të ardhmen”. Ai ishte diplomuar 
tashmë nga Universiteti i Jutës me një diplomë në gjuhën angleze 
dhe ai dëshironte të ndiqte studimet pasuniversitare për gazetari 
në Universitetin e Kolumbias në Nju- Jork- Siti. Por një telefonatë 
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“është misioni i kësaj kishe që të qëndrojë si një 
flamur për kombet dhe një dritë për botën.”
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dy ditë pas takimit të tij me Presidencën e Parë ia ndryshoi planet. 
Thirrja ishte nga Presidenti Mek- Kei, i cili tha: “Vëlla Hinkli, ne kemi 
diskutuar në mbledhjen e Presidencës dhe të Të Dymbëdhjetëve 
dje rreth asaj që biseduam gjatë intervistës tuaj me ne. Dhe ne kemi 
organizuar një komitet të përbërë nga gjashtë anëtarë të Të Dymbë-
dhjetëve, me Plakun Stefën L. Riçards si kryetar, për t’iu përgjigjur 
nevojave të përshkruara nga ju. Ne do të dëshironim t’ju ftonim që 
të vinit e të punonit me atë komitet.” 1

Gordoni e pranoi ftesën dhe u punësua si sekretar ekzekutiv i Ko-
mitetit të sapoformuar të Kishës për Radion, Botimet dhe Literaturën 
e Misioneve. Ai kurrë nuk shkoi në Universitetin e Kolumbias dhe 
ai kurrë nuk punoi si gazetar për të botuar lajmet e botës. Në vend 
të kësaj, ai filloi një përpjekje që zgjati gjithë jetën, për të botuar 
lajmin e mirë të ungjillit. Këto përgjegjësi u zgjeruan më vonë, kur 
shërbeu si Autoritet i Përgjithshëm.

Pasi pati zhvilluar aftësinë për ta shprehur veten në mënyrë të 
qartë edhe në situata të vështira, Gordon B. Hinkli shpesh mori 
detyra për t’u intervistuar nga gazetarë të lajmeve. Si President i 
Kishës, ai vazhdoi të mirëpriste mundësi të tilla, duke bërë pjesën e 
tij për të ndihmuar në nxjerrjen e Kishës së Jezu Krishtit “nga terri” 
(DeB 1:30). Ai shpalli:

“Unë besoj dhe dëshmoj se është misioni i kësaj Kishe që të 
qëndrojë si një flamur për kombet dhe një dritë për botën. Neve na 
është dhënë një urdhër i madh, gjithëpërfshirës nga i cili ne nuk 
mund të tërhiqemi dhe as të zmbrapsemi. Ne e pranojmë atë urdhër 
dhe jemi të vendosur për ta përmbushur atë, dhe me ndihmën e 
Perëndisë ne do ta bëjmë atë.” 2

Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Ashtu si guri në vegimin e Danielit, Kisha është 
duke u përhapur për ta mbushur tërë tokën.

Kjo Kishë filloi me lutjen e përulur të djaloshit Jozef Smith në 
korijen e fermës së të atit. Që nga ajo përvojë e jashtëzakonshme, 
të cilën e quajmë Vegimi i Parë, është rritur kjo punë. . . . Është vetë 
personifikimi i vegimit të Danielit për një gur që shkëputet nga mali, 
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jo nga dora e njeriut, duke u përhapur për të mbushur tërë tokën 
(shih Daniel 2:44–45).3

Kur Kisha u organizua më 1830- n, kishte vetëm gjashtë anëtarë 
[dhe] vetëm një grusht besimtarësh, të gjithë banues në një fshat 
praktikisht të panjohur. .  .  . Kunjet e Sionit sot lulëzojnë në çdo 
shtet të Shteteve të Bashkuara, në çdo provincë të Kanadasë, në çdo 
shtet të Meksikës, në çdo komb të Amerikës Qendrore dhe kudo 
në Amerikën Jugore.

Grupimet e anëtarëve gjenden kudo në Ishujt Britanikë dhe Eu-
ropë, ku mijëra vetë janë antarësuar në Kishë gjatë viteve. Kjo punë 
është shtrirë deri te kombet e Baltikut dhe gjer poshtë nëpër Bull-
gari e Shqipëri dhe zona të tjera të asaj pjese të botës. Ajo shtrihet 
përmes zonës së gjerë të Rusisë. Arrin deri lart në Mongoli dhe 
kalon poshtë fare nëpër kombet e Azisë deri në ishujt e Paqësorit, 
Australi, Zelandën e Re dhe në Indi e Indonezi. Ajo po lulëzon në 
shumë kombe të Afrikës. . . .

Dhe ky është vetëm fillimi. Kjo punë do të vazhdojë të rritet e të 
përparojë dhe të ecë anembanë botës.4

2
Udhëheqësit e hershëm të Kishës kishin një 

pikëpamje profetike për fatin e punës së Zotit.

Më 24 korrik 1847, kompania e parë e popullit tonë erdhi në lugi-
nën [e Solt- Lejkut]. Një grup përparimi kishte ardhur një ose dy ditë 
përpara. Brigam Jangu mbërriti të shtunën. Ditën tjetër, shërbesat e 
Shabatit u mbajtën në mëngjes dhe pasdite. Nuk kishte asnjë sallë 
të ndonjë lloji në të cilën të mund të mblidheshin. Unë supozoj që, 
në të nxehtin përvëlues të asaj të diele korriku, ata u ulën në shuf-
rat lidhëse të karrove të tyre dhe u mbështetën përkundër rrotave 
ndërsa Vëllezërit folën. Stina ishte në të mbyllur dhe ata u përballën 
me një detyrë vigane e të menjëhershme nëse do të kultivonin farë 
për stinën tjetër. Por Presidenti Jang iu lut atyre që të mos e shkelnin 
Shabatin në atë kohë ose në të ardhmen.

Të nesërmen në mëngjes ata u ndanë në grupe për të eksploruar 
rrethinat e tyre. Brigam Jangu, Uilford Udrafi dhe një grusht bashkë-
punëtorësh të tyre u ngjitën nga vendfushimi i tyre. . . . Ata iu ngjitën 
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një maje në formë kubeje me Presidentin Jang që pati vështirësi për 
shkak të sëmundjes së tij të kohëve të fundit.

Kur Vëllezërit qëndruan në majë, ata vështruan luginë[n] në jug 
të tyre. Ajo ishte praktikisht jopjellore, me përjashtim të shelgjeve 
dhe kallamishteve të cilat rriteshin përgjatë përrenjve që çonin ujë 
nga malet për në liqen. Nuk kishte asnjë ndërtesë të ndonjë lloji, por 
Brigam Jangu pati thënë të shtunën e mëparshme: “Ky është vendi”.

Maja ku ata qëndruan u quajt Inzajn Pik [Maja e Flamurit] si re-
ferencë për këto fjalë të mëdha profetike të Isaias: “Ai [duke folur 
për Perëndinë] do të ngrerë një flamur për kombet e largëta dhe do 
t’u fërshëllejë nga skajet e tokës; dhe ja, ato do të vijnë shpejt dhe 
menjëherë”. (Isaia 5:26.)

“Ai do të ngrerë flamurin për kombet, do të mbledhë të dëbuarit 
e Izraelit dhe do të grumbullojë ata që u shpërndanë nga Juda në 
të katër anët e dheut”. (Isaia 11:12.) . . .

Unë mendoj se [ata Vëllezër] në atë rast mund të kenë folur edhe 
rreth ndërtimit të tempullit . . . në përmbushje të fjalëve të Isaias:

“Në ditët e fundit do të vij që mali ku ndodhet shtëpia e Zotit do 
të vendoset në majën e maleve dhe do të ngrihet mbi disa kodra, 
dhe këtu do të vërshojnë tërë kombet.

Shumë popuj do të vijnë duke thënë: ‘Ejani, të ngjitemi në malin 
e Zotit, në shtëpinë e Perëndisë të Jakobit; ai do të na mësojë rrugët 
e tij dhe ne do të ecim në shtigjet e tij’. Sepse nga Sioni do të dalë 
ligji dhe nga Jeruzalemi fjala e Zotit.” (Isaia 2:2–3.)

‘Sa e pamend’, mund të kishte thënë dikush, po t’i kishte dëgjuar 
këta burra atë mëngjes korriku të vitit 1847. Ata nuk dukeshin si 
burra shteti me ëndrra të mëdha. Ata nuk dukeshin si sundimtarë 
duke u zhytur nëpër harta dhe duke planifikuar një perandori. Ata 
ishin mërgimtarë, të dëbuar me forcë nga qyteti i tyre i bukur në 
[lumin] Misisipi për në këtë rajon të shkretë të Perëndimit. Por ata 
ishin të pushtuar nga një largpamje e dalë nga shkrimet e shenjta 
dhe fjalët e zbulesës.

Çuditem nga largpamësia e atij grupi të vogël. Ajo ishte si heroike 
edhe e guximshme. Ajo ishte pothuajse e pabesueshme. Këtu ishin 
ata, pothuajse njëmijë milje [1.600 kilometra] larg nga vendbanimi 
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më i afërt në lindje dhe pothuajse tetëqind milje [1.300 kilometra] 
nga brigjet e Paqësorit. Ata ishin në një klimë të paprovuar. Toka 
ishte e ndryshme nga ajo tokë pjellore e Ilinoisit dhe Ajouas, ku 
ata kishin jetuar më së fundi. Ata kurrë nuk kishin mbjellë të lashta 
këtu. Ata kurrë nuk kishin përjetuar dimër. Ata nuk kishin ndërtuar 
ndërtesa të asnjë lloji. Këta profetë, të veshur me rroba të vjetra, 
rroba të vjetruara nga udhëtimi, duke qëndruar me çizme që i ki-
shin veshur për më shumë se njëmijë e gjashtëqind kilometra nga 
Navuja për në këtë luginë, folën për një largpamje mijëvjeçari. Ata 
folën bazuar në një pikëpamje profetike për fatin e mrekullueshëm 
të kësaj çështjeje. Ata zbritën nga maja atë ditë dhe iu futën punës 
për ta bërë realitet ëndrrën e tyre.5

3
Ne kurrë nuk duhet ta harrojmë fatin hyjnor të 
punës së Perëndisë dhe rolin që ne luajmë në të.

Ndonjëherë në kohën tonë, ndërsa ecim nëpër shtigjet tona të 
ngushta dhe i mbushim kamaret tona të vogla të përgjegjësisë, ne 
harrojmë tablonë e përgjithshme. Kur unë isha djalë i vogël, kuajt 
e karrove ishin të zakonshëm. Një pjesë e rëndësishme e takëmit 
[të kalit] ishin frerët. Te frerët ishin veshoket, një në çdo anë. Ato 

Dy ditë pas mbërritjes në luginën e solt- lejkut, brigam jangu dhe disa 
vëllezër të tjerë u ngjitën në një kodër në formë kubeje, e cila u quajt 

inzajn Pik [Maja e Flamurit] dhe vështruan mjedisin rreth tyre.
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ishin vendosur në mënyrë të tillë që kali mund të shikonte vetëm 
drejt përpara dhe jo anash. Ato ishin modeluar që ta ruanin nga të 
frikësuarit ose të hutuarit dhe që t’ia përqendronin vëmendjen te 
rruga para këmbëve të tij.

Disa prej nesh e bëjnë punën sikur të kishim veshoke në sy. Ne 
shohim vetëm shtegun tonë të vogël e të ngushtë. Ne nuk rrokim 
asgjë nga pamja më e gjerë. E jona mund të jetë një përgjegjësi e 
vogël në Kishë. Është mirë që ta përmbushim atë përgjegjësi me 
zell. Dhe është gjithashtu diçka e mirë të dish se si ajo përgjegjësi 
jep ndihmesë në programin e madh e të përgjithshëm të mbretërisë 
në rritje të Perëndisë.

Presidenti Harold B. Li njëherë tha . . . , duke cituar një shkrimtar 
të panjohur: “Studioni fushat e mëdha dhe kultivoni të voglat”.

Interpretimi im për atë deklaratë është se ne duhet të rrokim 
diçka nga gjerësia dhe thellësia, dhe lartësia – madhështore dhe 
e mrekullueshme, e madhe dhe gjithëpërfshirëse – e programit të 
Zotit dhe pastaj të punojmë me zell për ta përmbushur përgjegjësinë 
tonë për pjesën tonë të caktuar nga ai program.

Secili prej nesh ka një fushë të vogël për të kultivuar. Duke e bërë 
atë, ne kurrë nuk duhet të harrojmë tablonë më të madhe, përbërjen 
më të madhe të fatit hyjnor të kësaj pune. Ajo na u dha nga Perëndia, 
Ati ynë i Përjetshëm, dhe secili prej nesh ka një rol për të luajtur në 
endjen e tapicerisë së saj shkëlqimplotë. Ndihmesa jonë individuale 
mund të jetë e vogël, por nuk është e parëndësishme. . . .

. . . Ndërsa ju jeni duke bërë pjesën për të cilën jeni thirrur, kurrë 
mos e harroni tablonë e tërë madhështore dhe të mrekullueshme të 
qëllimit të kësaj, periudhës ungjillore të plotësisë së kohëve. Endeni 
bukur fijen tuaj të vogël brenda tapicerisë së përgjithshme, modeli 
për të cilën u përcaktua për ne nga Perëndia i qiellit. Mbajeni lart 
flamurin nën të cilin ne ecim. Jini të zellshëm, jini të vërtetë, jini të 
virtytshëm, jini besnikë, që të mos ketë asnjë të metë në atë flamur.

Pamja e kësaj mbretërie nuk është një ëndërr sipërfaqësore e natës 
që zbehet me lindjen e diellit. Është përnjëmend plani dhe vepra e 
Perëndisë, Atit tonë të Amshuar. Ai ka të bëjë me të gjithë fëmijët e Tij.

Ndërsa shkulnin shkurrnajat e këtyre luginave perëndimore [të 
Jutës] për të hedhur themelet për një komunitet, ndërsa bënin atë 
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shumicë gjërash të zakonshme që u duhej të bënin për të qëndruar 
gjallë dhe për t’u rritur, paraardhësit tanë [pionierë] e mbanin gjithnjë 
parasysh madhështinë e çështjes së madhe në të cilën ishin përfshirë. 
Kjo është një punë që ne duhet ta bëjmë me të njëjtën largpamësi 
që kishin ata. Kjo është një punë e cila do të bëjë përpara pasi ne 
ta kemi lënë këtë jetë. Na ndihmoftë Perëndia që të japim më të 
mirën nga vetja si shërbëtorë, të thirrur nën vullnetin e Tij hyjnor, 
për ta çuar përpara e ndërtuar mbretërinë me duar të papërsosura, 
të bashkuar tok për të realizuar një model të përkryer.6

4
Ne mund të bëhemi si një flamur për kombet nga 

i cili njerëzit e tokës mund të marrin forcë.

Vëllezërit dhe motrat e mia, ka ardhur koha për ne që të qën-
drojmë pak më lart, që t’i ngremë sytë tanë dhe t’i çojmë mendjet 
tona te një i kuptuar dhe kuptueshmëri më e madhe e misionit të 
madh mijëvjeçar të kësaj, Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të 
Ditëve të Mëvonshme. Kjo është një stinë për të qenë të fortë. Kjo 
është një kohë për të bërë përpara pa ngurrim, duke e ditur mirë 
kuptimin, gjerësinë dhe rëndësinë e misionit tonë. Është një kohë 
për të bërë atë që është e drejtë, pavarësisht nga pasojat që mund 
të vijojnë. Është një kohë që të gjendemi duke i mbajtur urdhërimet. 
Është një stinë për t’u shtrirë dorën me mirësi e dashuri atyre që 
janë në shqetësim dhe atyre që po enden në errësirë e dhembje. 
Është një kohë për të qenë përkujdesës dhe të mirë, të përmbajtur 
dhe të sjellshëm ndaj njëri- tjetrit në të gjitha marrëdhëniet tona. Me 
fjalë të tjera, për t’u bërë më shumë si Krishti.7

Përveç nëse bota e ndryshon drejtimin e prirjeve të saj të tanishme 
(dhe kjo nuk ka gjasa të ndodhë); dhe në qoftë se, nga ana tjetër, 
ne vazhdojmë t’i ndjekim mësimet e profetëve, ne do të bëhemi 
gjithnjë e më shumë një popull i veçantë dhe i dallueshëm, të cilin 
bota do ta vërë re. Për shembull, ndërsa integriteti moral i familjes 
shembet nën presionet e kësaj bote, qëndrimi ynë për shenjtërinë e 
familjes do të bëhet më i dukshëm dhe edhe më i veçantë në dallim, 
në qoftë se ne kemi besimin për ta ruajtur atë pozicion.

Ndërsa qëndrimi tolerant në rritje ndaj seksit vazhdon të përhapet, 
doktrina e Kishës, siç jepet mësim vazhdimisht për më shumë se një 



k a P i T U l l i  2

65

shekull e gjysmë, do të bëhet gjithnjë e më e pazakontë dhe madje 
edhe e çuditshme për shumë vetë.

Ndërsa konsumimi i alkoolit dhe abuzimi me drogat rritet çdo vit 
në kuadër të zakoneve të shoqërisë sonë, pozita jonë, e përcaktuar 
nga Zoti më tepër se një shekull e gjysmë më parë, do të bëhet më 
e pazakontë para botës. . . .

Ndërsa Shabati gjithnjë e më shumë bëhet një ditë tregtie e ar-
gëtimi, ata që i binden rregullit të ligjit, të shkruar nga gishti i Zotit 
në Sinai dhe të përforcuar nga zbulesa bashkëkohore, do të duken 
më të pazakontë.

Nuk është gjithmonë e lehtë të jetosh në botë dhe të mos jesh 
pjesë e saj. Ne nuk mund të jetojmë plotësisht më vete apo për 
veten, as nuk do ta dëshironim atë. Ne duhet të shoqërohemi me 
të tjerët. Duke e bërë këtë, ne mund të jemi të hijshëm. Ne mund 
të jemi jofyes. Ne mund të shmangim çfarëdo fryme apo qëndrimi 
vetëkënaqësie. Por ne mund t’i mbajmë standardet tona. . . .

Teksa i zbatojmë këto standarde dhe standarde të tjera të dhëna 
mësim nga Kisha, shumë persona në botë do të na respektojnë 
dhe do të gjejnë forcë për të ndjekur atë që edhe ata e dinë se 
është e drejtë.

Dhe, sipas fjalëve të Isaias: “Shumë popuj do të vijnë duke thë-
në: ‘Ejani, të ngjitemi në malin e Zotit, në shtëpinë e Perëndisë të 
Jakobit; ai do të na mësojë rrugët e tij dhe ne do të ecim në shtigjet 
e tij’.” (Isaia 2:3.)

Ne nuk kemi nevojë të bëjmë kompromis. Ne nuk duhet të bëjmë 
kompromis. Qiriu që Zoti ka ndezur në këtë periudhë ungjillore, 
mund të bëhet si një dritë për të gjithë botën dhe të tjerët, duke 
parë veprat tona të mira, mund të udhëhiqen të lëvdojnë Atin tonë 
në Qiell dhe t’u përngjasin në jetën e tyre vetjake shembujve që ata 
kanë vënë re në jetën tonë.

Duke filluar me ju dhe mua, mund të ekzistojë një popull i tërë, i 
cili, me anë të virtytshmërisë së jetës sonë në shtëpitë tona, në punët 
tona, madje edhe në veprimtaritë tona zbavitëse, mund të bëhet si 
një qytet mbi një kodër, të cilin njerëzit mund ta shohin dhe nga i 
cili mund të mësojnë, dhe një flamur për kombet, nga i cili njerëzit 
e tokës mund të marrin forcë.8
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Në qoftë se do ta ngremë lart këtë Kishë si një flamur për kom-
bet dhe një dritë për botën, ne duhet të përqafojmë më shumë nga 
shkëlqimi i jetës së Krishtit individualisht dhe në vetë rrethanat tona 
personale. Duke qëndruar për të drejtën, ne nuk duhet të jemi të 
frikësuar nga pasojat. Ne kurrë nuk duhet të jemi të frikësuar. I tha 
Pali Timoteut:

“Sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, dashurie 
dhe urtësie.

Mos ki turp, pra, të dëshmosh Zotin tonë” (2 Timoteut 1:7–8).9

Ju nuk mundet thjesht ta merrni si të mirëqenë këtë çështje, e cila 
është çështja e Krishtit. Ju nuk mundet thjesht të qëndroni mënjanë 
dhe të shikoni lojën mes forcave të së mirës dhe të së keqes. . . .

. . . Unë ju nxit me të gjithë aftësinë që kam, që të përpiqeni në 
një detyrë që qëndron përtej kërkesave të jetës sonë të përditshme; 
që është, të qëndroni të fortë, madje që të bëheni një udhëheqës në 
ngritjen e zërit në emër të atyre çështjeve të cilat e bëjnë qytetërimin 
tonë të shkëlqejë dhe të cilat i japin rehati dhe paqe jetës sonë. Ju 
mund të jeni një udhëheqës. Ju duhet të jeni një udhëheqës, si anëtar 
i kësaj Kishe, në ato çështje për të cilat kjo Kishë mban qëndrim. 
Mos e lejoni frikën të mposhtë përpjekjet tuaja.10

Ne nuk kemi asgjë për të pasur frikë. Perëndia është në timon. 
Ai do të sundojë për të mirën e kësaj pune. Ai do të derdhë bekime 
mbi ata që ecin në bindje ndaj urdhërimeve të Tij. I tillë ka qenë 
premtimi i Tij. Rreth aftësisë së Tij për ta mbajtur atë premtim, askush 
prej nesh nuk mund të dyshojë.

. . . Shpëtimtari ynë, i cili është Shëlbuesi ynë, Jehovai i madhë-
rishëm, Mesia i fuqishëm, ka premtuar: “Unë do të shkoj përpara 
fytyrës suaj. Unë do të jem në të djathtën e në të majtën tuaj dhe 
Shpirti im do të jetë në zemrat tuaja e engjëjt e mi përreth jush, për 
t’ju ngritur lart” (DeB 84:88).

“Prandaj”, tha Ai, “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.
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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, 36–37).

Bashkuar, duke punuar dorë për dore, ne do të bëjmë përpara 
si shërbëtorë të Perëndisë së gjallë, duke bërë punën e Birit të Tij 
të Dashur, Zotit tonë, të cilit i shërbejmë dhe emrin e të cilit ne 
kërkojmë të lavdërojmë.11

“Në qoftë se do ta ngremë lart këtë kishë si një flamur për 
kombet dhe një dritë për botën, ne duhet të përqafojmë 

më shumë nga shkëlqimi i jetës së krishtit.”
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Ne duhet të qëndrojmë të paepur. Ne duhet ta zmbrapsim bo-
tën. Nëse veprojmë ashtu, i Plotfuqishmi do të jetë forca jonë dhe 
mbrojtësi ynë, udhërrëfyesi ynë dhe zbuluesi ynë. Ne do të kemi 
ngushëllimin e dijes se ne po bëjmë atë që Ai do të dëshironte që 
ne të bënim. Të tjerët mund të mos pajtohen me ne, por unë jam i 
bindur se ata do të na respektojnë. Ne nuk do të lihemi vetëm. Ka 
shumë [që] nuk [janë] të besimit tonë, por që ndihen njësoj si ne. Ata 
do të na mbështetin. Ata do të na mbështetin në përpjekjet tona.12

Le të lëvdojmë në këtë kohë të mrekullueshme të punës së Zotit. 
Le të mos jemi krenarë ose arrogantë. Le të jemi mirënjohës me për-
ulje. Dhe le të vendosë, secili, brenda vetes së tij ose të saj që do të 
shtojë në bukurinë e kësaj punë të mahnitshme të të Plotfuqishmit, 
që ajo të mund të shkëlqejë në mbarë tokën si një burim i forcës 
dhe mirësisë, që e gjithë bota ta shikojë.13

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Teksa lexoni pjesën 1, cilat janë ndjenjat tuaja ndërsa merrni 

parasysh rritjen e Kishës nga viti 1830 deri në ditën e sotme?

• Rishikojeni rrëfimin e Presidentit Hinkli për pionierët e parë që 
arritën në luginën e Solt- Lejkut (shih pjesën 2). Çfarë mund të më-
sojmë nga ky rrëfim? Si kemi përfituar ne nga largpamësia profetike 
e udhëheqësve të hershëm të Kishës? Çfarë mendoni ju se do të 
thotë të jesh “një flamur për kombet”? (Shih Isaia 5:26; 11:12.)

• Në pjesën 3, Presidenti Hinkli na nxiti që të shohim “tablonë e 
përgjithshme” dhe “pamj[en] më [të] gjerë” të punës së Perëndisë. 
Përse duhet që ta shikojmë këtë tablo të përgjithshme? Përse ndo-
njëherë ne e harrojmë atë? Në çfarë mënyrash mund të kontribu-
ojnë përpjekjet tona të vogla në rritjen e mbretërisë së Perëndisë?

• Rishikoni mënyrat sipas të cilave Presidenti Hinkli thotë se shenj-
torët e ditëve të mëvonshme janë duke u bërë edhe më shumë 
një “popull i veçantë dhe i dallueshëm” (pjesa 4). Në çfarë më-
nyre mund të zhvillojmë një largpamësi dhe guxim më të madh 
për ta çuar përpara punën e Perëndisë? Si mund të jetojmë në 
botë pa qenë nga bota? Si mund “të përqafojmë më shumë nga 



k a P i T U l l i  2

69

shkëlqimi i jetës së Krishtit”? Përse është e rëndësishme për ne 
që të qëndrojmë për atë që është e drejtë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Mateu 5:14–16; 1 Nefi 14:14; DeB 1:1–6; 65:1–6; 88:81; 115:5–6

Ndihmë për Mësimdhënien
“Jini të sigurt që nuk besoni se ju jeni ‘mësuesi i vërtetë’. Ai është 

një gabim i rëndë. . . . Bëni kujdes që të mos ndërhyni. Roli kryesor 
i një mësuesi është që të përgatitë rrugën në mënyrë të tillë që nje-
rëzit do të kenë një përvojë shpirtërore me Zotin” (Gene R. Cook, 
cituar në Teaching, No Greater Call [1999], f. 41).
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“Ne kemi çdo arsye për të qenë optimistë.”
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Kultivimi i një Qëndrimi 
Lumturie dhe i një 
Shpirti Optimizmi

“Jini besues. Jini të lumtur. Mos u 
shkurajoni. Gjërat do të rregullohen.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

Nëna e Presidentit Gordon B. Hinkli, Ada Bitner Hinkli, shpesh 
tha që “një qëndrim i lumtur dhe një buzëqeshje në fytyrë mund 
ta ngrenë një njeri nga pothuaj çdo fatkeqësi dhe se çdo individ 
ishte përgjegjës për vetë lumturinë e tij” 1. Ati i tij, Brajënt S. Hinkli, 
kishte gjithashtu “një botëkuptim vetvetiu pozitiv” 2. Presidenti Hinkli 
kujtoi: “Kur unë isha i ri dhe kisha prirjen që të flisja në mënyrë 
kritike, im atë do të thoshte: ‘Cinikët nuk kontribuojnë, skeptikët 
nuk krijojnë, dyshuesit nuk arrijnë’.” 3 I ndikuar nga këshilla dhe 
shembulli i prindërve të tij, i riu Gordon Hinkli mësoi t’i qasej jetës 
me optimizëm dhe besim.

Si misionar në Angli, Plaku Hinkli punoi fort për t’iu bindur këshi-
llës së prindërve të tij. Ai dhe shokët e tij i jepnin dorën njëri- tjetrit 
çdo mëngjes dhe i thoshin njëri- tjetrit: “Jeta është e bukur” 4. Pothuajse 
70 vjet më vonë, ai sugjeroi që një grup misionarësh në Filipine të 
zbatonin të njëjtën praktikë. “Dje ishte një ditë e mrekullueshme në 
jetën time”, u tha ai atyre. “Çdo ditë është një ditë e mrekullueshme në 
jetën time. Unë shpresoj që çdo ditë është një ditë e mrekullueshme 
në jetën tuaj – për gjithsecilin prej jush. Shpresoj që mund të bëheni 
gati për të dalë në mëngjes dhe t’i jepni dorën shokut/shoqes tuaj e 
t’i thoni: ‘Vëlla (Motër), jeta është e bukur. Le të dalim dhe të kalojmë 
një ditë të bukur.’ Dhe kur të ktheheni në mbrëmje, shpresoj që të 
mund t’i thoni njëri- tjetrit: ‘Ka qenë një ditë e bukur. Ne kemi kaluar 
një ditë të bukur. Ne kemi ndihmuar dikë gjatë udhës. . . . Ne do të 
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ndjekim ecurinë me ta dhe lutemi e shpresojmë që do të vijnë në 
Kishë.’ Çdo ditë duhet të jetë një ditë e bukur në fushën e misionit.” 5

Kjo këshillë ishte shembull tipik i qasjes ndaj jetës të Presidentit 
Hinkli. Plaku Rasëll M. Nelson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostuj-
ve, dha vëzhgimin vijues për Presidentin Hinkli dhe bashkëshorten 
e tij, Marxhërinë: “Ata nuk harxhojnë kohë duke përsiatur për të 
shkuarën apo duke u shqetësuar për të ardhmen. Dhe ata këmbë-
ngulin pavarësisht kundërshtisë.” 6 Plaku Xhefri R. Holland, gjithashtu 
i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, komentoi: “ ‘Gjërat do të shkojnë 
mirë’ mund të jetë fare mirë sigurimi më i përsëritur i Presidentit 
Hinkli për familjen, miqtë dhe shoqërinë. ‘Vazhdoni të përpiqeni’, 
do të thoshte ai. ‘Jini besues. Jini të lumtur. Mos u shkurajoni. Gjërat 
do të rregullohen.’” 7

Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Edhe kur shumë njerëz janë negativë apo pesimistë, ne 
mund të kultivojmë një shpirt lumturie dhe optimizmi.

Ka një sëmundje të tmerrshme pesimizmi në tokë. Ajo është po-
thuaj gjithkund. Neve na ushqehet vazhdimisht një dietë e rregullt 
dhe e thartuar e vrasjes së karakterit, e të kritikuarit, e të folurit keq 
për njëri- tjetrin. . . .

Unë vij . . . me një lutje që të ndalojmë së kërkuari stuhitë dhe 
ta gëzojmë më plotësisht dritën e diellit. Unë po sugjeroj që ne ta 
vëmë theksin tek ajo që është pozitive. Unë po ju ftoj që ne ta kër-
kojmë pak më thellë të mirën, që ne t’i ulim zërat tanë të fyerjes e 
sarkazmës, që ne ta përgëzojmë më bujarisht virtytin dhe përpjekjen.

Unë nuk po kërkoj që çdo kritikë të reshtë. Rritja vjen me anë 
të qortimit. Forca vjen me anë të pendimit. I mençur është burri 
apo gruaja që, pasi bën gabime të vëna në dukje nga të tjerët, e 
ndryshon drejtimin e tij apo të saj. Unë nuk po sugjeroj që bisedat 
tona të jenë vetëm mjaltë. Shprehja me mençuri që është e çiltër 
dhe e ndershme, është një aftësi që duhet kërkuar e kultivuar. Ajo 
që po sugjeroj dhe po kërkoj, është që t’i largohemi negativitetit që 
e përshkon kaq shumë shoqërinë tonë dhe të kërkojmë të mirën e 
mrekullueshme në tokën dhe kohët në të cilat jetojmë, që të flasim 
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për virtytet e njëri- tjetrit më shumë sesa për fajet e njëri- tjetrit, që 
optimizmi ta zëvendësojë pesimizmin. Lëreni besimin tonë të zë-
vendësojë druajtjet tona.8

Ne kemi çdo arsye për të qenë optimistë në këtë botë. Tragjedia 
është përreth, po e vërtetë. Probleme kudo, po e vërtetë. Por . . . ju 
nuk mund, ju nuk arrini të ndërtoni mbi pesimizmin apo cinizmin. 
Ju shikoni me optimizëm, punoni me besim dhe gjëra ndodhin.9

Mos u dëshpëroni. Mos u dorëzoni. Kërkoni dritën e diellit për-
mes reve. Mundësitë përfundimisht do t’ju shpalosen. Mos i lejoni 
profetët e zymtësisë të vënë në rrezik mundësitë tuaja.10

Kultivoni një qëndrim lumturie. Kultivoni një shpirt optimizmi. 
Ecni me besim, duke u gëzuar në bukuritë e natyrës, në mirësinë 
e atyre që doni, në dëshminë që mbani në zemrën tuaj lidhur me 
gjërat hyjnore.11

Plani i Zotit është një plan lumturie. Rruga do të jetë më e lehtë, 
shqetësimet do të jenë më të pakta, përballjet do të jenë më pak të 
vështira nëse ne kultivojmë një shpirt lumturie.12

2
Në vend që ta mbajmë mendjen te problemet tona, ne mund 
të lëmë një shpirt falënderimi që të na udhëheqë e bekojë.

Sa madhërisht jemi ne të bekuar! Sa falënderues duhet të jemi 
ne! . . . Kultivoni një shpirt falënderimi për bekimin e jetës dhe për 
dhuratat e privilegjet e mrekullueshme që gëzon secili prej nesh. Zoti 
ka thënë se zemërbutët do të trashëgojnë tokën. (Shih Mateu 5:5.) 
Unë nuk mund t’i shpëtoj interpretimit që zemërbutësia përfshin një 
shpirt mirënjohjeje në kundërshtim me një qëndrim vetëplotësie, një 
pranim të një fuqie më të madhe përtej vetes, një njohje të Perëndisë 
dhe një pranim të urdhërimeve të tij. Ky është fillimi i mençurisë. 
Ecni me mirënjohje përpara atij që është dhuruesi i jetës dhe i çdo 
dhurate të mirë.13

Nuk ka pasur kurrë një periudhë më të madhërishme në historinë 
e botës për të jetuar në tokë sesa kjo. Sa mirënjohës duhet të ndihet 
secili prej nesh që është gjallë në këtë kohë të mrekullueshme me 
të gjitha bekimet e mahnitshme që kemi ne.14
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Kur mendoj për mrekullitë që kanë ndodhur gjatë jetës time – më 
shumë sesa gjatë gjithë pjesës tjetër të historisë njerëzore në tërësi – 
unë qëndroj me nderim e mirënjohje. Mendoj për automobilin dhe 
aeroplanin, për kompjuterat, makinat e faksit, postën elektronike dhe 
internetin. E gjitha është kaq e mahnitshme dhe e mrekullueshme. 
Mendoj për hapat viganë të bërë në mjekësi dhe shëndetin publik. 
. . . Dhe me të gjithë këtë ka ndodhur rivendosja e ungjillit të pastër 
të Jezu Krishtit. Unë dhe ju jemi pjesë e mrekullisë dhe çudisë së 
kësaj çështjeje dhe mbretërie të madhërishme që po përfshin tokën 
duke bekuar jetën e njerëzve kudo që ajo arrin. Sa thellësisht mirë-
njohës që ndihem unë.15

Ne jetojmë në plotësinë e kohëve. Shenjojeni atë frazë. Shenjojeni 
fjalën plotësi. Ajo shënon [të] gjitha të mirat që janë mbledhur tok 
[nga] e shkuara dhe që janë rivendosur në tokë në këtë periudhë 
të fundit ungjillore.

Zemra ime . . . është e mbushur me falënderim për Perëndinë e 
Plotfuqishëm. Nëpërmjet dhuratës së Birit të Tij, që është Perëndia i 
kësaj bote, ne jemi bekuar kaq madhërishëm. Zemra ime buçet me 
fjalët e himnit tonë: “Numëro bekimet; Një nga një. Numëroji; Shih 
Per’ndia ç’ka bër’” (Himne, nr. 152).16

Me mirënjohje në zemrat tona, le të mos e mbajmë mendjen tek 
ato pak probleme që kemi. Në vend të kësaj, le të numërojmë be-
kimet tona dhe, me një shpirt të madh mirënjohjeje, të nxitur nga 
besimi i madh, le të bëjmë përpara për të ndërtuar mbretërinë e 
Perëndisë në tokë.17

Lini një shpirt falënderimi t’i udhëheqë e bekojë ditët dhe ne-
tët tuaja. Punoni me të. Ju do të zbuloni se do të japë rezultate të 
mrekullueshme.18

3
Ungjilli i Jezu Krishtit na jep arsye për gëzim.

Zoti tha: “Prandaj, gëzohu në zemrën tënde e ngazëllehu dhe kapu 
pas besëlidhjeve që ke bërë” [DeB 25:13]. Unë besoj se ai po i thotë 
secilit prej nesh të jetë i lumtur. Ungjilli është një çështje gëzimi. Ai 
na pajis me një arsye për gëzim.19
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Kurrë mos harroni se cilët jeni. . . . Ju jeni me të vërtetë fëmijë 
i Perëndisë. . . . Ai është Ati juaj i Amshuar. Ai ju do. . . . Ai do që 
bijtë dhe bijat e Tij të jenë të lumtur. Mëkati kurrë nuk ka qenë 
lumturi. Shkelja kurrë nuk ka qenë lumturi. Mosbindja kurrë nuk 
ka qenë lumturi. Udha e lumturisë gjendet në planin e Atit tonë 
në Qiell dhe në bindjen ndaj urdhërimeve të Birit të Tij të Dashur, 
Zotit Jezu Krisht.20

Pavarësisht nga mënyra juaj e bërjes së gjërave në të shkuarën, 
unë ju jap një sfidë . . . ta pajtoni jetën tuaj me mësimet e ungjillit, 
ta shikoni këtë Kishë me dashuri dhe respekt, dhe vlerësim si nënën 
e besimit tuaj, ta jetoni jetën tuaj si shembull i asaj që ungjilli i Jezu 
Krishtit do të bëjë në sjelljen e lumturisë te një individ.21

Pendimi është një prej parimeve të para të ungjillit. Falja është 
shenjë e hyjnisë. Ka shpresë për ju. Jetën tuaj e keni përpara dhe 
ajo mund të mbushet me lumturi, ndonëse e shkuara mund të jetë 
njollosur nga mëkati. Kjo është një punë e shpëtimit dhe të ndih-
muarit të njerëzve për problemet e tyre. Ky është qëllimi i ungjillit.22

Unë takoj kaq shumë njerëz që ankohen vazhdimisht për barrën 
e përgjegjësive të tyre. Sigurisht trysnitë janë të mëdha. Ka shumë, 

“Gjatë gjithë jetesës kini shumë argëtim e të qeshura. 
jeta duhet gëzuar, jo thjesht duruar.”
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tepër shumë, për të bërë. Ka barra financiare që u shtohen të gjitha 
atyre trysnive dhe me të gjithë këtë ne kemi prirjen të ankohemi, 
dendur në shtëpi, shpesh në publik. Ndryshojeni me rrënjë të men-
duarit tuaj. Ungjilli përbën lajme të mira. Njeriu është që ai të mund 
të ketë gëzim [shih 2 Nefi 2:25]. Jini të lumtur! Lëreni atë lumturi 
të ndriçojë në fytyrat tuaja dhe të flasë përmes dëshmive tuaja. Ju 
mund të prisni probleme. Mund të ketë tragjedi me raste. Por, duke 
ndriçuar përmes gjithë kësaj, është lutja e Zotit:

“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.

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

Më pëlqejnë shumë këto fjalë të Jenkins Lloyd Jones [Xhenkins 
Lloid Xhounzit] që i preva nga një rubrikë te gazeta Deseret News 
disa vite më parë. Unë jua jap ato juve. . . . Tha ai:

“Kushdo që mendon se hareja është normale, do të harxhojë shu-
më kohë duke vrapuar rreth e qark e duke bërtitur se e kanë vjedhur.

Shumica e hedhjeve të topit nuk bien në shenjë. Shumica e bif-
tekut mezi përtypet. Shumica e fëmijëve rriten për t’u bërë njerëz 
të zakonshëm. Shumica e martesave të suksesshme kërkojnë një 
shkallë të lartë tolerance të dyanshme. Shumica e vendeve të punës 
janë më shpesh pa gjallëri sesa me gjallëri. . . .

Jeta është si një udhëtim me trenat e qëmotit – vonesa, binarë 
devijimi, tym duhani, pluhur, blozë dhe lëkundje, të zbukuruar vetëm 
me raste nga pamje të bukura dhe hove emocionuese të shpejtësisë.

Marifeti është ta falënderoni Zotin që po ju lë të udhëtoni.” (De-
seret News, 12 qershor 1973.)

E përsëris, vëllezërit dhe motrat e mia, marifeti është ta falënde-
roni Zotin që po ju lë të udhëtoni; dhe në të vërtetë, a nuk është një 
udhëtim i mrekullueshëm? Gëzojuni atij! Qeshni rreth tij! Këndoni 
për të! Kujtoni fjalët e shkruesit të Fjalëve të Urta:
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“Një zemër e gëzuar është një ilaç i mirë, por një frymë e dërrmuar 
i than kockat”. (Fjalët e Urta 17:22.)23

Lejoni që të ketë diçka me tonalitet gazmor në jetën tuaj. Lejoni 
që të ketë argëtim dhe lumturi, një ndjenjë humori, aftësi për të 
qeshur me raste për gjëra që janë zbavitëse.24

Gjatë gjithë jetesës kini shumë argëtim e të qeshura. Jeta duhet 
gëzuar, jo thjesht duruar.25

4
Ungjilli është një mesazh ngadhënjimi për t’u 

përqafuar me entuziazëm, dashuri dhe optimizëm.

Unë qëndroj këtu sot si një optimist për sa i përket punës së Zotit. 
Unë nuk mund të besoj që Perëndia e ka ngritur punën e tij në tokë 
që të dështojë. Unë nuk mund të besoj që ajo po dobësohet. Unë e 
di që ajo po forcohet. . . . Unë kam një besim të thjeshtë dhe solemn 
që e drejta do të ngadhënjejë dhe e vërteta do të mbizotërojë.26

Përherë më ka ngjallur kureshtje historia e Kalebit, e Jozueut dhe 
e spiunëve të tjerë të Izraelit. Moisiu i udhëhoqi fëmijët e Izraelit 
në shkretëtirë. Në vitin e dytë të endjes së tyre, ai zgjodhi një për-
faqësues nga secili prej dymbëdhjetë fiseve që të vëzhgonin tokën 
e Kanaanit dhe të sillnin një raport lidhur me burimet e saj dhe nje-
rëzit e saj. Kalebi përfaqësonte fisin e Judës, Jozueu fisin e Efraimit. 
Dymbëdhjetë prej tyre shkuan në tokën e Kanaanit. Ata zbuluan se 
ajo ishte pjellore. Ata ishin larguar për dyzet ditë. Ata sollën me vete 
disa prej vileve që “kish[in] filluar të piqe[shin nga] rrushi” si provë 
e pjellorisë së tokës (Numrat 13:20).

Ata erdhën përpara Moisiut e Aaronit dhe të gjithë asamblesë 
së fëmijëve të Izraelit dhe thanë lidhur me tokën e Kanaanit: “Aty 
rrjedh me të vërtetë qumësht dhe mjaltë, dhe këto janë pemët e tij” 
(vargu 27).

Por dhjetë nga spiunët qenë viktima të vetë dyshimeve dhe frikës 
së tyre. Ata dhanë një raport negativ mbi numrin dhe shtatlartësinë 
e kanaanitëve. Ata nxorën përfundimin se ai popull “është më i 
fortë se ne” (vargu 31). Ata e krahasuan veten me karkaleca kun-
drejt gjigantëve që kishin parë në atë vend. Ata qenë viktima të vetë 
druajtjes së tyre.
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Atëherë Jozueu dhe Kalebi u ngritën para popullit dhe thanë: 
“Vendi që kemi përshkuar për ta vëzhguar është një vend i mirë, 
shumë i mirë.

Në rast se Zoti kënaqet me ne, do të na çojë në këtë vend dhe do 
të na japë neve, ‘një vend ku rrjedh qumësht dhe mjaltë’.

Vetëm mos ngrini krye kundër Zotit dhe mos kini frikë nga populli 
i vendit, sepse ai do të jetë ushqimi ynë; mbrojtja e tyre është larguar 
nga ata dhe Zoti është me ne; mos kini frikë nga ata” (14:7–9).

Por njerëzit qenë më të gatshëm t’u besonin dhjetë dyshuesve 
sesa t’i besonin Kalebit dhe Jozueut.

Atëherë ndodhi që Zoti shpalli se fëmijët e Izraelit duhet të en-
deshin në shkretëtirë për dyzet vite derisa brezi i atyre që kishin 
ecur me dyshim e frikë, të ndërronte jetë. Shkrimi i shenjtë shënon 
se “ata njerëz, që kishin përpiluar raportin e keq për vendin, vdiqën 
nga një plagë përpara Zotit.

Por Jozueu . . . dhe Kalebi . . . , mbetën të gjallë midis gjithë atyre 
që kishin shkuar të vëzhgonin vendin” (vargjet 37–38). Ata qenë të 
vetmit nga ai grup të cilët mbijetuan gjatë atyre katër dhjetëvjeçarëve 
të endjes dhe të cilët patën privilegjin të hynin në tokën e premtuar 
për të cilën kishin raportuar në një mënyrë pozitive.

Ne shohim disa njerëz rreth nesh që janë mospërfillës në lidhje me 
të ardhmen e kësaj vepre, që janë të plogësht, që flasin për kufizime, 
që shprehin frikë, që e kalojnë kohën duke kërkuar e duke shkruar 
rreth atyre që ata i konsiderojnë si dobësi, të cilat vërtet nuk kanë 
rëndësi. Me dyshim për të shkuarën e saj, ata nuk kanë largpamësi 
në lidhje me të ardhmen e saj.

Mirë qe thënë në lashtësi: “Kur nuk ka një vizion profetik, populli 
bëhet i shfrenuar” (Fjalët e Urta 29:18). Nuk ka vend në këtë vepër 
për ata që besojnë vetëm në ungjillin e mungesës së lumturisë e të 
shpresës. Ungjilli përbën lajme të mira. Ai është një mesazh nga-
dhënjimi. Është një çështje që duhet të përqafohet me entuziazëm.

Zoti nuk tha asnjëherë se nuk do të kishte telashe. Njerëzit tanë 
kanë njohur shqetësime të çdo lloji kur ata që e kanë kundërshtuar 
këtë vepër, u janë turrur atyre. Por besimi është shfaqur dukshëm 
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mes gjithë hidhërimeve të tyre. Kjo vepër ka ecur vazhdimisht përpa-
ra dhe kurrë nuk ka bërë ndonjë hap pas që nga zanafilla e saj. . . .

. . . Kjo është puna e të Plotfuqishmit. Nëse ne si individë bëjmë 
përpara, do të varet nga ne. Por Kisha kurrë nuk do të dështojë së 
bëri përpara. . . .

Kur Zoti e mori Moisiun te Vetja, Ai atëherë i tha Jozueut: “Ji i fortë 
dhe trim; mos ki frikë dhe mos u thyej, sepse Zoti, Perëndia yt, është 
me ty kudo që të shkosh” ( Jozueut 1:9). Kjo është puna e Tij. Kurrë 
mos e harroni atë. Përqafojeni atë me entuziazëm dhe dashuri.27

5
Me njohurinë që ne jemi të gjithë fëmijë të Perëndisë, 

ne mund të qëndrojmë pak më të patundur, të 
ngrihemi pak më lart dhe të jemi pak më të mirë.

Ka një prirje të trishtueshme në botën tonë sot që njerëzit ta ulin 
njëri- tjetrin. A e keni kuptuar ndonjëherë se nuk duhet shumë nga 
aspekti i fuqisë mendore për të bërë vërejtje që mund ta lëndojnë tjet-
rin? Provojeni të kundërtën e asaj. Përpiquni të jepni përgëzime. . . .

Në shoqërinë tonë ka gjithashtu një prirje të trishtë mes shumëve 
prej nesh që ta nënvleftësojnë veten. Njerëzit e tjerë mund të na 
duken se janë të sigurt në vetvete, por e vërteta është që shumica 
prej nesh kanë ndjenja inferioriteti. Gjëja e rëndësishme është të mos 
i flisni vetes rreth asaj. . . . Gjëja e rëndësishme është që të nxjerrim 
më të mirën nga gjithçka që kemi.

Mos e çoni dëm kohën tuaj duke u ndier keq për veten. Mos e 
nënvleftësoni veten. Mos harroni kurrë se ju jeni një fëmijë i Pe-
rëndisë. Ju keni një të drejtë hyjnore trashëgimie. Diçka nga vetë 
karakteri i Perëndisë është brenda jush.28

Ne këndojmë “Fëmi’ i Per’ndis’ Jam” (Himne, nr. 196). Ajo nuk 
është thjesht trillim, trillim poetik – ajo është e vërteta e gjallë. Ka 
diçka hyjnore brenda secilit prej nesh që ka nevojë për kultivim, që 
ka nevojë të dalë në shesh, që ka nevojë të gjejë vend për t’u shpre-
hur. Ju etër e nëna, mësojini fëmijët tuaj se ata janë, në një mënyrë 
shumë të drejtpërdrejtë, bijtë dhe bijat e Perëndisë. Nuk ka asnjë të 
vërtetë më të madhe në të gjithë botën sesa ajo – që të mendojmë 
se kemi diçka prej hyjnisë brenda nesh.29
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Besoni te vetja. Besoni në aftësinë tuaj për të bërë gjëra të mëdha 
e të mira. Besoni se asnjë mal nuk është aq i lartë sa nuk mund 
ta ngjitni atë. Besoni se asnjë stuhi nuk është aq e madhe sa nuk 
mund t’i mbijetoni asaj. . . . Ju jeni një fëmijë i Perëndisë, me aftësi 
të pafundme.30

Qëndroni pak më të patundur, ngrihuni pak më lart, jini pak më 
të mirë. Bëjeni përpjekjen shtesë. Ju do të jeni më të lumtur. Ju do 
të njihni një kënaqësi të re, një gëzim të ri në zemrën tuaj.31

Sigurisht do të ketë një numër problemesh gjatë udhës. Do të 
ketë vështirësi për t’u kaluar. Por ato nuk do të zgjatin përgjithmonë. 
[Perëndia] nuk do t’ju braktisë ju. . . .

Vështrojeni pozitiven. Dijeni se Ai po kujdeset për ju, që Ai i 
dëgjon lutjet tuaja dhe do t’u përgjigjet atyre, që Ai ju do dhe do ta 
bëjë atë dashuri të shfaqet.32

Ka kaq shumë nga ëmbëlsia dhe hijeshia, dhe e bukura mbi të 
cilën të ndërtojmë. Ne jemi pjesëtarë në ungjillin e Jezu Krishtit. 
Ungjilli do të thotë “lajme të mira”! Mesazhi i Zotit është një mesazh 
shprese dhe shpëtimi! Zëri i Zotit është një zë lajmesh të mira! Puna 
e Zotit është një punë arritjesh të lavdishme!

Në një orë të errët dhe të trazuar Zoti u tha atyre që i donte: 
“Zemra juaj mos u trondittë dhe mos u frikësoftë”. (Gjoni 14:27.)

Këto fjalë të mrekullueshme sigurie janë një dritë për secilin prej 
nesh. Tek ai ne me të vërtetë mund të kemi mirëbesim. Pasi ai dhe 
premtimet e tij nuk do të dështojnë kurrë.33

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Mendoni për këshillën e Presidentit Hinkli që të “kërkojmë . . . 

më thellë” për të mirën dhe të “kultivo[jmë] një qëndrim lumturie 
[dhe] një shpirt optimizmi” (pjesa 1). Përse kemi nevojë për këtë 
këshillë sot? Si mund të kultivojmë një qëndrim lumturie?

• Presidenti Hinkli tha që “rezultate të mrekullueshme” vijnë kur 
ne “lëmë një shpirt falënderimi që të na udhëheqë” (pjesa 2). Si 
mendoni, përse vijnë këto “rezultate të mrekullueshme”? Si be-
koheni ju kur keni një shpirt falënderimi?
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• Çfarë mendimesh keni për analogjinë e jetës që është “si një 
udhëtim me trenat e qëmotit”? (Shih pjesën 3.) Si ndikojnë “lajme[t 
e] mira” të ungjillit në mënyrën se si ju i qaseni atij udhëtimi?

• Si mendoni se gjen zbatim në jetën tonë historia e Kalebit dhe e 
Jozueut? (Shih pjesën 4.) Çfarë shembujsh keni parë të njerëzve 
që e përqafojnë ungjillin me entuziazëm? Nëse e shikojmë se 
ndihemi të shkurajuar, si mund ta rifitojmë optimizmin tonë? Çfarë 
përvojash e kanë rritur optimizmin tuaj për punën e Zotit?

• Si mendoni, përse ka një prirje për t’i nënvleftësuar të tjerët 
dhe veten? Si mund ta kapërcejmë këtë prirje? Çfarë mund të 
bëjmë ne, si individë dhe familje, për t’i ndihmuar të tjerët të 
“qëndroj[në] pak më të patundur” dhe të “ngrihe[n] pak më lart”? 
(Shih pjesën 5.)

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Gjoni 16:33; Filipianëve 4:13; Mosia 2:41; Alma 34:38; Ethëri 12:4; 

DeB 19:38–39; 128:19–23

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). Merrni parasysh të pyesni veten se si mund t’i 
zbatoni mësimet e ungjillit në shtëpi, në punë dhe në përgjegjësitë 
tuaja në Kishë.
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Trashëgimia Pioniere e 
Besimit dhe e Sakrificës

“Qoftë nëse keni prejardhje pioniere apo erdhët në Kishë 
vetëm dje, ju jeni pjesë e tërë kësaj tabloje madhështore 
për të cilën ata burra e gra ëndërruan. . . . Ata hodhën 

themelin. Neve na takon të ndërtojmë mbi të.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

Në përkushtimin e Tempullit të Kolumbusit në Ohajo, Presidenti 
Gordon B. Hinkli reflektoi mbi paraardhësit e tij pionierë. Më vonë, 
ai kujtoi:

“Ndërsa qëndroja i ulur në dhomën çelestiale, mendova rreth 
stërgjyshit tim. . . . Kohët e fundit, unë kisha vizituar vendin e tij të 
varrimit në Kanada vetëm pak në veri të vijës kufitare të Nju- Jorkut. 
. . . Ai vdiq në moshën e re 38- vjeçare.”

Kur stërgjyshi i Presidentit Hinkli vdiq, i biri, Ajra, i cili do të bëhej 
gjyshi i Presidentit Hinkli, nuk ishte as tre vjeç. Nëna e Ajrës shpejt 
u rimartua dhe brenda pak vitesh u zhvendos në Ohajo, pastaj në 
Ilinois. Ajo vdiq në vitin 1842, duke e lënë Ajrën jetim në moshën 
13- vjeçare. Duke vazhduar këtë histori, Presidenti Hinkli tha:

“Gjyshi im [Ajra Hinkli] u pagëzua në Navu dhe . . . më pas ka-
përceu rrafshinat në shtegtimin e [pionierëve]”. Gjatë atij udhëtimi 
në vitin 1850, “gruaja e re [e Ajrës] dhe [vëllai i tij nga nëna] vdiqën 
të dy në të njëjtën ditë. Ai bëri arkivole të thjeshta dhe i varrosi ata, 
dhe e mori fëmijën e tij foshnjë, dhe e mbarti atë deri në luginën 
[e Solt- Lejkut].

Me kërkesën e Brigam Jangut ai ndërtoi Kouv Fortin [Fortesën e 
Limanit], qe presidenti i parë i kunjit në Fillmor, [ Juta], dhe bëri një 
mijë gjëra të tjera për ta çuar përpara këtë punë.
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“Fuqia që i nxiti paraardhësit tanë ungjillorë, 
ishte fuqia e besimit te Perëndia.”
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Pastaj erdhi babai im. . . . Ai u bë presidenti i kunjit më të madh 
në Kishë me më shumë se 15.000 anëtarë.”

Mendimet e Presidentit Hinkli shpejt u kthyen nga paraardhësit 
e tij te pasardhësit e tij. Ai vazhdoi:

“Duke reflektuar mbi jetën e këtyre tre burrave, ndërsa isha ulur 
në tempull, unë ktheva shikimin nga vajza ime, vajza e saj, e cila 
është mbesa ime, dhe fëmijët e saj, stërnipërit e stërmbesat e mia. 
Unë papritmas kuptova se qëndroja pikërisht në mes të këtyre shtatë 
brezave – tre para meje dhe tre pas meje.

Në atë shtëpi të shenjtë dhe të shenjtëruar më kaloi nëpër mendje 
një ndjenjë e detyrimit të pamasë që më takonte mua t’ua kaloja të 
gjitha ato që kisha marrë si trashëgimi nga paraardhësit e mi, brezave 
që tani kanë ardhur pas meje.” 1

Përveç shprehjes së mirënjohjes për vetë paraardhësit e tij pionierë 
dhe trashëgiminë e pionierëve të hershëm të ditëve të mëvonshme, 
Presidenti Hinkli shpesh theksoi se anëtarët e Kishës nëpër botë 
janë pionierë sot. Në vitin 1997, ai u tha shenjtorëve të Guatemalës: 
“Këtë vit ne jemi duke përkujtuar 150- vjetorin e mbërritjes së pioni-
erëve mormonë në Luginën e Solt- Lejkut. Ata bënë një rrugë të gjatë 
me karro dhe karroca dore. Ata ishin pionierë. Por puna pioniere 
vazhdon të bëjë përpara. Në të gjithë botën ne kemi pionierë dhe 
ju jeni mes atyre pionierëve.” 2 Shenjtorëve në Tajlandë, ai u shpa-
lli: “Ju jeni pionierë në çuarjen përpara të punës së Zotit në këtë 
komb të madh” 3. Ndërsa vizitoi Ukrainën në vitin 2002, ai tha fjalë 
të ngjashme: “Kisha ka pasur pionierët e saj në ditët e hershme dhe 
ju jeni tani pionierë në këtë kohë” 4.

Kur Presidenti Hinkli foli për pionierët e hershëm, qëllimi i tij ishte 
shumë më i madh sesa përqendrimi tek ata që kanë jetuar në të 
kaluarën. Ai shikonte nga e ardhmja, duke shpresuar se besimi dhe 
sakrificat e këtyre shenjtorëve “do të bëheshin një shtysë detyruese 
për të gjithë ne, pasi secili prej nesh është një pionier në vetë jetën 
e tij, shpesh në vetë familjen e tij” 5.
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Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Me largpamësi, punë dhe mirëbesim në fuqinë e Perëndisë, 
duke punuar nëpërmjet tyre, pionierët e hershëm të 
ditëve të mëvonshme e bënë besimin e tyre realitet.

Qe me anë të besimit që një grup i vogël i të kthyerve të her-
shëm në besim [në lindje të Shteteve të Bashkuara] u shpërngulën 
nga Nju- Jorku për në Ohajo dhe nga Ohajo për në Misuri, dhe nga 
Misuri për në Ilinois në kërkimin e tyre për paqen dhe lirinë që ta 
adhuronin Perëndinë në përputhje me zërin e ndërgjegjes.

Qe me sytë e besimit që ata panë një qytet të bukur [Navunë] 
kur ecën për herë të parë nëpër kënetat e Komersit të Ilinoisit. 
Me bindjen se besimi pa vepra është i vdekur, ata e thanë atë 
moçalishte, ata projektuan një qytet, ata ngritën ndërtesa e shtëpi 
të shumta për adhurim e edukim dhe, duke i kurorëzuar të gjitha, 
një tempull të mrekullueshëm, në atë kohë godina më e shkëlqyer 
në të gjithë Ilinoisin.

. . . Përndjekja [shpejt pasoi], me turma përdhosëse dhe vrastare. 
Profeti i tyre u vra. Ëndrrat e tyre u shkatërruan. Përsëri qe me anë 
të besimit që ata u mblodhën tok sipas modelit që ai kishte përpiluar 
më parë, dhe u organizuan për një shpërngulje tjetër.

Me lot dhe zemra të brengosura ata lanë shtëpitë e tyre të re-
hatshme dhe vendet e tyre të punës. Ata hodhën shikimin pas nga 
tempulli i tyre i shenjtë dhe pastaj me besim i kthyen sytë drejt 
Perëndimit, të panjohur e të paeksploruar, dhe, ndërsa dëborat e 
dimrit ranë mbi ta, ata kaluan [lumin] Misisipi atë shkurt të vitit 1846 
dhe çanë rrugën e tyre baltake mbi stepën e Ajouas.

Me besim ata krijuan Lagjet Dimërore në [lumin] Misuri. Qindra 
vdiqën ndërsa murtaja, dizenteria dhe difteria i pakësuan në numër. 
Por besimi i përforcoi ata që mbijetuan. Ata varrosën të dashurit e 
tyre atje në një breg të rrëpirët mbi lumë dhe në pranverën e vitit 
1847 ata u nisën . . . drejt maleve të Perëndimit.

Qe me anë të besimit që Brigam Jangu e vëzhgoi luginën e 
[Solt- Lejkut], në atë kohë e nxehtë e jopjellore, dhe tha: “Ky është 
vendi”. Përsëri me anë të besimit, katër ditë më vonë, ai preku tokën 
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me bastunin e tij . . . dhe tha: “Këtu do të jetë tempulli i Perëndisë 
tonë”. [Tempulli i Solt- Lejkut], madhështor dhe i shenjtë, është një 
dëshmi e besimit, jo vetëm e besimit të atyre që e ndërtuan atë, 
por e besimit të atyre që tani e përdorin atë në një punë të madhe 
vetëmohuese dashurie.

U shkroi Pali hebrenjve: “Dhe besimi është siguria e gjërave që 
shpresohen, tregim i gjërave që nuk shihen”. (Hebrenjve 11:1.) Të 
gjitha arritjet e mëdha për të cilat kam folur dikur ishin vetëm “siguria 
e gjërave që shpresohen, tregim i gjërave që nuk shihen”. Por me 
largpamësi, me punë dhe mirëbesim në fuqinë e Perëndisë, duke 
punuar nëpërmjet tyre, ata e bënë besimin e tyre realitet.6

Fuqia që i nxiti paraardhësit tanë ungjillorë, ishte fuqia e besimit 
në Perëndi. Ishte e njëjta fuqi që bëri të mundur eksodin nga Egjipti, 
kalimin përmes Detit të Kuq, udhëtimin e gjatë përmes shkretëtirës 
dhe themelimin e Izraelit në Tokën e Premtuar. . . .

Ne kemi nevojë kaq shumë për zjarrin e fortë të atij besimi në 
Perëndinë e gjallë dhe në Birin e tij të gjallë, të ringjallur, pasi ky 
ishte besimi i madh, shtytës i paraardhësve tanë ungjillorë.

Një largpamje kishin ata, të jashtëzakonshme dhe më thelbësore 
nga të gjitha konsideratat e tjera. Kur arritën në perëndim, ata ishin 
një mijë milje, një mijë milje të lodhshme [1.600 kilometra] larg 
vendbanimeve më të afërta në lindje dhe tetëqind milje [1.300 kilo-
metra] nga ato në perëndim. Një njohje personale dhe individuale 
e Perëndisë, Atit të tyre të Amshuar, tek i cili ata mund të shikonin 
me besim, ishte thelbi i vërtetë i fuqisë së tyre. Ata besonin në atë 
urdhër të madhërishëm të shkrimeve të shenjta: “Shiko te Perëndia 
dhe jeto”. (Alma 37:47.) Me besim ata u përpoqën të bënin vullnetin 
e tij. Me besim ata lexuan dhe pranuan mësime hyjnore. Me besim 
ata punuan derisa u rrëzuan, gjithmonë me një bindje se do të kishte 
një raportim para atij që ishte Ati i tyre dhe Perëndia i tyre.7

Prapa nesh është një histori e lavdishme. Ajo është e stolisur me 
heroizëm, këmbëngulje në parim dhe besnikëri të paepur. Ajo është 
rezultat i besimit. Para nesh është një e ardhme e madhërishme. Ajo 
fillon sot. Ne nuk mund të pushojmë. Ne nuk mund ta ngadalësoj-
më shpejtësinë. Ne nuk mund ta ulim ritmin tonë apo zvogëlojmë 
hapin tonë.8
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2
Pionierët e hershëm shenjtorë të ditëve 

të mëvonshme e shikonin të ardhmen me 
një ëndërr madhështore për Sionin.

Është me vend që ne të ndalemi për t’u kushtuar respekt nderues 
atyre që hodhën themelin e kësaj vepre të madhe. . . . Qëllimi i tyre 
madhështor ishte Sioni [shih DeB 97:21; Moisiu 7:18]. Ata kënduan 
për atë. Ata ëndërruan rreth tij. Ai ishte shpresa e tyre e madhe. 
Udhëtimi i tyre epik duhet të qëndrojë përgjithmonë si një ndër-
marrje e pashoqe. Lëvizja e dhjetëra mijërave për në Perëndim ishte 
e mbushur me çdo kërcënim të përfytyrueshëm, përfshirë vdekjen, 
realiteti i zymtë i së cilës ishte i njohur për çdo varg karrosh dhe 
për çdo kompani karrocash dore.

Unë qëndroj me respekt nderues për Brigam Jangun. Ai e pa Lugi-
nën e Solt- Lejkut në vegim shumë kohë para se ta shikonte me sytë 
e tij natyrorë. Përndryshe, dyshoj se do të kishte ndaluar ndonjëherë 
këtu. Kishte toka më të gjelbra në Kaliforni dhe në Oregon. Kishte 
tokë më të thellë dhe më pjellore gjetkë. Kishte rrafshe të mëdha 
të pyllëzuara në vende të tjera, shumë më shumë ujë dhe klimë më 
të butë e të këndshme.

Kishte përrenj malorë këtu, është e vërtetë, por asnjëri prej tyre 
nuk ishte shumë i madh. Toka ishte krejtësisht e paprovuar. Asnjë 
parmendë nuk e kishte thyer ndonjëherë sipërfaqen e saj mjaft të 
ngurtë. Unë çuditem, unë thjesht çuditem, që Presidenti Jang do ta 
udhëhiqte një kompani të madhe . . . për në një vend ku kurrë më 
parë nuk kishte pasur një mbjellje dhe një korrje. . . .

Ata ishin të rraskapitur nga udhëtimi, këta pionierë. Ishin dashur 111 
ditë për t’i sjellë ata nga Lagjet Dimërore për në Luginën e Solt- Lejkut. 
Ata ishin të lodhur. Rrobat e tyre ishin grisur. Kafshët e tyre ishin ka-
pitur. Moti ishte i nxehtë dhe i thatë – moti i nxehtë i korrikut. Por ja 
ku ishin ata, duke shikuar nga e ardhmja dhe duke ëndërruar për një 
ëndërr të mijëvjeçarit, një ëndërr madhështore të Sionit.9

Një ditë më parë, unë qëndrova në doket e vjetra të Liverpulit 
të Anglisë. Nuk kishte praktikisht asnjë veprimtari mëngjesin e së 
premtes kur ne qemë atje. Por dikur ky ishte një zgjua i vërtetë 
bletësh. Gjatë viteve 1800, dhjetëra mijëra nga njerëzit tanë ecën 
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mbi të njëjtin kalldrëm me gur në të cilin ecëm ne. Ata erdhën nga 
anembanë Ishujve Britanikë dhe nga tokat e Europës, njerëz të kthy-
er në besim në Kishë. Ata erdhën me dëshmi në buzët e tyre dhe 
besim në zemrat e tyre. A ishte e vështirë t’i linin shtëpitë e tyre dhe 
të hidhnin hapin drejt së panjohurës së një bote të re? Sigurisht që 
ishte. Por ata e bënë atë me optimizëm dhe entuziazëm. Ata hipën 
në anije lundruese. Ata e dinin se kalimi i Atlantikut në rastin më 
të mirë do të ishte me rrezik. Ata shpejt zbuluan se, për pjesën më 
të madhe, ai qe i mjerueshëm. Ata jetuan në lagje të mbipopulluara 
javë pas jave. Ata duruan stuhi, lëngatë, sëmundje. Shumë vdiqën 
rrugës dhe u varrosën në det. Ai ishte një udhëtim i mundimshëm 
dhe i frikshëm. Ata kishin dyshime, po kishin. Por besimi i tyre u 
ngrit përmbi këto dyshime. Optimizmi i tyre u ngrit përmbi druajtjet 
e tyre. Ata kishin ëndrrën e tyre të Sionit dhe ata ishin në udhë e 
sipër për ta përmbushur atë.10

3
Shpëtimi i pionierëve të karrocave të dorës të Uillit dhe 
Martinit flet për vetë thelbin e ungjillit të Jezu Krishtit.

Unë ju çoj mbrapa në kohë në . . . tetor të vitit 1856. Të shtunën 
[më 4 tetor], Frenklin D. Riçards dhe një grusht bashkudhëtarësh 
mbërritën në luginën [e Solt- Lejkut]. Ata kishin udhëtuar nga Lagjet 
Dimërore me kuaj të fortë e karro të lehta dhe kishin qenë në gjendje 
t’ia dilnin për një kohë të shkurtër. Vëllai Riçards menjëherë kërkoi 
Presidentin Jang. Ai raportoi se kishte qindra burra, gra e fëmijë të 
shpërndarë nëpër shtegun e gjatë . . . për në luginën [e Solt- Lejkut]. 
Shumica e tyre ishin duke tërhequr karroca dore. . . . Përpara tyre 
shtrihej një shteg që ishte i përpjetë gjatë gjithë gjatësisë deri në 
Kontinental Divaid [pika më e lartë mesndarëse e kontinentit] me 
shumë e shumë milje përtej saj. Ata ishin në vështirësi të skajshme. 
. . . Të gjithë ata do të mbaronin, nëse nuk do të shpëtoheshin.

Unë mendoj se Presidenti Jang nuk fjeti atë natë. Mendoj që ima-
zhe të atyre njerëzve . . . të mjerë parakaluan nëpër mendjen e tij.

Mëngjesin tjetër ai . . . i tha popullit:

“Unë tani do t’i jap këtij populli çështjen dhe parathënien për 
pleqtë që mund të flasin. . . . Është kjo. . . . Shumë prej vëllezërve e 
motrave tona janë në rrafshina me karroca dore dhe ndoshta shumë 
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prej tyre tani janë rreth shtatëqind milje [1.100 kilometra] larg nga 
ky vend, dhe ata duhet të sillen këtu, ne duhet t’u dërgojmë ndihmë 
atyre. Parathënia do të jetë, ‘për t’i marrë ata këtu’.

Kjo është feja ime; ky është urdhri i Frymës së Shenjtë që unë 
zotëroj. Është që t’i shpëtojmë njerëzit.

Unë do t’u bëj thirrje Peshkopëve në këtë ditë. Unë nuk do të pres 
deri nesër, as deri të pasnesërmen, për 60 pendë të mira mushkash 
dhe 12 apo 15 karro. Unë nuk dëshiroj të dërgoj qé. Unë dëshiroj 
kuaj e mushka të mira. Ato janë në këtë Territor dhe ne duhet t’i 
përdorim. Gjithashtu 12 ton miell dhe 40 karrocierë të mirë, përveç 
atyre që do të drejtojnë pendët [e mushkave].

Unë do t’ju them të gjithëve ju se besimi, feja dhe shprehja e fesë 
suaj, kurrë nuk do të shpëtojnë asnjë shpirt prej jush në Mbretërinë 
Çelestiale të Perëndisë sonë, përveç nëse zbatoni pikërisht parime 
të tilla si ato që po ju mësoj tani. Shkoni dhe sillini këtu këta njerëz 

“kur shpëtuesit takuan shenjtorët e rraskapitur, 
ata dukeshin si engjëj nga qielli.”
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tani në rrafshina” (te LeRoy R. Hafen dhe Ann W. Hafen, Handcarts 
to Zion [1960], f. 120–121).

Atë pasdite, ushqime, shtresa dhe veshje në sasi të mëdha u 
mblodhën nga gratë.

Mëngjesin tjetër, kuajve u ishin mbathur patkonjtë dhe karrot 
ishin riparuar e ngarkuar.

Mëngjesin vijues, të martën, 16 pendë mushkash u nisën dhe u 
drejtuan për nga lindja. Deri në fund të tetorit 250 pendë morën 
udhën për të dhënë ndihmë.11

Kur shpëtuesit takuan shenjtorët e rraskapitur, ata dukeshin si en-
gjëj nga qielli. Njerëzit qanë me lot mirënjohjeje. Njerëzit e karrocave 
të dorës u çuan te karrocat me kuaj, në mënyrë që të udhëtonin më 
shpejt për në komunitetin e Solt- Lejkut.

Rreth dyqind vetë vdiqën, por një mijë u shpëtuan.12

Tregimet e [atyre] shenjtorëve të rraskapitur dhe të vuajtjes e 
vdekjes së tyre do të përsëriten sërish. . . . Tregimet e shpëtimit të 
tyre duhet të përsëriten sërish dhe sërish. Ato flasin për vetë thelbin 
e ungjillit të Jezu Krishtit.

. . . Unë jam mirënjohës që ne nuk kemi vëllezër e motra të ngecur 
në dëborë, duke ngrirë së ftohti e duke vdekur, ndërsa përpiqen 
për të arritur në . . . Sionin e tyre në male. Por ka njerëz, jo pak, 
rrethanat e të cilëve janë të dëshpëruara dhe të cilët bëjnë thirrje 
për ndihmë e lehtësim.

Ka kaq shumë njerëz që janë të uritur e të varfër anembanë kësaj 
bote, të cilët kanë nevojë për ndihmë. Unë jam mirënjohës që jam 
në gjendje të them se ne jemi duke ndihmuar shumë njerëz që nuk 
janë të besimit tonë, por nevojat e të cilëve janë serioze dhe për të 
cilët ne kemi burime për t’i ndihmuar. Por ne nuk duhet t’i hedhim 
sytë shumë larg [njerëzve tanë]. Ne kemi disa nga vetë njerëzit tanë 
që klithin në dhembje dhe vuajtje, dhe vetmi, dhe frikë. Është detyra 
jonë e madhërishme dhe solemne që t’u zgjatim dorën dhe t’i ndih-
mojmë, t’i lartësojmë, t’i ushqejmë nëse janë të uritur, të kujdesemi 
për shpirtin e tyre nëse janë të etur për të vërtetën dhe drejtësinë.

Ka kaq shumë të rinj që enden pa qëllim dhe përfshihen në 
udhën tragjike të drogës, bandave, imoralitetit dhe të gjitha llojeve 
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të telasheve që i shoqërojnë këto gjëra. Ka të veja që presin me ën-
dje zëra miqësorë dhe atë frymë shqetësimi plot merak që tregon 
dashuri. Ka nga ata që dikur ishin të ngrohtë në besim, por besimi 
i të cilëve është ftohur. Shumë prej tyre dëshirojnë të kthehen, por 
nuk dinë saktësisht se si ta bëjnë atë. Ata kanë nevojë për duar 
miqësore që zgjaten drejt tyre. Me pak përpjekje, shumë prej tyre 
mund të sillen për t’u ushqyer sërish me bollëk në tryezën e Zotit.

Vëllezërit e motrat e mia, do të shpresoja, do të lutesha, që secili 
prej nesh . . . t’ia dalë në kërkimin e atyre që kanë nevojë për ndih-
më, që janë në rrethana të dëshpëruara e të vështira, dhe t’i ngrenë 
ata lart me shpirtin e dashurisë drejt përqafimit të Kishës, ku duar 
të forta e zemra të dashura do t’i ngrohin, ngushëllojnë, mbështetin 
e vënë në udhën e jetës së lumtur e frytdhënëse.13

4
Secili prej nesh është një pionier.

Është gjë e mirë të shikojmë nga e kaluara për të fituar vlerësim 
për të tashmen dhe perspektivë për të ardhmen. Është gjë e mirë të 
shikojmë virtytet e atyre që kanë jetuar më parë, për të fituar forcë 
për çfarëdo që shtrihet përpara. Është gjë e mirë të reflektojmë për 
punën e atyre që kanë punuar aq shumë e fituar aq pak në këtë 
botë, por nga ëndrrat dhe planet e hershme të të cilëve, të ushqyera 
aq mirë, ka ardhur një korrje e madhe, përfitues të së cilës jemi ne. 
Shembulli i tyre i madh mund të bëhet një shtysë detyruese për të 
gjithë ne, pasi secili prej nesh është një pionier në vetë jetën e tij, 
shpesh në vetë familjen e tij dhe shumë prej nesh veprojnë si pio-
nierë përditë në përpjekjen për të krijuar rrënjë të ungjillit në pjesë 
të largëta të botës.14

Ne jemi ende duke vepruar si pionierë. Ne kurrë nuk kemi 
pushuar së vepruari si pionierë që nga koha . . . kur populli ynë 
u largua nga Navuja dhe erdhi .  .  . përfundimisht në luginën e 
Solt- Lejkut të Madh. Pati aventurë në të. Por qëllimi i saj ishte të 
gjendej një vend ku ata të mund të vendoseshin e ta adhuronin 
Perëndinë sipas diktatit të ndërgjegjes. . . .

Tani, ne jemi ende duke u shtrirë anembanë botës në vende ku 
[dikur] mezi dukej se mund të hyhej. . . . Unë e kam dëshmuar per-
sonalisht rritjen e Kishës në Filipine. Qe privilegji im të hapja punën 
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misionare atje në vitin 1961, kur ne qemë në gjendje të gjenim një 
anëtar vendas filipinas të Kishës në një takim që e mbajtëm në maj 
të vitit 1961. [Në vitin 1996] ne qemë në Manila dhe patëm një grum-
bullim . . . me rreth 35.000 veta në atë Araneta Koliseum të madhe. 
. . . Për mua është një mrekulli [që nga koha] kur e hapëm punën 
në atë tokë të madhe të Filipineve [shih faqen 30 për më shumë në 
lidhje me këtë përvojë].

Ne jemi duke u shtrirë gjithkund dhe kjo kërkon të veprosh si 
pionier. Misionarët tanë nuk jetojnë nën rrethanat më të mira kur 
shkojnë në disa nga këto zona, por ata shkojnë përpara dhe e bëjnë 
punën e tyre, dhe ajo jep fryt. Shpejt ne kemi një numër të vogël 
anëtarësh, pastaj njëqind anëtarë dhe pastaj pesëqind anëtarë, dhe 
pastaj njëmijë anëtarë.15

Ditët e të vepruarit si pionierë në Kishë janë ende me ne; ato 
nuk mbaruan me karro të mbuluara e karroca dore. . . . Pionierët 

“Qoftë nëse keni prejardhje pioniere apo erdhët në kishë vetëm dje, ju jeni 
pjesë e tërë kësaj tabloje madhështore për të cilën ata burra e gra ëndërruan.”
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gjenden mes misionarëve që japin mësim ungjillin, dhe ata gjenden 
mes të kthyerve në besim që vijnë në Kishë. Zakonisht është e vësh-
tirë për secilin prej tyre. Ajo përherë përfshin sakrificë. Ajo mund 
të përfshijë përndjekje. Por këto janë kosto që shlyhen me dëshirë, 
dhe çmimi që paguhet, është po aq i vërtetë sa ishte çmimi i atyre 
që kapërcyen rrafshinat në përpjekjen e madhe pioniere më shumë 
se një shekull më parë.16

Qoftë nëse keni prejardhje pioniere apo erdhët në Kishë vetëm 
dje, ju jeni pjesë e tërë kësaj tabloje madhështore për të cilën ata 
burra e gra ëndërruan. Ajo e tyrja qe një ndërmarrje e madhëri shme. 
Kjo e jona është një përgjegjësi e madhe, e vazhdueshme. Ata ho-
dhën themelin. Neve na takon detyra të ndërtojmë mbi të.

Ata shënuan shtegun dhe udhëhoqën rrugën. Neve na takon 
detyra ta zmadhojmë dhe zgjerojmë, dhe forcojmë atë shteg derisa 
të përfshijë të tërë tokën. . . . Besimi qe parimi udhëheqës në ato 
ditë të vështira. Besimi është parimi udhëheqës të cilit ne duhet t’i 
bindemi sot.17

5
Ne i nderojmë sakrificat dhe trashëgiminë e 
pionierëve duke ndjekur shembullin e tyre 

dhe duke ndërtuar mbi themelin e tyre.

Sa gjë e mrekullueshme është që të kemi një trashëgimi të madhe, 
vëllezërit dhe motrat e mia. Sa gjë madhështore të dimë se kemi 
ata që kanë jetuar para nesh dhe kanë shënuar udhën ku ne duhet 
të ecim, duke dhënë mësim ato parime të mëdha e të përjetshme 
që duhet të jenë yjet udhëheqës të jetës sonë dhe të atyre që do të 
vijnë pas nesh. Ne sot mund ta ndjekim shembullin e tyre. Pionierët 
ishin njerëz me besim të madh, me besnikëri të jashtëzakonshme, 
zell të paimagjinueshëm dhe me integritet moral absolutisht të fortë 
dhe të paepur.18

Ne qëndrojmë sot si marrësit e përpjekjes së madhërishme të 
[pionierëve]. Shpresoj të jemi falënderues. Shpresoj se ne mbartim 
në zemrat tona një ndjenjë të thellë mirënjohjeje për të gjitha gjërat 
që ata kanë bërë për ne.

. . . Ashtu si gjëra të mëdha priteshin prej tyre, po kështu priten 
nga ne. Ne vëmë re atë që bënë ata me atë që kishin. Ne kemi shumë 
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më tepër, me një sfidë mbizotëruese për të bërë përpara dhe për të 
ndërtuar mbretërinë e Perëndisë. Ka kaq shumë për të bërë. Ne kemi 
një urdhër hyjnor për t’ia çuar ungjillin çdo kombi, fisi, gjuhe dhe 
populli. Ne kemi një detyrë për të dhënë mësim e për të pagëzuar 
në emrin e Zotit Jezu Krisht. Tha Shpëtimtari i ringjallur: “Dilni në 
mbarë botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese” [Marku 16:15]. . . .

Stërgjyshërit tanë hodhën një themel të fortë dhe të mahnitshëm. 
Tani, e jona është mundësia e madhërishme për të ndërtuar një 
strukturë mbi tokë, e gjitha e lidhur mirë si një e tërë me Krishtin si 
gurin kryesor të qoshes.19

Ju jeni fryti i të gjithë planifikimit [të pionierëve] dhe të gjithë pu-
nës së tyre. . . . Sa popull i mrekullueshëm ishin ata. Nuk ka asgjë të 
ngjashme me përpjekjen e tyre të jashtëzakonshme në të gjithë his-
torinë. . . . Zoti e bekoftë kujtimin e tyre për të mirën tonë. Kur udha 
duket e vështirë, kur jemi të shkurajuar duke menduar se gjithçka 
ka humbur, ne mund të kthehemi nga ata dhe të shohim se sa më 
e keqe ishte gjendja e tyre. Kur e pyesim veten për të ardhmen, ne 
mund të shikojmë nga ata dhe shembulli i tyre i madh i besimit. . . .

Me një trashëgimi kaq të madhe, ne duhet të bëjmë përpara. Ne 
kurrë nuk duhet të reshtim. Ne duhet t’i mbajmë kokat tona lart. 
Ne duhet të ecim me integritet moral. Ne duhet të “bëj[më] ç’ësht’ 
e drejt’ [dhe] pasojat le t’vazhdojnë” (“Bëj Ç’Ësht’ e Drejt’”, Himne, 
1985, nr. 149).20

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Përse besimi ishte thelbësor për pionierët që dëshironin të mbli-

dheshin në Luginën e Solt- Lejkut? (Shih pjesën 1.) Si e vunë ata 
besimin e tyre në veprim? Si mund ta vëmë ne besimin tonë në 
veprim për të bërë të ndodhë e “ardhm[ja] e madhërishme” për-
para nesh?

• Presidenti Hinkli na mësoi se pionierët e hershëm shikonin nga e 
ardhmja, me Sionin si “qëllimi[n e] tyre madhështor”, “shpres[ën] 
e tyre [të] madhe” dhe “ënd[rrën]” e tyre (pjesa 2). Përse mendo-
ni se kjo ishte një forcë kaq e fuqishme shtytëse për pionierët e 
hershëm? Çfarë shpresash të ngjashme na japin shtysë ne sot?
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• Çfarë ju bën përshtypje te historia e Presidentit Hinkli për shpë-
timin e pionierëve të karrocave të dorës të Uillit dhe Martinit? 
(Shih pjesën 3.) Si e tregon thirrja për shpëtim e Brigam Jangut 
frymëzimin e tij profetik? Çfarë mund të mësojmë ne nga ata që iu 
përgjigjën thirrjes së tij? Çfarë mund të bëjmë ne për të shpëtuar 
dhe për të ngritur ata që janë në nevojë sot?

• Si ju ndihmon të shikuarit nga e kaluara “për të fituar vlerësim 
për të tashmen dhe perspektivë për të ardhmen”? (Shih pjesën 
4.) Në cilat mënyra është secili prej nesh një pionier?

• Përse është gjë e mirë për ne që t’i nderojmë pionierët e hershëm? 
(Shih pjesën 5.) Në ç’kuptim janë të gjithë anëtarët e Kishës të 
bekuar nga besimi dhe sakrificat e atyre pionierëve? Si mund të na 
ndihmojnë shembujt e pionierëve të hershëm ndërsa përballemi 
me sfida?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Mateu 25:40; Ethëri 12:6–9; DeB 64:33–34; 81:5; 97:8–9; 98:1–3

Ndihmë për Mësimdhënien
“Diskutimet kuptimplote janë thelbësore për pjesën më të madhe 

të mësimdhënies së ungjillit. . . . Nëpërmjet diskutimeve të udhë-
hequra mirë, interesi dhe vëmendja e nxënësve rritet. Çdo person 
i pranishëm mund të nxitet që të përfshihet aktivisht në procesin 
e të mësuarit. . . . Bëni pyetje që nxitin komente të menduara, dhe 
ndihmojini individët që të përsiatin me të vërtetë për ungjillin” 
 (Teaching, No Greater Call [1999], f. 63).
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“secila prej jush është një bijë e Perëndisë. Mendoni thellë mbi 
tërë kuptimin e mrekullueshëm të atij fakti të vetëm suprem.”
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Bija të Perëndisë

“E mahnitshme është fuqia e grave me besim.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

Gjatë gjithë jetës së tij, Gordon B. Hinkli shprehu vlerësim për 
aftësitë dhe kontributet e grave. Ai gjithashtu shprehu dëshminë e tij 
të fortë për rëndësinë e grave në planin e përjetshëm të Perëndisë. 
Ai gjente kënaqësi te mundësitë në rritje të grave, si edhe te besimi i 
tyre te Shpëtimtari dhe përkushtimi ndaj familjeve të tyre dhe Kishës.

Nëna e Gordon B. Hinklit, Ada, ishte e zgjuar dhe e arsimuar 
dhe kishte dashuri për letërsinë, muzikën dhe artin. Në moshën 
29- vjeçare, ajo u martua me vejanin Brajënt Hinkli dhe mori mbi 
vete përgjegjësinë e tetë fëmijëve, të cilët ishin të pikëlluar për 
vdekjen e nënës së tyre. Ajo i ushqeu ata me dashuri, u dha atyre 
mbështetjen që u nevojitej, dhe mësoi të administronte një familje 
të madhe. Gordoni ishte i pari nga pesë fëmijët që u lindën Adës 
dhe Brajëntit. Edhe pse Ada vdiq kur Gordoni ishte 20 vjeç, më-
simet dhe shembulli i saj mbetën një forcë për të mirë gjatë gjithë 
jetës së tij. Kur fliste për të, ai gjithmonë përmendte ndikimin e saj 
të pamasë tek ai.

Gruaja e Gordon B. Hinklit, Marxhëri Pei, pati gjithashtu një 
ndikim të thellë tek ai. Ajo ishte një grua e fortë, e cila ishte e për-
kushtuar ndaj ungjillit të Jezu Krishtit. Ajo kishte besim të jashtëza-
konshëm, një prirje gazmore dhe një dashuri për jetën. Në një letër 
të dhembshur drejtuar asaj, Presidenti Hinkli shprehte dashurinë 
dhe respektin e tij:

“Ne kemi udhëtuar anekënd së bashku. Ne kemi vizituar çdo 
kontinent. Ne kemi zhvilluar takime në qytetet e mëdha të botës 
dhe në shumë më të vogla. . . . Ne kemi folur me miliona njerëz të 
cilët të kanë vlerësuar ty aq shumë. Me fjalët e tua të afrueshme ti 
ke fituar dashurinë e tërë atyre që të kanë dëgjuar. Arsyetimi yt i 



k a P i T U l l i  5

100

mirë e me këmbë në tokë, mprehtësia jote shkëlqyese e plot freski, 
urtësia jote e qetë dhe e pamunguar dhe besimi yt i jashtëzakon-
shëm e gjithnjë i qëndrueshëm kanë fituar zemrat e të gjithë atyre 
që të kanë dëgjuar. . . . Ëndja jote e zjarrtë për lexim dhe kërkimi yt 
i vazhdueshëm për dije të kanë mbajtur syçelë dhe plot freski gjatë 
një jete të gjatë dhe të frytshme.” 1

Presidenti Hinkli foli shpesh rreth natyrës hyjnore të grave dhe 
i nxiti ato të shkonin përpara drejt arritjesh dhe një besimi më të 
madh. Për të rejat, ai shpalli: “Ju jeni vërtet një bijë e të Plotfuqishmit. 
Nuk ka kufij për potencialin tuaj. Nëse do ta merrni nën kontroll 
jetën tuaj, e ardhmja është e mbushur me mundësi dhe kënaqësi. 
Nuk mund t’ia lejoni vetes të harxhoni kot talentet ose kohën tuaj. 
Mundësi të mëdha gjenden para jush.” 2 Për sa u përket grave të 
rritura, ai tha: “Bota ka nevojë për ndikimin e grave dhe dashurinë 
e tyre, ngushëllimin e tyre dhe forcën e tyre. Mjedisi ynë i ashpër 
ka nevojë për zërat e tyre inkurajues, bukurinë që duket se sho-
qëron natyrën e tyre, frymën e dashurisë hyjnore që ato e kanë 
trashëguar.” 3

Në konferencën e përgjithshme pas vdekjes së shoqes së tij të 
dashur, Marxhërisë, Presidenti Hinkli e mbylli një prej bisedave të 
tij me këtë shprehje të përzemërt mirënjohjeje: “Sa mirënjohës jam, 
sa mirënjohës duhet të jemi të gjithë ne, për gratë në jetën tonë. 
Perëndia i bekoftë ato. Dashuria e Tij e madhe pikoftë si vesë mbi 
to dhe i kurorëzoftë me shkëlqim dhe bukuri, hir dhe besim.” 4

Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Gratë kanë një vend të lartë dhe të shenjtë 
në planin e përjetshëm të Perëndisë.

Secila prej jush është një bijë e Perëndisë. Mendoni thellë mbi 
tërë kuptimin e mrekullueshëm të atij fakti të vetëm suprem. . . .

Unë ju kujtoj fjalët e thëna nga Profeti Jozef grave të Shoqatës së 
Ndihmës në prill të vitit 1842. Tha ai: “Nëse shkoni baras me privi-
legjet tuaja, engjëjt nuk do të ngurrojnë të bëhen shoqëruesit tuaj” 
[Mësimet e Presidentëve të Kishës: Jozef Smith (2009), f. 484]. Çfarë 
potenciali i mahnitshëm gjendet brenda jush.5
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Ju jeni shumë të çmuara, çdonjëra prej jush. . . . Ju zini një vend 
të lartë dhe të shenjtë në planin e përjetshëm të Perëndisë, Atit tonë 
në Qiell. Ju jeni bijat e Tij, të çmuara për Atë, të dashura për Atë 
dhe shumë të rëndësishme për Të. Plani i Tij i madh nuk mund të 
ketë sukses pa ju.6

Më lejoni t’ju them motra që ju nuk zini një vend dytësor në 
planin e Atit tonë për lumturinë dhe mirëqenien e përjetshme të 
fëmijëve të Tij. Ju jeni një pjesë absolutisht thelbësore e atij plani. 
Pa ju plani nuk do të mund të funksiononte. Pa ju i tërë programi 
do të pengohej.7

Ju është dhënë si trashëgimi e juaja diçka e bukur, e shenjtë dhe 
hyjnore. Kurrë mos e harroni atë. Ati juaj i Përjetshëm është Mjeshtri 
i madh i universit. Ai sundon mbi gjithçka, por Ai gjithashtu do të 
dëgjojë lutjet tuaja si bijat e Tij dhe do t’ju dëgjojë kur i flisni Atij. Ai 
do t’u përgjigjet lutjeve tuaja. Ai nuk do t’ju lërë vetëm.8

2
Këshilla e Zotit për Ema Smithin gjen zbatim për të gjithë.

Seksioni i njëzetepestë i Doktrinës e Besëlidhjeve . . . është një 
zbulesë dhënë nëpërmjet Profetit Jozef gruas së tij, Emës. . . . I tha 
ai Emës dhe secilit prej nesh:

“Një zbulesë unë të jap ty lidhur me vullnetin tim; dhe nëse ti je 
besnike dhe ecën në shtigjet e virtytit përpara meje, unë do ta ruaj 
jetën tënde dhe ti do të marrësh trashëgimi në Sion” [DeB 25:2; shih 
edhe vargun 16]. . . .

Në një masë shumë të madhe secili prej nesh mban çelësin për 
bekimet e të Plotfuqishmit për ne. Nëse e duam bekimin, ne duhet 
të paguajmë çmimin. Një pjesë e atij çmimi qëndron në të qenit 
besnik. Besnikë ndaj çfarë gjëje? Besnikë ndaj vetes, asaj që është 
më e mira brenda nesh. Asnjë grua nuk mund t’ia lejojë vetes që ta 
poshtërojë veten, ta nënvleftësojë veten, t’i ulë aftësitë e saj apo ka-
pacitetet e saj. Le të jetë secila besnike ndaj cilësive të madhërishme, 
hyjnore që janë brenda saj. Jini besnike ndaj ungjillit. Jini besnike 
ndaj Kishës. Ne kemi gjithë ata njerëz rreth nesh që po përpiqen ta 
gërryejnë atë, të kërkojnë dobësi në udhëheqësit e saj të hershëm, 
të gjejnë faj në programet e saj, të flasin me kritika rreth saj. Unë 
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ju jap dëshminë time se ajo është puna e Perëndisë dhe se ata që 
flasin kundër saj, po flasin kundër tij.

Jini besnike ndaj tij. Ai është burimi i vetëm i vërtetë i forcës suaj. 
Ai është Ati juaj në Qiell. Ai jeton. Ai i dëgjon dhe u përgjigjet lutjeve. 
Jini besnike ndaj Perëndisë.

Zoti vazhdoi, duke i thënë Emës: “Nëse ti . . . ecën në shtigjet e 
virtytit”.

Unë mendoj se çdo grua . . . e kupton domethënien e asaj. Ndiej 
se ato fjalë i ishin dhënë Ema Smithit, dhe për pasojë të gjithëve ne, 
si një kusht që duhej respektuar në qoftë se [duam] të marrim një 
trashëgimi në mbretërinë e Perëndisë. Mungesa e virtytit është plo-
tësisht e papajtueshme me bindjen ndaj urdhërimeve të Perëndisë. 
Nuk ka asgjë më të bukur sesa virtyti. Nuk ka asnjë forcë që është 
më e madhe sesa forca e virtytit. Nuk ka asnjë fisnikëri tjetër të ba-
rabartë me fisnikërinë e virtytit. Nuk ka asnjë cilësi më të hijshme, 
asnjë stoli më tërheqëse. . . .

Ema u thirr “zonjë e zgjedhur” [DeB 25:3]. Domethënë, duke për-
dorur një varg tjetër të shkrimit të shenjtë, ajo ishte një “shërbëtore 
e zgjedhur e Zotit”. (Shih Moroni 7:31.) Secila prej jush është një 
zonjë e zgjedhur. Ju jeni shkëputur nga bota si pjesëtare të ungjillit 
të rivendosur të Jezu Krishtit. Ju e keni bërë zgjedhjen tuaj dhe, 
nëse po jetoni të denja për të, Zoti do t’ju nderojë ju në të dhe do 
t’ju lartësojë. . . .

Ema do të shugurohej 9 nën dorën e Jozefit “për të sqaruar shkri-
met e shenjta dhe për ta këshilluar kishën, ashtu siç do të të jepet 
me anë të Shpirtit tim” [DeB 25:7].

Ajo duhej të ishte një mësuese. Ajo duhej të ishte një mësuese e 
drejtësisë dhe e së vërtetës. Pasi Zoti i tha asaj lidhur me këtë thirrje: 
“Ti do të marrësh Frymën e Shenjtë dhe koha jote duhet t’u kushtohet 
të shkruarit dhe të lexuarit të shumtë” [DeB 25:8].

Ajo duhej të studionte ungjillin. Ajo duhej të studionte edhe gjërat 
e botës në të cilën jetonte. Kjo u bë e qartë në zbulesat e mëpasshme 
që gjejnë zbatim për të gjithë ne. Ajo duhej t’ia kushtonte kohën e 
saj “të lexuarit të shumtë”. Ajo duhej të shkruante, duke i shprehur 
mendimet e saj.
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Juve, grave të sotme, qofshi të moshuara apo të reja, a mund t’ju 
sugjeroj që të shkruani, që të mbani ditarë, që t’i shprehni mendimet 
tuaja në letër. Të shkruarit është një disiplinë e fortë. Ajo është një 
përpjekje e jashtëzakonshme mësimore. Ajo do t’ju ndihmojë në 
mënyra të ndryshme dhe ju do të bekoni jetën e shumë njerëzve. . . .

Në gjuhën e zbulesës, [Ema] duhej të “sqar[onte] shkrimet e shenjta 
dhe . . . ta këshill[onte] kishën, ashtu siç do të të jepet me anë të 
Shpirtit tim”.

Çfarë porosie e jashtëzakonshme drejtuar asaj dhe të gjitha grave 
të kësaj Kishe. Duhet mësim, duhet përgatitje, duhet organizim i 
mendimit, duhet një sqarim i shkrimeve të shenjta, duhet një këshi-
llim për vepra të mira siç drejtoheni nga Shpirti i Shenjtë.

Zoti vazhdoi: “Dhe në të vërtetë unë të them se ti duhet të lësh 
mënjanë gjërat e kësaj bote dhe të kërkosh gjërat e një më të mire” 
[DeB 25:10].

Unë ndiej se ai nuk po i thoshte Emës se ajo nuk duhej të ndihej 
e shqetësuar rreth një vendi për të banuar, rreth ushqimit në tavoli-
nën e saj dhe rreth veshjes. Ai po i thoshte asaj se ajo nuk duhej të 
fiksohej pas këtyre gjërave, ashtu siç shumë prej nesh priren të jenë. 
Ai po i thoshte asaj t’i përqendronte mendimet e saj te gjërat më të 
larta të jetës, te gjërat e drejtësisë dhe mirësisë, çështjet e bamirësisë 
dhe dashurisë për të tjerët, gjërat e përjetësisë. . . .

Duke vazhduar, Zoti tha: “Prandaj, gëzohu në zemrën tënde e 
ngazëllehu dhe kapu pas besëlidhjeve që ke bërë” [DeB 25:13].

Unë besoj se ai po i thotë secilit prej nesh të jetë i lumtur. Ungjilli 
është një çështje gëzimi. Ai na jep një arsye për gëzim. Sigurisht 
ka periudha pikëllimi. Sigurisht ka çaste meraku dhe ankthi. Ne të 
gjithë shqetësohemi. Por Zoti na ka thënë të gëzohemi në zemrën 
tonë dhe të ngazëllehemi.10

3
Nënat kanë një thirrje të shenjtë për t’i rritur 

fëmijët e tyre në drejtësi dhe të vërtetë.

Forca e vërtetë e çdo kombi, shoqërie ose familjeje qëndron në 
ato cilësi të karakterit që janë fituar në pjesën më të madhe nga 
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fëmijët të cilët kanë marrë mësim në mënyrën e përditshme, të qetë 
e të thjeshtë të nënave.11

Është shtëpia ajo që prodhon fidanët për brezat e ardhshëm. Unë 
shpresoj që ju nëna do ta kuptoni se, në fund të fundit, ju nuk keni 
përgjegjësi më detyruese, as ndonjë detyrë me shpërblime më të 
mëdha sesa edukimi që u jepni fëmijëve tuaj në një mjedis sigurie, 
paqeje, shoqërimi, dashurie dhe shtyse për t’u rritur e vepruar mirë.12

Unë ju kujtoj juve nëna kudo shenjtërinë e thirrjes suaj. Askush 
tjetër nuk mund ta zërë vendin tuaj në mënyrë të përshtatshme. 
Asnjë përgjegjësi nuk është më e madhe, asnjë detyrim nuk është 
më shtrëngues sesa që t’i rritni me dashuri dhe paqe, dhe integritet 
moral ata që keni sjellë në botë.13

Rritini fëmijët tuaj në dritë e të vërtetë. Mësojini të luten ndërsa 
janë të njomë. Lexojuni atyre nga shkrimet e shenjta ndonëse ata 
mund të mos e kuptojnë gjithçka që lexoni. Mësojuni atyre të pagu-
ajnë të dhjetat dhe ofertat e tyre që nga paratë e para fare që do të 
marrin. Lëreni këtë praktikë të bëhet zakon në jetën e tyre. Mësojuni 
bijve tuaj ta nderojnë grarinë. Mësojuni bijave tuaja të ecin me virtyt. 
Pranoni përgjegjësi në Kishë dhe mirëbesoni se Zoti do t’ju bëjë të 

“Perëndia ju bekoftë ju, nëna! . . . ju do të jeni të pranishme, 
ju duhet të jeni të pranishme, si forca për një brez të ri.”
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afta për çdo thirrje që mund të merrni. Shembulli juaj do të vendosë 
një model për fëmijët tuaj.14

Perëndia ju bekoftë ju, nëna! Kur të gjitha fitoret dhe disfatat e 
përpjekjeve njerëzore të jenë mbajtur shënim, kur pluhuri i beteja-
ve të jetës të fillojë të bjerë, kur gjithçka për të cilën punojmë kaq 
fort në këtë botë zaptimi, të shuhet para syve tanë, ju do të jeni të 
pranishme, ju duhet të jeni të pranishme, si forca për një brez të ri, 
lëvizja përparuese përherë- përmirësuese e racës njerëzore. Cilësia 
e brezit të ri do të varet nga ju.15

4
Gratë kanë përgjegjësi të mëdha në punën e shpëtimit.

Ka forcë dhe zotësi të madhe në gratë e kësaj Kishe. Ka udhëheqje 
dhe udhërrëfim, njëfarë shpirti pavarësie dhe prapëseprapë ndjenjë 
të madhe përmbushjeje në të qenit pjesë e kësaj, mbretërisë së Zotit, 
dhe në të punuarit dorë për dore me [mbajtësit e] priftëri[së] për ta 
çuar atë përpara.16

Perëndia u ka dhënë grave të kësaj kishe një punë për të bërë në 
ndërtimin e mbretërisë së tij. Ajo përfshin të gjitha aspektet e treshes 
sonë të madhe të përgjegjësisë – që është, e para, t’i mësojmë ungji-
llin botës; e dyta, të forcojmë besimin dhe të ndërtojmë lumturinë e 
anëtarësisë së Kishës; dhe, e treta, ta çojmë përpara punën e madhe 
të shpëtimit për të vdekurit.17

Gratë në Kishë janë bashkëpunëtore me vëllezërit e tyre në çu-
arjen përpara të kësaj pune të fuqishme të Zotit. . . . Gratë mbajnë 
përgjegjësi të jashtëzakonshme dhe ato janë përgjegjëse për për-
mbushjen e atyre përgjegjësive. Ato drejtojnë vetë organizatat e tyre 
dhe ato organizata janë të fuqishme e të gjalla dhe janë forca me 
rëndësi për mirë në botë. Ato qëndrojnë në një rol bashkëpunimi 
me priftërinë, të gjithë duke u përpjekur së bashku për të ndërtuar 
mbretërinë e Perëndisë në tokë. Ne ju nderojmë dhe ju respektojmë 
për zotësinë tuaj. Ne presim udhëheqje e forcë dhe rezultate mbre-
sëlënëse nga administrimi prej jush i organizatave për të cilat ju jeni 
përgjegjëse. Ne ju mbështetim e përkrahim ju si bija të Perëndisë 
që punoni në një bashkëpjesëmarrje të madhe për ta ndihmuar atë 
që të bëjë të ndodhë pavdekësia dhe jeta e përjetshme e të gjithë 
bijve dhe bijave të Perëndisë.18
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5
Shoqata e Ndihmës është një burim 

bekimesh të pamatshme.

Gratë e Shoqatës së Ndihmës janë me të vërtetë të rrethuara për-
jetësisht në krahët e Zotit tonë. Sipas gjykimit tim, kjo është organi-
zata më e madhe e grave në mbarë botën. Është një krijim i dhënë 
nga Perëndia. Jozef Smithi foli dhe veproi si profet kur organizoi 
Shoqatën e Ndihmës në vitin 1842.19

Është me rëndësi kaq të jashtëzakonshme që gratë e Kishës të 
qëndrojnë të forta dhe të patundura për atë çka është e drejtë dhe 
e përshtatshme në planin e Zotit. Jam i bindur se nuk ka askund 
ndonjë organizatë që të barazohet me Shoqatën e Ndihmës së kësaj 
Kishe. . . . Nëse [anëtaret e saj] do të jenë të bashkuara e të flasin 
me një zë, forca e tyre do të jetë e pallogaritshme.20

Mora pjesë në një konferencë kunji ku një e re, presidente e Sho-
qatës së Ndihmës së një lagjeje të beqarëve, foli rreth shërbimit dhe 
mundësisë së madhe që i jepnin vetes të rejat në lagjen e saj. Ju e 
keni të gjithë këtë. Ju keni vetë organizatën tuaj. Ju keni udhëheqëse 
të zonja që t’ju këshillojnë. Ju keni ato që do të shtrijnë dorën për ju 
për t’ju ndihmuar në periudhat tuaja të shqetësimit dhe fatkeqësisë.21

Kush mund t’i njehsojë ndikimet mrekullibërëse në jetën e mi-
liona grave njohuria e të cilave është rritur, largpamësia e të cilave 
është zmadhuar, jetët e të cilave janë zgjeruar dhe kuptueshmëria 
e të cilave për gjërat e Perëndisë është pasuruar për shkak të më-
simeve të panumërta të dhëna mësim e të mësuara në mbledhjet e 
Shoqatës së Ndihmës?

Kush mund ta matë gëzimin që ka ardhur në jetën e këtyre grave 
teksa janë mbledhur së bashku, duke u shoqëruar në atmosferën e 
lagjes ose degës, duke pasuruar jetën e njëra- tjetrës përmes shoqë-
rimeve që kanë qenë të ëmbla dhe janë ruajtur si thesar?

Kush, edhe në kufijtë më të papërmbajtur të përfytyrimit, mund t’i 
matë veprat e panumërueshme të bamirësisë që janë bërë, ushqimin 
që është vendosur mbi tryezat e zbrazëta, besimin që është ush-
qyer në çastet e dëshpëruara të sëmundjes, plagët që janë lidhur, 
dhembjet që janë lehtësuar nga duar të dashura dhe fjalë të qeta e 
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siguruese, ngushëllimin që është shprehur në kohë vdekjeje dhe 
vetmie pasuese? . . .

Askush nuk do të mund t’i llogariste kurrsesi projektet që janë 
ndërmarrë dhe përmbushur nga Shoqatat e Ndihmës vendore. As-
kush nuk do të mund ta vlerësonte kurrsesi të mirën që ka ardhur 
në jetën e grave që u përkasin këtyre organizatave dhe atyre që 
kanë përfituar nga punët e tyre të mira. . . .

Perëndia e bekoftë Shoqatën e Ndihmës të Kishës së Jezu Krishtit 
të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme! Shpirti i dashurisë që ka 
shtyrë anëtaret e saj, . . . u vazhdoftë të rritet dhe të ndjehet nëpër 
botë! Veprat e tyre të bamirësisë prekshin për mirë jetën e një numri 
të pallogaritshëm njerëzish kudo që këto vepra gjejnë vend! Dhe 
e hijeshoftë drita dhe kuptueshmëria, të mësuarit e njohuria dhe e 
vërteta e përjetshme, jetën e brezave të grave që ende do të vijnë në 
jetë, nëpër kombet e tokës, për shkak të këtij institucioni të pashoq 
dhe të vendosur hyjnisht.22

“Unë . . . i ftoj gratë kudo që të ngriheni në [lartësinë 
e] potencialit të madh që keni brenda jush.”
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6
Ngrihuni në nivelin e hyjnueshmërisë 

që është brenda jush.

Ju jeni një mori e madhe grash të Kishës së Jezu Krishtit të Shenj-
torëve të Ditëve të Mëvonshme. . . . Askush nuk mund ta llogaritë 
se ç’forcë e jashtëzakonshme për mirë mund të bëheni ju. . . . Unë 
ju porosis të qëndroni me besim në vetvete dhe të jini të forta në 
mbrojtjen e atyre virtyteve të madhërishme që kanë qenë forca e 
përparimit tonë shoqëror. Kur ju jeni të bashkuara, fuqia juaj është 
e pakufishme. Ju mund të përmbushni çfarëdo që dëshironi të për-
mbushni. Dhe oh, tepër e madhe është nevoja për ju në një botë 
me vlera që po thërrmohen, të cilën kundërshtari duket se e ka kaq 
shumë nën kontroll.23

Ndiej t’i ftoj gratë kudo që të ngriheni në [lartësinë e] potencialit 
të madh që keni brenda jush. Unë nuk kërkoj që të shkoni përtej 
kapacitetit tuaj. Shpresoj që nuk do ta mërzitni veten me mendime 
dështimi. Shpresoj që nuk do të përpiqeni të vini qëllime tepër larg 
kapacitetit tuaj për t’i arritur. Shpresoj që ju thjesht do të bëni atë që 
ju mund të bëni në mënyrën më të mirë që dini. Nëse e bëni atë, ju 
do të dëshmoni se si mrekulli do të ndodhin.24

Unë ju shpreh mirënjohjen time ju grave besnike shenjtore të 
ditëve të mëvonshme, që tanimë jeni bërë miliona dhe që gjendeni 
kudo nëpër tokë. E madhe është fuqia juaj për mirë. Të mahnitshme 
janë talentet dhe përkushtimi juaj. I jashtëzakonshëm është besimi 
juaj dhe dashuria juaj për Zotin, për punën e Tij dhe për bijtë e bi-
jat e Tij. Vazhdoni ta jetoni ungjillin. Lëreni atë të duket përpara të 
gjithë atyre me të cilët shoqëroheni. Veprat tuaja të mira do të kenë 
më shumë peshë sesa çfarëdo fjalësh që mund të thoni. Ecni në 
virtyt dhe të vërtetë, me besim e besnikëri. Ju jeni pjesë e një plani 
të përjetshëm, një plani të hartuar nga Perëndia, Ati ynë i Amshuar. 
Çdo ditë është pjesë e asaj përjetësie.

Unë e di se shumë prej jush mbajnë barrë jashtëzakonisht të 
rënda. Ju ndihmofshin shokët e shoqet tuaja në Kishë, vëllezërit e 
motrat tuaja, për ato barrë! U ngritshin lutjet tuaja tek Ai që është i 
plotpushtetshëm, i cili ju do dhe i cili mund të bëjë të shfaqen forca 
e faktorë që mund t’ju ndihmojnë ju! Kjo është një punë mrekullish. 
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Ju e dini atë dhe unë e di atë. Është e lehtë t’ju them juve që të mos 
shkurajoheni, por prapëseprapë unë do ta them atë, teksa ju nxit 
të shkoni përpara me besim.25

E mahnitshme është fuqia e grave me besim. Ajo është shfaqur 
sërish e sërish në historinë e kësaj kishe. Ajo vazhdon mes nesh sot. 
Unë mendoj se është pjesë e hyjnueshmërisë brenda jush.

Motra, ngrihuni në lartësinë e asaj hyjnueshmërie. Në atë përpjekje 
bëjeni botën në të cilën jetoni, një vend më të mirë për veten dhe 
për të gjithë ata që do të vijnë pas jush në këtë jetë.26

I qofshim falë Perëndisë për gratë e mrekullueshme të kësaj Kishe. 
Mbjelltë ai në zemrat tuaja një ndjenjë krenarie për aftësitë tuaja 
dhe një bindje për të vërtetën, e cila do të jetë si një timon për t’ju 
ruajtur në siguri përmes çdo stuhie! 27

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Çfarë mësojmë nga Presidenti Hinkli rreth mënyrës se si ndihet Ati 

Qiellor për bijat e Tij? (Shih pjesën 1.) Përse është e rëndësishme 
për ne që të kuptojmë “vend[in e] lartë dhe të shenjtë” të grave 
në planin e përjetshëm të Perëndisë?

• Cilat aspekte të këshillës së Zotit drejtuar Ema Smithit janë veçanë-
risht të dobishme për ju? (Shih pjesën 2.) Çfarë mund të mësojmë 
nga pjesa 2 rreth të qenit besnik? Çfarë mund të mësojmë rreth 
të qenit një “zonjë e zgjedhur”? Çfarë mund të mësojmë rreth 
mënyrës se si t’i zbatojmë shkrimet e shenjta për veten tonë?

• Cilat janë përshtypjet tuaja teksa e lexoni këshillën e Presidentit 
Hinkli drejtuar nënave? (Shih pjesën 3.) Si jeni bekuar nga ndiki-
mi i një nëne? Për prindërit, përse “asnjë detyrim nuk është më 
shtrëngues” sesa t’i rritin fëmijët e tyre “me dashuri dhe paqe, dhe 
integritet moral”?

• Çfarë shembujsh keni parë ju të “forcë[s] dhe zotësi[së së] madhe” 
të grave në Kishë? (Shih pjesën 4.) Cilat janë disa mënyra se si 
gratë mund të ndihmojnë që të bëjnë të ndodhë “pavdekësia dhe 
jeta e përjetshme e të gjithë bijve dhe bijave të Perëndisë”? Përse 
është e rëndësishme që burrat dhe gratë të punojnë së bashku 
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për ta çuar përpara punën e Zotit? Cilët janë disa shembuj që 
keni parë të kësaj gjëje?

• Përsëritini bekimet që vijnë nga Shoqata e Ndihmës, siç i përvijon 
Presidenti Hinkli në pjesën 5. Çfarë bekimesh ju kanë ardhur nga 
përpjekjet e motrave të Shoqatës së Ndihmës, përfshirë ato që po 
shërbejnë tek Të Rejat dhe te Fillorja? Si mund ta forconi Shoqatën 
e Ndihmës në lagjen tuaj? Si mund t’i ndihmojë gratë Shoqata e 
Ndihmës që ta rritin ndikimin e tyre për mirë?

• Merreni parasysh nxitjen e Presidentit Hinkli që të “ngriheni në 
[lartësinë e] potencialit të madh që keni brenda jush” (pjesa 6). Si 
mund të fitojmë një largpamësi më të mirë rreth asaj që Perëndia e 
sheh se është potenciali ynë? Si mund të përparojmë drejt arritjes 
së potencialit tonë? Kur e keni parë të “mahnitshme[n] . . . fuqi 
[të] grave me besim”?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Fjalët e Urta 31:10–31; Lluka 10:38–42; Veprat e Apostujve 9:36–40; 

Romakëve 16:1–2; 2 Timoteut 1:1–5; Alma 56:41–48

Ndihmë për Mësimdhënien
“Ndërsa përgatiteni të jepni secilin mësim, lutuni për Shpirtin që 

t’ju ndihmojë të dini kur të shprehni ndjenjat tuaja më të shenjta. Ju 
mund të nxiteni të jepni dëshmi disa herë gjatë një mësimi, jo thjesht 
në mbyllje të tij” (Teaching, No Greater Call [1999], f. 44).

Shënime
 1. Te Glimpses into the Life and Heart of 

Marjorie Pay Hinckley, red. Virginia H. 
Pearce (1999), f. 194–195.

 2. “Let Virtue Garnish Thy Thoughts 
Unceasingly”, Ensign ose  Liahona, 
maj 2007, f. 115; [Konferenca e 
 Përgjithshme, Prill 2007, nr. i artikullit 
02368 101, “Virtyti Duhet t’i Stolisë 
Mendimet e Tua pa Pushim”, f. 144].

 3. Discourses of President Gordon B. 
 Hinckley, Vëllimi 2: 2000–2004 
(2005), f. 509–510.

 4. “The Women in Our Lives”,  Ensign 
ose Liahona, nëntor 2004, f. 85; 
 [Konferenca e Përgjithshme, Tetor 2004, 
nr. i artikullit 00056 101, “Gratë në 
Jetën Tonë”, f. 125].

 5. “Stand Strong against the Wiles of the 
World”, Ensign, nëntor 1995, f. 98.

 6. “Daughters of God”, Ensign, nëntor 
1991, f. 97.

 7. “Women of the Church”, Ensign, 
 nëntor 1996, f. 67.

 8. “Stay on the High Road”, Ensign ose 
Liahona, maj 2004, f. 112.

 9. Përdorimi nga Presidenti Hinkli i fjalës 
shuguruar pasqyron përdorimin e 
asaj fjale te Doktrina e Besëlidhje 25:7, 
pjesë të së cilës ai e citon në këtë fjali. 
Në botimin në anglisht të shkrimeve të 
shenjta, shënimi në fund të faqes për 
fjalën shugurohesh në këtë varg thotë 
“ose veçohesh”. Në ditët e hershme të 
Rivendosjes, termat shugurohesh dhe 
veçohesh shpesh u përdorën në vend të 
njëri- tjetrit; shugurohesh nuk i referohej 
përherë detyrave të priftërisë (shih, për 
shembull, DeB 63:45).
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 10. “If Thou Art Faithful”, Ensign, nëntor 
1984, f. 90–92.

 11. Motherhood: A Heritage of Faith 
(broshurë, 1995), f. 6.

 12. “Stand Strong against the Wiles of the 
World”, f. 99.

 13. “Bring Up a Child in the Way He 
 Should Go”, Ensign, nëntor 1993, f. 60.

 14. “Stand Strong against the Wiles of the 
World”, f. 99.

 15. Motherhood: A Heritage of Faith, f. 13.
 16. “Women of the Church”, f. 68.
 17. “Live Up to Your Inheritance”, Ensign, 

nëntor 1983, f. 84.
 18. “If Thou Art Faithful”, f. 89.
 19. “In the Arms of His Love”, Ensign 

ose Liahona, nëntor 2006, f. 115; 
 [Konferenca e Përgjithshme, Tetor 

2006, nr. i artikullit 01637 101, “Në 
Krahët e Dashurisë së Tij”, f. 156].

 20. “Standing Strong and Immovable”, 
Worldwide Leadership Training 
 Meeting, 10 janar 2004, f. 20.

 21. “The BYU Experience” (takim  shpirtëror 
në Universitetin “Brigam Jang”, 4 nëntor 
1997), f. 2, speeches.byu.edu.

 22. “Ambitious to Do Good”, Ensign, mars 
1992, f. 4–6.

 23. “Your Greatest Challenge, Mother”, 
Ensign, nëntor 2000, f. 97.

 24. Teachings of Gordon B. Hinckley 
(1997), f. 696.

 25. “Daughters of God”, f. 100.
 26. “Rise to the Stature of the Divine within 

You”, Ensign, nëntor 1989, f. 97–98.
 27. “Live Up to Your Inheritance”, f. 84.
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“lypni dhe do t’ju jepet; kërkoni dhe do të gjeni; 
trokitni dhe do t’ju çelet” (Mateu 7:7).



113

K A P I T U L L I  6

Ç’Gjë e Fuqishme Është Lutja

“T’i thërrasësh Zotit për urtësi përtej urtësisë sonë, 
për fuqi për të bërë atë që duhet të bëjmë, për qetësi 
e ngushëllim dhe për shprehjen e mirënjohjes, është 

një gjë domethënëse dhe e mrekullueshme.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

“Asnjëri nga ne nuk mund t’ia dalë vërtet mbanë i vetëm”, tha 
Presidenti Gordon B. Hinkli. “Ne kemi nevojë për ndihmë, atë lloj 
ndihme që mund të vijë në përgjigje të lutjes.” 1 Presidenti Hinkli e 
zbatoi këtë parim në vendimet me të cilat u përball si President i 
Kishës. Plaku Robert D. Hejls, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, 
tha rreth tij: “Ai është një burrë i mprehtë me gjykim të jashtëzakon-
shëm, por, kur përballet me një problem të pazgjidhshëm, ai shkon 
e gjunjëzohet” 2.

Presidenti Hinkli dhe gruaja e tij, Marxhëri, e zbatuan këtë parim 
edhe në shtëpinë e tyre. Djali i tyre, Riçardi, tha: “Nuk më kujtohet 
asnjë ditë kur nuk e bëmë lutjen familjare. Kur ishte radha e tij, Babi 
lutej me shumë sinqeritet, por kurrë në mënyrë tepër dramatike apo 
emocionale. Ne mësuam shumë rreth thellësisë së besimit të tij duke 
e dëgjuar atë të lutej. Ai i drejtohej Perëndisë me nderim të madh, siç 
do t’i drejtohej ndoshta një mësuesi apo udhëheqësi vetjak të urtë e 
të nderuar, dhe ai i referohej Shpëtimtarit me ndjenjë të thellë. Kur 
isha fëmijë e dija se ata ishin persona të vërtetë për të – që ai i donte 
e i nderonte ata.” 3 Marxhëri vërejti: “Mendoj se lutja familjare pati të 
bënte shumë me mënyrën se si fëmijët tanë na përgjigjeshin neve. 
Ndonëse Gordoni nuk u predikonte atyre, ata dëgjonin gjithçka që 
ne donim që ata të dëgjonin, në lutjen familjare.” 4

Gjatë shërbimit të tij si Autoritet i Përgjithshëm, Presidenti Hinkli 
i nxiti anëtarët e Kishës të “besonin në lutje dhe fuqinë e lutjes” 5. Ai 
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dëshmoi se “lutja i çel fuqitë e qiejve për ta” 6. Ai premtoi: “Jini plot 
lutje dhe Perëndia i qiellit do të buzëqeshë për ju e do t’ju bekojë 
dhe do të shkaktojë lumturi në zemrën tuaj dhe një ndjenjë paqeje 
në jetën tuaj” 7.

Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Perëndia është Ati ynë dhe Ai na fton 
t’i lutemi Atij individualisht.

Nga të gjitha premtimet e mëdha dhe të mrekullueshme e frymë-
zuese që kam lexuar, më qetësueset për mua janë fjalët e Shpëtim-
tarit: “Lypni dhe do t’ju jepet; kërkoni dhe do të gjeni; trokitni dhe 
do t’ju çelet”. (Mateu 7:7.)8

Kurrë mos harroni se kush jeni. . . . Ju jeni me të vërtetë fëmijë 
i Perëndisë. .  .  . Ai është Ati juaj i Përjetshëm. Ai ju do. Ju mund 
t’i drejtoheni Atij me lutje. Ai ju ka ftuar që ta bëni atë. . . . Ç’gjë e 
mrekullueshme që është kjo! Ai është më i Madhi i të Gjithëve. Ai 
është Krijuesi dhe Qeverisësi i gjithësisë. Dhe prapëseprapë Ai do 
ta dëgjojë lutjen tuaj! 9

Ne mund t’i afrohemi Zotit në lutjet tona. Ato mund të bëhen 
biseda falënderimi. Unë nuk mund ta kuptoj kurrë plotësisht se si 
Perëndia i Madh i Gjithësisë, i Plotfuqishmi, na fton ne si fëmijët e 
Tij që të flasim me Të individualisht. Ç’mundësi e çmuar që është 
kjo! Sa e mrekullueshme që ajo ndodh me të vërtetë! Dëshmoj se 
lutjet tona, të dhëna me përulësi dhe sinqeritet, dëgjohen dhe marrin 
përgjigje. Është një gjë e mahnitshme, por është e vërtetë.10

Vëllezër dhe motra, unë e di se ju jeni njerëz që luteni. Ajo është 
një gjë e mrekullueshme në këtë periudhë e kohë kur zakoni i lutjes 
është larguar pa u ndier nga shumë jetë. T’i thërrasësh Zotit për urtësi 
përtej urtësisë sonë, për fuqi për të bërë atë që duhet të bëjmë, për 
qetësi e ngushëllim dhe për shprehjen e mirënjohjes është një gjë 
domethënëse dhe e mrekullueshme.11

Unë përgjërohem që secili nga ne do të mundohet të jetojë më 
pranë Zotit dhe të bisedojë me Të më shpesh dhe me besim më 
të madh.
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Baballarë dhe nëna, lutuni për fëmijët tuaj. Lutuni që ata të mund 
të jenë të mbrojtur nga të ligat e botës. Lutuni që ata të mund të 
rriten në besim dhe njohuri. Lutuni që ata të mund të drejtohen drejt 
një jete që do të jetë frytdhënëse dhe e mirë. Bashkëshortë, lutuni 
për bashkëshortet tuaja. Shprehini Zotit mirënjohjen tuaj për to dhe 
përgjërojuni Atij për to. Bashkëshorte, lutuni për bashkëshortët tuaj. 
Shumë prej tyre ecin përgjatë një udhe shumë të vështirë ku ndeshen 
me probleme të panumërta dhe me pështjellime të mëdha. Përgjë-
rojuni të Plotfuqishmit që ata të mund të udhëhiqen, të bekohen, të 
mbrohen dhe të frymëzohen në përpjekjet e tyre të drejta.

Lutuni për paqe në tokë, që i Plotfuqishmi që qeveris universin, të 
shtrijë dorën e Tij dhe të lejojë Shpirtin e Tij të qëndrojë mbi njerëzit 
që kombet të mos luftojnë me njëri- tjetrin. . . . Lutuni për urtësi dhe 
kuptueshmëri ndërsa ecni shtigjeve të vështira të jetës tuaj.12

Gjëja e mrekullueshme për lutjen është se ajo është personale, 
është vetjake, është diçka tek e cila askush nuk ndërhyn, në kuptimin 
e bisedimit tuaj me Atin tuaj në Qiell në emrin e Zotit Jezu Krisht. 
Jini plot lutje. Kërkojini Zotit që t’jua falë mëkatet tuaja. Kërkojini 
Zotit ndihmë. Kërkojini Zotit që t’ju bekojë. Kërkojini Zotit që t’ju 
ndihmojë t’i realizoni ambiciet tuaja të drejta. . . . Kërkojini Zotit për 
të gjitha gjërat e rëndësishme që kanë kaq shumë kuptim në jetën 
tuaj. Ai është gati të ndihmojë. Kurrë mos e harroni atë.13

2
Lutja familjare çon në mrekulli për 
individët, familjet dhe shoqëritë.

Duhet të ketë një theks të ri mbi ndershmërinë, karakterin dhe 
integritetin moral në kohën tonë. Vetëm kur t’i përvetësojmë përsëri 
në natyrën tonë virtytet që janë thelbi i civilizimit të vërtetë, stili i 
kohës sonë do të ndryshojë. Pyetja që na del përpara, është: Ku 
t’ia fillojmë?

Jam i kënaqur që ajo duhet të fillojë nga pranimi i Perëndisë si 
Ati ynë i Përjetshëm, i marrëdhënies sonë me Të si fëmijët e Tij, 
nga bisedimi me Të duke e njohur pozitën e Tij supreme dhe nga 
përgjërimi i përditshëm për udhëheqjen e Tij në punët tona.

Unë sugjeroj që një kthim te stili i vjetër i lutjes, lutjes familjare në 
shtëpitë e njerëzve, është një nga mjekimet bazë që do ta zmbrapste 
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sëmundjen e frikshme e cila po e bren karakterin e shoqërisë sonë. 
Ne nuk mund të presim një mrekulli sa hap e mbyll sytë, por brenda 
një breznie ne do të kishim një mrekulli. . . .

Ka diçka në vetë pozicionin e gjunjëzimit që i kundërshton qën-
drimet e përshkruara nga Pali: “krenarë . . . kokëshkretë, fodullë”.

Ka diçka te vetë zakoni i gjunjëzimit së bashku të atit e nënës 
dhe fëmijëve që i zhduk disa të tjera nga ato cilësi që përshkroi ai: 
“të pabindur ndaj prindërve, . . . të padhembshur”.

Ka diçka te veprimi i të drejtuarit Hyjnisë që i kundërvihet prirjes 
për blasfemi dhe bërjes dëfrimdashës më fort se perëndidashës. 
[Shih 2 Timoteut 3:1–4.]

Prirja për të qenë të paudhë, siç e përshkroi Pali, për të qenë 
mosmirënjohës, shuhet teksa bashkërisht pjesëtarët e familjes e 
falënderojnë Zotin për jetën e paqen dhe gjithçka që ata kanë. 
Dhe, teksa e falënderojnë Zotin për njëri- tjetrin, zhvillohet brenda 
familjes një vlerësim i ri, një respekt i ri, një dhembshuri e re për 
njëri- tjetrin. . . .

Në të kujtuarit së bashku para Zotit të të varfërve, të nevojtarëve 
dhe të shtypurve, zhvillohet, në mënyrë të pandërgjegjshme, por 
reale, një dashuri për të tjerët përpara vetes, një respekt për të tjerët, 
një dëshirë për t’u shërbyer nevojave të të tjerëve. Një individ nuk 
mund t’i kërkojë Perëndisë që ta ndihmojë një fqinj në vuajtje pa u 
ndier i shtyrë që të bëjë vetë diçka për ta ndihmuar atë fqinj. Çfarë 
mrekullish do të ndodhnin në jetën e fëmijëve të botës nëse ata do 
ta linin mënjanë egoizmin e tyre vetjak dhe ta humbnin veten në 
shërbim të të tjerëve! Fara nga e cila mund të rritet kjo pemë stre-
huese dhe e frytshme, mbillet dhe ushqehet më së miri në lutjet e 
përditshme të familjes. . . .

Unë nuk njoh ndonjë gjë që do të ndihmojë kaq shumë në zbut-
jen e tensioneve familjare, që në një mënyrë delikate do të sjellë 
respektin për prindërit i cili çon në bindje, që do të prekë shpirtin e 
pendimit i cili do të mbyllë në masë të madhe plagën e shtëpive të 
shkatërruara, sesa do të [arrijë] të luturit së bashku para Zotit, rrëfimi 
i dobësive së bashku përpara Zotit dhe të kërkuarit e bekimeve të 
Zotit për shtëpinë dhe ata që banojnë atje. . . .
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Familja është njësia qendrore e shoqërisë. Familja që lutet, është 
shpresa për një shoqëri më të mirë. “Kërkoni Zotin ndërsa mund të 
gjendet, e thirrni ndërsa është afër.” (Isaia 55:6.)14

Unë u preka . . . nga thënia që të copëtonte shpirtin e një [mi-
sionari] të ri. Ai tha: “Unë kam qenë këtu për muaj [të tërë]. Nuk 
mund ta mësoj gjuhën. Nuk më pëlqejnë njerëzit. Jam i dëshpëruar 
ditën dhe vajtoj natën. Doja të vdisja. I shkrova mamasë sime dhe 
iu përgjërova për një shfajësim për t’u kthyer në shtëpi. Unë mora 
përgjigjen e saj. Ajo thotë: ‘Ne lutemi për ty. Nuk ka ditë që ne të 
gjithë të mos gjunjëzohemi së bashku në mëngjes përpara se të 
hamë dhe në mbrëmje përpara se të flemë e t’i përgjërohemi Zotit 
për bekimin e tij për ty. I kemi shtuar agjërimin lutjes sonë dhe, kur 
vëllezërit e motrat më të vogla luten, ata thonë: “At’ Qiellor, bekoje 
Xhonin . . . dhe ndihmoje që të mësojë gjuhën dhe të bëjë punën 
që është thirrur të bëjë”.’”

Ky i ri pastaj vazhdoi të thoshte mes lotëve të tij: “Do të përpiqem 
përsëri. Do t’u shtoj lutjet e mia lutjeve të tyre dhe agjërimin tim 
agjërimit të tyre.”

Tani, katër muaj më vonë, mora një letër nga ai në të cilën thotë: 
“Një mrekulli ka ndodhur. Gjuha më ka ardhur si një dhuratë nga 
Zoti. Kam mësuar t’i dua njerëzit në këtë tokë të bukur. I qofsha falë 
Perëndisë për lutjet e familjes sime.” 15

A mund t’i bëjmë shtëpitë tona më të bukura? Po, duke iu drejtuar 
si familje Burimit të të gjithë bukurisë së vërtetë. A mund ta forcoj-
më shoqërinë dhe ta bëjmë atë një vend më të mirë për të jetuar? 
Po, duke forcuar virtytin e jetës sonë familjare përmes gjunjëzimit 
së bashku dhe përgjërimit ndaj të Plotfuqishmit në emrin e Birit të 
tij të Dashur.

Ky zakon, një kthim tek adhurimi familjar, i përhapur përmes 
vendit dhe nëpër tokë, do ta hiqte në masë të madhe, brenda një 
breznie, plagën që po na shkatërron. Do ta përtërinte integritetin 
moral, respektin e ndërsjellë dhe një shpirt falënderimi në zemrat 
e njerëzve.16

A mos është lutja një gjë kaq e vështirë? A mos do të ishte kaq 
e vështirë t’i nxitje etërit dhe nënat të binin në gjunjë me fëmijët e 
tyre të vegjël dhe t’i drejtoheshin fronit të Hyjnisë për të shprehur 
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mirënjohje për bekimet, të luteshin për njerëzit në vuajtje si edhe 
për veten dhe pastaj ta kërkonin atë në emër të Shpëtimtarit dhe 
Shëlbuesit të botës? Ç’gjë e fuqishme është lutja! Për atë unë mund 
të dëshmoj dhe për atë ju mund të dëshmoni. Sa tragjik dëmi [që 
pëson] çdo familje që nuk arrin të përfitojë nga ky zakon i çmuar 
dhe i thjeshtë! 17

Nëse ka ndonjë mes jush që nuk po bën lutje familjare, lëreni atë 
zakon të fillojë tani, të uleni në gjunjë së bashku, nëse është e mun-
dur që ta bëni atë, çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje, dhe të bisedoni 
me Zotin dhe t’i shprehni falënderimet tuaja, të kërkoni bekimet e Tij 
për nevojtarët e tokës dhe t’i flisni Atij për mirëqenien tuaj vetjake.18

Unë ju jap dëshminë time që, nëse e zbatoni me sinqeritet lutjen 
familjare, ju nuk do të dilni të pashpërblyer. Ndryshimet mund të 
mos jenë sakaq të dukshme. Ato mund të jenë jashtëzakonisht të 
holla. Por ato do të jenë reale, pasi Perëndia “është shpërblenjësi i 
atyre që e kërkojnë atë”. (Hebrenjve 11:6.)

Qofshim besnikë ndaj dhënies së një shembulli përpara botës 
në këtë praktikë dhe ndaj nxitjes së të tjerëve për të vepruar në të 
njëjtën mënyrë! 19

Ne mund ta forcojmë familjen tonë përmes gjunjëzimit së bashku në lutje.
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3
Ne duhet të jemi plot lutje dhe të mbajmë vesh, 

pasi lutjet tona do të marrin përgjigje.

Asnjëherë mos hamendësoni se mund t’ia dilni mbanë vetëm. 
Ju keni nevojë për ndihmën e Zotit. Asnjëherë mos ngurroni të 
gjunjëzoheni në një vend tuajin personal dhe të flisni me Të. Ç’gjë 
e mrekullueshme dhe e habitshme është lutja! Mendoni për të. Ne 
mund të flasim me të vërtetë me Atin tonë në Qiell. Ai do të dëgjojë 
dhe do të përgjigjet, por ne duhet ta dëgjojmë atë përgjigje. Asgjë 
nuk është tepër e rëndë dhe asgjë nuk është tepër e parëndësishme 
për ta ndarë me Të.20

Lutjuni Zotit duke pritur përgjigje. . . . Problemi në shumicën e 
lutjeve tona është se ne i bëjmë ato sikur po ngremë receptorin e 
telefonit dhe po porositim ushqime – ne japim porosinë tonë dhe e 
mbyllim. Ne duhet të meditojmë, të përsiatim, të mendojmë për atë 
që po lutemi dhe rreth asaj që po lutemi, dhe pastaj t’i flasim Zotit 
sikur një njeri i flet një tjetri. “Ejani, pra, dhe të diskutojmë bashkë, 
thotë Zoti” (Isaia 1:18).21

Asgjë nuk ndihmon kaq shumë sa vënia e problemit në duart 
e Zotit. . . . Nuk ngurroj të them se për lutjet kam marrë përgjigje. 
Unë e di atë. Unë nuk mund ta mohoj atë. Ne duhet të lutemi për 
udhëheqje në këtë epokë të vështirë. . . . Gjëja e mrekullueshme 
është se nuk ju duhet të jeni gjeni që të luteni. Ai do ta dëgjojë zërin 
e njeriut më të përulur. . . . Thirrini Zotit. Ai e ka bërë ftesën dhe 
Ai do të përgjigjet.22

Besoni në fuqinë dhe madhështinë e lutjes. Zoti u përgjigjet lutjeve 
tona. Unë e di atë. E kam parë atë të ndodhë në mënyrë të pandër-
prerë. Lutja na përfshin në një bashkëpjesëmarrje me Perëndinë. 
Ajo na jep një mundësi që të flasim me Të, ta falënderojmë Atë për 
bekimet e Tij të mrekullueshme dhe t’i kërkojmë Atij udhëheqje dhe 
mbrojtje teksa ecim në shtigjet e jetës. Kjo vepër e mrekullueshme 
që po përhapet nëpër tokë, i pati rrënjët në lutjen e një djali. Ai 
kishte lexuar në Biblën e familjes: “Por në qoftë se ndonjërit nga ju 
i mungon urtia, le të kërkojë nga Perëndia, që u jep të gjithëve pa 
kursim, pa qortuar, dhe atij do t’i jepet. Por le ta kërkojë me besim, 
pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit, të cilën e ngre 
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dhe e përplas era” ( Jakob [Bibël] 1:5–6). Ky është premtimi. A ka 
ndonjë premtim më të madh ndokund në botë sesa ai premtim? 23

Jini plot lutje, miqtë e mi dhe mbani vesh. Ju mund të mos dëgjoni 
kurrë një zë. Ka të ngjarë që nuk do të ndodhë. Por, në një mënyrë 
që ju nuk mund ta shpjegoni, juve do t’ju jepen mbresa e do të beko-
heni. Pasi Zoti ka premtuar: “Unë do të të them në . . . zemrën tënde, 
me anë të Frymës së Shenjtë, që do të vijë mbi ty . . .”. (DeB 8:2.)

Jini plot lutje dhe ju do ta dini që Perëndia dëgjon e përgjigjet. 
Jo përherë siç mund të duam ne të na përgjigjet por, me kalimin e 
viteve, do të arrini te një kuptim po aq i sigurt sa edhe lindja e diellit 
që ai ka dëgjuar e është përgjigjur.24

Vazhdoni me atë përulësi që do t’ju bëjë të uleni në gjunjë në lutje, 
në pranim të fuqisë dhe mirësisë së Tij. Ai nuk do t’ju zhgënjejë. Ai 
do t’i dëgjojë lutjet tuaja. Ai do t’u përgjigjet lutjeve tuaja. Në qetinë 
e natës, ju do të dëgjoni pëshpëritjet e Shpirtit të Tij t’ju drejtojnë në 
periudhat tuaja të vuajtjes dhe nevojës. Ato periudha do t’ju vijnë 
juve siç u vijnë të gjithëve. Ruajeni besimin te Perëndia dhe Ai kurrë 
nuk do t’ju lërë pa ju bekuar. Ai kurrë nuk do t’ju kthejë krahët.25

Përherë lëreni Atin tuaj në Qiell të jetë miku juaj, tek i cili mund 
të shkoni në lutje.26

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Si ju ka ndihmuar lutja të afroheni më shumë me Atin tuaj Qiellor? 

Përsëritni këshillën e Presidentit Hinkli për atë që të përfshijmë 
në lutje (shih pjesën 1). Kur ju ka ndihmuar lutja të gjeni “urtësi 
përtej urtësisë” suaj? Kur ju ka sjellë lutja “qetësi e ngushëllim”? 
Përse disa lutje duhet të jenë “biseda falënderimi”?

• Përsiateni secilin prej bekimeve që Presidenti Hinkli tha që mund 
të vijnë nëpërmjet lutjes familjare (shih pjesën 2). Cilat janë disa 
mënyra se si familja juaj është bekuar nga të luturit së bashku? Cilat 
janë disa pengesa për lutjen e rregullt familjare? Si mund të punojnë 
së bashku pjesëtarët e familjes për t’i mposhtur këto pengesa?

• Si mund të na ndihmojë zbatimi i mësimeve të Presidentit Hinkli 
në pjesën 3 që t’i bëjmë lutjet tona më kuptimplote? Çfarë keni 
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mësuar për mënyrat se si Ati Qiellor u përgjigjet lutjeve? Përse 
lutja ka fuqinë për të na përfshirë “në një bashkëpjesëmarrje me 
Perëndinë”?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Mateu 6:5–15; Lluka 18:9–18; 2 Nefi 32:8–9; Alma 34:17–28; 

37:36–37; 3 Nefi 18:15–25; DeB 19:28

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

shpejtë librit, kapitullit, ose fragmentit ose duke rishikuar krerët e 
kapitujve. Mundohuni të kuptoni kontekstin ose sfondin e ngjarjes” 
(Predikoni Ungjillin Tim [2005], f. 23). Merrni parasysh ta lexoni mbi 
një herë një kapitull ose fragment, në mënyrë që të mund ta kuptoni 
më thellësisht. Ndërsa e bëni këtë, ju mund të zbuloni ide të thella.
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Tempulli i Hong- kongut, kinë
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K A P I T U L L I  7

Pëshpëritjet e Shpirtit

“Unë përgjërohem që ne vazhdimisht ta kërkojmë 
frymëzimin e Zotit dhe shoqërimin e Shpirtit 
të Tij të Shenjtë që të na bekojë për mbajtjen e 

përpjekjeve tona në një nivel të lartë shpirtëror.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

Më 24 qershor 1995, Presidenti Gordon B. Hinkli foli në një 
mbledhje për presidentët e rinj të misioneve dhe bashkëshortet e 
tyre, duke u dhënë këshillë për të udhërrëfyer tri vitet e ardhshme 
të shërbimit të tyre. Ai tregoi për udhëzimin që mori kur Presidenti 
Harold B. Li, në atë kohë anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apos-
tujve, e veçoi atë si president kunji.

“Më kujtohet vetëm një gjë që tha ai: ‘Mbaj vesh për pëshpëritjet 
e Shpirtit në mes të natës dhe përgjigju atyre pëshpëritjeve’. Nuk e 
di arsyen përse zbulesa ndonjëherë vjen natën, por ajo vjen. Sigu-
risht, ajo vjen edhe gjatë ditës. Por dëgjojini pëshpëritjet e Shpirtit, 
dhurata e zbulesës, e cila ju takon.” 1

Duke iu referuar përvojave të tij teksa e zbatoi këtë porosi, ai 
tha: “Zoti ka folur qetas. . . . Në mes të natës, ide më kanë ardhur 
në kokë, të cilat, unë mendoj, kanë qenë të një natyre profetike.” 2 
Për shembull, në korrik të vitit 1992 ai ishte në Hong- Kong me 
udhëheqës të tjerë të Kishës, duke kërkuar një vend për të ndërtuar 
një tempull. Ai shkoi në shtrat një natë duke u ndier i trazuar për 
vendimin që duhej të merrte. Atëherë pëshpëritjet e Shpirtit e zgjuan 
herët mëngjesin tjetër.

“Diçka shumë interesante më erdhi në mendje”, shënoi ai në di-
tarin e tij. “Nuk dëgjova një zë me veshët natyrorë. Por në mendje 
më erdhi zëri i Shpirtit. Ai tha: ‘Përse je i shqetësuar për këtë? Ti ke 
një copë të mrekullueshme prone në vendin ku ndodhet shtëpia e 
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misionit dhe kisha e vogël. Ato janë pikërisht në zemër të Kaulu-
nit, në vendndodhjen me mundësitë më të mira për transport. . . . 
Ndërtoni një ndërtesë me [disa] kate. Ajo mund të përfshijë një kishë 
dhe klasa në dy katet e para dhe një tempull në dy apo tre katet 
e sipërme.’” Pasi e kishte marrë atë zbulesë, Presidenti Hinkli tha: 
“Unë u lehtësova dhe rashë përsëri në gjumë” 3.

Sot në Kaulun, një zonë e Hong- Kongut me popullim të dendur, 
një ndërtesë e vetme ndodhet aty ku dikur ndodheshin një kishë 
dhe një shtëpi misioni. Ajo ndërtesë, e cila strehon një kishë, një 
shtëpi misioni, një zyrë misioni dhe një tempull të shenjtë, është 
një dëshmi e pëshpëritjeve të Shpirtit për një profet të Perëndisë.

Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Fryma e Shenjtë është Ngushëlluesi 
dhe Dëshmuesi i të vërtetës.

Fryma e Shenjtë qëndron si anëtari i tretë i Kreut- Perëndi, Ngu-
shëlluesi i premtuar nga Shpëtimtari i cili do t’u mësonte pasuesve 
të Tij çdo gjë dhe do t’u sillte në kujtesë të gjitha ato që Ai u kishte 
thënë atyre (shih Gjoni 14:26).4

Fryma e Shenjtë jep dëshmi në zemrën tonë për Atin dhe Birin.5

Dëshmia [ime për Jezu Krishtin] buron nga fuqia e Frymës së 
Shenjtë. Ajo është një dhuratë, e shenjtë dhe e mrekullueshme, e 
dhënë me anë të zbulesës nga anëtari i tretë i Kreut- Perëndi.6

Fryma e Shenjtë është Dëshmuesi i të Vërtetës, i cili mund të 
[na] mësojë gjëra që [ne] nuk mund t’ia mësojmë njëri- tjetrit. Në 
ato fjalë të mëdha e sfiduese të Moronit, premtohet një njohuri 
për vërtetësinë e Librit të Mormonit “nëpërmjet fuqisë së Frymës 
së Shenjtë”. Moroni pastaj shpall: “Dhe nëpërmjet fuqisë së Fry-
mës së Shenjtë, ju mund të dini të vërtetën e të gjitha gjërave” 
(Moroni 10:4–5).

Unë besoj se kjo fuqi, kjo dhuratë, na është mundësuar ne sot.7
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2
Ne kemi nevojë për Frymën e Shenjtë që të na 

udhërrëfejë në shërbimin tonë në shtëpi dhe në Kishë.

Nuk ka ndonjë bekim më të madh që mund të vijë në jetën tonë, 
sesa dhurata e Frymës së Shenjtë – shoqërimi i Frymës së Shenjtë 
për të na udhërrëfyer, mbrojtur e bekuar ne, për të ecur, sikur të 
ishte, si një shtyllë përpara nesh dhe si një flakë për të na udhëhequr 
në shtigje të drejtësisë dhe të së vërtetës. Ajo fuqi udhërrëfyese e 
anëtarit të tretë të Kreut- Perëndi mund të jetë e jona nëse jetojmë 
të denjë për të.8

Ne kemi nevojë për Frymën e Shenjtë në përgjegjësitë tona të 
shumta administrative. Ne kemi nevojë për të teksa e japim mësim 
ungjillin në klasat tona dhe në botë. Ne kemi nevojë për të në qe-
verisjen dhe mësimdhënien për familjet tona.

Ndërsa drejtojmë e japim mësim nën ndikimin e atij Shpirti, ne do 
të sjellim shpirtshmëri në jetën e atyre për të cilët jemi përgjegjës. . . .

. . . Të ëmbla janë frytet e mësimdhënies së bërë nën frymëzimin 
e Frymës së Shenjtë. Ato ushqejnë shpirtin dhe mëkojnë frymën.

Më lejoni t’u jap një fjalë të posaçme këshille prindërve që qën-
drojnë si kryetarë familjeje: ne kemi nevojë për drejtimin e Frymës së 
Shenjtë në detyrën delikate dhe të pamasë që na takon në forcimin 
e shpirtshmërisë së shtëpive tona.9

Mbani vesh për nxitjet e Shpirtit. Jini të përulur. Ju mund të udhë-
hiqeni për te dikush nga dora e Zotit për shkak të shpirtit tuaj, 
qëndrimit tuaj, ndjenjës suaj, përulësisë suaj.10

3
Zbulesa pothuaj gjithnjë na vjen nëpërmjet një 
zëri të qetë, të ulët – pëshpëritjes së Shpirtit.

Herë pas here jam intervistuar nga përfaqësues të medias. Pothuaj 
në mënyrë të pandryshueshme ata kanë pyetur: “Si i vjen zbulesa 
profetit të Kishës?”

Unë përgjigjem se ajo vjen tani siç ka ardhur në të kaluarën. Në 
lidhje me këtë, unë u kam rrëfyer këtyre përfaqësuesve të medias 
përvojën e Elias pas ndeshjes së tij me priftërinjtë e Baalit:
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“Perëndia i tha: ‘Dil dhe ndalu mbi malin përpara Zotit’. Dhe ja, 
po kalonte Zoti. Një erë e fortë dhe e furishme çante malet dhe 
thyente shkëmbinjtë përpara Zotit, por Zoti nuk ishte në erë. Mbas 
erës ra një tërmet, por Zoti nuk ishte në tërmet.

Mbas tërmetit ra një zjarr, por Zoti nuk ishte në zjarr. Mbas zjarrit 
u dëgjua një zë, si një shushuritje e ëmbël” (1 Mbretërve 19:11–12).

Ajo është mënyra se si ndodh. Ka një zë të qetë, të ulët. Ai vjen 
në përgjigje të lutjes. Ai vjen nëpërmjet pëshpëritjes së Shpirtit. Ai 
mund të vijë në qetinë e natës.

A kam ndonjë dyshim për atë? Askurrfarë. E kam parë atë rast 
pas rasti.11

Kjo ka qenë pothuaj në mënyrë të pandryshueshme mënyra se si 
fjala e Perëndisë na ka ardhur neve, jo me trumbeta, jo nga asam-
bletë e të diturve, por me zërin e qetë, të ulët të zbulesës. Duke 
dëgjuar ata që më kot përpiqen të gjejnë urtësi dhe që deklamojnë 
zhurmshëm melhemet [apo kurat] e tyre për sëmundjet e botës, ne 
kemi prirjen të përgjigjemi me psalmistin: “Ndaluni dhe pranoni që 
jam Perëndi . . .” (Psalmeve 46:10) dhe me Shpëtimtarin: “Kush ka 
veshë për të dëgjuar, le të dëgjojë!” (Mateu. 11:15.)12

4
Gjërat e Shpirtit na ndriçojnë, na ngrenë dhe na lartësojnë.

Si mund t’i njohim gjërat e Shpirtit? Si mund ta dimë se vjen nga 
Perëndia? Përmes fryteve të saj. Nëse ju drejton për te rritja dhe 
zhvillimi, nëse ju drejton për te besimi dhe dëshmia, nëse ju drejton 
për te një mënyrë më e mirë për t’i bërë gjërat; nëse ju drejton për 
te perëndishmëria, atëherë është nga Perëndia. Nëse na rrëzon, nëse 
na çon në errësirë, nëse na ngatërron dhe na shqetëson, nëse na 
drejton për te mungesa e besimit, atëherë është prej djallit.13

Ju mund t’i dalloni nxitjet e Shpirtit nëpërmjet fryteve të Shpirtit 
– ajo që ndriçon, ajo që ndërton, ajo që është e mirë e pozitive dhe 
frymëzuese dhe që na drejton drejt mendimeve, fjalëve dhe veprave 
më të mira, vjen nga Shpirti i Perëndisë. Ajo që na rrëzon, që na çon 
në shtigje të ndaluara – ajo vjen nga kundërshtari. Unë mendoj se 
është pikërisht aq e qartë, pikërisht aq e thjeshtë.14
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Një studiues dikur shprehu një pikëpamje që Kisha është një ar-
mike e intelektualizmit. Në qoftë se ai nënkuptoi me intelektualizëm 
atë degë të filozofisë që jep mësim “doktrinën se njohuria rrjedh 
plotësisht ose kryesisht nga arsyetimi i pastër” dhe “që arsyetimi 
është parimi përfundimtar i realitetit” atëherë, po, ne jemi kundër një 
interpretimi kaq të ngushtë për sa i përket fesë. (Citatet nga Random 
House Dictionary of the English Language, f. 738.) Një interpretim 
i tillë e përjashton fuqinë e Shpirtit të Shenjtë për të na folur [neve] 
dhe nëpërmjet [nesh].

Sigurisht ne besojmë në kultivimin e mendjes, por intelekti nuk 
është i vetmi burim i njohurisë. Ka një premtim, dhënë nën frymëzi-
min nga i Plotfuqishmi, i shprehur me këto fjalë të bukura: “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.)

Humanistët që e kritikojnë punën e Zotit, të ashtuquajturit inte-
lektualistë që poshtërojnë, flasin vetëm nga padija për manifestimet 
shpirtërore. Ata nuk e kanë dëgjuar zërin e Shpirtit. Ata nuk e kanë 
dëgjuar pasi ata nuk e kanë kërkuar atë dhe nuk e kanë përgatitur 
veten për të qenë të denjë për të. Pastaj, duke hamendësuar se 

“Gjërat e Perëndisë kuptohen nëpërmjet shpirtit 
të Perëndisë. ai shpirt është i vërtetë.”
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njohuria vjen vetëm nëpërmjet arsyetimit dhe punëve të mendjes, 
ata e mohojnë atë që vjen nga fuqia e Frymës së Shenjtë.

Gjërat e Perëndisë kuptohen nëpërmjet Shpirtit të Perëndisë. Ai 
Shpirt është i vërtetë. Për ata që i kanë përjetuar punët e tij, njohuria 
e fituar në atë mënyrë është po aq e vërtetë sa ajo që është fituar 
përmes vënies në punë të pesë shqisave. Unë dëshmoj për këtë. 
Dhe jam i sigurt se shumica e anëtarëve të Kishës mund të dëshmojë 
po kështu. Unë e nxit secilin prej nesh të vazhdojë të kultivojë një 
zemër në harmoni me Shpirtin. Nëse do të veprojmë kështu, jeta 
jonë do të pasurohet. Ne do të ndiejmë një lidhje afrie me Perëndinë, 
Atin tonë të Amshuar. Ne do të provojmë një ëmbëlsi gëzimi që nuk 
mund të fitohet në asnjë mënyrë tjetër.

Le të mos biem në kurth nga sofizmat e botës, të cilat në pjesën 
më të madhe janë negative dhe që kaq shpesh japin fryte të hidhura. 
Le të ecim me besim tek e ardhmja, duke folur në mënyrë miratuese 
dhe duke kultivuar një qëndrim besimi në vetvete. Teksa veprojmë 
kështu, forca jonë do t’u japë forcë të tjerëve.15

Unë përgjërohem që ne vazhdimisht ta kërkojmë frymëzimin e 
Zotit dhe shoqërimin e Shpirtit të Tij të Shenjtë që të na bekojë për 
mbajtjen e përpjekjeve tona në një nivel të lartë shpirtëror. Ato lutje 
nuk do të kalojnë pa përgjigje.16

5
Fryma e Shenjtë do të jetë shoqëruesi ynë i 
vazhdueshëm kur jetojmë për këtë bekim.

Është Zoti Ai që tha se, nëse i mbajmë urdhërimet, “Fryma e 
Shenjtë do të jetë shoqëruesi [ynë] i vazhdueshëm” (DeB 121:46) që 
të na mbajë mbi ujë, të na mësojë, të na udhëheqë, të na ngushëllojë 
dhe të na mbështetë ne. Për ta fituar këtë shoqërim, ne duhet ta 
kërkojmë atë, të jetojmë për të, të jemi besnikë ndaj Zotit.17

“Si ta mbani te vetja Shpirtin e Zotit gjithë kohën?” Epo, ju jetoni 
të denjë për të; ju jetoni të denjë për Shpirtin e Zotit. Kjo është ajo 
që bëni. Dhe ju do ta keni atë. . . . Thjesht jetoni drejt. Qëndrojuni 
larg fëlliqësive shpirtërore. Qëndrojini larg pornografisë. Qëndrojuni 
larg këtyre gjërave që ju tërheqin poshtë. Librat që lexoni, revistat 
që lexoni, videot që shihni, programet televizive që shihni, shfaqjet 
tek të cilat shkoni, që të gjitha kanë ndikim te ju dhe do të kenë 
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ndikim nëse ia nënshtroni veten ndikimit të atyre lloj gjërave gudu-
lisëse që kanë qëllim t’ju bëjnë ju të varfër dhe dikë tjetër të pasur. 
Qëndrojuni larg atyre.18

Ju i impononi vetes çdo të diel një përtëritje të betimit tuaj dhe 
besëlidhni të merrni mbi vete emrin e Zotit Jezu Krisht. A keni men-
duar ndonjëherë për atë, se sa e rëndësishme është ajo, se ç’do të 
thotë të marrësh mbi vete emrin e Zotit Jezu Krisht me një betim 
dhe një premtim për të mbajtur urdhërimet e Tij? Dhe Ai ju bën një 
betim dhe një premtim juve se Ai do t’ju japë Shpirtin e Tij që të 
jetë me ju. Ç’gjë e mrekullueshme që është ajo! 19

Ç’bekim i madh është të kesh ndikimin shërbyes të një anëtari 
të Kreut- Perëndi, pasi e keni marrë atë dhuratë nën duart e atyre 
që vepruan me autoritet hyjnor! Nëse vazhdojmë të ecim me virtyt, 
ne mund të gëzojmë përmbushjen e premtimit të bërë nga Zoti kur 
Ai tha: “Fryma e Shenjtë do të jetë shoqëruesi yt i vazhdueshëm 
dhe skeptri yt një skeptër i pandryshueshëm i drejtësisë dhe së 
vërtetës; dhe sundimi yt do të jetë një sundim i përjetshëm dhe, pa 
mënyra detyruese, ai do të rrjedhë tek ty përherë e përgjithmonë”. 
(DeB 121:46.)20

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Përse kemi nevojë për Frymën e Shenjtë? (Shih pjesët 1 dhe 2.) 

Kur e keni ndier Frymën e Shenjtë t’ju mësojë dhe t’ju udhërrëfejë? 
Çfarë keni mësuar nga ato përvoja?

• Çfarë mund të mësojmë nga shpjegimi i Presidentit Hinkli për 
mënyrën se si i vjen zbulesa profetit? (Shih pjesën 3.) Përse është 
e rëndësishme ta dimë se Fryma e Shenjtë zakonisht komunikon 
me “një zë të qetë, të ulët”? Çfarë keni mësuar nga përvojat tuaja 
vetjake për dallimin e komunikimeve nga Fryma e Shenjtë?

• Përsëritini “fryte[t e] Shpirtit” që Presidenti Hinkli i përmbledh 
në pjesën 4. Si mund të na ndihmojnë këto mësime ta dallojmë 
ndikimin e Shpirtit? Cilat janë rreziqet e të besuarit se “intelekti 
. . . është i vetmi burim i njohurisë”? Çfarë përvojash keni pasur 
me fitimin e njohurisë shpirtërore?
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• Cilat janë ndjenjat tuaja teksa i përsiatni mësimet e Presidentit 
Hinkli te pjesa 5 për shoqërimin e Frymës së Shenjtë? Në çfarë 
mënyrash jeni bekuar nga Fryma e Shenjtë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
1 Korintasve 2:9–14; 1 Nefi 10:17; 2 Nefi 31:17–18; Mosia 3:19; 

Moroni 8:25–26; DeB 11:12–14

Ndihmë për Mësimdhënien
“Kur i duam ata të cilëve u japim mësim, ne lutemi për secilin 

prej tyre. Ne bëjmë gjithçka mundemi për të njohur interesat, arrit-
jet, nevojat dhe shqetësimet e tyre. Ne përshtatemi për të plotësuar 
nevojat e tyre, edhe nëse kjo kërkon më shumë kohë e përpjekje. 
Ne e vëmë re kur ata mungojnë dhe i përshëndetim ata kur janë 
të pranishëm. Ne japim ndihmë kur është nevoja” (Teaching, No 
Greater Call [1999], f. 32).

Shënime
 1. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), f. 556.
 2. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, Vëllimi 1: 1995–1999 
(2005), f. 441.

 3. Te Sheri L. Dew, Go Forward with 
Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), f. 481.

 4. “The Father, Son, and Holy Ghost”, 
Ensign, nëntor 1986, f. 51.

 5. “Latter- day Counsel: Excerpts from 
 Recent Addresses of President 
 Gordon B. Hinckley”, Ensign, korrik 
1999, f. 72.

 6. “The Father, Son, and Holy Ghost”, f. 51.
 7. “The Father, Son, and Holy Ghost”, f. 51.
 8. Teachings of Gordon B. Hinckley, f. 259.
 9. “Feed the Spirit, Nourish the Soul”, 

Ensign, tetor 1998, f. 2, 4–5.

 10. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Vëllimi 1, f. 440.

 11. “The Quorum of the First Presidency”, 
Ensign, dhjetor 2005, f. 49.

 12. Në Conference Report, prill 1964, 
f. 38–39.

 13. “Inspirational Thoughts”, Ensign, 
korrik 1998, f. 5.

 14. Teachings of Gordon B. Hinckley, f. 261.
 15. “The Continuing Pursuit of Truth”, 

Ensign, prill 1986, f. 6.
 16. “Feed the Spirit, Nourish the Soul”, f. 2.
 17. “Living with Our Convictions”, Ensign, 

shtator 2001, f. 5.
 18. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, Vëllimi 1, f. 377–378.
 19. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, Vëllimi 1, f. 319.
 20. “Priesthood Restoration”, Ensign, tetor 

1988, f. 72.
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Ne Shohim te Krishti

“Ne besojmë në Krisht. Ne japim mësim për 
Krishtin. Ne shohim te Krishti. Ai është Shëlbuesi 

ynë, Zoti ynë dhe Shpëtimtari ynë.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

Në konferencën e përgjithshme të prillit 1975, Plaku Gordon B. 
Hinkli, në atë kohë anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, 
tregoi përvojën vijuese:

“Ne së fundi mbajtëm një shtëpi të hapur në Tempullin [e Mesas] 
në Arizonë. Në vijim të një rinovimi tërësor të asaj ndërtese, afro një 
çerek milion njerëz e panë brendësinë e tij të bukur. Ditën e parë 
të hapjes, u ftuan klerikë të feve të tjera si të ftuar të veçantë dhe 
qindra prej tyre iu përgjigjën ftesës. Qe privilegji im t’u flisja atyre 
dhe t’u përgjigjesha pyetjeve të tyre në përfundim të vizitës së tyre. 
Unë u thashë se do të ishim të kënaqur t’i përgjigjeshim çdo pyetjeje 
që ata mund të kishin. Shumë pyetje u bënë. Midis tyre ishte një 
pyetje që u bë nga një prift protestant.

Ai tha: ‘Kam qenë në gjithë këtë ndërtesë, në këtë tempull i cili 
mban në pamjen ballore të tij emrin e Jezu Krishtit, por askund nuk 
kam parë ndonjë simbol të kryqit, simboli i krishterimit. I kam vënë 
re ndërtesat tuaja tjetërkund dhe po ashtu gjej një mungesë të kryqit. 
Përse ndodh kjo kur ju thoni se besoni në Jezu Krisht?’

Iu përgjigja: ‘Nuk dëshiroj të fyej asnjë nga kolegët e mi të krishterë 
që përdorin kryqin në kambanaret e katedraleve dhe në altarët e 
kishave të tyre, që e veshin atë në veshjet dhe e shtypin në librat e 
tyre dhe literatura të tjera. Por për ne, kryqi është simboli i Krishtit që 
po vdes, ndërsa mesazhi ynë është një deklaratë e Krishtit të Gjallë.’

Atëherë ai pyeti: ‘Nëse ju nuk përdorni kryqin, cili është simboli 
i fesë suaj?’
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“Plotësisht themelore për besimin tonë është dëshmia jonë 
për jezu krishtin si biri i Perëndisë. . . . ai është guri 

kryesor i qoshes i kishës që mban emrin e Tij.”
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Iu përgjigja se jetët e njerëzve tanë duhet të bëhen e vetmja 
shprehje kuptimplote e besimit tonë, në fakt, pra, simboli i adhu-
rimit tonë. . . .

. . . Asnjë simbol, asnjë vepër arti, asnjë paraqitje e jashtme nuk 
është e përshtatshme për të shprehur lavdinë dhe mrekullinë e 
Krishtit të Gjallë. Ai na tregoi neve se çfarë duhet të ishte ai simbol 
kur Ai tha: ‘Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia’. (Gjoni 14:15.)

Si pasuesit e Tij, ne nuk mund të bëjmë asnjë gjë të keqe, ose 
vulgare, ose të pahijshme pa njollosur imazhin e Tij. As mund të 
bëjmë ndonjë vepër të mirë dhe të hijshme, dhe bujare pa bërë të 
shndritë më shumë simboli i atij, emrin e të cilit ne kemi marrë mbi 
vetet tona.

Dhe kështu jetët tona duhet të bëhen një shprehje plot kuptim, 
simboli i deklaratës së dëshmisë sonë për Krishtin e Gjallë, Biri i 
Përjetshëm i Perëndisë së Gjallë.

Ajo është aq e thjeshtë, vëllezërit dhe motrat e mia, dhe aq e thellë 
dhe bëjmë mirë të mos e harrojmë kurrë.” 1

Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Jezu Krishti është Biri i gjallë i Perëndisë së gjallë.

Plotësisht themelore për besimin tonë është dëshmia jonë për 
Jezu Krishtin si Biri i Perëndisë. . . . Ai është guri kryesor i qoshes i 
kishës që mban emrin e Tij.2

Ne besojmë në Krisht. Ne japim mësim për Krishtin. Ne shohim 
te Krishti. Ai është Shëlbuesi ynë, Zoti ynë dhe Shpëtimtari ynë.3

shërbesa tokësore

Ai që qe Biri i Perëndisë, Biri i Vetëmlindur, i la oborret çelestiale 
të Atit të Tij për të provuar vdekshmërinë. Në lindjen e Tij, engjëjt 
kënduan dhe Dijetarët erdhën që të jepnin dhurata. Ai u rrit siç u 
rritën djemtë e tjerë në Nazaret të Galilesë. Aty Ai “[u] rrit në dituri, 
në shtat dhe në hir përpara Perëndisë dhe njerëzve” (Lluka 2:52).

Me Marien dhe Jozefin, Ai vizitoi Jerusalemin kur ishte 12 vjeç. Në 
udhëtimin e tyre për në shtëpi, ata e humbën Atë. Ata u kthyen në 
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Jerusalem dhe e gjetën Atë në tempull duke biseduar me dijetarët. 
Kur Maria e qortoi Atë ngaqë nuk qëndroi me ta, Ai u përgjigj: “A 
nuk e dinit se më duhet të merrem me punët e Atit tim?” (Lluka 2:49). 
Fjalët e Tij qenë një paralajmërim i shërbesës së Tij të ardhshme.

Ajo shërbesë filloi me pagëzimin e Tij në lumin Jordan nga ku-
shëriri i Tij Gjoni. Kur doli nga uji, Fryma e Shenjtë zbriti mbi Të në 
formën e një pëllumbi dhe zëri i Atit të Tij u dëgjua, duke thënë: 
“Ky është Biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur” (Mateu 3:17). 
Ajo deklaratë u bë pohimi i hyjnueshmërisë së Tij.

Ai agjëroi për 40 ditë dhe u tundua nga djalli, i cili u përpoq ta 
largonte nga misioni i Tij i caktuar hyjnisht. Ftesës së kundërshtarit, 
Ai iu përgjigj: “Mos e tundo Zotin, Perëndinë tënd” (Mateu 4:7), duke 
shpallur sërish birninë e Tij hyjnore.

Ai eci në udhët me pluhur të Palestinës. Ai nuk kishte as shtëpi 
që të mund ta quante të tijën, as vend ku të mbështeste kokën. 
Mesazhi i Tij qe ungjilli i paqes. Mësimet e Tij qenë ato të bujarisë 
e dashurisë. “Dhe në qoftë se dikush do të të nxjerrë në gjyq për të 
të marrë tunikën, jepi edhe mantelin” (Mateu 5:40).

Ai dha mësim me shëmbëlltyra. Ai kreu mrekulli, të një lloji që 
nuk ishin kryer kurrë më parë apo më pas. Ai shëroi ata sëmundja 
e të cilëve kishte qenë e gjatë. Ai e bëri të verbrin të shihte, të shur-
dhin të dëgjonte, të çalin të ecte. Ai ngriti të vdekurit dhe ata jetuan 
përsëri për t’i thurur lavde Atij. Pa dyshim asnjë njeri nuk kishte bërë 
diçka të tillë më parë.

Disa e ndoqën Atë, por shumica e urryen Atë. Ai foli për skribët 
dhe farisenjtë si hipokritë, si varre të zbardhura. Ata komplotuan 
kundër Tij. Ai i dëboi këmbyesit e monedhave nga shtëpia e Zotit. 
Ata pa dyshim iu bashkuan atyre që planifikonin ta shkatërronin 
Atë. Por Ai nuk u tërhoq. Ai “e përshkoi vendin duke bërë mirë” 
(Veprat e Apostujve 10:38).

A nuk ishte e gjitha kjo e mjaftueshme për ta bërë kujtimin e Tij 
të pavdekshëm? A nuk ishte ajo e mjaftueshme për ta vënë emrin e 
tij midis, dhe madje përmbi, emrave të burrave të shquar që kanë 
përshkuar tokën dhe që janë përkujtuar për atë që thanë apo bënë? 
Sigurisht Ai do të ishte radhitur mes profetëve të mëdhenj të të 
gjitha kohëve.
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Por e gjitha kjo nuk ishte e mjaftueshme për Birin e të Plotfuqish-
mit. Ajo ishte veçse preludi i gjërave më të mëdha që do të pasonin. 
Ato erdhën në një mënyrë të çuditshme dhe të tmerrshme.4

arrestimi, kryqëzimi dhe vdekja

Ai u tradhtua, u arrestua, u dënua me vdekje, për të vdekur në 
agoninë e jashtëzakonshme të kryqëzimit. Trupi i Tij i gjallë u gozh-
dua në një kryq druri. Në dhembje të papërshkrueshme, jeta e Tij 
u shua ngadalë. Ndërkohë që ende merrte frymë, ai thirri: “O Atë, 
fali ata sepse nuk dinë ç’bëjnë” (Lluka 23:34).

Toka u tund ndërsa i dilte shpirti. Centurioni që e pa të gjithë 
atë, shpalli me solemnitet: “Me të vërtetë ky ishte Biri i Perëndisë” 
(Mateu 27:54).

Ata që e deshën, e morën trupin e Tij nga kryqi. E veshën dhe e 
vunë në një varr të ri. . . .

Miqtë e Tij duhet të kenë vajtuar. Apostujt që Ai i deshi dhe të 
cilët i kishte thirrur si dëshmitarë të hyjnueshmërisë së Tij, vajtuan. 
Gratë që e deshën Atë, vajtuan. Asnjë nuk e kishte kuptuar atë që 
Ai kishte thënë për ringjalljen ditën e tretë. Si mund ta kuptonin? Kjo 
nuk kishte ndodhur kurrë më parë. Ajo ishte tërësisht e pashembullt. 
Ishte e pabesueshme, edhe për ata.

Duhet të ketë pasur një ndjesi të tmerrshme hidhërimi dhe dësh-
përimi e brenge, ndërsa mendonin për Zotin e tyre që iu mor nga 
vdekja.5

ringjallja

Por ky nuk ishte fundi. Mëngjesin e ditës së tretë, Maria Magdalena 
dhe Maria tjetër u kthyen te varri. Për habinë e tyre të plotë, guri qe 
rrokullisur tej dhe varri qe hapur. Ato shikuan brenda. Dy qenie me 
të bardha ishin ulur në secilën anë të vendit të varrimit. Një engjëll 
iu shfaq atyre dhe tha: “Pse e kërkoni të gjallin midis të vdekurve?

Ai nuk është këtu, por është ringjallur; kujtohuni si ju foli, kur 
ishte ende në Galile,

duke thënë se Biri i njeriut duhej të dorëzohej në duar të nje-
rëzve mëkatarë, duhej kryqëzuar dhe do të ringjallej ditën e tretë” 
(Lluka 24:5–7).
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Këto fjalë të thjeshta – “Ai nuk është këtu, por është ringjallur” 
– janë bërë më të thellat në të gjithë literaturën. Ato përbëjnë dek-
laratën e varrit të zbrazët. Ato janë përmbushja e gjithçkaje që Ai 
kishte thënë lidhur me ringjalljen përsëri. Ato janë përgjigjja nga-
dhënjimtare e pyetjes që has çdo burrë, grua e fëmijë që ka lindur 
ndonjëherë në tokë.

Zoti i ringjallur i foli Maries dhe ajo u përgjigj. Ai nuk qe një 
frymë. Ky nuk ishte një përfytyrim. Ai qe i vërtetë, po aq i vërtetë 
sa kishte qenë në jetën e vdekshme. Ai nuk e lejoi atë që ta prekte. 
Ai nuk ishte ngjitur ende tek Ati i Tij në Qiell. Ajo do të ndodhte së 
shpejti. Çfarë ribashkimi duhet të ketë qenë, të përqafoheshe nga 
Ati, që e donte Atë dhe i cili duhet të ketë vajtuar gjithashtu për Të 
gjatë orëve të Tij të agonisë.

Ai do t’u shfaqej dy burrave në rrugën për në Emaus. Ai do të 
bisedonte me ta dhe do të hante me ta. Ai do të takohej me Apostujt 
e Tij pas dyersh të mbyllura dhe do t’u jepte mësim atyre. Thomai 
nuk qe i pranishëm herën e parë. Herën e dytë, Zoti e ftoi atë që 
të prekte duart e Tij dhe brinjën e Tij. Me habitje të plotë ai thirri: 

“Mesazhi i Tij qe ungjilli i paqes. Mësimet e Tij 
qenë ato të bujarisë e dashurisë.”
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“Zoti im dhe Perëndia im!” (Gjoni 20:28). Ai foli me 500 vetë në një 
rast [tjetër]. . . .

Dhe ka një dëshmi tjetër. Shoqëruesi biblik, Libri i Mormonit, 
dëshmon se Ai iu shfaq jo vetëm njerëzve në Botën e Vjetër, por 
edhe atyre në Botën e Re. Pasi a nuk kishte shpallur Ai në një rast: 
“Unë kam edhe dele të tjera që nuk janë të kësaj vathe; duhet t’i 
mbledh edhe ato, dhe ato do ta dëgjojnë zërin tim, dhe do të jetë 
një tufë e vetme dhe një Bari i vetëm”? (Gjoni 10:16).

Njerëzve të kësaj hemisfere Ai iu shfaq në vijim të Ringjalljes së 
Tij. Në zbritjen e Tij përmes reve të qiellit, zëri i Perëndisë, Atit të 
Amshuar, u dëgjua përsëri në shpallje solemne: “Vini re Birin tim të 
Dashur, në të cilin unë jam shumë i kënaqur, në të cilin unë kam 
lartësuar emrin tim – dëgjojeni atë” (3 Nefi 11:7). . . .

Dhe nëse e gjithë kjo nuk është e mjaftueshme, është dëshmia, 
e padyshimtë dhe e sigurt, dhe e qartë, e profetit të madh të kësaj 
periudhe ungjillore, Jozef Smithit. Kur ishte djalosh, ai shkoi në pyll 
që të lutej duke kërkuar dritë dhe kuptueshmëri. Dhe aty iu shfaqën 
përpara dy Personazhe, shkëlqimi dhe lavdia e të cilëve i kapërcenin 
të gjitha përshkrimet, duke qëndruar mbi të në ajër. Një prej tyre 
i foli atij, duke e thirrur “në emër dhe tha, duke treguar tjetrin: Ky 
është Biri Im i Dashur. Dëgjoje Atë! ” [ Joseph Smith—Historia 1:17].

Po ky Jozef shpalli në një rast tjetër: “Dhe ne vumë re lavdinë e 
Birit, në të djathtë të Atit, dhe morëm nga plotësia e tij; . . .

Dhe tani, pas shumë dëshmive që janë dhënë për të, kjo është 
dëshmia, e fundit e të gjithave, që ne japim për të: Se ai jeton!” (DeB 
76:20, 22).6

Të gjithë atyre që mund të kenë dyshime, unë u përsëris fjalët thë-
në Thomait kur preku duart e plagosura të Zotit: “Mos ji mosbesues, 
por besues” [Gjoni 20:27]. Besoni në Jezu Krisht, Birin e Perëndisë, 
figura më e madhërishme për kohën dhe përjetësinë. Besoni që jeta 
e tij e pashoqe filloi shumë kohë para se bota të krijohej. Besoni që 
ai qe Krijuesi i tokës në të cilën jetojmë. Besoni që ai ishte Jehova 
i Dhiatës së Vjetër, që ai ishte Mesia i Dhiatës së Re, që ai vdiq dhe 
u ringjall, që ai vizitoi kontinentet perëndimore dhe u dha mësim 
njerëzve këtu, që ai shpalli këtë periudhë të fundit ungjillore dhe 
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që ai jeton, Biri i gjallë i Perëndisë së gjallë, Shpëtimtari ynë dhe 
Shëlbuesi ynë.7

2
Secili prej nesh mund ta dijë që Jezu Krishti është Biri i 
Perëndisë dhe Shëlbuesi i botës, i ringjallur nga varri.

Ka një . . . betejë që po zhvillohet për besimin e njerëzve, por 
radhët nuk janë përherë . . . të përcaktuara qartë, pasi edhe mes for-
cave të krishterimit ka nga ata që do ta shkatërronin hyjnueshmërinë 
e Krishtit në emrin e të cilit flasin. Ata mund të shpërfilleshin nëse 
zërat e tyre nuk do të ishin kaq joshës, nëse ndikimi i tyre nuk do 
të ishte kaq i gjerë, nëse arsyetimi i tyre nuk do të ishte kaq i hollë.

. . . Turma do të mblidhen në mijëra kodra për të mirëpritur agi-
min e ditës së Pashkës dhe për t’i kujtuar vetes historinë e Krishtit, 
ringjalljen e të cilit do të përkujtojnë. Në një gjuhë sa të bukur dhe 
shpresëdhënëse, predikuesit e shumë feve do të ritregojnë historinë 
e varrit të zbrazët. Për ata – dhe për ju – unë ngre këtë pyetje: “A e 
besoni me të vërtetë atë?”

A e besoni me të vërtetë se Jezusi ishte Biri i Perëndisë, pasardhësi 
i drejtpërdrejtë i Atit?

A besoni që zëri i Perëndisë, Atit të Amshuar, u dëgjua përmbi 
ujërat e Jordanit të shpallte: “Ky është Biri im i dashur, në të cilin 
jam kënaqur”? (Mateu 3:17.)

A besoni që po ky Jezus qe realizuesi i mrekullive, shëruesi i të 
sëmurëve, përtëritësi i të lënguarve, dhënësi i jetës së vdekurve?

A besoni se në vijim të vdekjes së tij në kodrën e Kalvarit dhe 
varrimit të tij në varrin e Jozefit, ai doli që andej i gjallë ditën e tretë?

A e besoni me të vërtetë se ai jeton ende – i vërtetë, i gjallë e 
individual – dhe se ai do të vijë përsëri siç u premtua nga engjëjt 
në ngjitjen e tij në qiell?

A i besoni me të vërtetë këto gjëra? Nëse i besoni, atëherë ju jeni 
pjesë e një grupi në tkurrje të atyre që e besojnë fjalë për fjalë Biblën 
[dhe] që përherë e më tepër po qesëndisen nga filozofët, që përherë 
e më tepër po tallen nga disa akademikë dhe të cilët përherë e më 
tepër po quhen “të dalë mode” nga një rreth në rritje shërbestarësh 
fetarë dhe teologësh me ndikim të madh.
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. . . Në sytë e këtyre intelektualëve, këto janë mite – lindja e Jezusit 
si Biri i Perëndisë për të cilin engjëjt kënduan në fushat e Judesë, 
realizuesi i mrekullive që shëroi të sëmurët dhe ngriti të vdekurit, 
Krishti i ringjallur nga varri, ngjitja në qiell dhe kthimi i premtuar.

Këta teologë modernë e zhveshin atë nga hyjnueshmëria e tij dhe 
pastaj pyesin veten përse njerëzit nuk e adhurojnë atë.

Këta shkollarë të mençur i kanë hequr Jezusit mantelin e pe-
rëndishmërisë dhe kanë lanë veçse një burrë. Ata janë përpjekur 
ta përshtatin atë me të menduarin e tyre vetjak të ngushtë. Ata i 
kanë vjedhur atij birninë hyjnore dhe i kanë marrë botës Mbretin 
e ligjshëm. . . .

. . . Unë jap dëshminë tonë solemne që Perëndia nuk ka vdekur, 
përveçse kur shihet me një interpretim të pajetë. . . .

shpëtimtari i ringjallur eci me dy burra rrugës për në emaus.
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. . . Ka dalë nevoja për diçka më shumë se një besim i arsyetuar. 
Ka dalë nevoja për një kuptueshmëri të pozitës së tij të pashembullt 
dhe të pakrahasueshme si Shëlbuesi hyjnor dhe për një entuziazëm 
për të dhe mesazhin e tij si Biri i Perëndisë.

Ajo kuptueshmëri dhe ai entuziazëm janë të mundshme për të 
gjithë që duan ta paguajnë çmimin. Ato nuk janë të papajtueshme 
me arsimimin më të lartë, por ato nuk do të vijnë vetëm nga lexi-
mi i filozofisë. Jo, ato vijnë nga një proces më i thjeshtë. Gjërat e 
Perëndisë kuptohen nëpërmjet Frymës së Perëndisë. (1 Korintasve 
2:11.) Kështu shpall fjala e zbulesës.

Fitimi i kuptueshmërisë dhe i entuziazmit për Zotin vjen nga 
zbatimi i rregullave të thjeshta. . . . Do të doja të sugjeroja tri rre-
gulla, të thjeshta për nga koncepti i tyre, pothuaj të rëndomta në 
përsëritshmërinë e tyre, por thelbësore në zbatimin e tyre dhe të 
frytshme në rezultatin e tyre. . . .

E para është të lexoni – të lexoni fjalën e Zotit. . . . Lexojeni, për 
shembull, Ungjillin e Gjonit nga fillimi në fund. Lëreni Zotin t’ju flasë 
vetë dhe fjalët e tij do të vijnë me një bindje të qetë që do t’i bëjnë 
boshe fjalët e kritikëve të tij. Lexojeni edhe dëshminë e Botës së 
Re, Librin e Mormonit, i sjellë si një dëshmi “se Jezusi është Krishti, 
Perëndia i Amshuar, që ua shfaqi veten të gjitha kombeve”. (Faqja 
e titullit të Librit të Mormonit.)

Tjetra është të shërbeni – të shërbeni në punën e Zotit. . . . Çështjes 
së Krishtit nuk i duhen dyshimet tuaja; asaj i duhen forca dhe koha 
e talentet tuaja; dhe teksa i ushtroni këto në shërbim, besimi juaj do 
të rritet dhe dyshimet tuaja do të veniten. . . .

E treta është të luteni. Flitni me Atin tuaj të Amshuar në emrin e 
Birit të tij të Dashur. “Ja”, thotë ai, “unë qëndroj te dera dhe trokas; 
nëse dikush dëgjon zërin tim dhe të hapë derën, unë do të hyj tek 
ai dhe do të ha darkë me të dhe ai me mua.” (Zbulesa 3:20.)

Kjo është ftesa e tij dhe premtimi është i sigurt. Ka pak të ngjarë 
që ju do të dëgjoni zëra nga qielli, por do të vijë një siguri e dërguar 
nga qielli, paqësore dhe e patundur. . . .

.  .  . Duke ndriçuar mes gjithë pështjellimit të filozofisë, të të 
ashtuquajturës kritikë më të lartë dhe teologjisë negative, do të vijë 
dëshmia e Shpirtit të Shenjtë që Jezusi është me të vërtetë Biri i 
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Perëndisë, i lindur në mish, Shëlbuesi i botës i ringjallur nga varri, 
Zoti që do të vijë të mbretërojë si Mbreti i mbretërve. Është mundësia 
juaj ta dini atë. Është detyrimi juaj ta mësoni atë.8

3
Ne duhet ta pyesim vazhdimisht veten: “Ç’të 

bëjmë me Jezusin i cili quhet Krisht?”

Unë e bëj sërish pyetjen e bërë nga Pilati dy mijë vite më parë: 
“Ç’të bëj, pra, me Jezusin, që quhet Krisht?” (Mateu 27:22.) Me të 
vërtetë, ne duhet ta pyesim vazhdimisht veten: Ç’të bëjmë ne me 
Jezusin i cili quhet Krisht? Çfarë duhet të bëjmë me mësimet e tij 
dhe si mund t’i bëjmë ato një pjesë të pandashme të jetës sonë? . . .

. . . “Ja, Qengji i Perëndisë, që heq mëkatin e botës!” (Gjoni 1:29.) 
Sa e varfër me të vërtetë do të ishte jeta jonë pa ndikimin e mësimeve 
të tij dhe shembullin e tij të pashoq. Mësimet për kthimin e faqes 
tjetër, bërjes dhe të një miljeje të dytë, kthimin e birit plangprishës 
dhe shumë mësime të tjera të pakrahasueshme kanë depërtuar në-
për epoka për t’u bërë katalizatori për të nxjerrë në pah mirësi dhe 
mëshirë nga shumë prej mizorisë së njeriut ndaj njeriut.

Vrazhdësia mbretëron aty ku Krishti dëbohet. Mirësia dhe vetëpër-
mbajtja sundojnë aty ku Krishti pranohet dhe mësimet e tij zbatohen.

Ç’të bëjmë, pra, me Jezusin i cili quhet Krisht? “O njeri, ai të ka 
bërë të njohur atë që është e mirë; dhe çfarë tjetër kërkon Zoti nga 
ti, përveç se të zbatosh drejtësinë, të duash mëshirën dhe të ecësh 
përulësisht me Perëndinë tënd?” (Mikea 6:8.)

“Prandaj, unë ju them se ju duhet ta falni njëri- tjetrin; sepse ai që 
nuk ia fal shkeljet vëllait të tij, mbetet i dënuar përpara Zotit; sepse 
atij i ngelet mëkati më i madh.” (DeB 64:9.) . . .

Ç’të bëjmë, pra, me Jezusin që quhet Krisht? “Sepse pata uri dhe 
më dhatë për të ngrënë, pata etje dhe më dhatë për të pirë; isha i huaj 
dhe më pritët, isha i zhveshur dhe më veshët, isha i sëmurë dhe ju 
më vizitonit, isha në burg dhe erdhët tek unë.” (Mateu 25:35–36) . . .

Ç’të bëjmë me Jezusin i cili quhet Krisht?

Mësoni rreth tij. Hetojini shkrimet e shenjta; sepse ato janë këto 
që dëshmojnë për të. Përsiateni mrekullinë e jetës dhe të misionit 
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të tij. Përpiquni pak më me zell të ndiqni shembullin e tij dhe të 
zbatoni mësimet e tij.9

4
Ne shohim te Jezu Krishti si shkëmbi i shpëtimit tonë, 
forca jonë, ngushëllimi ynë dhe qendra e besimit tonë.

Ne nuk e dimë çfarë ndodhet para nesh. Ne nuk e dimë çfarë 
do të na sjellin ditët që vijnë. Ne jetojmë në një botë pasigurie. Për 
disa njerëz do të ketë arritje të mëdha. Për të tjerë, zhgënjim. Për 
disa, shumë gëzim e ngazëllim, shëndet të mirë dhe të jetuar të 
hirshëm. Për të tjerë, ndoshta sëmundje dhe një masë pikëllimi. Ne 
nuk e dimë. Por një gjë e dimë vërtet. Ashtu si ylli polar në qiej, 
pavarësisht se çfarë rezervon e ardhmja, aty qëndron Shëlbuesi i 
botës, Biri i Perëndisë, i sigurt dhe i patundur si spiranca e jetëve 
tona të pavdekshme. Ai është shkëmbi i shpëtimit tonë, forca jonë, 
ngushëllimi ynë dhe vetë qendra e besimit tonë.

Si në diell dhe në shi ne shohim tek Ai dhe Ai është atje për të 
na siguruar dhe buzëqeshur.10

E di se rron Shëlbuesi im,
Triumfues, Bir’ i Per’ndis’,
Fitimtar mbi dhembjen, vdekjen,
Mbreti, Prij’si dhe Zoti im.

Jeton, shkëmbi i besimit,
Shpresa e ndritshme e njer’zve,
Fari drejt një udhe më t’mir’,
Drita përtej velit t’vdekjes.

O, më jep Shpirtin tënd t’ëmbël,
Paqen që vetëm nga Ti vjen,
Besim që t’vetmuar rrug’ t’ndjek
Që m’çon në përjet’sin’ Tënde.11
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Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Përsëritini fjalët e dëshmisë së Presidentit Hinkli në pjesën 1 dhe 

gjeni kohë për të përsiatur për dëshminë tuaj vetjake për Jezu 
Krishtin. Përse jeni mirënjohës për shërbesën dhe Shlyerjen e 
Shpëtimtarit? Cilat rrëfime dhe mësime nga jeta e Shpëtimtarit 
kanë kuptim të veçantë për ju?

• Bëjini vetes secilën prej pyetjeve në pjesën 2. Si ndikojnë përgjigjet 
tuaja në të jetuarin tuaj nga dita në ditë? Në të njëjtën pjesë, për-
sëritini tri “rregulla[t] [e] thjeshta” të Presidentit Hinkli për fitimin 
e një kuptueshmërie për “gjërat e Perëndisë”. Si ju kanë ndihmuar 
këto parime që ta thelloni kuptueshmërinë tuaj shpirtërore?

• Presidenti Hinkli vazhdimisht pyeti: “Ç’të bëjmë me Jezusin i cili 
quhet Krisht?” (pjesa 3). Çfarë mund të mësojmë nga përgjigjet e 
tij? Merreni parasysh se si do t’i përgjigjeshit kësaj pyetjeje. Si do 
të ishte jeta juaj ndryshe nëse nuk do të dinit për mësimet dhe 
shembullin e Shpëtimtarit?

• Presidenti Hinkli theksoi se Jezu Krishti është spiranca jonë në 
një botë pasigurie (shih pjesën 4). Kur e keni ndier forcën dhe 
ngushëllimin e Shpëtimtarit në një periudhë nevoje? Përsiateni 
secilin varg të himnit të Presidentit Hinkli në pjesën 4. Në çfarë 
mënyrash është Krishti “shpresa [jonë] e ndritshme”? Si është Ai 
“fari [ynë] drejt një udhe më t’mir’”?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Lluka 24:36–39; Gjoni 1:1–14; Veprat e Apostujve 4:10–12; 2 Nefi 

2:8; 25:26; Alma 5:48; DeB 110:3–4

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

Shpëtimtari” (Predikoni Ungjillin Tim [2005], f. 22). Për shembull, 
teksa studioni, ju mund t’i bëni vetes pyetje si këto që vijojnë: Si 
mund të më ndihmojnë këto mësime ta rrit kuptueshmërinë time 
për Shlyerjen e Jezu Krishtit? Si mund të më ndihmojnë këto mësime 
që të bëhem më i ngjashëm me Shpëtimtarin?
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Dhurata e Çmuar e Dëshmisë

“Ne flasim gjuhë të ndryshme. Ne jetojmë në 
një larmi rrethanash. Por në zemrën e secilit 

prej nesh rreh një dëshmi e përbashkët.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

“Shembulli më i hershëm për të cilin kam kujtime për ndjenjat 
shpirtërore”, tha Presidenti Gordon B. Hinkli, “ishte kur isha rreth 
pesë vjeç, një djalë shumë i vogël. Po qaja nga dhembja e veshit. 
. . . Mamaja ime përgatiti një qese me kripë kuzhine dhe e vendo-
si në stufë për t’u ngrohur. Babai im vendosi butësisht duart e tij 
mbi kokën time dhe më dha një bekim, duke e qortuar dhembjen 
dhe sëmundjen me anë të autoritetit të priftërisë së shenjtë dhe në 
emrin e Jezu Krishtit. Më pas më mori butësisht në krahët e tij dhe 
e vendosi qesen me kripë të ngrohtë në veshin tim. Dhembja u ul 
dhe u largua. Rashë në gjumë në përqafimin e sigurt të babait tim. 
Teksa po bija në gjumë, fjalët e administrimit prej tij rrodhën në 
mendjen time. Ky është kujtimi më i hershëm që kam për ushtrimin 
e autoritetit të priftërisë në emrin e Zotit.

Më vonë gjatë rinisë time, vëllai im dhe unë flinim në një dhomë 
gjumi pa ngrohje në dimër. . . . Përpara se të binim në një shtrat të 
ngrohtë, ne gjunjëzoheshim për të thënë lutjet tona. Kishte shprehje 
të mirënjohjes së thjeshtë. . . . Më kujtohet që u hodha në shtratin 
tim pasi kisha thënë amen, i tërhoqa jorganët lart rreth qafës sime 
dhe po mendoja për atë që sapo kisha bërë duke folur me Atin tim 
në Qiell në emrin e Birit të Tij. Nuk kisha njohuri të mëdha për un-
gjillin. Por kishte një lloj paqeje dhe sigurie të qëndrueshme gjatë 
komunikimit me qiejt në dhe nëpërmjet Zotit Jezus. . . .

Ajo dëshmi u rrit në zemrën time si një misionar kur lexova 
Dhiatën e Re dhe Librin e Mormonit, të cilët dhanë dëshmi më tej 
për Të. Ajo njohuri u bë themeli i jetës sime mbështetur në lutjet 
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si shenjtorë të ditëve të mëvonshme, ne jemi të bashkuar 
në dëshminë tonë për jezu krishtin.
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[që morën] përgjigje të fëmijërisë sime. Që nga ajo kohë besimi im 
është rritur shumë më tepër. Jam bërë Apostulli i Tij, i caktuar për 
të bërë vullnetin e Tij dhe për të dhënë mësim fjalën e Tij. Jam bërë 
dëshmitar i Tij për botën.” 1

Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Dëshmia është forca e madhe e Kishës dhe 
burimi i besimit dhe i aktivizimit.

Ne jemi bërë si një familje e madhe e përhapur nëpër këtë botë të 
madhe. Ne flasim gjuhë të ndryshme. Ne jetojmë në një larmi rretha-
nash. Por në zemrën e secilit prej nesh rreh një dëshmi e përbashkët: 
Ju dhe unë e dimë se Perëndia jeton dhe e drejton këtë punë të Tij 
të shenjtë. Ne e dimë se Jezusi është Shëlbuesi ynë, i cili qëndron 
në krye të kësaj Kishe, e cila mban emrin e Tij. Ne e dimë se Jozef 
Smithi ishte një profet dhe ka një profet që qëndron në krye të kësaj 
periudhe ungjillore të plotësisë së kohëve. Ne e dimë se priftëria u 
rivendos mbi kokën e tij dhe se ajo zbriti te ne në këtë kohë në një 
linjë të pandërprerë. Ne e dimë se Libri i Mormonit është një dëshmi 
e vërtetë e realitetit dhe hyjnueshmërisë së Zotit Jezu Krisht.2

Kjo gjë që ne e quajmë dëshmi, është forca e madhe e Kishës. 
Ajo është burimi i besimit dhe i aktivizimit. . . . Ajo është po aq e 
vërtetë dhe e fuqishme sa cilado forcë tjetër në tokë. Zoti e për-
shkroi atë kur i foli Nikodemit dhe i tha: “Era fryn ku të dojë dhe 
ti ia dëgjon zërin, por ti nuk e di nga vjen as ku po shkon; kështu 
është edhe çdo njëri që ka lindur nga Fryma” (Gjoni 3:8). Kjo gjë 
që ne e quajmë dëshmi, është e vështirë për t’u përkufizuar, por 
frytet e saj janë qartësisht të dukshme. Është Shpirti i Shenjtë duke 
dëshmuar nëpërmjet nesh.3

2
Dëshmia është një zë i qetë, nxitës që na mbështet 

ndërsa ecim me besim dhe na shtyn në veprim.

Dëshmia vetjake është faktori i cili ndryshon mënyrën se si jetoj-
në njerëzit ndërsa ata vijnë në këtë Kishë. Ky është elementi i cili e 
shtyn anëtarësinë të braktisë gjithçka në shërbim të Zotit. Ky është 
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zëri i qetë, nxitës që i mbështet pa ndalur ata të cilët ecin me besim 
deri në ditët e fundit të jetës së tyre.

Ajo është një gjë e mistershme dhe e mrekullueshme, një dhuratë 
nga Perëndia për njeriun. Ajo nuk e merr parasysh pasurinë ose 
varfërinë kur një person thirret për të shërbyer. Kjo dëshmi, e cila 
mbahet në zemrat e njerëzve tanë, jep shtysë drejt një detyre nxitëse. 
Ajo gjendet tek të rinjtë dhe të moshuarit. Ajo gjendet te studenti i 
seminarit, te misionari, te peshkopi dhe presidenti i kunjit, te presi-
denti i misionit, te motra e Shoqatës së Ndihmës, te çdo Autoritet i 
Përgjithshëm. Ajo dëgjohet nga ata të cilët nuk mbajnë detyrë tjetër 
përveç asaj të anëtarësisë. Ajo është pikërisht thelbi i kësaj pune. 
Është ajo që po e çon përpara punën e Zotit anekënd botës. Ajo 
të shtyn në veprim. Ajo kërkon me ngulm që ne të bëjmë atë çfarë 
na kërkohet për të bërë. Ajo sjell me vete sigurinë se jeta është plot 
qëllime, se disa gjëra janë me rëndësi shumë më të madhe se disa të 
tjera, se ne jemi në një udhëtim të përjetshëm, se ne jemi përgjegjës 
përpara Perëndisë. . . .

Është ky element, i dobët dhe disi i mekur në fillim, i cili e çon 
çdo kërkues në drejtimin e kthimit në besim. Ajo e shtyn çdo të 
kthyer në besim drejt sigurisë në besim. . . .

Kudo ku Kisha është organizuar, fuqia e saj ndihet. Ne qëndroj-
më në këmbë dhe themi atë që dimë. . . . Fakti i thjeshtë është se 
ne vërtet e dimë se Perëndia jeton, se Jezusi është Krishti dhe se 
kjo është kauza e tyre dhe mbretëria e tyre. Fjalët janë të thjeshta; 
shprehja [e tyre] vjen nga zemra. Ajo është në veprim kudo ku Kisha 
organizohet, kudo ku ka misionarë që japin mësim ungjillin, kudo 
ku ka anëtarë që e përhapin besimin e tyre.

Ajo është diçka që nuk mund të hidhet poshtë. Kundërshtarët 
mund të citojnë shkrime të shenjta dhe të argumentojnë pafun-
dësisht për doktrinën. Ata mund të jenë të zgjuar dhe bindës. Por, 
kur një person thotë: “Unë e di”, nuk mund të ketë argument të 
mëtejshëm. Mund të mos ketë pranim, por kush mund ta hedhë 
poshtë ose ta mohojë zërin e qetë të shpirtit të brendshëm që flet 
me bindje vetjake? 4
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“Dritë në jetën tonë”

[Dejvid Kastanjeda], bashkëshortja e tij, Tomasa, dhe fëmijët e tyre 
jetuan në një fermë me tokë të thatë, të vogël e të varfër afër Torreonit 
[në Meksikë]. Ata kishin 30 pula, 2 derra dhe 1 kalë të dobët. Pulat u 
siguronin disa vezë që t’i mbështetnin dhe mjetet përmes të cilave të 
fitonin pak më shumë para. Ata jetuan në varfëri. Pastaj misionarët 
shkuan tek ta. Motra Kastanjeda tha: “Pleqtë e hoqën verbërinë nga 
sytë tanë dhe i sollën dritë jetës sonë. Ne nuk dinim asgjë për Jezu 
Krishtin. Ne nuk dinim asgjë për Perëndinë derisa erdhën ata.”

Ajo kishte dy vite shkollë, bashkëshorti i saj asnjë. Pleqtë u dhanë 
atyre mësimet dhe ata përfundimisht u pagëzuan. . . . Gradualisht 
ndërtuan një biznes të suksesshëm në të cilin punuan babai dhe 
pesë djemtë e tij. Me besim të thjeshtë ata e paguan të dhjetën e tyre. 
Ata e vendosën mirëbesimin e tyre në Zot. Ata e jetuan ungjillin. Ata 
shërbyen kudo që u thirrën për të shërbyer. Katër nga djemtë e tyre 
dhe tre nga vajzat e tyre shkuan në misione. . . . Ata u përqeshën 
nga kritikuesit e tyre. Përgjigjja e tyre është një dëshmi për fuqinë 
e Zotit në jetën e tyre.

Afërsisht 200 prej pjesëtarëve të familjes dhe miqve të tyre u 
bashkuan me Kishën për shkak të ndikimit të tyre. Mbi 30 djem dhe 
vajza të familjes dhe miq kanë shërbyer në misione. Ata dhuruan 
tokën në të cilën tani qëndron një godinë kishtare.

Fëmijët, tani të rritur, dhe prindërit me radhë shkojnë në 
Meksiko- Siti çdo muaj, për të punuar në tempull atje. Ata qën-
drojnë si një dëshmi e gjallë e fuqisë së madhe të kësaj pune të 
Zotit për të ngritur dhe ndryshuar njerëzit. Ata janë shembulli 
tipik i mijëra e mijëra njerëzve në të gjithë botën që përjetojnë 
mrekullinë e mormonizmit si një dëshmi e hyjnueshmërisë së 
veprës që vjen në jetën e tyre.5

“është i vërtetë, apo jo? atëherë, çfarë tjetër ka rëndësi?”

Takova një oficer marine nga një komb i largët, një i ri i mreku-
llueshëm të cilin e kishin sjellë në Shtetet e Bashkuara për trajnim të 
përparuar. Disa nga kolegët e tij në Marinën e Shteteve të Bashkuara, 
sjellja e të cilëve e kishte tërhequr atë, ndanë me të, me kërkesë të 
tij, bindjet e tyre fetare. Ai nuk ishte i krishterë, por ishte i interesuar. 
Ata i treguan atij për Shpëtimtarin e botës, Jezu Krishtin, të lindur në 
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Bethlehem, i cili dha jetën e tij për të gjithë njerëzimin. Ata i treguan 
atij për shfaqjen e Perëndisë, Atit të Amshuar, dhe Zotit të ringjallur 
ndaj djaloshit Jozef Smith. Ata folën për profetët bashkëkohorë. Ata 
i mësuan atij ungjillin e Mësuesit. Shpirti e preku zemrën e tij dhe 
ai u pagëzua.

Mua ma prezantuan atë pikërisht përpara se të kthehej në vend-
lindjen e tij. Ne folëm për këto gjëra dhe pastaj unë thashë: “Njerëzit 
e tu nuk janë të krishterë. Çfarë do të ndodhë kur ti të kthehesh në 
shtëpi i krishterë dhe, më në veçanti, i krishterë mormon?”

Ai u vrenjt në fytyrë dhe u përgjigj: “Familja ime do të zhgënje-
het. Ata mund të më dëbojnë dhe të më quajnë të vdekur. Sa për të 
ardhmen dhe karrierën time, mund të më mbyllen të gjitha dyert.”

E pyeta: “A je i gatshëm të paguash një çmim kaq të madh për 
ungjillin?”

Sytë e tij të zinj, të lagur nga lotët, shkëlqyen në fytyrën e tij brune 
e të pashme ndërsa u përgjigj: “Është i vërtetë, apo jo?”

I turpëruar që ia bëra pyetjen, iu përgjigja: “Po, është i vërtetë”.

Të cilës iu përgjigj: “Atëherë, çfarë tjetër ka rëndësi?”

Këto janë pyetjet që do të doja të lija me ju: “Është i vërtetë, apo 
jo? Atëherë, çfarë tjetër ka rëndësi?” 6

Një botëkuptim i ri për jetën

Një herë dëgjova përvojën e një inxhinieri i cili ishte bashkuar 
me Kishën së fundmi. Misionarët kishin shkuar në shtëpinë e tij dhe 
bashkëshortja e tij i kishte ftuar brenda. Ajo me padurim i ishte për-
gjigjur mesazhit të tyre, ndërsa ai u ndje i shtyrë kundër vullnetit të 
tij. Një mbrëmje ajo tregoi se dëshironte të pagëzohej. Atij i hipi inati. 
A e dinte ajo se çfarë do të thoshte kjo? Kjo do të thoshte kohë. Kjo 
do të thoshte të paguaje të dhjetën. Kjo do të thoshte të hiqje dorë 
nga miqtë e tu. Kjo do të thoshte të mos pije më duhan. Ai veshi 
pallton dhe doli nëpër natë, duke përplasur derën pas vetes. Ai eci 
nëpër rrugë, duke sharë bashkëshorten e vet, duke sharë misionarët, 
duke sharë veten që u dha leje atyre t’u jepnin mësime. Ndërsa u 
lodh, i ra inati dhe shpirti i lutjes erdhi disi në zemrën e tij. Ai u lut 
teksa ecte. Ai iu lut Perëndisë për një përgjigje për pyetjet e tij. Dhe 
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pastaj një mbresë, e qartë dhe e pakundërshtueshme, erdhi thuajse 
sikur një zë t’i kishte thënë fjalët: “Është i vërtetë”.

“Është i vërtetë”, i tha ai vetes sërish e sërish. “Është i vërtetë.” 
Paqja erdhi në zemrën e tij. Ndërsa eci drejt shtëpisë, kufizimet, 
kërkesat, kriteret për të cilat ai kishte qenë kaq i zemëruar, filluan 
të shfaqeshin si mundësi. Kur e hapi derën, ai e gjeti gruan e vet në 
gjunjë duke u lutur.

. . . Përpara bashkësisë së cilës ia tregoi këtë, ai foli për gëzimin 
që kishte ardhur në jetën e tyre. E dhjeta nuk ishte një problem. 
Ndarja e asaj çfarë kishin me Perëndinë, i cili u kishte dhënë atyre 
gjithçka, dukej gjë e vogël. Koha për shërbim nuk ishte një prob-
lem. Kjo kërkonte vetëm pak planifikim të kujdesshëm të orëve të 
javës. Përgjegjësia nuk ishte një problem. Nga kjo erdhi rritje dhe 
një botëkuptim i ri për jetën. Dhe atëherë ky burrë me intelekt dhe i 
arsimuar, ky inxhinier i mësuar që të merrej me faktet e botës fizike 
në të cilën ne jetojmë, dha dëshmi solemne me sytë e përlotur për 
mrekullinë që erdhi në jetën e tij.7

“kush mund ta hedhë poshtë ose ta mohojë zërin e qetë të 
shpirtit të brendshëm që flet me bindje vetjake?”
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“Gjëja më e çmuar në jetën time”

Shumë vite më parë, një e re e shkëlqyer dhe tepër e arsimuar 
foli në Berqtesgaden, Gjermani, në një konferencë për trupën ush-
tarake, të cilët ishin anëtarë të Kishës. Unë isha atje dhe e dëgjova 
atë. Ajo ishte majore në ushtri, me titull doktoreshë në mjekësi, një 
specialiste tepër e respektuar në fushën e saj. Ajo tha:

“Më shumë se çdo gjë tjetër në botë, dëshiroja t’i shërbeja Perën-
disë. Por pavarësisht se sa shumë u përpoqa nuk munda ta gjeja 
atë. Mrekullia më e madhe është se ai më gjeti mua. Një pasdite të 
shtune në shtatorin e vitit 1969, isha në shtëpi në Bërkli, Kaliforni 
dhe dëgjova të binte zilja e derës. Atje kishte dy të rinj, të veshur me 
kostume, me këmisha të bardha dhe kollare. Flokët e tyre qenë të 
krehura me kujdes. Më lanë shumë mbresa saqë u thashë: ‘Nuk e di 
se ç’po shitni, por do ta blej’. Një nga të rinjtë tha: ‘Ne nuk shesim 
asgjë. Ne jemi misionarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të 
Ditëve të Mëvonshme dhe do të donim të flisnim me ju.’ Unë i ftova 
të hynin brenda dhe ata folën për besimin e tyre.

Ky ishte fillimi i dëshmisë sime. Jam mirënjohëse përtej fjalëve 
për privilegjin dhe nderin e të qenit një anëtare e Kishës së Jezu 
Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Kënaqësia dhe paqja 
që ky ungjill i gëzueshëm ka sjellë në zemrën time, është parajsa 
mbi tokë. Dëshmia ime për këtë punë është gjëja më e çmuar në 
jetën time, një dhuratë nga Ati im Qiellor, për të cilën do të jem 
përjetësisht mirënjohëse.” 8

Po kështu ndodh me qindra mijëra njerëz në shumë vende – 
burra dhe gra me aftësi dhe arsimim, punëtorë dhe profesionistë, 
[njerëz] të zakonshëm, këmbëngulës të cilët kryejnë gjëra në punët e 
botës, në zemrat e të cilëve digjet një dëshmi e heshtur se Perëndia 
jeton, se Jezusi është Krishti, se kjo punë është hyjnore, se ajo u 
rivendos në tokë për bekimin e të gjithë atyre që do të marrin nga 
mundësitë e saj.9
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3
Secili prej nesh mund të marrë një dëshmi për 
realitetin e Perëndisë dhe Birit të Tij të Dashur 

dhe për rivendosjen e punës së Tyre.

Ky dëshmim, kjo dëshmi, mund të jetë dhurata më e çmuara 
nga të gjitha dhuratat e Perëndisë. Ai është një dhurim nga qielli 
kur ka përpjekje të duhur. Është mundësia, është përgjegjësia e 
çdo burri dhe gruaje në këtë Kishë që ta marrë brenda vetes një 
bindje për të vërtetën e kësaj pune të madhe të ditëve të mëvon-
shme dhe për ata që qëndrojnë në krye të saj, madje Perëndisë së 
gjallë dhe Zotit Jezu Krisht.

Jezusi tregoi rrugën për përvetësimin e një dëshmie të tillë kur 
Ai tha: “Doktrina ime nuk është e imja, por e atij që më ka dërguar.

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).

Ne rritemi në besim dhe njohuri ndërsa shërbejmë, ndërsa stu-
diojmë, ndërsa lutemi.

Kur Jezusi ushqeu 5.000 veta, ata e njohën dhe u mahnitën nga 
mrekullia që Ai kreu. Disa u kthyen sërish. Këtyre Ai u mësoi dok-
trinën për hyjninë e Tij, për Veten si Buka e Jetës. Ai i akuzoi ata 
se nuk ishin të interesuar për doktrinën por përkundrazi vetëm për 
kënaqjen e urisë së trupave të tyre. Disa njerëz, duke e dëgjuar Atë 
dhe doktrinën e Tij, thanë: “Kjo e folur është e rëndë, kush mund 
ta kuptojë?” (Gjoni 6:60). Kush mund ta besojë atë që po jep mësim 
ky burrë?

“Që nga ai moment shumë nga dishepujt e vet u tërhoqën dhe 
nuk shkuan më me të.

Atëherë Jezusi u tha të dymbëdhjetëve [mendoj me njëfarë ndjenje 
shkurajimi]: ‘A doni edhe ju të largoheni?’.

Dhe Simon Pjetri iu përgjigj: ‘Zot, te kush të shkojmë? Ti ke fjalë 
jete të përjetshme.

Ne kemi besuar dhe kemi njohur se ti je Krishti, Biri i Perëndisë 
të gjallë’” (Gjoni 6:66–69).
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Kjo është pyetja e madhe dhe përgjigjja për të, me të cilën të 
gjithë duhet të përballemi. Nëse jo tek Ti, atëherë “Zot, te kush të 
shkojmë? Ti ke fjalë jete të përjetshme. Ne kemi besuar dhe kemi 
njohur se ti je Krishti, Biri i Perëndisë të gjallë.”

Është kjo bindje, kjo siguri e qetë, e brendshme e realitetit të 
Perëndisë së gjallë, e hyjnueshmërisë së Birit të Tij të Dashur, e 
rivendosjes së punës së tyre në këtë kohë dhe e shfaqjeve të lav-
dishme që kanë pasuar, të cilat bëhen për secilin prej nesh themeli 
i besimit tonë. Kjo bëhet dëshmia jonë.

. . . Kohët e fundit kam qenë në Palmira, Nju- Jork [afër vendit ku 
Jozef Smithi mori Vegimin e Parë]. Nga ngjarjet që ndodhën në atë 
zonë, njeriu priret të thotë: “Ato ose ndodhën ose nuk ndodhën. 
Nuk mund të ketë zonë gri, as pozitë të ndërmjetme.”

Dhe më pas zëri i besimit pëshpërit: “Gjithçka ndodhi. Ndodhi 
ashtu siç tha ai që ndodhi.”

Këtu afër është kodra Kumorah. Prej andej erdhi anali i lashtë nga 
i cili u përkthye Libri i Mormonit. Një njeri duhet ta pranojë ose ta 
hedhë poshtë origjinën e tij hyjnore. Peshimi i provës duhet ta prijë 
çdo burrë dhe grua që ka lexuar me besim, të thotë: “Është i vërtetë”.

Dhe kështu ndodh me elementet e tjera të kësaj gjëje të mreku-
llueshme, të cilën ne e quajmë rivendosja e ungjillit të lashtësisë, 
priftërisë së lashtësisë dhe Kishës së lashtësisë.

Kjo dëshmi është tani, siç ka qenë përherë, një shpallje, një pohim 
i drejtpërdrejtë i së vërtetës siç ne e dimë.10

4
Ne duhet të jetojmë sipas dëshmisë sonë 

dhe ta ndajmë atë me të tjerët.

I tha Pali Timoteut: “Ruaje veten tënde” – dëgjojeni këtë – “dhe 
mësimin, qëndro në këto gjëra, sepse, duke vepruar kështu, do të 
shpëtosh veten dhe ata që të dëgjojnë” (1 Timoteut 4:16). Çfarë 
drejtimi të mrekullueshëm i dha Pali Timoteut të ri!

Ai vazhdoi duke thënë këtë: “Sepse Perëndia nuk na ka dhënë fry-
më frike, por force, dashurie dhe urtësie” (2 Timoteut 1:7). Perëndia 
nuk na ka dhënë frymë frike, por force – forcën e mesazhit dhe të 
dashurisë – dashurisë për njerëzit, dashurisë për atë që kemi për të 
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dhënë, një mendje të shëndoshë – parimet e thjeshta, të kuptueshme 
të ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit.

“Mos ki turp, pra, të dëshmosh Zotin tonë” (2 Timoteut 1:8). 
Asnjëherë, vëllezërit dhe motrat e mia, mos kini turp të dëshmoni 
për Zotin tonë. . . . Ajo është një detyrë e madhe, një urdhër që na 
jepet neve: “Sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, 
dashurie dhe urtësie. Mos ki turp, pra, të dëshmosh Zotin tonë.” 11

Kjo është puna e shenjtë e Perëndisë. Kjo është Kisha dhe mbre-
tëria e Tij. Vegimi që ndodhi në Korijen e Shenjtë, ishte pikërisht siç 
tha Jozefi se ishte. Në zemrën time ka një kuptueshmëri të vërtetë 
të rëndësisë së asaj që ndodhi atje. Libri i Mormonit është i vërtetë. 
Ai dëshmon për Zotin Jezu Krisht. Priftëria e Tij është rivendosur 
dhe është midis nesh. Çelësat e asaj priftërie që kanë ardhur nga 
qenie qiellore, janë ushtruar për bekimin tonë të përjetshëm. E tillë 
është dëshmia jonë – e juaja dhe e imja – një dëshmi sipas të cilës 
duhet të jetojmë dhe të cilën duhet ta ndajmë me të tjerët. E lë këtë 
dëshmi, bekimin tim dhe dashurinë time me secilin prej jush dhe 
ftesën time që të vazhdojmë të jemi pjesë e kësaj mrekullie të madhe 
të ditëve të mëvonshme që është Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve 
të Ditëve të Mëvonshme.12

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Në çfarë mënyrash dëshmia juaj vetjake jep ndihmesë në forcën 

e Kishës? (Shih pjesën 1.)

• Presidenti Hinkli thekson se dëshmia na mbështet dhe “[na] shtyn 
në veprim” (pjesa 2). Si ju ka mbështetur juve dëshmia juaj? Si ka 
ndikuar dëshmia juaj në veprimet tuaja? Çfarë zbatimesh vetjake 
mund të bëni nga historitë në pjesën 2?

• Çfarë mund të mësojmë nga mësimet e Presidentit Hinkli rreth 
marrjes së një dëshmie? (Shih pjesën 3.) Çfarë përvojash ju kanë 
ndihmuar ta fitoni dëshminë tuaj? Çfarë mund të bëjmë ne për t’i 
forcuar dëshmitë tona?

• Përse mendoni se dëshmitë tona bëhen më të forta kur i japim 
ato? Si i keni mposhtur ndjenjat e frikës për ta dhënë dëshminë 
tuaj? Si jeni bekuar nga dëshmitë e të tjerëve? (Shih pjesën 4.)
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Shkrime të Shenjta Përkatëse
1 Korintasve 12:3; 1 Pjetër 3:15; Alma 5:43–46; 32:26–30; Moroni 

10:3–5; DeB 8:2–3; 80:3–5

Ndihmë për Mësimdhënien
“Ndërsa arrini ta njihni dhe ta kuptoni çdo person, ju do të jeni 

më të përgatitur për të dhënë mësime që vlejnë për situatat e tyre 
vetjake. Kjo kuptueshmëri do t’ju ndihmojë të gjeni mënyra për ta 
ndihmuar çdo person që të marrë pjesë në diskutime dhe veprimtari 
të tjera të të nxënit” (Teaching, No Greater Call [1999], f. 34).

Shënime
 1. “My Testimony”, Ensign, maj 2000, 

f. 70–71.
 2. “Listen by the Power of the Spirit”, 

Ensign, nëntor 1996, f. 5.
 3. “Testimony”, Ensign, maj 1998, f. 69.
 4. “Testimony”, f. 69–70.
 5. “Testimony”, f. 70.
 6. “It’s True, Isn’t It?” Ensign, korrik 

1993, f. 2.

 7. “It’s True, Isn’t It?” f. 5.
 8. “It’s True, Isn’t It?” f. 6.
 9. “It’s True, Isn’t It?” f. 5.
 10. “Testimony”, f. 70–71.
 11. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, Vëllimi 2: 2000–2004 
(2005), f. 369.

 12. “A Perfect Brightness of Hope: To New 
Members of the Church”, Ensign, tetor 
2006, f. 5.
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Ushqyerja e Bashkëpjesëmarrjes 
së Përjetshme të Martesës

“Ndjenjat më të ëmbla të jetës, forcat shtytëse më 
bujare dhe më të kënaqshme të zemrës njerëzore, 

gjejnë shprehje në një martesë që qëndron e 
dëlirë dhe e panjollë mbi ligësinë e botës.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

Një mbrëmje, kur Presidenti dhe Motra Hinkli ishin ulur qetësisht 
së bashku, Motra Hinkli tha: “Ti përherë më ke dhënë krahë të flutu-
roj dhe për këtë të kam dashur” 1. Duke komentuar për atë shprehje 
nga bashkëshortja e tij, Presidenti Hinkli tha: “Jam përpjekur të njoh 
individualitetin [e saj], personalitetin e saj, dëshirat e saj, formimin e 
saj, ambiciet e saj. Lëre atë të fluturojë. Po, lëre atë të fluturojë! Lëre 
atë t’i zhvillojë talentet e saj. Lëre atë t’i bëjë gjërat sipas mënyrës 
së saj. Mos ia prit rrugën dhe mrekullohu nga çka bën ajo.” 2 Motra 
Hinkli ishte po ashtu përkrahëse për bashkëshortin e saj – si baba, 
në interesat e tij personale dhe në shërbimin e tij të gjerë në Kishë.

Në pjesën më të madhe të viteve të tyre gjatë rritjes, Gordon B. 
Hinkli dhe Marxhëri Pei jetuan në të njëjtën lagje dhe për shumë vite 
jetuan përballë njëri- tjetrit në anët e ndryshme të rrugës. “E pashë 
atë për herë të parë në Fillore”, kujtoi më vonë Presidenti Hinkli. 
“Ajo po lexonte përpara klasës. Nuk e di pse më preku aq shumë, 
por nuk e harrova asnjëherë. Më pas u rrit si një e re e bukur dhe 
pata ndjesinë e mirë për t’u martuar me të.” 3

Ata patën takimin e tyre të parë – një mbrëmje vallëzimi në Ki-
shë – kur ai ishte 19 vjeç dhe ajo ishte 18 vjeçe. “Ky i ri do bëhet 
dikushi”, i tha Marxhëri nënës së saj më vonë.4 Marrëdhënia e tyre 
vazhdoi të rritej ndërsa Gordoni ndoqi Universitetin e Jutës. Më pas 
në 1933- shin, vitin pasi u diplomua, ai u thirr për të shërbyer një 
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Presidenti dhe Motra Hinkli gëzuan një martesë të lumtur 
e të dashur dhe u forcuan nga “siguri[a e] qetë [dhe e] 

padyshimtë [e] ribashkimit dhe shoqërimit të përjetshëm”.
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mision në Angli. Kur u kthye në vitin 1935, ata e rifilluan shoqërimin 
e tyre dhe në 1937- ën u martuan në Tempullin e Solt- Lejkut. Duke 
kujtuar pjesën e hershme të martesës së tyre, Motra Hinkli tha:

“Paratë ishin të pakta, por ne ishim plot shpresë dhe optimizëm. 
Ato ditë të hershme nuk ishin të gjitha të hareshme, por ishin të 
mbushura me vendosmëri dhe një dëshirë të madhe për të krijuar 
një shtëpi të lumtur. Ne e donim njëri- tjetrin, nuk kishte dyshim për 
këtë. Por ne gjithashtu duhej të mësoheshim me njëri- tjetrin. Mendoj 
se çdo çift duhet të mësohet me njëri- tjetrin.

E kuptova herët se do të ishte më mirë nëse punonim më shumë 
për t’u mësuar me njëri- tjetrin sesa të përpiqeshim vazhdimisht për 
ta ndryshuar njëri- tjetrin – gjë që zbulova se ishte e pamundur. . . . 
Duhet të jetë një raport paksa jep e merr dhe goxha elasticitet, për 
të pasur një shtëpi të lumtur.” 5

Presidenti Hinkli u thirr si Autoritet i Përgjithshëm në 1958- ën dhe 
gjatë viteve të hershme të shërbimit të tij, Motra Hinkli zakonisht 
qëndronte në shtëpi për t’u kujdesur për pesë fëmijët e tyre ndërsa 
ai udhëtonte për detyrat e Kishës. Kur fëmijët e tyre ishin rritur, çifti 
Hinkli shpesh udhëtonte së bashku – gjë që ata e pëlqenin shumë. 
Në prill 1977, përvjetori i tyre i 40- të i martesës ndodhi ndërsa ata 
ishin në një udhëtim të gjatë për të takuar shenjtorët në Australi. 
Atë ditë, Presidenti Hinkli shkroi në ditarin e tij:

“Sot e gjetëm veten në Përth, Australi, vetë prania jonë ishte për-
faqësim i asaj çfarë na kanë sjellë vitet. E kemi kaluar ditën duke 
u takuar me misionarët e Misionit të Përthit, Australi. Ishte një ditë 
e mrekullueshme në të cilën kemi dëgjuar dëshmi dhe udhëzime. 
Misionarët i dhuruan Marxhërit një tufë të vogël lulesh, diçka që 
nuk pata kohë ta merrja vetë për të.

Ne mund të kishim shkruar një vëllim të tërë për 40 vitet e ka-
luara. . . . Ne kemi pasur vështirësitë tona dhe problemet tona. Por 
në përgjithësi, jeta ka qenë e mirë. Jemi bekuar në mënyrë të mre-
kullueshme. Në këtë moshë, një njeri fillon të marrë vesh kuptimin 
e përjetësisë dhe vlerën e shoqërimit të përjetshëm. Po të ishim 
në shtëpi sonte, ka mundësi që të kishim një lloj darke familjare. 
Siç shihet, ne jemi larg shtëpisë në shërbim të Zotit dhe është një 
përvojë e ëmbël.” 6
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Njëzet e dy vite më vonë, ndërsa shërbente si President i Kishës, 
Presidenti Hinkli i shkroi një letër Motrës Hinkli duke i shprehur 
ndjenjat e tij pas më shumë se 60 vitesh martese. “Çfarë shoqe e 
çmuar ke qenë”, tha ai. “Tani jemi plakur së bashku dhe ka qenë një 
përvojë e ëmbël. . . . Kur në një ditë të ardhme, dora e vdekjes do 
të prekë butësisht njërin ose tjetrin prej nesh, do të ketë lot, po, por 
gjithashtu do të ketë një siguri të qetë e të padyshimtë të ribashkimit 
dhe shoqërimit të përjetshëm.” 7

Në fillim të vitit 2004, çifti Hinkli ishte duke u kthyer për në shtë-
pi nga përkushtimi i Tempullit të Akrës në Ganë kur Motra Hinkli 
u rrënua fizikisht nga lodhja. Ajo nuk e mori më kurrë veten dhe 
ndërroi jetë më 6 prill 2004. Gjashtë muaj më vonë, në konferencën 
e përgjithshme të tetorit, Presidenti Hinkli tha:

“Ndërsa i mbaja dorën dhe pashë jetën tokësore të shterohej në 
gishtat e saj, pranoj se u dërrmova. Përpara se të martohesha me të, 
ajo kishte qenë vajza e ëndrrave të mia. . . . Ajo ishte shoqja ime e 
dashur për më shumë se dy të tretat e një shekulli, e barabarta ime 
përpara Zotit, në të vërtetë më e lartë se unë. Dhe tani në moshën 
time të shkuar, ajo është bërë sërish vajza e ëndrrave të mia.” 8

Gjatë pikëllimit të tij, Presidenti Hinkli u ngushëllua nga dija se ai 
dhe Marxhëri ishin vulosur për përjetësinë. “Të humbasë një shoqe 
shumë të dashur me të cilën një person ka ecur gjatë nëpër diell dhe 
hije, është absolutisht shkatërruese”, tha ai. “Ka një vetmi gëlltitëse që 
rritet për nga fuqia. Ajo të shpon dhembshëm mu në shpirt. Por në 
qetësinë e natës dëgjohet një pëshpëritje e qetë që thotë: ‘Gjithçka 
është mirë. Gjithçka është mirë.’ Dhe ai zë nga e panjohura sjell paqe 
dhe siguri, dhe bindje të palëkundur se vdekja nuk është fundi, se 
jeta vazhdon, me punë për të bërë dhe fitore për t’u korrur. Ai zë 
qetësisht, madje i padëgjuar nga veshët e vdekshëm, sjell bindjen se, 
me aq siguri sa ka ndarje, do të ketë një ribashkim të gëzueshëm.” 9

Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Ati Qiellor e krijoi martesën që nga fillimi.

Ç’gjë e mrekullueshme është martesa sipas planit të Atit tonë 
të Amshuar, një plan i siguruar sipas urtësisë së Tij hyjnore për 
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lumturinë dhe sigurinë e fëmijëve të Tij dhe për vazhdimësinë 
e racës.

Ai është Krijuesi ynë dhe e krijoi martesën që nga fillimi. Në kohën 
e krijimit të Evës, “Njeriu tha: ‘Kjo së fundi është kocka e kockave të 
mia dhe mishi i mishit tim. . . . Për këtë arsye njeriu do të braktisë 
babanë dhe nënën e tij dhe do të bashkohet me gruan e tij, dhe do 
të jenë një mish i vetëm.’” (Zanafilla 2:23–24.)

Pali u shkroi shenjtorëve në Korint: “Gjithsesi në Zotin as burri 
s’është pa gruan, as gruaja pa burrin”. (1 Korintasve 11:11.)

Në zbulesën bashkëkohore, Zoti ka thënë: “Dhe përsëri, në të 
vërtetë unë ju them se kushdo që ju ndalon të martoheni, nuk është 
nga Perëndia, sepse martesa shugurohet nga Perëndia për njeriun”. 
(DeB 49:15.) . . .

Sigurisht, askush që i lexon shkrimet e shenjta, si të lashta edhe 
bashkëkohore, nuk mund të dyshojë për konceptin hyjnor të marte-
sës. Ndjenjat më të ëmbla të jetës, forcat shtytëse më bujare dhe më 
të kënaqshme të zemrës njerëzore, gjejnë shprehje në një martesë 
që qëndron e dëlirë dhe e panjollë mbi ligësinë e botës.

Një martesë e tillë, unë besoj, është dëshira – dëshira e shpresuar, 
e dëshiruar dhe e kërkuar në lutje – e burrave dhe grave kudo.10

2
Në tempull, një bashkëshort dhe bashkëshorte mund 

të vulosen së bashku për gjithë përjetësinë.

Tempujt . . . ofrojnë bekime që nuk gjenden askund tjetër. Gjith-
çka që ndodh në këto shtëpi të shenjta, ka të bëjë me natyrën e 
përjetshme të njeriut. Këtu, bashkëshortët dhe bashkëshortet, dhe 
fëmijët vulosen së bashku si familje për gjithë përjetësinë. Martesa 
nuk është “derisa vdekja të na ndajë”. Ajo është përgjithmonë, nëse 
palët jetojnë të denja për bekimin.11

A ka pasur ndonjëherë ndonjë burrë që e donte vërtet një grua, 
apo një grua që e donte vërtet një burrë, që nuk u lut që marrë-
dhënia e tyre të mund të vazhdonte përtej varrit? A është varrosur 
ndonjëherë një fëmijë nga prindër që nuk u dogjën nga dëshira për 
sigurinë që i dashuri i tyre do të ishte përsëri i tyri në një botë që 
do të vijë? A mundet ndokush që beson në jetën e përjetshme, të 
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dyshojë se Perëndia i qiellit nuk do t’u japë bijve dhe bijave të Tij 
atë tipar më të çmuar të jetës, dashurinë që e gjen shprehjen e saj 
më kuptimplote në marrëdhëniet familjare? Jo, arsyeja kërkon që 
marrëdhënia familjare duhet të vazhdojë edhe pas vdekjes. Zemra 
e njeriut digjet nga dëshira për të dhe Perëndia i qiellit ka zbuluar 
një mënyrë nëpërmjet së cilës një gjë e tillë të bëhet e mundur. Or-
dinancat e shenjta të shtëpisë së Zotit e sigurojnë këtë.12

Sa e ëmbël është siguria, sa ngushëlluese është paqja që vjen 
nga dija se, në qoftë se ne bëjmë martesë të drejtë dhe jetojmë me 
drejtësi, marrëdhënia jonë do të vazhdojë, pavarësisht nga siguria 
e vdekjes dhe kalimi i kohës. Burrat mund të shkruajnë këngë da-
shurie dhe t’i këndojnë ato. Ata mund të dëshirojnë, shpresojnë dhe 
ëndërrojnë. Por e gjitha kjo do të jetë veçse një dëshirë e madhe 
romantike po qe se nuk ka një ushtrim të autoritetit që i kapërcen 
fuqitë e kohës dhe të vdekjes.13

3
Bashkëshortët dhe bashkëshortet ecin krah 

për krah në një udhëtim të përjetshëm.

Në planin e Tij të madh, kur Perëndia fillimisht krijoi burrin, Ai 
krijoi një dualizëm gjinish. Shprehja fisnikëruese e atij dualizmi 
gjendet te martesa. Njëri individ është plotësues për tjetrin.14

Në shoqërimin martesor nuk ka as më të ulët as më të lartë. Gruaja 
nuk ecën përpara burrit; dhe as burri nuk ecën përpara gruas. Ata 
ecin krah për krah si një bir dhe bijë e Perëndisë në një udhëtim 
të përjetshëm.15

Martesa, në kuptimin e saj më të vërtetë, është një bashkëpjesë-
marrje mes të barabartësh, ku asnjëri nuk ushtron sundim mbi tjet-
rin, por, përkundrazi, secili e nxit dhe e ndihmon tjetrin në çfarëdo 
përgjegjësish dhe aspiratash që ai ose ajo mund të ketë.16

Gra, shikojini bashkëshortët tuaj si shokët tuaj të çmuar dhe jetoni 
të denja për atë shoqërim. Burra, shikojeni te bashkëshortet tuaja 
pasurinë tuaj më me vlerë në kohë ose përjetësi, secila një bijë e 
Perëndisë, një shoqe me të cilën mund të ecni dorë për dorë, nëpër 
diell dhe stuhi, nëpër të gjitha rreziqet dhe ngadhënjimet e jetës.17
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Mendoj për dy [miq] që njoha . . . gjatë viteve të shkollës së mes-
me dhe universitetit. Ai ishte një djalë nga provinca, i thjeshtë në 
paraqitje, pa para ose premtim të dukshëm. Ai ishte rritur në një 
fermë dhe, nëse kishte ndonjë cilësi që ishte tërheqëse, ajo ishte 
aftësia për të punuar. . . . Por, pavarësisht nga pamja e tij fshatarake, 
ai kishte një buzëqeshje dhe një personalitet që dukej se përcillte 
mirësi. Ajo ishte një vajzë nga qyteti që ishte rritur në një shtëpi të 
rehatshme. . . .

Diçka magjike ndodhi midis tyre. Ata ranë në dashuri. . . . [Ata] 
qeshën dhe kërcyen, dhe studiuan së bashku nëpër ato vite. Ata u 
martuan kur njerëzit pyetnin veten se si ata mund të fitonin ndo-
njëherë mjaftueshëm sa për të mbijetuar. Ai u përpoq shumë gjatë 
shkollës së tij profesionale dhe doli gati i pari i klasës. Ai kurseu 
shumë dhe ruajti, dhe punoi, dhe u lut. Ajo e nxiti dhe e mbështeti 
dhe, kur gjërat ishin vërtet të vështira, ajo thoshte me qetësi: “Në 
njëfarë mënyre do t’ia dalim”. I forcuar nga besimi i saj tek ai, ai 
vazhdoi gjatë atyre viteve të vështira. Fëmijët e tyre erdhën [në jetë] 
dhe së bashku ata i deshën dhe i ushqyen ata, dhe u dhanë atyre 
sigurinë që erdhi nga vetë shembulli i dashurisë dhe besnikërisë 
ndaj njëri- tjetrit. Tani dyzet e pesë vite dhe më shumë kanë kaluar. 
Fëmijët e tyre janë rritur dhe i nderojnë ata, Kishën dhe komunitetet 
në të cilat jetojnë.

Kohët e fundit, teksa po udhëtoja me avion nga Nju- Jorku, eca 
nëpër korridor në gjysmerrësirën e kabinës dhe pashë një grua, 
me flokë të thinjur, me kokën në shpatullën e të shoqit ndërsa ajo 
dremiste dhe dora e tij kishte shtrënguar ngrohtësisht të sajën. Ai 
ishte zgjuar dhe më njohu. Ajo u zgjua kur ne nisëm të flisnim. Ata, 
gjithashtu, po ktheheshin nga Nju- Jorku, ku ai kishte mbajtur një 
kumtesë përpara njërës prej shoqërive me nivel më të lartë shkencor 
të vendit. Ai tregoi pak për këtë, por ajo me krenari foli për titujt e 
nderit të dhëna atij. . . .

Mendova për atë ndërsa u ktheva në ndenjësen time në avion. 
Dhe i thashë vetes, miqtë e tyre në ato kohë panë vetëm një djalë 
ferme nga provinca dhe një vajzë të qeshur me quka në hundë. Por 
këta të dy panë te njëri- tjetri dashuri, besnikëri, paqe, besim dhe 
të ardhme. Quajeni tërheqje fizike nëse doni; ndoshta pati pak nga 
ajo, por kishte shumë më tepër. Pati më tepër një lulëzim të diçkaje 
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hyjnore, të mbjellë atje nga ai Atë që është Perëndia ynë. Në ditët e 
tyre të arsimimit ata kishin jetuar të denjë për atë lulëzim. Ata kishin 
jetuar me virtyt dhe besim, me vlerësim dhe respekt për veten dhe 
njëri- tjetrin. Në vitet e përpjekjeve të tyre të vështira profesionale dhe 
ekonomike, ata e kishin gjetur forcën e tyre më të madhe tokësore 
në shoqërimin e tyre. Tani në moshë, ata po gjenin paqen e tyre, 
kënaqësinë e tyre të qetë së bashku. Dhe përtej kësaj, ata ishin të 
sigurt për përjetësinë e shoqërimit të gëzueshëm sipas besëlidhjeve 
të bëra kohë më parë dhe premtimeve të dhëna kohë më parë në 
shtëpinë e Zotit.18

4
Perëndia nuk do ta ndalë ndonjë bekim nga 

individët e denjë që nuk janë të martuar.

Në njëfarë mënyre ne i kemi vënë një shenjë dalluese një grupi 
shumë të rëndësishëm në Kishë. Aty thuhet “Beqarët”. Uroj që të 
mos e bëjmë atë. Ju jeni individë, burra dhe gra, bij dhe bija të 
Perëndisë, jo një grup njerëzish “që ngjajnë” ose “veprojnë njëlloj”. 
Për shkak se nuk ka ndodhur që të jeni të martuar, kjo nuk ju bën 
në thelb të ndryshëm nga të tjerët. Të gjithë ne jemi pak a shumë të 
njëjtë në pamje dhe përgjigje ndaj emocioneve, në aftësinë tonë për 
të menduar, për të arsyetuar, për të qenë të trishtuar, për të qenë të 
lumtur, për të dashur dhe për të na dashur.

Ju jeni po aq të rëndësishëm sa cilido tjetër në skemën e Atit 
tonë në Qiell dhe, sipas mëshirës së Tij, asnjë bekim për të cilin 
përndryshe mund të kishit të drejtën për ta marrë, nuk do të mbahet 
prej jush përgjithmonë.19

Tani më lejoni të them një fjalë për ata të cilët nuk e patën kurrë 
mundësinë për t’u martuar. Unë ju siguroj ju se ne jemi të ndjeshëm 
ndaj vetmisë që shumë prej jush ndiejnë. Vetmia është një gjë e 
hidhur dhe e dhembshme. Mendoj se të gjithë njerëzit e kanë ndier 
atë në një kohë apo tjetër. Zemrat tona zgjaten drejt jush me mirë-
kuptim dhe dashuri. . . .

. . . Kjo periudhë e jetës suaj mund të jetë e mrekullueshme. Ju 
keni pjekuri. Ju keni gjykim. Shumë prej jush kanë përgatitje dhe 
përvojë. Ju keni forcën fizike, mendore dhe shpirtërore për të ngritur, 
ndihmuar dhe nxitur.
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Ka shumë njerëz atje jashtë që kanë nevojë për ju. . . . Mbajini 
bateritë tuaja shpirtërore me ngarkesë të plotë dhe ndriçojini llambat 
e të tjerëve.20

Juve që nuk jeni të martuar, . . . Perëndia ju ka dhënë talente të 
një lloji apo tjetri. Ai ju ka dhënë juve aftësinë për t’u shërbyer ne-
vojave të të tjerëve dhe për ta bekuar jetën e tyre me mirësinë dhe 
interesimin tuaj. Shkoni te dikush në nevojë. . . .

Shtojini njohuri njohurisë. Përpunojini mendjen dhe aftësitë tuaja 
në një fushë të zgjedhur të disiplinës. Ka mundësi të jashtëzakon-
shme për ju nëse jeni të përgatitur për të përfituar prej tyre. . . . Mos 
mendoni se, ngaqë jeni beqarë, Perëndia ju ka braktisur. Bota ka 
nevojë për ju. Kisha ka nevojë për ju. Kaq shumë njerëz dhe kauza 
kanë nevojë për forcën, urtësinë dhe talentet tuaja.

Jini plot lutje dhe mos e humbni shpresën. . . . Jetoni jetën më 
të mirë që jeni në gjendje të jetoni, dhe Zoti me urtësinë e tij më të 
madhe dhe në periudhën e tij të përjetshme do t’u japë juve përgjigje 
për lutjet tuaja.21

Juve që jeni të shkurorëzuar, ju lutem dijeni se ne nuk ju shohim 
juve si dështakë, për shkak të prishjes së martesës. . . . I yni është 
detyrimi për të mos dënuar, por për të falur dhe për të harruar, për 
të ngritur dhe për të ndihmuar. Në orët tuaja të rrënimit kthehuni 
nga Zoti, i cili tha: “Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të 
rënduar, dhe unë do t’ju jap çlodhje. . . . Sepse zgjedha ime është e 
ëmbël dhe barra ime është e lehtë.” (Mateu 11:28, 30.)

Zoti nuk do t’ju mohojë, as nuk do t’ju largojë. Përgjigjet ndaj lut-
jeve tuaja mund të mos jenë dramatike; ato mund të mos kuptohen 
lehtë ose madje të vlerësohen. Por do të vijë koha kur ju do ta dini 
se jeni bekuar.22

5
Lumturia në martesë vjen nga të treguarit e një interesimi 

të dashur për mirëqenien e shokut apo shoqes.

Ushqejeni dhe kultivojeni martesën tuaj. Ruajeni atë dhe punoni 
për ta mbajtur të fortë dhe të bukur. . . . Martesa është një kontratë, 
ajo është një marrëveshje, është një bashkim midis një burri dhe një 



k a P i T U l l i  1 0

166

gruaje sipas planit të të Plotfuqishmit. Mund të jetë e brishtë. Ajo 
kërkon ushqim dhe shumë përpjekje.23

Pas marrjes me qindra situata shkurorëzimi nëpër vite, jam i sigurt 
që zbatimi i një praktike të vetme do të bënte më shumë se gjithçka 
tjetër për ta zgjidhur këtë problem të rëndë.

Nëse çdo bashkëshort dhe bashkëshorte do të bënte çfarëdo 
[gjëje] që mund të ishte e mundur për të siguruar ngushëllim dhe 
lumturi për shokun e tij ose të saj, do të kishte shumë pak shku-
rorëzime, nëse do të kishte. Nuk do të dëgjohej kurrë debat. Nuk 
do të ngriheshin kurrë akuza. Shpërthimet e zemërimit nuk do të 
ndodhnin. Përkundrazi, dashuria dhe interesimi do ta zëvendësonin 
keqtrajtimin dhe keqdashjen. . . .

Shërimi për pjesën më të madhe të telasheve martesore nuk qën-
dron te shkurorëzimi. Ai qëndron te pendimi dhe falja, te shprehjet 
e mirësisë dhe interesimit. Ai duhet të gjendet te zbatimi i Rregullës 
së Artë.

Ajo është një skenë me bukuri të madhe kur një ri dhe e re bash-
kojnë duart në altar në një besëlidhje përpara Perëndisë që ata do 
ta nderojnë dhe duan njëri- tjetrin. Pastaj, sa e zymtë [është] tabloja 

“Ushqejeni dhe kultivojeni martesën tuaj. ruajeni atë 
dhe punoni për ta mbajtur të fortë dhe të bukur.”
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kur disa muaj më vonë, ose disa vite më vonë, ka vërejtje fyese, fjalë 
të ulëta dhe therëse, zëra të ngritur, akuza të hidhura.

Kjo nuk ka përse të ndodhë, vëllezërit dhe motrat e mia të 
dashura. Ne mund të ngrihemi mbi këto elemente të dobëta dhe 
të varfra në jetën tonë (shih Galatasve 4:9). Ne mund ta kërkojmë 
dhe ta njohim natyrën hyjnore te njëri- tjetri, e cila na vjen si fëmijë 
të Atit tonë në Qiell. Ne mund të jetojmë së bashku sipas modelit 
të dhënë nga Perëndia për martesën, për të përmbushur atë për 
të cilën jemi të aftë, nëse do të ushtrojmë disiplinë të vetes dhe 
të përmbahemi për të mos u përpjekur ta disiplinojmë shokun 
ose shoqen tonë.24

Çdo martesë i nënshtrohet herë pas here motit të stuhishëm. Por 
me durim, respekt të ndërsjellë dhe një shpirt vetëpërmbajtjeje, ne 
mund t’i kalojmë këto stuhi. Atje ku janë bërë gabime, mund të ketë 
kërkesë për ndjesë, pendim dhe falje. Por duhet të ketë gatishmëri 
për ta bërë këtë nga ana e të dyja palëve. . . .

Kam mësuar se thelbi i vërtetë i lumturisë në martesë qëndron 
. . . te shqetësimi i madh për ngushëllimin dhe mirëqenien e sho-
qes apo shokut. Të menduarit vetëm për veten dhe për plotësimin 
e dëshirave vetjake nuk do të ndërtojë as mirëbesim, as dashuri, as 
lumturi. Vetëm kur ka bujari dashuria, me cilësitë e saj shoqëruese, 
do të lulëzojë dhe zhvillohet.25

Shumë prej nesh duhet të reshtin së kërkuari fajet dhe të fillojnë të 
kërkojnë virtytet. . . . Për fat të keq, disa gra dëshirojnë t’i rimodelojnë 
bashkëshortët e tyre sipas vetë skicës të tyre. Disa bashkëshortë e 
konsiderojnë si të drejtën e tyre të posaçme që t’i detyrojnë bashkë-
shortet t’u përshtaten standardeve të tyre për atë që ata mendojnë se 
është idealja. Kjo nuk funksionon kurrë. Ajo çon vetëm në grindje, 
keqkuptim dhe hidhërim.

Duhet të ketë respekt për interesat e njëri- tjetrit. Duhet të ketë 
mundësi dhe nxitje për zhvillimin dhe shprehjen e talentit vetjak.26

Jini absolutisht të vërtetë dhe besnikë ndaj shokut tuaj apo shoqes 
tuaj të zgjedhur. Për sa i përket kohës dhe përjetësisë, ajo ose ai do 
të jetë pasuria më e madhe që do të keni ndonjëherë. Ajo ose ai do 
të meritojë më të mirën që është brenda jush.27
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Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Presidenti Hinkli dha mësim se Ati Qiellor e krijoi martesën midis 

një burri dhe një gruaje “për lumturinë dhe sigurinë e fëmijëve 
të Tij” (pjesa 1). Si mund të ndikojë kjo njohuri në marrëdhënien 
midis një burri dhe gruaje? Si munden një bashkëshort dhe bash-
këshorte ta mbajnë martesën e tyre “[të] dëlirë dhe [të] panjollë 
mbi ligësinë e botës”?

• Cilat janë bekimet e një martese të përjetshme në këtë jetë dhe 
në përjetësinë? (Shih pjesën 2.) Cilat përvoja ju kanë dhënë vle-
rësim më të madh për marrëdhëniet e përjetshme? Si mund t’ua 
mësojmë fëmijëve rëndësinë e martesës së përjetshme?

• Përse martesa duhet të jetë “një bashkëpjesëmarrje mes të bara-
bartësh”? (Shih pjesën 3.) Çfarë mësoni nga historia në pjesën 3? 
Si munden një bashkëshort dhe bashkëshorte ta kultivojnë këtë 
lloj force në martesën e tyre?

• Si mund t’i ndihmojnë individët që nuk janë të martuar, premtimet 
dhe këshilla e Presidentit Hinkli në pjesën 4? Si gjejnë zbatim tek të 
gjithë njerëzit mësimet në këtë pjesë? Përse është kaq e rëndësishme 
t’i përdorim talentet dhe aftësitë tona për t’u shërbyer të tjerëve?

• Cilat janë disa mënyra se si një bashkëshort dhe bashkëshorte 
mund ta “ushqej[në] dhe kultivoj[në]” martesën e tyre? (Shih pjesën 
5.) Çfarë keni mësuar rreth mënyrës se si një bashkëshort dhe 
bashkëshorte mund t’i mposhtin sfidat dhe të gjejnë lumturi më 
të madhe së bashku? Çfarë shembujsh keni parë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
1 Korintasve 11:11; Mateu 19:3–6; DeB 42:22; 132:18–19; Moisiu 

2:27–28; 3:18, 21–24

Ndihmë për Studimin
“Kur i përkushtoni kohë çdo ditë, për veten tuaj dhe me familjen 

tuaj, studimit të fjalës së Perëndisë, paqja do të mbizotërojë në jetën 
tuaj. Ajo paqe nuk do të vijë nga bota e jashtme. Do të vijë nga bren-
da shtëpisë suaj, nga brenda familjes suaj, nga brenda vetë zemrës 
suaj” (Riçard G. Skot, “Bëjeni Ushtrimin e Besimit Përparësinë Tuaj 
Parësore”, Ensign ose Liahona, nëntor 2014, f. 93).



k a P i T U l l i  1 0

169

Shënime
 1. Në “The Women in Our Lives”, Ensign 

ose Liahona, nëntor 2004, f. 85.
 2. Në “At Home with the Hinckleys”, 

 Ensign, tetor 2003, f. 22.
 3. Në Jeffrey R. Holland, “President 

 Gordon B. Hinckley: Stalwart and 
 Brave He Stands”, Ensign, qershor 
1995, f. 10–11.

 4. Në Glimpses into the Life and Heart of 
Marjorie Pay Hinckley, red. Virginia H. 
Pearce (1999), f. x.

 5. Në Glimpses, f. 184.
 6. Ditari i Gordon B. Hinklit, 29 prill 1977.
 7. Në Gerry Avant, “A Tender Farewell to 

an Elect Lady”, Church News, 17 prill 
2004, f. 4.

 8. “The Women in Our Lives”, f. 82.
 9. Në Marjorie Pay Hinckley, Letters 

(2004), f. 264; shih edhe R. Scott Lloyd, 
“Apostle’s Work Continues beyond 
Veil”, Church News, 31 korrik 2004, f. 3.

 10. “What God Hath Joined Together”, 
Ensign, maj 1991, f. 71.

 11. “The Things of Which I Know”, Ensign 
ose Liahona, maj 2007, f. 85.

 12. “Why These Temples?” Ensign, tetor 
2010, f. 24; shih edhe Ensign, gusht 
1974, f. 39–40.

 13. “The Marriage That Endures”, Ensign, 
korrik 2003, f. 6–7; shih edhe Ensign, 
maj 1974, f. 24.

 14. “The Women in Our Lives”, f. 84.
 15. “Personal Worthiness to Exercise the 

Priesthood”, Ensign, maj 2002, f. 54.
 16. “I Believe”, Ensign, gusht 1992, f. 6.
 17. “What God Hath Joined Together”, f. 74.
 18. “And the Greatest of These Is Love” 

 (takim shpirtëror në Universitetin 
“Brigam Jang”, 14 shkurt 1978), f. 2–3, 
speeches.byu.edu.

 19. “To Single Adults”, Ensign, qershor 
1989, f. 72.

 20. “To Single Adults”, f. 72–73.
 21. “Live Up to Your Inheritance”, Ensign, 

nëntor 1983, f. 82–83.
 22. “To Single Adults”, f. 74.
 23. “Walking in the Light of the Lord”, 

 Ensign, nëntor 1998, f. 99.
 24. “The Women in Our Lives”, f. 84.
 25. “I Believe”, f. 5–6.
 26. Cornerstones of a Happy Home 

(broshurë, 1984), f. 5–6.
 27. “Thou Shalt Not Covet”, Ensign, mars 

1990, f. 6.



170

“Ne u bëjmë thirrje prindërve që t’ua përkushtojnë përpjekjet e 
tyre më të mira mësimdhënies dhe rritjes së fëmijëve të tyre.”
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Shtëpia – Baza e një 
Jete të Drejtë

“Me sa më shumë siguri t’i rritni fëmijët tuaj 
sipas mënyrave të ungjillit të Jezu Krishtit, me 
dashuri dhe pritshmëri të larta, aq më shumë 

gjasë ka që do të ketë paqe në jetën e tyre.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

Nga fundi i vitit 1973, Gordon dhe Marxhëri Hinkli me gjysmë 
zemre vendosën të shpërnguleshin nga shtëpia e tyre në Ist- Mill- Krik, 
Juta, që të mund të jetonin më afër zyrave qendrore të Kishës në 
Solt- Lejk- Siti. Presidenti Hinkli, i cili në atë kohë ishte anëtar i Kuo-
rumit të Dymbëdhjetë Apostujve, gjeti kohë në prag të Vitit të Ri të 
atij viti për të shkruar për shtëpinë e tyre. Fjalët e tij zbuluan ndjenjat 
e tij për vendin, por edhe më shumë, ato zbuluan ndjenjat e tij për 
një familje të dashur.

“Sa përmallshëm të trishtuar jemi që po largohemi”, shkroi ai. Ai 
kujtoi punën e familjes për të ndërtuar shtëpinë dhe për të zhvilluar 
pronën përreth saj. Më pas mendimet e tij u kthyen te marrëdhëniet 
– me njëri- tjetrin dhe me Perëndinë:

“Këtu luajtëm së bashku ndërsa fëmijët tanë u rritën dhe këtu u 
lutëm së bashku. Këtu ne dhe fëmijët tanë arritëm të njihnim Atin 
tonë Qiellor, se Ai jeton dhe dëgjon, dhe përgjigjet.

Mund të vazhdoj të shkruaj një libër . . . jo për botën, por për 
ata pesë fëmijë, bashkëshortët dhe bashkëshortet e tyre dhe pas-
ardhësit e tyre. Dhe nëse mund ta përshkruaj me fjalë historinë e 
asaj shtëpie do të ketë lot dhe të qeshura, dhe një shpirt të madh, 
të qetë e pushtues të dashurisë që do t’i prekë zemrat e atyre që e 
lexojnë, pasi ata që jetuan dhe u rritën atje, e deshën njëri- tjetrin, 
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ata i deshën fqinjët e tyre, ata e deshën Perëndinë e tyre dhe Zotin 
Jezu Krisht.” 1

Gjatë gjithë shërbesës së tij, Presidenti Hinkli dëshmoi për rëndë-
sinë e familjeve të dashura e besnike. Nën drejtimin e tij, Presidenca 
e Parë dhe Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve nxorën deklaratën 
“Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës”, që Plaku M. Rasëll Ballard, 
i Të Dymbëdhjetëve, e përshkroi si “një thirrje të mprehtë për të 
mbrojtur dhe forcuar familjet” 2. Pasi lexoi proklamatën në mbledhjen 
e përgjithshme të Shoqatës së Ndihmës në shtator 1995, Presidenti 
Hinkli shpalli: “Forca e cilitdo komb i ka rrënjët brenda mureve të 
shtëpive të tij. Ne i nxitim njerëzit tanë kudo që t’i forcojnë familjet 
e tyre në përputhje me këto vlera të rrënjosura nga koha.” 3

Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Marrëdhëniet familjare janë marrëdhëniet më 
të shenjta nga të gjitha marrëdhëniet.

Familja është hyjnore. Ajo u krijua nga Ati ynë Qiellor. Ajo për-
fshin marrëdhëniet më të shenjta nga të gjitha marrëdhëniet. Vetëm 
nëpërmjet organizimit të saj, qëllimet e Zotit mund të përmbushen.4

Ne jemi një kishë që jep dëshmi për rëndësinë e familjes – ati, 
nëna, fëmijët – dhe për të vërtetën se ne të gjithë jemi fëmijë të 
Perëndisë, Atit tonë të Amshuar. Prindërit që sjellin fëmijë në botë, 
kanë përgjegjësinë t’i duan ata fëmijë, t’i ushqejnë ata dhe të kuj-
desen për ta, t’u mësojnë atyre ato vlera të cilat do ta bekojnë jetën 
e tyre, kështu që ata të rriten për t’u bërë qytetarë të mirë. . . . Dua 
të theksoj atë që është tashmë e njohur për ju, dhe ajo është rën-
dësia e lidhjes së familjeve tona së bashku me dashuri e mirësi, me 
vlerësim e respekt dhe duke iu mësuar mënyrat e Zotit në mënyrë 
që fëmijët tuaj të rriten në drejtësi dhe t’i shmangin tragjeditë që po 
prekin kaq shumë familje anekënd botës.5

Është e domosdoshme që ju të mos i lini pas dore familjet tuaja. 
Asgjë nga ato që keni, nuk është më e çmuar.6
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2
Etërit dhe nënat kanë privilegjin për t’u 
kujdesur për fëmijët e tyre dhe për t’ua 
mësuar atyre ungjillin e Jezu Krishtit.

Ne u bëjmë thirrje prindërve që t’ua përkushtojnë përpjekjet e tyre 
më të mira mësimdhënies dhe rritjes së fëmijëve të tyre me parimet 
e ungjillit, të cilat do t’i mbajnë ata afër Kishës. Shtëpia është baza 
e një jete të drejtë dhe asnjë mjet tjetër nuk mund ta zërë vendin e 
saj ose të përmbushë funksionet e saj thelbësore në çuarjen përpara 
të kësaj përgjegjësie të dhënë nga Perëndia.7

Jam i sigurt që asgjë nuk do të garantojë sukses më të madh në 
sipërmarrjen e rrezikshme të prindërimit sesa një program i jetës 
familjare që vjen nga mësimdhënia e mrekullueshme e ungjillit: 
që babai i shtëpisë të mund të vishet me priftërinë e Perëndisë; që 
është privilegji dhe detyrimi i tij si një kujdestar i fëmijëve të Atit 
tonë Qiellor që të sigurojë për nevojat e tyre; që është ai që qeveris 
në shtëpi me shpirtin e priftërisë “nëpërmjet bindjes, nëpërmjet 
durimit, nëpërmjet mirësjelljes e zemërbutësisë dhe nëpërmjet da-
shurisë së pashtirur” (DeB 121:41–42); që nëna në shtëpi është një 
bijë e Perëndisë, një shpirt inteligjence, përkushtimi dhe dashurie e 
cila mund të vishet me Shpirtin e Perëndisë; që është privilegji dhe 
detyrimi i saj si një kujdestare e fëmijëve të Atit tonë Qiellor që t’i 
ushqejë ata fëmijë në nevojat e tyre të përditshme; që ajo, e shoqë-
ruar nga bashkëshorti i saj, gjithashtu duhet t’u mësojë fëmijëve të 
saj ta “kuptojnë doktrinën e pendimit, të besimit në Krishtin, Birin 
e Perëndisë së gjallë, dhe të pagëzimit e të dhuratës së Frymës së 
Shenjtë me anë të vënies së duarve . . . [dhe] të luten dhe të ecin 
drejt përpara Zotit”. (DeB 68:25, 28.)

Në një shtëpi të tillë, ka dashuri për prindërit dhe jo druajtje; 
[fëmijët] i vlerësojnë ata dhe nuk ua kanë frikën. Dhe fëmijët konsi-
derohen si dhurata të Zotit, për të cilat duhet të kujdesesh, që duhet 
t’u japësh zemër e t’i drejtosh.

Mund të ketë mosmarrëveshje të rastit; mund të ketë grindje të 
vogla. Por, nëse ka lutje në familje dhe dashuri, dhe interesim, do 
të ketë një mbetje të dashurisë që do t’i lidhë përgjithmonë dhe një 
besnikëri që do t’i udhërrëfejë gjithmonë.8
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Tani një fjalë për prindërit e vetëm. . . . [ Ju] mbani barrë rraskapi-
tëse nga luftimi në betejat e përditshme që vijnë bashkë me rritjen 
e fëmijëve dhe kujdesin që nevojat e tyre të plotësohen. Kjo është 
një detyrë që ju bën të ndiheni të vetmuar. Por ju nuk keni përse 
të jeni plotësisht të vetëm. Ka shumë njerëz, madje kaq shumë në 
këtë Kishë, që do t’ju ndihmojnë me ndjeshmëri dhe kuptueshmë-
ri. Ata nuk dëshirojnë të ndërhyjnë atje ku nuk janë të dëshiruar. 
Por interesimi i tyre është i çiltër dhe i sinqertë dhe ata bekojnë 
vetë jetën e tyre ndërsa bekojnë jetën tuaj dhe atë të fëmijëve tuaj. 
Mirëpriteni ndihmën e tyre. Ata duhet ta japin atë për hirin e vet si 
dhe për hirin tuaj.

Ne kemi mijëra peshkopë të mirë në këtë Kishë. Ne kemi mijëra 
drejtues të mirë të kuorumeve. Ne kemi mijëra gra të mrekullueshme 
të Shoqatës së Ndihmës. Ne kemi mësues shtëpie dhe mësuese vi-
zitore. Ata janë miqtë tuaj, të vendosur në vendin e tyre nga Zoti që 
të japin nga forca e tyre për t’ju ndihmuar. Dhe mos e harroni kurrë 
se Vetë Zoti është një burim force më të madhe sesa cilado tjetër. 
U preka nga një përvojë e treguar nga . . . një nënë e vetme që po 
rriste shtatë fëmijë, kur ajo iu lut Atit të saj në Qiell që të mund të 
shkonte tek Ai, sikur vetëm për një natë, që të gjente ngushëllim 
dhe forcë për sprovat e së nesërmes. E ëmbël ishte përgjigjja që 
erdhi në mendjen e saj thuajse si një zbulesë: “Ti nuk mund të vish 
tek unë, por unë do të vij tek ty” 9.

Me sa më shumë siguri t’i rritni fëmijët tuaj sipas mënyrave të 
ungjillit të Jezu Krishtit, me dashuri dhe pritshmëri të larta, aq më 
shumë gjasë ka që do të ketë paqe në jetën e tyre.10

3
Nëpërmjet lutjes familjare, fëmijët rriten 

me besim në Perëndinë e gjallë.

Vini re të vegjlit tuaj. Luani me ta. Lutuni për ta dhe bekojini ata. 
Bota në të cilën ata po lëvizin, është një botë e ndërlikuar dhe e 
vështirë. Ata do të përballen me detet e trazuara të kundërshtisë. 
Atyre do t’u nevojitet e gjithë forca dhe i gjithë besimi që mund t’u 
jepni atyre ndërsa janë ende pranë jush. Dhe atyre gjithashtu do t’u 
nevojitet një forcë më e madhe e cila vjen nga një fuqi më e lartë. 
Ata duhet të bëjnë më shumë sesa t’i marrin gjërat ashtu siç u vijnë. 
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Ata duhet ta ngrenë botën dhe levat e vetme që ata do të kenë, janë 
shembulli i vetë jetës së tyre dhe fuqitë e bindjes që do të vijnë nga 
dëshmitë e tyre dhe njohuria e tyre për gjërat e Perëndisë. Ata do të 
kenë nevojë për ndihmën e Zotit. Ndërsa janë të vegjël, lutuni me 
ta që ata të mund të arrijnë ta njohin atë burim force i cili më pas 
do të jetë përherë në dispozicion në çdo orë nevoje.11

Nuk njoh ndonjë praktikë tjetër që do të ketë një ndikim kaq 
të dobishëm në jetën tuaj sa do të ketë praktika e gjunjëzimit së 
bashku në lutje. Pikërisht fjalët ‘Ati Ynë në Qiell’ kanë një ndikim 
të jashtëzakonshëm. Ju nuk mund t’u flisni atyre me sinqeritet dhe 
me njohuri pa pasur disa ndjenja përgjegjësie ndaj Perëndisë. . . .

Bisedat tuaja të përditshme me të do të sjellin paqe në zemrat 
tuaja dhe një gëzim në jetën tuaj që nuk mund të vijë nga ndonjë 
burim tjetër. .  .  . Dashuria juaj do të forcohet. Vlerësimi juaj për 
njëri- tjetrin do të rritet.

Fëmijët tuaj do të bekohen me një ndjenjë sigurie që vjen nga të 
jetuarit në një shtëpi ku banon Shpirti i Perëndisë. Ata do t’i njohin 
dhe duan prindërit që e respektojnë njëri- tjetrin, dhe një shpirt res-
pekti do të rritet në vetë zemrat e tyre. Ata do të përjetojnë sigurinë 
e fjalëve të mira të thëna me qetësi. Ata do të strehohen nga një 
baba dhe nënë të cilët, duke jetuar në ndershmëri me Perëndinë, 
jetojnë në ndershmëri me njëri- tjetrin dhe me bashkëqeniet e tyre. 
Ata do të rriten deri në pjekuri me një ndjenjë vlerësimi, pasi i 
kanë dëgjuar prindërit e tyre në lutje tek shprehin mirënjohje për 
bekimet e mëdha dhe të vogla. Ata do të rriten me besim në Pe-
rëndinë e gjallë.12

4
Mbrëmja familjare mund t’i afrojë prindërit dhe 
fëmijët së bashku për të mësuar mënyrat e Zotit.

Mund të kujtoj kohën kur isha një djalë i vogël, pesë vjeç, kur 
Presidenti Jozef F. Smith e njoftoi të gjithë Kishën se ata duhet t’i 
mbledhin familjet e tyre së bashku në mbrëmje familjare. Im atë 
tha: “Presidenti i Kishës ka kërkuar që ne ta bëjmë atë dhe ne do 
ta bëjmë atë”.

Ndaj ne të gjithë u mblodhëm në mbrëmje familjare. Ishte zbavitë-
se. Ai tha: “Ne do të këndojmë një këngë”. Epo, nuk ishim këngëtarë. 
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. . . Thjesht u përpoqëm të këndonim dhe të qeshnim me njëri- tjetrin. 
Ndaj ashtu bëmë me shumë gjëra të tjera. Si pasojë e asaj përvoje 
gradualisht erdhi diçka që ishte e mrekullueshme – një praktikë që 
na ndihmoi, që na afroi së bashku si familje, që na forcoi dhe në 
zemrat tona u rrit bindja për vlerën e mbrëmjes familjare.13

Jam mirënjohës që ne si Kishë kemi si pjesë themelore të prog-
ramit tonë praktikën e mbrëmjes familjare javore. Është një gjë do-
methënëse që në këto ditë të ngarkuara, mijëra familje nëpër botë 
po bëjnë një përpjekje të zellshme për t’i kushtuar një mbrëmje në 
javë të kënduarit së bashku, udhëzimit të njëri- tjetrit sipas mënyrave 
të Zotit, gjunjëzimit së bashku në lutje, për ta falënderuar atje Zotin 
për mëshirat e tij dhe për të kërkuar bekimet e tij në jetën tonë, 
shtëpitë tona, punët tona, tokën tonë. Mendoj se ne e vlerësojmë 
pak të mirën e madhe që do të vijë nga ky program.14

Nëse keni ndonjë dyshim për virtytin e mbrëmjes familjare, pro-
vojeni atë. Mblidhini fëmijët tuaj rreth vetes, mësojini ata, jepuni 
dëshmi atyre, lexojini së bashku shkrimet e shenjta dhe kaloni mirë 
së bashku.15

5
Prindërit duhet të fillojnë t’u japin mësim 

fëmijëve të tyre kur ata janë shumë të vegjël.

Jo shumë kohë pasi u martuam, ne ndërtuam shtëpinë tonë të 
parë. Ne kishim pak para dhe unë punova shumë. Mjedisi i jashtëm 
ishte plotësisht përgjegjësia ime. Pema e parë nga shumë pemë të 
tjera që mbolla, ishte një akacie pa gjemba dhe e përfytyrova ditën 
kur hija e saj do të ndihmonte në freskimin e shtëpisë në verë. E 
vendosa në një vend në qoshe ku era nga gryka e thellë në lindje 
frynte më fort. Bëra një gropë, vendosa rrënjët e njoma, vendosa dhe 
rreth saj, e ujita me ujë dhe për një kohë të gjatë e harrova atë. Ishte 
thjesht një pemë e vogël, ndoshta me një diametër 2 centimetra. Ishte 
aq delikate saqë mund ta përkulja me lehtësi në çfarëdo drejtimi. I 
kushtova pak vëmendje ndërsa vitet kaluan. Më pas një ditë dimri, 
kur pema nuk kishte gjethe, rastisa ta shihja atë nga dritarja. Vura re 
se ajo anonte nga perëndimi, e shtrembër dhe pa baraspeshë. Zor 
se mund ta besoja. Dola jashtë dhe u mbërtheva pas saj sa ta shtyja 
drejt. Por trungu tani kishte një diametër pothuaj 30 centimetra. 



k a P i T U l l i  1 1

177

Forca ime nuk llogaritej para saj. Mora nga veglat e mia një makara, 
e lidha njërin fund te pema dhe fundin tjetër në një vend të fortë. E 
tërhoqa litarin. Makaraja lëvizi fare pak dhe trungu i pemës u lëkund 
pak. Por kjo ishte e gjitha. Dukej sikur më thoshte: “S’mund të më 
drejtosh. Është tepër vonë. Jam rritur në këtë mënyrë për shkak të 
shpërfilljes tënde dhe nuk do të përkulem.”

Përfundimisht, me dëshpërim, mora sharrën dhe e preva degën 
e madhe dhe të rëndë nga ana e perëndimit. Bëra prapa dhe e stu-
diova atë që kisha bërë. Kisha prerë një pjesë të madhe të pemës, 
duke lënë një shenjë të stërmadhe rreth 20 centimetra përmes dhe 
vetëm një degëz që rritej e drejtuar nga qielli.

. . . Kohët e fundit e pashë sërish pemën. Është e madhe, forma e 
saj është më e mirë dhe është një pasuri e madhe për shtëpinë. Por 
sa e rëndë ishte tronditja e rinisë së saj dhe sa i dhembshëm trajtimi 
që kisha përdorur për ta drejtuar atë. Kur pema u mboll fillimisht, 
një copë spangoje do ta kishte mbajtur në vend kundrejt forcave të 
erës. Unë mund ta kisha vendosur dhe duhej ta kisha pajisur me atë 
spango me shumë pak përpjekje, por nuk e bëra. Dhe ajo u përkul 
nga forcat që erdhën kundër saj.

“Mblidhini fëmijët tuaj rreth vetes, mësojini ata, jepuni dëshmi atyre, 
lexojini së bashku shkrimet e shenjta dhe kaloni kohë të mirë së bashku.”
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Fëmijët janë si pemët. Kur janë të rinj, jeta e tyre mund të marrë 
formë dhe drejtim, zakonisht me fare pak përpjekje. Tha shkruesi 
i Fjalëve të Urta: “Mësoji fëmijës rrugën që duhet të ndjekë, dhe ai 
nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket” [Fjalët e Urta 22:6]. 
Ajo përgatitje i gjen rrënjët e saj në shtëpi.16

Isaia tha: “Tërë bijtë e tu do të mësohen nga Zoti dhe e madhe 
ka për të qenë paqja e bijve të tu” (Isaia 54:13).

Ndaj udhëhiqini bijtë dhe bija tuaja, ndaj udhërrëfejini dhe drejto-
jini ata që nga koha kur janë shumë të vegjël, ndaj mësojini ata sipas 
mënyrave të Zotit, që paqja të jetë shoqëruesi i tyre gjatë gjithë jetës.17

6
Nëse fëmijët ngrenë krye, prindërit duhet të vazhdojnë 

të luten për ta, t’i duan ata dhe t’i ndihmojnë ata.

E pranoj që ka prindër të cilët, pavarësisht nga derdhja e dashu-
risë dhe nga zelli, dhe përpjekja besnike për t’i mësuar ata, i shohin 
fëmijët e tyre të rriten në një mënyrë të kundërt dhe vajtojnë ndërsa 
bijtë dhe bijat e tyre të pabindura me paramendim ndjekin drejtime 
me pasoja tragjike. Për të tillë njerëz kam simpati të madhe dhe 
atyre kam zakon t’u citoj fjalët e Ezekielit: “I biri nuk do të mbartë 
paudhësinë e atit dhe ati nuk do të mbartë paudhësinë e birit” 
(Ezekiel 18:20).18

Nganjëherë, pavarësisht nga të gjitha gjërat që përpiqeni të bëni, 
keni një fëmijë të pabindur. Por vazhdoni të punoni me të. Mos u 
dorëzoni kurrë. Ju nuk keni humbur kurrë për sa kohë që përpiqeni. 
Vazhdoni të punoni.19

Nëse ndonjëri nga ju ka një fëmijë ose një njeri të dashur në atë 
gjendje [mosbindjeje], mos u dorëzoni. Lutuni për ta dhe duajini ata, 
dhe zgjatuni tek ta, dhe ndihmojini ata.20

Ndonjëherë mund të duket tepër vonë. . . . Prapëseprapë, kuj-
tojeni akacien time pa gjemba [shih faqet 176–177]. Ndërhyrja dhe 
vuajtja sollën diçka të bukur, jeta e së cilës më vonë e dha mbrojtjen 
e mirëpritur nga nxehtësia e ditës.21
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7
Ne i forcojmë familjet tona ndërsa kërkojmë 
ndihmë nga qielli dhe ushqejmë një shpirt 

dashurie dhe respekti për njëri- tjetrin.

[Rritja e një familjeje] mund të mos jetë e lehtë. Mund të jetë e 
mbushur me zhgënjim dhe sfidë. Do të kërkojë guxim dhe durim. 
. . . Dashuria mund ta sjellë ndryshimin – dashuria e dhënë buja-
risht në fëmijëri dhe e shtrirë gjatë viteve të vështira të rinisë. Ajo 
do të bëjë atë që paratë e shpenzuara me tepri për fëmijët nuk do 
ta bëjnë kurrë.

– Dhe durim, me fre në gjuhë dhe zotërim të zemërimit. . . .

– Dhe zemërdhënie që të përgëzon me shpejtësi dhe të kritikon 
ngadalë.

Këto, me lutje, do të bëjnë mrekullira. Ju nuk mund të prisni ta 
bëni atë të vetëm. Ju keni nevojë për ndihmën e qiellit për të rritur 
fëmijë të qiellit – fëmijën tuaj, i cili është gjithashtu fëmija i Atit të 
tij apo të saj Qiellor.22

Çdo fëmijë, me pak përjashtime të mundshme, është produkt i 
një shtëpie, qoftë e mirë, e keqe ose mospërfillëse. Ndërsa fëmijët 
rriten ndër vite, jeta e tyre, në masë të madhe, bëhet një vazhdim 
dhe një pasqyrim i mësimdhënies në familje. Nëse ka ashpërsi, keq-
trajtim, zemërim të pakontrolluar, pabesi, frytet do të jenë të sigurta 
e të dallueshme dhe me të gjitha gjasat do të përsëriten në brezat 
që pasojnë. Nëse, nga ana tjetër, ka vetëpërmbajtje, falje, respekt, 
vëmendje, mirësi, mëshirë dhe dhembshuri, frytet sërish do të jenë 
të dallueshme dhe do të shpërblehen përjetësisht. Ato do të jenë 
pozitive, të ëmbla dhe të mrekullueshme. Dhe ndërsa mëshira jepet 
dhe mësohet nga prindërit, ajo do të përsëritet në jetën dhe veprimet 
e brezit të ardhshëm.

U flas baballarëve dhe nënave kudo me një lutje, për ta lënë 
ashpërsinë pas vetes, t’i vëmë fre zemërimit tonë, t’i ulim zërat tanë 
dhe të merremi vesh me mëshirë dhe dashuri, dhe respekt kundrejt 
njëri- tjetrit në shtëpitë tona.23

Është thënë nga të vjetrit se “përgjigja e ëmbël e fashit zemërimin”. 
(Fjalët e Urta 15:1.) Ne rrallë hyjmë në telashe kur flasim butësisht. 
Ajo ndodh vetëm kur e ngremë zërin derisa shpërthejnë shkëndijat 



k a P i T U l l i  1 1

180

dhe pirgjet e vogla bëhen male të mëdha grindjesh. . . . Zëri i qiellit 
është një zë i vogël e i qetë [shih 1 Mbretërve 19:11–12]; gjithashtu, 
zëri i paqes shtëpiake është një zë i qetë.24

Sigurisht, nevojitet disiplinim në familje. Por disiplinimi me ashpër-
si, disiplinimi me mizori pashmangshmërisht nuk çon në korrigjim 
por përkundrazi në fyerje dhe hidhërim. Ai nuk shëron asgjë dhe 
vetëm e përkeqëson problemin. Është vetëshkatërrues.25

Nuk ka asnjë disiplinim në të gjithë botën si disiplinimi i dashurisë. 
Ai ka një magji më vete.26

Le të punojmë vazhdimisht për t’i forcuar familjet tona. Bashkë-
shortët dhe bashkëshortet le të kultivojnë një shpirt të besnikërisë 
tërësore ndaj njëri- tjetrit. Le të mos e marrim njëri- tjetrin si të mi-
rëqenë, por le të punojmë vazhdimisht për të ushqyer një shpirt 
dashurie dhe respekti për njëri- tjetrin.27

O Perëndi, Ati ynë i Amshuar, bekoji prindërit që t’u japin mësim 
me dashuri dhe durim, dhe zemërdhënie atyre që janë më të çmuarit, 
fëmijëve që kanë ardhur nga Ty, që së bashku të mund të mbrohen 
dhe drejtohen për mirë dhe, në procesin e rritjes, t’i sjellin bekime 
botës në të cilën do të jenë pjesë.28

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Presidenti Hinkli dha mësim se familja “përfshin marrëdhëniet 

më të shenjta nga të gjitha marrëdhëniet” (pjesa 1). Si mund të 
ndikojë kjo e vërtetë në marrëdhëniet me pjesëtarët e familjes? Si 
mund të ndikojë ajo në mënyrën se si ne u japim përparësi kohës 
dhe veprimtarive tona?

• Përse prindërit duhet “t’ua përkushtojnë përpjekjet e tyre më të 
mira mësimdhënies dhe rritjes së fëmijëve të tyre me parimet e un-
gjillit”? (Shih pjesën 2.) Si e ka bekuar familjen tuaj mësimdhënia 
e ungjillit në shtëpinë tuaj? Si mund të përmirësohen prindërit në 
përpjekjet e tyre për t’i ndihmuar fëmijët e tyre ta jetojnë ungjillin?

• Rishikojini mësimet e Presidentit Hinkli rreth bekimeve të lutjes 
familjare (shih pjesën 3). Si mendoni ju, përse lutja familjare sjell 
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bekime? Çfarë bekimesh keni përjetuar nga bërja e lutjes së rregullt 
familjare? Çfarë humbasim nëse e lëmë pas dore lutjen familjare?

• Çfarë mund të mësojmë nga përvoja e Gordon B. Hinklit me 
mbrëmjen familjare kur ishte i vogël? (Shih pjesën 4.) Çfarë beki-
mesh i kanë ardhur familjes suaj nëpërmjet mbrëmjes familjare?

• Rishikojeni historinë e Presidentit Hinkli rreth akacies (shih pjesën 
5). Çfarë zbatimesh mund të ketë kjo histori për ju?

• Si mund t’i ndihmojnë mësimet e Presidentit Hinkli në pjesën 6 
prindërit e një fëmije që është i pabindur? Cilat janë disa mënyra 
se si prindërit dhe të tjerët mund të japin ndihmë me dashuri?

• Përse është e rëndësishme që prindërit t’i disiplinojnë fëmijët 
e tyre me dashuri dhe jo me zemërim? Cilat janë disa gjëra që 
mund të bëjnë prindërit për të disiplinuar me dashuri? Si munden 
pjesëtarët e familjes të ushqejnë një shpirt dashurie dhe respekti 
për njëri- tjetrin? (Shih pjesën 7.)

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Ligji i Përtërirë 11:19; Enos 1:1–5; Mosia 4:14–15; Alma 56:45–48; 

3 Nefi 18:21; shih edhe “Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës”, 
Ensign ose Liahona, nëntor 2010, f. 129.

Ndihmë për Mësimdhënien
“Ju mund të ndieni se ju mungon kuptimi për një parim të caktu-

ar që po përgatiteni ta jepni mësim. Gjithsesi, kur ju e studioni atë 
plot lutje, përpiqeni ta jetoni atë, përgatiteni për ta dhënë mësim 
dhe pastaj e ndani me të tjerët, vetë dëshmia juaj do të forcohet dhe 
thellohet” (Teaching, No Greater Call [1999], f. 19).
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Bindja: Thjesht Jetojeni Ungjillin

“Udha e ungjillit është një udhë e thjeshtë. 
. . . Përuluni dhe ecni me bindje.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

Kur Gordon B. Hinkli ishte rreth 14 vjeç, ai pati një përvojë në 
Tabernakullin e Solt- Lejkut që e nxiti të merrte një vendim të rën-
dësishëm. Më vonë ai kujtoi:

“E [dëgjova] Presidentin Hiber J. Grant të tregonte përvojën e tij 
me leximin e Librit të Mormonit kur ishte djalosh. Ai foli për Nefin 
dhe për ndikimin e madh që ai kishte në jetën e tij. Dhe atëherë, 
me një zë, i cili kumbonte me një bindje që nuk do ta harroj kurrë, 
ai citoi ato fjalë të madhërishme të Nefit: ‘Unë do të shkoj dhe do të 
bëj gjërat që Zoti ka urdhëruar, pasi e di se Zoti nuk u jep urdhërime 
fëmijëve të njerëzve pa përgatitur një udhë për ta, që ata të mund 
të plotësojnë gjënë, që ai i urdhëron’ (1 Nefi 3:7).

Në atë rast, në zemrën time djaloshare, erdhi një vendim që të 
përpiqesha të bëja atë që Zoti ka urdhëruar.” 1

Gordon B. Hinkli e mbajti përherë atë vendim në zemrën e tij. 
Vite më vonë, kur ai ishte President i Kishës, mësimet e tij i bënë 
jehonë sërish mesazhit që ai kishte dëgjuar kur ishte djalosh. Duke 
i folur një grupi shenjtorësh të ditëve të mëvonshme në një konfe-
rencë zonale, ai tha:

“Më kanë intervistuar shumë gazetarë [lajmesh]. Gjëja e vetme që 
ata thonë, është: ‘Tani, cila do të jetë tema juaj gjatë kryesimit tuaj?’ 
Unë thjesht them: ‘E njëjta temë që kam dëgjuar të përsëritet në këtë 
Kishë nga presidentët e Kishës dhe apostujt për aq kohë sa mund 
të kujtoj: Thjesht jetojeni ungjillin dhe çdokush që e bën këtë, do të 
marrë në zemrën e vet bindjen për të vërtetën e asaj që ai jeton.’” 2
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shembulli i bindjes së Nefit e frymëzoi të riun Gordon b. Hinkli.
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Në konferencën e tij të parë të përgjithshme si President i Kishës, 
Presidenti Hinkli bëri thirrjen për të gjithë që të përpiqen më fort 
për ta jetuar ungjillin:

“Tani, vëllezërit dhe motrat e mia, ka ardhur koha për ne që të 
ngrihemi pak më lart, që t’i ngremë sytë tanë dhe t’i hapim mendjet 
tona drejt një kuptimi dhe të kuptuari më të madh të misionit të 
madhërishëm mijëvjeçar të kësaj Kishe të Jezu Krishtit të Shenjto-
rëve të Ditëve të Mëvonshme. Kjo është një periudhë për të qenë 
të fortë. Është koha për të ecur përpara pa ngurrim, duke e ditur 
mirë kuptimin, shtrirjen dhe rëndësinë e misionit tonë. Është koha 
për të bërë atë që është e drejtë pavarësisht nga rrethanat që mund 
të pasojnë. Është koha që të gjendemi duke i mbajtur urdhërimet. 
Është një periudhë për t’u afruar me mirësi dhe dashuri ndaj atyre në 
ankth dhe ndaj atyre që janë duke u endur në errësirë dhe dhembje. 
Është kohë për të qenë të kujdesshëm dhe të mirë, të përmbajtur 
dhe të sjellshëm kundrejt njëri- tjetrit në të gjitha marrëdhëniet tona. 
Me fjalë të tjera, të bëhemi më shumë si Krishti.” 3

Presidenti Hinkli vazhdoi ta theksonte këtë mesazh. Dhjetë vjet 
më vonë ai i përsëriti këto fjalë në konferencën e përgjithshme dhe 
i përforcoi duke thënë: “Ju duhet të jeni gjykatësi i asaj se deri ku 
kemi arritur ta realizojmë përmbushjen e asaj ftese të dhënë 10 vjet 
më parë” 4.

Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Ne jemi një popull i besëlidhjes dhe të mëdha 
janë detyrimet që vijnë me atë besëlidhje.

Ne jemi një popull i besëlidhjes dhe kjo është një çështje shumë 
serioze. Kur kjo punë u rivendos dhe Zoti përcaktoi qëllimet për 
atë rivendosje, Ai tha se një arsye për rivendosjen ishte që kjo be-
sëlidhje e përjetshme e Tij të mund të rivendosej. Ajo besëlidhje . . . 
u bë midis Abrahamit dhe Jehovas kur Jehova i fuqishëm i bëri një 
premtim të madh dhe solemn Abrahamit. Ai tha se fara e tij duhet 
të bëhet si rëra në breg të detit, se të gjitha kombet do të bekohe-
shin nëpërmjet tij. Ai e bëri këtë besëlidhje me të, se Ai do të ishte 
Perëndia i tyre dhe se ata do të ishin populli i Tij. . . . Atëherë u 
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krijua një marrëdhënie që ishte me pasoja të përjetshme në jetën e 
përjetshme të të gjithë atyre që do të hynin në të. Të mahnitshme 
janë rrjedhojat e saj: nëse ne do të veprojmë siç duhet të veprojnë 
fëmijët e Perëndisë, Ai do të jetë Perëndia ynë që të na bekojë, të 
na dojë, të na drejtojë, të na ndihmojë.

Tani, në këtë periudhë ungjillore, ajo besëlidhje e përjetshme ësh-
të ripohuar. Ne, në fakt, e bëmë atë besëlidhje kur u pagëzuam. Ne 
u bëmë pjesë e familjes së Tij hyjnore, sikurse qe. Të gjithë fëmijët 
e Perëndisë janë të familjes së Tij, por në një mënyrë të veçantë dhe 
të mrekullueshme ka një marrëdhënie të veçantë midis Perëndisë 
dhe fëmijëve të besëlidhjes së Tij. Dhe, kur erdhëm në Kishë, . . . ne 
u bëmë pjesë e popullit të besëlidhjes, dhe çdo herë që e marrim 
sakramentin, nuk e bëjmë atë vetëm në kujtim të sakrificës së Birit 
të Perëndisë, i cili dha jetën e Vet për secilin prej nesh, por është 
elementi shtesë që ne marrim mbi vete emrin e Jezu Krishtit dhe 
zotohemi që t’i zbatojmë urdhërimet e Tij dhe Ai zotohet që do të 
na bekojë me Shpirtin e Tij të Shenjtë.

Ne jemi një popull i besëlidhjes dhe të mëdha janë detyrimet që 
vijnë me atë besëlidhje. Ne nuk mund të jemi njerëz të zakonshëm. 
Ne duhet të ngrihemi mbi turmën. Ne duhet të qëndrojmë pak më 

“Çdo herë që e marrim sakramentin, . . . ne marrim mbi vete emrin 
e jezu krishtit dhe zotohemi që t’i zbatojmë urdhërimet e Tij.”
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lart. Ne duhet të jemi pak më të mirë, pak më të sjellshëm, pak më 
bujarë, pak më të njerëzishëm, pak më të matur, pak më ndihmues 
ndaj të tjerëve.5

Ne jemi një popull, i cili ka marrë mbi vete një besëlidhje solem-
ne dhe emrin e Zotit Jezu Krisht. Le të përpiqemi pak më shumë 
për t’i zbatuar urdhërimet, për të jetuar ashtu si Zoti na ka kërkuar 
të jetojmë.6

2
Zoti pret nga ne që ta jetojmë ungjillin në çdo aspekt.

Ne jetojmë në një epokë kompromisi dhe pranimi në heshtje. 
Në situatat me të cilat përballemi çdo ditë, ne e dimë se çfarë është 
e drejtë, por nën trysninë e bashkëmoshatarëve tanë dhe zërave 
mashtrues të atyre që do të na bindin, ne dorëzohemi. Ne biem në 
kompromis. Ne pranojmë në heshtje. Ne jepemi dhe kemi turp nga 
vetja. . . . Ne duhet të kultivojmë forcën për t’i ndjekur bindjet tona.7

Udha e ungjillit është një udhë e thjeshtë. Disa nga kërkesat mund 
t’ju duken kaq elementare dhe të panevojshme. Mos i refuzoni ato. 
Përuluni dhe ecni me bindje. Unë premtoj se rezultatet që pasojnë 
do të jenë të mrekullueshme për t’u parë dhe të kënaqshme për 
t’u përjetuar.8

Lutja ime e madhe është që ne të gjithë të përpiqemi pak më 
shumë për të jetuar në lartësinë e të hyjnueshmes që është brenda 
nesh. Ne mund të veprojmë më mirë sesa jemi duke vepruar. Ne 
mund të jemi më të mirë nga sa jemi. Nëse do ta mbanim përpara 
vetes vazhdimisht atë përfytyrim të trashëgimisë hyjnore, të Atësisë 
së Perëndisë dhe të vëllazërisë së njeriut si realitete, ne do të ishim 
pak më tolerantë, pak më të sjellshëm, pak më ndihmues për të 
ngritur, ndihmuar dhe mbështetur njerëzit mes nesh. Ne do të ishim 
më pak të prirur për t’u përkulur ndaj atyre gjërave të cilat qartësisht 
janë të pahijshme për ne.9

Feja, pjesë e së cilës jeni, është shtatë ditë në javë, nuk është 
vetëm e diela. . . . Është gjatë gjithë kohës – njëzet e katër orë në 
ditë, shtatë ditë në javë, 365 ditë në vit.10

Zoti pret që ne do ta mbajmë jetën tonë në rregull, se ne do ta 
jetojmë ungjillin në çdo aspekt.11
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3
Perëndia do të derdhë bekime mbi ata të cilët 

ecin me bindje ndaj urdhërimeve të Tij.

Zoti i tha Elijas të shkonte e të fshihej pranë përroit Kerith, se atje 
ai duhej të pinte nga përroi dhe se ai do të ushqehej nga korbat. 
Shkrimi i shenjtë shënon një deklarim të thjeshtë e të mrekullue-
shëm për Elijan: “Kështu ai u nis dhe veproi sipas fjalës të Zotit” 
(1 Mbretërve 17:5).

Nuk pati debatim. Nuk pati shfajësim. Nuk pati të folur me dy 
kuptime. Elija thjesht “u nis dhe veproi sipas fjalës të Zotit”. Dhe u 
shpëtua nga fatkeqësitë e tmerrshme që u ndodhën atyre që u tallën, 
debatuan dhe e vunë në dyshim.12

E tërë historia e Librit të Mormonit është një histori që flet për 
njerëz të cilët, kur ishin të drejtë, kur e adhuronin Jezu Krishtin, 
përparonin në tokë dhe ishin bekuar gjerësisht e me bollëk nga 
Zoti; dhe kur mëkatonin dhe largoheshin nga rruga, dhe e harronin 
Perëndinë e tyre, ata binin në mjerim dhe në luftë, dhe në telashe. 
Siguria juaj, paqja juaj, përparimi juaj qëndrojnë te bindja ndaj ur-
dhërimeve të të Plotfuqishmit.13

“Zbato urdhërimet e mia vazhdimisht dhe një kurorë drejtësie do 
të marrësh.” [DeB 25:15.] Ky ishte premtimi i Zotit për Ema Hejl Smi-
thin. Ky është premtimi i Zotit për secilin prej jush. Lumturia qëndron 
te zbatimi i urdhërimeve. Për një shenjtor të ditëve të mëvonshme 
. . . mund të ketë vetëm mjerim nga shkelja e atyre urdhërimeve. 
Dhe për çdokënd që i zbaton ato, ekziston premtimi i një kurore 
. . . të drejtësisë dhe të vërtetës së përjetshme.14

Liria e vërtetë qëndron te bindja ndaj këshillave të Perëndisë. 
Është thënë nga të vjetrit se “urdhërimi është një llambë, mësimi një 
dritë”. (Fjalët e Urta 6:23.)

Ungjilli nuk është një filozofi shtypjeje, siç e mendojnë shumë 
njerëz. Ai është një plan lirie, që i jep disiplinë oreksit dhe drej-
tim sjelljes. Frytet e tij janë të ëmbla dhe shpërblimet e tij janë të 
bollshme. . . .

“Qëndroni, pra, të patundur në lirinë, me të cilën Krishti na liroi, 
dhe mos hyni përsëri nën zgjedhën e skllavërisë.” (Galatasve 5:1.)
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“Atje ku është Fryma e Zotit, atje është liria.” (2 Korintasve 3:17.)15

Siguria jonë qëndron te pendimi. Forca jonë vjen nga bindja ndaj 
urdhërimeve të Perëndisë. . . . Le të qëndrojmë të vendosur kundër 
të ligës, si në atdhe edhe jashtë. Le të jetojmë të denjë për bekimet 
e qiellit, duke e ndrequr jetën tonë kur është e nevojshme dhe duke 
parë drejt Tij, Atit të ne të gjithëve.16

Nuk kemi asgjë për t’u frikësuar. Perëndia është në timon. Ai do 
të sundojë për të mirën e kësaj pune. Ai do të derdhë bekime mbi 
ata të cilët ecin me bindje ndaj urdhërimeve të Tij. I tillë ka qenë 
premtimi i Tij. Për aftësinë e Tij për ta mbajtur atë premtim, asnjëri 
nga ne nuk mund të dyshojë.17

4
Udhëheqësit e Kishës e tregojnë udhën dhe 

i ftojnë anëtarët ta jetojnë ungjillin.

Ka nga ata që thonë: “Kisha nuk do të më diktojë mua se si të 
mendoj për këtë, atë apo tjetrën, ose se si ta jetoj jetën time”.

Jo, përgjigjem unë, Kisha nuk do t’i diktojë asnjë njeriu se si ai 
duhet të mendojë ose se çfarë ai duhet të bëjë. Kisha do të tregojë 
rrugën dhe do ta ftojë çdo anëtar ta jetojë ungjillin dhe të gëzojë 
bekimet që vijnë nga një jetë e tillë. Kisha nuk do t’i diktojë asnjë 
njeriu, por do t’i këshillojë, do t’ua mbushë mendjen, do t’i nxitë dhe 
do të presë besnikëri nga ata që shpallin anëtarësinë në të.

Kur isha student në universitet, unë i thashë një herë babait tim 
se ndieja se Autoritetet e Përgjithshme i kishin tejkaluar të drejtat e 
tyre kur ata përkrahën një gjë të caktuar. Ai ishte një burrë shumë i 
mençur dhe i mirë. Ai tha: “Presidenti i Kishës na ka udhëzuar dhe 
unë e mbështet atë si profet, shikues dhe zbulues dhe kam ndër-
mend ta ndjek këshillën e tij”.

Unë kam . . . shërbyer në këshilla të përgjithshme të kësaj Kishe 
për [shumë] vite. . . . Unë dëshiroj t’ju jap dëshminë time se, edhe 
pse unë vërtet kam marrë pjesë në mijëra mbledhje ku janë diskutuar 
rregulloret dhe programet e Kishës, unë kurrë nuk kam qenë në një 
[mbledhje] ku nuk u kërkua udhërrëfimi i Zotit apo ku pati ndonjë 
dëshirë nga ana e ndonjërit prej të pranishmëve për të përkrahur apo 
për të bërë diçka që do të ishte dëmtuese apo detyruese për dikë.18
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Unë i them secilit dhe të gjithëve se ne [që ulemi në këshillat e 
përgjithshme të Kishës] nuk kemi rend dite vetjak. Ne kemi vetëm 
rendin e ditës të Zotit. Ka nga ata që kritikojnë kur ne lëshojmë një 
deklaratë këshille ose paralajmërimi. Ju lutemi ta dini se përgjëri-
met tona nuk nxiten nga asnjë dëshirë egoiste. Ju lutemi ta dini se 
paralajmërimet tona nuk janë pa thelb dhe arsye. Ju lutemi ta dini 
se vendimet për të folur hapur mbi çështje të ndryshme nuk arri-
hen pa shqyrtim, diskutim dhe lutje. Ju lutemi ta dini se qëllimi ynë 
i vetëm është ta ndihmojmë secilin prej jush në problemet tuaja, 
vështirësitë tuaja, familjet tuaja, jetën tuaj. . . . Nuk ka asnjë dëshirë 
për të dhënë mësim ndonjë gjë tjetër veç asaj që Zoti do të kishte 
dhënë mësim. . . .

E jona është përgjegjësia e përvijuar nga Ezekieli: “Bir njeriu, të 
kam caktuar si roje për shtëpinë e Izraelit; kur të dëgjosh ndonjë 
fjalë nga goja ime, do t’i lajmërosh nga ana ime”. (Ezekiel 3:17.)

Ne nuk kemi asnjë dëshirë egoiste për ndonjërën nga këto, për-
veç dëshirës që vëllezërit dhe motrat tona të jenë të lumtura, që 
paqja dhe dashuria të gjendet në shtëpitë e tyre, që ata të bekohen 
nga fuqia e të Plotfuqishmit në sipërmarrjet e tyre të ndryshme në 
drejtësi.19

Perëndia po e bën vazhdimisht të njohur, në mënyrën e tij, vullne-
tin e tij lidhur me popullin e tij. Ju jap dëshminë time se udhëheqësit 
e kësaj kishe nuk do të na kërkojnë asnjëherë që të bëjmë ndonjë 
gjë që ne nuk mund ta kryejmë me ndihmën e Zotit. Mund të ndi-
hemi të papërshtatshëm. Që ajo që po na kërkohet të bëjmë, mund 
të mos jetë dëshira jonë ose mund të mos përshtatet me idetë tona. 
Por, nëse do të përpiqemi me besim dhe lutje, dhe vendosmëri, ne 
mund ta përmbushim atë.

Ju jap dëshminë time se lumturia e shenjtorëve të ditëve të më-
vonshme, paqja e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, përparimi i 
shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, begatia e shenjtorëve të ditëve 
të mëvonshme, si dhe shpëtimi dhe ekzaltimi i përjetshëm i këtij 
populli, qëndrojnë tek ecja me bindje ndaj këshillave të priftërisë 
së Perëndisë.20
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5
Vendimet e vogla mund të çojnë në 

pasoja të jashtëzakonshme.

Mund të përshkruaj një parim . . . i cili, nëse zbatohet, do ta rritë 
së tepërmi mundësinë që vendimet tona do të jenë të drejta dhe si 
pasojë përparimi dhe lumturia jonë në jetë do të rriten pamasë. Ky 
parim i madh është mbajeni besimin. . . .

Nuk mund t’jua them me hollësi se si të vendosni për çdo gjë. Por 
mund t’ju premtoj se, nëse do t’i merrni vendimet tuaja sipas stan-
dardeve të ungjillit dhe mësimeve të Kishës dhe nëse do ta mbani 
besimin, jeta juaj do të japë frytin e të mirës së madhe dhe ju do të 
njihni shumë lumturi dhe përmbushje.21

Shumë vite më parë, unë punoja për një hekurudhë. .  .  . Kjo 
ishte në kohën kur pothuajse të gjithë njerëzit përdornin trena pa-
sagjerësh. Një mëngjes, më bëri një telefonatë kolegu im në Njuark, 
Nju- Xhërsi. Ai tha: “Treni numër kaq- e- aq ka arritur, por nuk e ka 
vagonin e bagazheve. Diku, 300 pasagjerë i kanë humbur bagazhet 
e tyre dhe ata janë të inatosur.”

Iu futa menjëherë punës për të gjetur se ku mund të kishte shkuar 
ai [vagon]. Gjeta se ishte ngarkuar siç duhej dhe ishte lidhur te treni 
i duhur në Okland, Kaliforni. Kishte lëvizur në hekurudhën tonë në 
Solt- Lejk- Siti [dhe përfundimisht kishte mbërritur në] Seint- Luis. Atje 
duhej të përdorej nga një hekurudhë tjetër, e cila do ta çonte atë 
drejt Njuarkut, Nju- Xhërsi. Por njëfarë manovruesi i pakujdesshëm 
binarësh në vendin e ruajtjes së vagonëve në Seint- Luis lëvizi një 
pjesë të vogël çeliku vetëm 7.5 centimetra, një nyje ndërrimi, pastaj e 
hoqi levën që lidhte vagonin. Ne zbuluam që një vagon bagazhesh, 
i cili duhej të ishte në Njuark, Nju- Xhërsi, ishte në të vërtetë në  
Nju- Orlins, Luiziana – 2.400 km larg vendmbërritjes së tij. Thjesht 
një lëvizje shtatë centimetra e gjysmë e nyjes së ndërrimit në vendin 
e ruajtjes në Seint- Luis prej një punonjësi të pakujdesshëm, e kishte 
nisur atë në binarin e gabuar dhe largësia nga vendmbërritja e tij e 
vërtetë u rrit në mënyrë dramatike. Kjo është mënyra se si ndodh 
me jetën tonë. Në vend që të ndjekim një drejtim lëvizjeje të qën-
drueshëm, ne tërhiqemi nga disa ide të gabuara në ndonjë drejtim 
tjetër. Lëvizja e largimit nga vendmbërritja jonë fillestare mund të jetë 
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gjithmonë shumë e vogël, por, nëse vazhdohet, ajo lëvizje shumë e 
vogël bëhet një hendek i madh dhe ne e gjejmë veten shumë më larg 
nga ku kishim ndërmend të shkonim. . . . Janë gjërat e vogla prej të 
cilave merr kthesë jeta, që sjellin ndryshimin e madh në jetën tonë.22

Iu qasa portës së madhe të një ferme një ditë. E ngrita shulin 
dhe e hapa portën. Lëvizja te menteshat ishte kaq e vockël sa mezi 
dallohej. Por ana tjetër e portës përshkoi një hark të madh, në një 
rreze prej pesë metrash. Duke parë vetëm lëvizjen e menteshave, 
një njeri nuk do të mund ta kishte përfytyruar asnjëherë veprimin e 
zmadhuar që erdhi si pasojë e asaj lëvizjeje të vogël.

E njëjta gjë ndodh me vendimet në jetën tonë. Disa mendime të 
vogla, disa fjalë të vogla, disa veprime të vogla mund të çojnë në 
pasoja të jashtëzakonshme.23

6
Duke e jetuar ungjillin, ne e forcojmë Kishën dhe e 
ndihmojmë punën e Perëndisë të rritet nëpër botë.

Ju mund ta bëni [Kishën] më të fortë nga mënyra se si jetoni. 
Lëreni ungjillin të jetë shpata juaj dhe mburoja juaj. . . .

Presidenti Hinkli i krahasoi vendimet tona me 
menteshat në portën e një ferme.
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. . . Sa e madhërishme do të jetë e ardhmja ndërsa i Plotfuqishmi 
e shpalos punën e Tij të lavdishme, duke i prekur për mirë të gjithë 
ata që do ta pranojnë dhe jetojnë ungjillin e Tij.24

Unë shoh një të ardhme të mrekullueshme në një botë shumë të 
pasigurt. Nëse do të kapemi pas vlerave tona, nëse do të ndërtojmë 
mbi trashëgiminë tonë, nëse do të ecim me bindje përpara Zotit, nëse 
thjesht do ta jetojmë ungjillin, ne do të bekohemi në një mënyrë të 
mahnitshme dhe të mrekullueshme. Ne do të shihemi si një popull 
i veçantë i cili e ka gjetur çelësin drejt një lumturie të pashoqe.25

Le të vendosë çdo burrë dhe grua, dhe fëmijë që ta bëjë punën 
e Zotit më të mirë dhe më të fortë, dhe më të madhe sesa ka qenë 
ndonjëherë më parë. Është cilësia e jetës sonë që e sjell ndryshimin. 
Është vendimi ynë për ta jetuar ungjillin e Jezu Krishtit që e sjell 
ndryshimin. Kjo është një çështje individuale. Nëse të gjithë lutemi, 
Kisha është shumë më e fortë. Dhe kështu është me çdo parim të 
ungjillit. Le të jemi pjesë e kësaj kauze të shkëlqyer të çuarjes për-
para, që po rritet nëpër të gjithë botën. Ne nuk mund të qëndrojmë 
duarkryq; ne duhet të ecim përpara. Është e domosdoshme që të 
bëjmë kështu. Bindja vetjake që banon në secilën prej zemrave 
tona, është forca e vërtetë e Kishës. Pa të, ne kemi shumë pak nga 
çfarëdolloj gjëje; me të, ne kemi gjithçka.26

E ftoj secilin prej jush, kudo që mund të jeni si anëtarë të kësaj 
kishe, që të qëndroni në këmbë dhe, me një këngë në zemrën tuaj, 
të shkoni përpara, duke e jetuar ungjillin, duke e dashur Zotin dhe 
duke e ndërtuar mbretërinë. Së bashku ne do të ruajmë drejtimin 
e lëvizjes dhe do ta mbajmë besimin, duke qenë i Plotfuqishmi 
forca jonë.27

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Cila është arsyeja përse ne, si populli i besëlidhjes së Zotit, “nuk 

mund të jemi njerëz të zakonshëm”? (Shih pjesën 1.) Cilat janë 
disa mënyra se si besëlidhjet që keni bërë me Perëndinë, ndikojnë 
në jetën tuaj të përditshme?

• Presidenti Hinkli dha mësim se “ne duhet të kultivojmë forcën për 
t’i ndjekur bindjet tona” (pjesa 2). Në çfarë mënyre ne ndonjëherë 
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bëjmë kompromis me bindjet tona? Si mund ta forcojmë veten 
për t’i bërë ballë tundimit?

• Çfarë zbatimesh gjen për ne tregimi i Presidentit Hinkli për histo-
rinë e Elijas? (Shih pjesën 3.) Si do t’i përgjigjeshit dikujt që ndien 
se urdhërimet janë tepër kufizuese? Si e keni parë ju që bindja 
ndaj urdhërimeve sjell liri, siguri dhe paqe?

• Rishikojeni shpjegimin e Presidentit Hinkli për mënyrën se si 
udhëheqësit e Kishës japin këshillë dhe paralajmërime (shih 
pjesën 4). Si jeni bekuar nga ndjekja e këshillës së udhëheqësve 
të Kishës?

• Çfarë mund të mësojmë nga historia e Presidentit Hinkli për va-
gonin e humbur të bagazheve? (Shih pjesën 5.) Përse vendimet 
ose veprimet e vogla sjellin një ndryshim kaq të madh në jetën 
tonë? Cili është një vendim i vogël që ka sjellë një ndryshim të 
madh në jetën tuaj? Si mund t’i dallojmë më mirë shmangiet e 
vogla që mund të na largojnë nga shtegu i Perëndisë?

• Si mund të na ndihmojë të jetuarit e ungjillit që të përballemi me 
pasiguritë në botë? (Shih pjesën 6.) Si mund ta thjeshtojë jetën 
tonë të jetuarit e ungjillit? Merreni parasysh se si ju mund ta for-
coni më aktivisht Kishën dhe ta ndihmoni punën e Perëndisë të 
rritet nëpër botë.

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Ligji i Përtërirë 4:39–40; Hebrenjve 5:8–9; DeB 64:33–34; 93:26–28; 

98:22; Abraham 3:24–26; Nenet e Besimit 1:3

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 zbulojmë 
modele dhe lidhje në shkrimin e shenjtë. Por kur përsiatemi, ne ftoj-
më zbulesë nga Shpirti. Përsiatja, për mua, është mendimi dhe lutja 
që bëj, pasi i lexoj e i studioj me kujdes shkrimet shenjta” (Henri B. 
Ajring, “Shërbeni me Shpirtin”, Ensign ose Liahona, nëntor 2010, f. 60).
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“Nuk ka asnjë zëvendësues nën qiejt për punën frytdhënëse. ai 
është procesi nëpërmjet të cilit ëndrrat bëhen realitet.”
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Paqe dhe Kënaqësi nëpërmjet 
Mbështetjes Materiale te Vetja

“Ne e japim mësim mbështetjen te vetja si një parim 
jete, se ne duhet të sigurojmë të ardhura për veten 

tonë dhe të kujdesemi për vetë nevojat tona.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

Kur ishte fëmijë, Gordon B. Hinkli mësoi parimet e mbështetjes 
te vetja, ndërsa punoi me prindërit dhe motrat e vëllezërit e tij. Më 
vonë ai kujtoi:

“Ne jetonim në atë që mendoja se ishte një shtëpi e madhe. . . . 
Kishte një lëndinë të madhe me shumë pemë që lëshonin miliona 
gjethe, dhe një sasi të pafundme pune që duhej bërë vazhdimisht.

. . . Ne kishim një stufë në kuzhinë dhe një stufë në dhomën e 
ndenjjes. Më vonë u instalua një kaldajë dhe çfarë gjëje e mreku-
llueshme që ishte. Por kishte një oreks të pangopur për qymyr dhe 
nuk kishte një kaci automatike. Qymyri duhej të futej me lopatë në 
kaldajë dhe me kujdes të mblidhej çdo natë.

Mësova një mësim të madh nga ajo kaldajë e madhe: nëse dëshi-
roje të qëndroje i ngrohtë, ti duhej të punoje me lopatë.

Im atë pati idenë se djemtë e tij duhej të mësonin të punonin, 
në verë si dhe në dimër, dhe prandaj ai bleu një fermë rreth 20.000 
metra katror, e cila përfundimisht u rrit në më shumë se 121.000 
metra katror. Ne jetonim atje në verë dhe ktheheshim në qytet kur 
fillonte shkolla.

Ne kishim një kopsht të madh frutor dhe pemët duhej të kra-
siteshin çdo pranverë. Babai na mori në paraqitjet në praktikë 
për krasitjen të bëra nga profesionistë nga kolegji bujqësor. Ne 
mësuam një të vërtetë të madhe – se ti mund ta përcaktosh fare 
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mirë llojin e frutës që do të mbledhësh në shtator nga mënyra se 
si e krasite në shkurt.” 1

Me këto të vërteta si pjesë e themelit të tij vetjak, Presidenti Hinkli 
shpesh dha mësime praktike për ta jetuar ungjillin. Ai dëshmoi për 
bekimet që vijnë nëpërmjet të punuarit fort, dhe i nxiti shenjtorët 
e ditëve të mëvonshme që të jetojnë brenda mundësive të tyre fi-
nanciare dhe ta përgatitin veten për fatkeqësitë që mund të vijnë 
në të ardhmen.

Përveçse dha mësim këto parime, Presidenti Hinkli ndihmoi që të 
siguroheshin mënyra se si shenjtorët t’i ndjekin ato. Për shembull, 
në prill të vitit 2001, ai paraqiti Fondin e Qarkullueshëm Arsimor, 
për të cilin tha se u frymëzua nga Zoti.2 Nëpërmjet këtij programi, 
njerëzit mund të dhuronin te një fond që do të jepte hua me afat të 
shkurtër për t’i ndihmuar anëtarët e përshtatshëm të Kishës, kryesisht 
misionarët e kthyer, të merrnin arsimim ose trajnim profesional që 
do të çonte në punësim kuptimplotë. Kur njerëzit i shlyenin ato hua, 
ato para do të përfshiheshin në fond për të ndihmuar pjesëmarrësit 
e ardhshëm. Fondi i Qarkullueshëm Arsimor ka ndihmuar dhjetëra 
mijëra njerëz që të bëhen të mbështetur te vetja. Ai solli, siç tha 
njëherë Presidenti Hinkli, një “rreze të ndritur shprese” 3.

Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Ndërsa punojmë me integritet moral, 
jeta jonë bekohet përgjithmonë.

Unë besoj tek ungjilli i punës. Nuk ka asnjë zëvendësues nën qiejt 
për punën frytdhënëse. Ai është procesi nëpërmjet të cilit ëndrrat 
bëhen realitet. Ai është procesi nëpërmjet të cilit vegimet e plogëta 
bëhen arritje të gjalla.4

Pak lojëra dhe pak çlodhje janë të mira. Por është puna ajo që 
bën ndryshimin në jetën e një burri apo gruaje. Është puna ajo që 
siguron ushqimin që ne hamë, veshjet që ne veshim, shtëpitë në të 
cilat jetojmë. Ne nuk mund ta mohojmë nevojën për punë me duar 
të stërvitura dhe mendje të arsimuara, nëse duam të rritemi dhe 
përparojmë individualisht dhe bashkërisht.5
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Kam zbuluar se jeta nuk është një seri veprash të mëdha heroi-
ke. Jeta, në më të mirën e saj, është çështje mirësie dhe njerëzie të 
vazhdueshme, duke e bërë pa bujë atë që duhej të ishte bërë kur 
ishte e nevojshme për t’u bërë. Kam vërejtur se nuk janë njerëzit 
gjenialë që e sjellin ndryshimin në këtë botë. Kam vërejtur se puna 
e botës bëhet masivisht nga burra dhe gra me talente të zakonshme, 
që kanë punuar në një mënyrë të jashtëzakonshme.6

Fëmijët duhet të punojnë me prindërit e tyre – të lajnë enët me 
ta, të lajnë dyshemetë me ta, të kositin lëndinat, të krasitin pemët 
dhe shkurrnajat, të lyejnë dhe të rregullojnë, dhe të pastrojnë, dhe 

“Fëmijët duhet të punojnë me prindërit e tyre. . . . ata duhet të mësojnë 
se puna është çmimi i pastërtisë dhe i përparimit, dhe i mirëqenies.”
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të bëjnë qindra gjëra të tjera ku do të mësojnë se puna është çmimi 
i pastërtisë dhe i përparimit, dhe i mirëqenies.7

Aftësia gjeniale e kësaj Kishe është puna. Çdokush punon. Ju 
nuk rriteni nëse nuk punoni. Besimi, dëshmia për të vërtetën, është 
pikërisht si muskuli i krahut tim. Nëse e përdor atë, ai bëhet i fortë. 
Nëse e lidh me një fashë, ai bëhet i dobët dhe i squllur. Ne i vëmë 
njerëzit të punojnë. Ne presim gjëra të mëdha prej tyre dhe gjëja e 
mahnitshme dhe e mrekullueshme është përmbushja e detyrave të 
tyre. Ata krijojnë.8

Asgjë nuk ndodh në këtë Kishë po të mos punoni. Është tamam 
si një karrocë dore. Ajo nuk lëviz derisa t’i kapësh fort të dyja do-
rezat dhe ta shtysh. Të punuarit fort e çon përpara punën e Zotit 
dhe, nëse keni mësuar të punoni me integritet të vërtetë, ajo do ta 
bekojë jetën tuaj përgjithmonë. E them me gjithë zemër. Ajo do ta 
bekojë jetën tuaj përgjithmonë.9

2
Ne kemi përgjegjësi për t’i ndihmuar të tjerët ta 

ngrenë veten dhe të bëhen të mbështetur te vetja.

Ka një thënie të vjetër që, nëse i jep një njeriu një peshk, ai do 
të ketë një vakt për një ditë. Por, nëse e mëson të peshkojë, ai do 
të ketë ushqim për tërë jetën. . . .

Na dhëntë Zoti largpamësi dhe kuptueshmëri për të bërë ato gjëra 
që do t’i ndihmojnë anëtarët tanë jo vetëm shpirtërisht por edhe 
materialisht. Mbi ne qëndron një detyrim shumë serioz. Presidenti 
Jozef F. Smith tha . . . se një fe që nuk do ta ndihmojë një njeri në 
këtë jetë, nuk ka gjasë që të bëjë shumë për të në jetën që do të 
vijë (shih “The Truth about Mormonism”, revista Out West, shtator 
1905, f. 242).

Atje ku ka varfëri të përhapur gjerësisht midis njerëzve tanë, ne 
duhet të bëjmë gjithçka mundemi për t’i ndihmuar të ngrenë veten, 
ta krijojnë jetën e tyre mbi themelin e mbështetjes te vetja që mund 
të vijë prej përgatitjes. Arsimimi është çelësi për mundësinë. . . .

Është detyrimi ynë i shenjtë .  .  . të “ndihmo[jmë] të dobëtit, 
ngr[emë] duart që varen poshtë dhe forco[jmë] gjunjët e këputur” 
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(DeB 81:5). Ne duhet t’i ndihmojmë ata të bëhen të mbështetur te 
vetja dhe të suksesshëm.

Besoj se Zoti nuk dëshiron që ta shohë popullin e Tij të dënuar 
të jetojë në varfëri. Besoj se Ai do të donte që besniku t’i gëzonte 
gjërat e mira të tokës. Ai do të donte që ne t’i bëjmë këto gjëra për 
t’i ndihmuar ata.10

Individi, teksa e mësojmë, duhet të bëjë për veten gjithçka që 
mundet. Kur ai t’i ketë shteruar burimet, ai duhet të kthehet nga 
familja e vet për të marrë ndihmë. Kur familja nuk mund ta bëjë 
atë, e merr përsipër Kisha. Dhe, kur e merr përsipër Kisha, dëshi-
ra jonë e madhe është që së pari të kujdesemi për nevojat e tij të 
ngutshme dhe më pas ta ndihmojmë atë për sa kohë që ka nevojë 
të ndihmohet, por në atë proces ta ndihmojmë atë në përgatitje, në 
sigurimin e punësimit, në gjetjen e disa mënyrave për t’u ngritur në 
këmbë sërish. Ky është i gjithë synimi i programit të mrekullueshëm 
[të Kishës] të mirëqenies.11

Ata, të cilët kanë marrë pjesë si përfitues të këtij programi, kanë 
shpëtuar nga “mallkimi i përtacisë dhe ligësitë e lëmoshës”. Dinjiteti 
dhe respekti i tyre për veten është ruajtur. Dhe ata mijëra e mijëra 
burra dhe gra që nuk kanë qenë përfitues të drejtpërdrejtë, por 
që kanë marrë pjesë në rritjen dhe përpunimin e ushqimit dhe në 
shumë sipërmarrje të lidhura, japin dëshmi për gëzimin që gjendet 
në shërbimin bujar ndaj të tjerëve.

Askush [nga ata] që është dëshmitar i këtij programi me zbatimet 
e tij të gjera dhe me pasojat e tij të jashtëzakonshme, nuk mund ta 
vërë në dyshim në mënyrë të arsyeshme shpirtin e zbulesës që e 
solli atë dhe që ka zgjeruar fuqinë e tij praktike për mirë.12

Ne duhet të vazhdojmë në këtë punë. Përherë do të ketë një ne-
vojë. Uria dhe nevoja, dhe katastrofat do të jenë përherë me ne. Dhe 
do të ketë përherë nga ata, zemrat e të cilëve janë prekur nga drita 
e ungjillit, të cilët do të jenë të gatshëm të shërbejnë dhe punojnë, 
dhe ngrenë nevojtarin e tokës.

Si një përpjekje të ngjashme ne kemi krijuar Fondin e Qarkullu-
eshëm Arsimor. Ai është krijuar nëpërmjet kontributeve tuaja buja-
re. . . . Huatë u jepen për arsimim të rinjve dhe të rejave të denja. 
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Përndryshe, ata do të ziheshin në grackë nga varfëria e amullt që 
prindërit dhe stërgjyshërit e tyre e kanë njohur për breza. . . .

Shpirti i Zotit e udhërrëfen këtë punë. Kjo veprimtari mirëqenieje 
është veprimtari laike, që shprehet në termat e orizit dhe fasuleve, 
batanijeve dhe çadrave, veshjeve dhe mjekimeve, punësimit dhe 
arsimimit për punësim më të mirë. Por kjo e ashtuquajtura punë 
laike është veçse një shprehje e jashtme e një shpirti të brendshëm 
– Shpirtit të Zotit, për të cilin është thënë: Ai “e përshkoi vendin 
duke bërë mirë” (Veprat e Apostujve 10:38).13

3
Profetët na kanë nxitur ta përgatitim veten shpirtërisht 

dhe materialisht për katastrofat që do të vijnë.

Ne e japim mësim mbështetjen te vetja si një parim jete, se ne 
duhet të sigurojmë të ardhura për veten tonë dhe të kujdesemi për 
vetë nevojat tona. Dhe kështu ne i nxitim njerëzit tanë të kenë diçka, 
të planifikojnë që më përpara, të mbajnë . . . ushqim të ruajtur, të 
krijojnë një llogari kursimesh, nëse është e mundur, për një periudhë 
nevoje. Katastrofat u vijnë njerëzve ndonjëherë kur nuk e presin 
fare – papunësi, sëmundje, gjëra të atij lloji.14

Kjo botë e vjetër nuk është e panjohur me fatkeqësitë dhe katas-
trofat. Ata prej nesh që i lexojnë dhe i besojnë shkrimet e shenjta, 
janë në dijeni për paralajmërimet e profetëve lidhur me katastrofat 
që kanë ndodhur dhe ende do të ndodhin. . . .

Sa profetike janë fjalët e zbulesës që gjendet te seksioni 88 i Dok-
trinës e Besëlidhjeve lidhur me fatkeqësitë që duhet të ndodhin pas 
dëshmive të pleqve. Zoti thotë:

“Sepse pas dëshmisë suaj vjen dëshmia e tërmeteve, që do të 
shkaktojnë rënkime mes saj dhe njerëzit do të bien përtokë e nuk 
do të jenë në gjendje të qëndrojnë më këmbë.

Dhe gjithashtu vjen dëshmia e zërit të bubullimave dhe e zërit 
të vetëtimave, dhe e zërit të stuhive, dhe e zërit të valëve të detit të 
fryra përtej kufijve të tyre.

Dhe gjithë gjërat do të jenë në rrëmujë; dhe, sigurisht, zemrat e 
njerëzve do të mpaken; sepse frikë do të vijë mbi gjithë njerëzit” 
(DeB 88:89–91). . . .
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. . . Ashtu siç ka pasur fatkeqësi në të kaluarën, ne presim më 
tepër në të ardhmen. Çfarë bëjmë ne?

Dikush tha që nuk po binte shi kur Noeu ndërtoi arkën. Por ai e 
ndërtoi atë dhe shirat erdhën.

Zoti ka thënë: “Nëse jeni të përgatitur, ju s’do të frikësoheni” 
(DeB 38:30).

Përgatitja fillestare është përcaktuar edhe te Doktrina e Besë-
lidhjet, ku thuhet: “Prandaj, qëndroni në vende të shenjta dhe mos 
lëvizni, derisa dita e Zotit të vijë” (DeB 87:8). . . .

Ne mund të jetojmë në mënyrë të tillë që të mund ta kërkojmë 
Zotin për mbrojtjen dhe udhërrëfimin e Tij. Kjo është përparësia e 
parë. Ne nuk mund të presim ndihmën e Tij nëse nuk jemi të gatshëm 
t’i zbatojmë urdhërimet e Tij. Ne në këtë Kishë kemi mjaft prova 
të ndëshkimeve nga mosbindja në shembujt si të kombeve jaredite 
ashtu edhe të atyre nefite. Secili kaloi nga lavdia te shkatërrimi i 
plotë për shkak të ligësisë.

Ne e dimë, sigurisht, se shiu bie mbi të drejtët si dhe të padrejtët 
(shih Mateu 5:45). Por edhe pse të drejtët vdesin, ata nuk humba-
sin, por shpëtohen nëpërmjet Shlyerjes së Shëlbuesit. Pali u shkroi 
romakëve: “Sepse, edhe nëse rrojmë, rrojmë për Zotin; edhe nëse 
vdesim, vdesim për Zotin” (Romakëve 14:8). . . .

Njerëzit tanë . . . janë këshilluar dhe nxitur të bëjnë përgatitje të 
tilla që do të sigurojnë mbijetesë nëse do të vijë një fatkeqësi.

Ne mund të heqim mënjanë pak ujë, ushqime bazë, mjekime dhe 
veshje që të na mbajnë ngrohtë. Ne duhet të kemi pak para të lëna 
mënjanë në rast të një periudhe nevoje.15

Ne kemi një program të mrekullueshëm mirëqenieje me pajisje 
për të tilla gjëra si ruajtja e drithit në zona të ndryshme. Është e 
rëndësishme që ne ta bëjmë këtë. Por vendi më i mirë për të hequr 
ca ushqime mënjanë është brenda shtëpive tona, së bashku me 
pak para në kursime. Programi më i mirë i mirëqenies është vetë 
programi ynë i mirëqenies. Pesë ose gjashtë okë gruri në një shtëpi 
janë më mirë sesa një shinik në hambarin e mirëqenies. . . .

Ne mund të fillojmë në çfarëdo kohe në mënyrë fare të thjesh-
të. Mund të fillojmë me një rezervë ushqimore për një javë dhe 
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gradualisht ta rritim atë deri për një muaj dhe pastaj për tre muaj. Po 
flas tani për ushqim për të plotësuar nevojat bazë. Siç ju të gjithë e 
dini, kjo këshillë nuk është e re. Por kam frikë se shumë veta men-
dojnë se një rezervë ushqimore afatgjatë është përtej mundësive të 
tyre saqë ata nuk bëjnë fare përpjekje.

Filloni në një mënyrë të vogël . . . dhe gradualisht shtojeni drejt 
një objektivi të arsyeshëm. Kurseni rregullisht pak para dhe do të 
habiteni se si mblidhen ato.16

4
Neve na pëlqen pavarësia dhe liria ndërsa e 

shmangim borxhin sa më shumë të jetë e mundur 
dhe heqim mënjanë para për kohë nevoje.

Kemi marrë këshillë sërish e sërish në lidhje me mbështetjen te 
vetja, në lidhje me borxhin, në lidhje me kursimin. Kaq shumë prej 
njerëzve tanë janë zhytur në borxhe për gjëra që nuk janë tërësisht 
të domosdoshme. . . . Unë ju nxit si anëtarë të kësaj Kishe të liroheni 
nga borxhi atje ku është e mundur dhe të keni lënë pak mënjanë 
për një periudhë nevoje.17

Ka ardhur koha që t’i vëmë në rregull shtëpitë tona. . . .

Presidenti J. Ruben Klark i Riu, në mbledhjen e priftërisë të konfe-
rencës në 1938- ën, [tha]: “Sapo të hyni në borxh, interesi është sho-
qëruesi juaj çdo minutë të ditës dhe natës; ju nuk mund ta shmangni 
apo të largoheni pa u vënë re prej tij; ju nuk mund të liroheni prej 
tij; ai nuk ia vë veshin asnjë lutjeje, kërkese ose urdhri; dhe sa herë 
që hyni në rrugën e tij ose kryqëzoheni me drejtimin e tij, apo nuk 
arrini t’i përmbushni kërkesat e tij, ai ju dërrmon” (në Conference 
Report, prill 1938, f. 103).

E pranoj se mund të jetë e nevojshme të marrësh hua për të 
blerë një shtëpi, sigurisht. Por le të blejmë një shtëpi që mund ta 
përballojmë dhe kështu të lirohemi nga pagesat që vazhdimisht do 
të qëndrojnë mbi kokat tona pa mëshirë ose ndërprerje. . . .

Që nga fillimet e Kishës, Zoti ka folur për këtë çështje të bor-
xhit. Martin Herrisit, nëpërmjet zbulesës, Ai i tha: “Paguaj borxhin 
që ke lidhur kontratë me tipografin dhe çliroje veten nga robëria” 
(DeB 19:35).
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Presidenti Hiber J. Grant foli vazhdimisht për këtë çështje. . . . 
Ai tha: “Nëse ka ndonjë gjë që do të sjellë paqe dhe kënaqësi në 
zemrën njerëzore, dhe në familje, ajo është të jetojmë brenda mun-
dësive tona. Nëse ka ndonjë gjë që është gërryese dhe shkurajuese, 
dhe dëshpëruese, ajo është të kemi borxhe dhe detyrime që nuk 
mund t’i paguajmë” (Gospel Standards, përmb. G. Homer Durham 
[1941], f. 111).

Ne po përçojmë një mesazh për mbështetjen te vetja në mbarë 
Kishën. Mbështetja te vetja nuk mund të arrihet kur ka borxh të 
rëndë që rri varur mbi një familje. Një njeri nuk ka as pavarësi as 
liri nga skllavëria kur u ka detyrim të tjerëve.

Gjatë administrimit të çështjeve të Kishës, ne jemi përpjekur të 
japim një shembull. Ne, me rregullore, kemi ndjekur rreptësisht 
praktikën e heqjes mënjanë çdo vit të një përqindjeje të të ardhurave 
të Kishës për një periudhë të mundshme nevoje.

Jam mirënjohës që jam në gjendje të them se Kisha në të gjitha 
veprimet e saj, në të gjitha sipërmarrjet e saj, në të gjithë sektorët 
e saj, është në gjendje të funksionojë pa para të marra hua. Nëse 
nuk mund t’ia dalim, ne do t’i zvogëlojmë programet tona. Ne do 
t’i shkurtojmë shpenzimet për t’iu përshtatur të ardhurave. Ne nuk 
do të marrim hua. . . .

Çfarë ndjenje e mrekullueshme është të jesh i lirë nga borxhi, të 
kesh pak para të lëna mënjanë për një ditë kritike, ku ato mund të 
rimerren kur është e nevojshme. . . .

Unë ju nxit . . . të shihni gjendjen e financave tuaja. Unë ju nxit 
të jeni modestë me shpenzimet tuaja; ta disiplinoni veten në blerjet 
tuaja që ta shmangni borxhin sa më shumë të jetë e mundur. Shlye-
jeni borxhin sa më shpejt që mundeni dhe çlirohuni nga skllavëria.

Kjo është pjesë e ungjillit material në të cilin ne besojmë. Zoti ju 
bekoftë . . . që t’i vini shtëpitë tuaja në rregull. Nëse i keni paguar 
borxhet tuaja, nëse ju keni një rezervë, ndonëse është e vogël, atë-
herë, nëse stuhitë ulërijnë mbi kokën tuaj, ju do të keni strehë për 
[familjen] tuaj dhe paqe në zemrat tuaja.18
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Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Presidenti Hinkli dha mësim se “nuk ka asnjë zëvendësues . . . 

për punën frytdhënëse” (pjesa 1). Në ç’mënyrë puna ka qenë 
një bekim në jetën tuaj? Çfarë keni mësuar nga të punuarit fort? 
Si mund t’i ndihmojnë prindërit fëmijët e tyre që të mësojnë të 
punojnë?

• Cilat janë përgjegjësitë tona kundrejt atyre që kanë nevoja ma-
teriale? (Shih pjesën 2.) Si mund t’i ndihmojmë të tjerët të bëhen 
të mbështetur te vetja? Si është ndikuar jeta juaj nga shërbimi që 
keni dhënë dhe keni marrë?

• Shqyrtoni përgatitjet që Presidenti Hinkli na këshilloi që të bëjmë 
për kohët e nevojës (shih pjesën 3). Kur e keni parë rëndësinë 
e përgatitjes për kohët e nevojës? Cilat janë disa gjëra të vogla, 
graduale që mund të bëjmë për t’u përgatitur?

• Shqyrtoni këshillën e Presidentit Hinkli për borxhin dhe kursimin 
(shih pjesën 4). Përse është e rëndësishme të jemi të disiplinuar 
në mënyrën se si i shpenzojmë paratë? Si mund të ndikojë borxhi 
te ne materialisht dhe shpirtërisht? Si mund t’i mësojnë prindërit 
fëmijët e tyre që t’i përdorin paratë me mençuri?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
1 Thesalonikasve 4:11–12; DeB 1:11–13; 78:13–14; 104:13–18; 

Moisiu 5:1

Ndihmë për Mësimdhënien
“Kini kujdes të mos u jepni fund diskutimeve të mira tepër shpejt 

në përpjekje për të paraqitur të gjithë materialin që keni përgatitur. 
Edhe pse është e rëndësishme ta pasqyroni materialin, është më e 
rëndësishme t’i ndihmoni nxënësit të ndiejnë ndikimin e Shpirtit, t’i 
zbërthejnë pyetjet e tyre, ta rritin kuptueshmërinë e tyre për ungjillin 
dhe ta forcojnë zotimin e tyre për t’i zbatuar urdhërimet” (Teaching, 
No Greater Call [1999], f. 64).
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“Nëse ne do të pretendonim që e adhurojmë dhe e ndjekim Mësuesin, 
a nuk duhet të përpiqemi fort ta imitojmë jetën e tij të shërbimit?”
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Humbja e Vetvetes në 
Shërbimin ndaj të Tjerëve

“U përftoftë kuptimi i vërtetë i ungjillit në 
zemrat tona, që ne të mund të kuptojmë se jeta 
jonë, e dhënë nga Perëndia, Ati ynë, duhet të 

përdoret në shërbimin ndaj të tjerëve.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

Plaku i ri Gordon B. Hinkli, hasi vështirësi gjatë javëve të tij të 
para si misionar kohëplotë në Angli. Kur mbërriti, ai u sëmur dhe 
përpjekjet e tij për ta predikuar ungjillin vazhdimisht nuk u pranuan. 
Gjatë asaj kohe të vështirë, ai u bekua me atë që më vonë e quajti 
“dita e vendimit” të tij – një përvojë që ndikoi në shërbimin e tij për 
gjithë jetën.

“U shkurajova”, kujtoi ai. “Shkrova një letër për në shtëpi për 
atin tim të mirë dhe i thashë se e ndjeja se po humbisja kohën time 
dhe paratë e tij. Ai ishte im atë dhe presidenti im i kunjit, dhe ishte 
një burrë i mençur dhe i frymëzuar. Ai më shkroi një letër fare të 
shkurtër që thoshte: ‘I dashur Gordon, e kam letrën tënde të kohëve 
të fundit. Kam vetëm një sugjerim: Harroje vetveten dhe përvishju 
punës.’ Herët atë mëngjes, në orën tonë të shkrimeve të shenjta, 
shoku im i misionit dhe unë kishim lexuar këto fjalë të Zotit: ‘Sepse 
ai që don të shpëtojë jetën e vet, do ta humbasë; por ai që do të 
humbasë jetën e vet për hirin tim e për ungjillin, do të shpëtojë’. 
(Marku 8:35.)

Ato fjalë të Mësuesit, të ndjekura nga letra e babait tim me kë-
shillën e tij për ta harruar vetveten dhe për t’iu përveshur punës, e 
përshkuan tërë qenien time. Me letrën e tim ati në dorë, shkova në 
dhomën tonë të gjumit në shtëpinë në 15 Wadham Road, ku jetuam, 
dhe rashë në gjunjë, dhe i bëra një zotim Zotit. Unë besëlidha se 



k a P i T U l l i  1 4

210

do të përpiqesha ta harroja vetveten dhe ta humbisja vetveten në 
shërbim të Tij.

Ajo ditë korriku në vitin 1933 ishte dita e vendimit tim. Një dritë 
e re hyri në jetën time dhe një gëzim i ri në zemrën time.” 1

Ajo dritë nuk u largua asnjëherë nga jeta e Gordon B. Hinklit. Që 
nga ajo ditë, ai ia përkushtoi veten Zotit në shërbim ndaj të tjerëve. 
Në funeralin e Presidentit Hinkli, Presidenti Henri B. Ajring, renditi 
disa nga ndihmesat e Presidentit Hinkli: ndërtimin e tempujve nëpër 
botë, krijimin e tempujve të vegjël për të përshpejtuar punën në 
tempull, krijimin e Fondit të Qarkullueshëm Arsimor dhe ndërtimin 
e Qendrës së Konferencave. Pastaj ai tha:

“Trashëgimia e tij vetjake shkon përtej kësaj liste të shkurtër dhe 
fuqisë sime për ta përshkruar. Por arritjet e tij kanë të paktën një gjë 
të përbashkët. Përherë ato ishin për t’i bekuar individët me mundë-
si. Dhe ai përherë mendoi për njerëzit me mundësitë më të pakta, 
njeriun e zakonshëm që lufton për t’u bërë ballë vështirësive të jetës 
së përditshme dhe sfidës së të jetuarit të ungjillit të Jezu Krishtit. 
Më shumë se një herë ai e vendosi gishtin e tij në kraharorin tim 
kur unë bëja një sugjerim dhe thoshte: ‘Hal, a e ke sjellë ndërmend 
personin që po has vështirësi?’” 2

“Dëshiroj të jem në këmbë dhe të veproj”, tha Presidenti Hinkli. 
“Dëshiroj që ta përballoj çdo ditë me vendosmëri dhe qëllim. Dë-
shiroj që ta përdor çdo orë që jam zgjuar për të dhënë zemër, për 
të bekuar ata njerëz barrët e të cilëve janë të rënda, për të ndërtuar 
besim dhe forcë të dëshmisë.” 3

Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Jeta jonë është dhuratë nga Perëndia dhe duhet 
të përdoret në shërbimin ndaj të tjerëve.

Ka . . . shumë varfëri dhe nevojë të dukshme nëpër botë, kaq 
shumë rebelim dhe poshtërsi, kaq shumë ndyrësi dhe fëlliqësi, kaq 
shumë shtëpi të prishura dhe familje të shkatërruara, kaq shumë 
njerëz të vetmuar që jetojnë jetë të trishtuara e pa shpresë, kaq 
shumë ankth kudo.
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Ndaj unë ju lutem juve. Unë ju lutem juve që me gjithë kërkimin 
tuaj për pasuri tokësore, ju gjithashtu do të jepni për ta bërë botën 
pak më të mirë.4

Nëse bota duhet të përmirësohet, procesi i dashurisë duhet të 
bëjë një ndryshim në zemrat e njerëzve. Ai mund ta bëjë këtë kur ne 
shohim përtej vetes për t’ia dhënë dashurinë tonë Perëndisë dhe të 
tjerëve dhe e bëjmë këtë me gjithë zemrën tonë, me gjithë shpirtin 
tonë dhe me gjithë mendjen tonë.

Zoti ka shpallur në zbulesën moderne: “Nëse syri juaj drejtohet 
te lavdia ime, tërë trupat tuaj do të mbushen me dritë dhe nuk do 
të ketë errësirë në ju”. (DeB 88:67.)

Kur shohim me dashuri dhe mirënjohje drejt Perëndisë, kur i 
shërbejmë atij me syrin të drejtuar te lavdia e tij, errësira e mëkatit, 
errësira e egoizmit, errësira e krenarisë largohen nga ne. Do të vijë 
një dashuri e shtuar për Atin tonë të Amshuar dhe për Birin e Tij 
të Dashur, Shpëtimtarin tonë dhe Shëlbuesin tonë. Do të vijë një 
kuptim më i madh për shërbimin kundrejt bashkëqenieve tona, më 
pak mendim për veten dhe më shumë për ndihmë ndaj të tjerëve.

Ky parim i dashurisë është esenca bazë e ungjillit të Jezu Krishtit.5

Nëse ne do të pretendonim se e adhurojmë dhe ndjekim Mësue-
sin, a nuk duhet të përpiqemi fort ta imitojmë jetën e tij të shërbimit? 
Asnjëri nga ne nuk mund të thotë me të drejtë se jeta e tij është 
e vetja. Jeta jonë është dhuratë nga Perëndia. Ne nuk erdhëm në 
këtë botë me vetë vullnetin tonë. Ne nuk largohemi sipas dëshirës 
sonë. Ditët tona nuk numërohen nga vetë ne, por sipas vullnetit të 
Perëndisë.

Kaq shumë prej nesh e përdorim jetën tonë si të ishte tërësisht 
jeta jonë. E jona është zgjedhja për ta humbur atë nëse dëshirojmë. 
Por ajo bëhet tradhti ndaj një mirëbesimi të madh dhe të shenjtë. 
Sikurse Mësuesi e bëri tepër të qartë: “Sepse ai që don të shpëtojë 
jetën e vet, do ta humbasë; por ai që do të humbasë jetën e vet për 
hirin tim e për ungjillin, do të shpëtojë”. (Marku 8:35.)6

Vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, sfida është e madhe. Mun-
dësitë janë të gjitha për ne. Perëndia do të donte që ne të bëjmë 
punën e Tij – dhe ta bëjmë atë me energji dhe gazmend. Ajo punë, 
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siç e ka përcaktuar Ai, është të “ndihmo[sh] të dobëtit, ngr[esh] duart 
që varen poshtë dhe forco[sh] gjunjët e këputur”. (DeB 81:5.)

Është t’u shërbesh njerëzve në nevojë. Është të ngushëllosh nje-
rëzit në zi. Është të vizitosh të vejat dhe jetimët në pikëllimet e tyre. 
Është të ushqesh nevojtarin, të veshësh të zhveshurin, të strehosh 
ata të cilët nuk kanë një çati mbi kokë. Është të veprosh siç veproi 
Mësuesi, i cili “e përshkoi vendin duke bërë mirë”. (Veprat e Apos-
tujve 10:38.)7

Mesazhi im për ju sot . . . është që ju të zgjidhni me vendosmëri 
t’ia përkushtoni një pjesë të kohës suaj, kur planifikoni punët e jetës 
suaj, njerëzve në ankth dhe nevojë, pa marrë parasysh shpërblimin. 
Nevojiten aftësitë tuaja, çfarëdo qofshin ato. Duart tuaja ndihmëtare 
do ta nxjerrin dikë nga bataku i ankthit. Zëri juaj i qëndrueshëm 
do t’i japë zemër dikujt që përndryshe thjesht mund të dorëzohej. 
Aftësitë tuaja mund t’ua ndryshojnë jetën, në një mënyrë të mreku-
llueshme dhe të jashtëzakonshme, atyre që janë në nevojë. Nëse jo 
tani, kur? Nëse jo ju, kush? 8

U përftoftë kuptimi i vërtetë i ungjillit në zemrat tona, që ne të 
mund të kuptojmë se jeta jonë, e dhënë nga Perëndia, Ati ynë, duhet 
të përdoret në shërbimin ndaj të tjerëve.

Nëse do të japim shërbim të tillë, ditët tona do të mbushen me 
gëzim dhe ngazëllim. Më e rëndësishmja, ato do t’i kushtohen Zotit 
dhe Shpëtimtarit tonë, Jezu Krishtit, dhe bekimit të të gjithë atyre, 
jetët e të cilëve i prekim.9

2
Shërbimi është ilaçi më i mirë për keqardhjen për 

veten, egoizmin, dëshpërimin dhe vetminë.

Kujtoj që vizitova kompleksin e një kolegji ku dëgjova ankesat e 
zakonshme e të përhershme të rinisë: ankesat për presionet e shko-
llës – sikur të ishin një barrë më tepër sesa një mundësi për të marrë 
nga njohuria e tokës – ankesat për strehimin dhe për ushqimin. . . .

E këshillova këtë rini se, nëse presionet e shkollës ishin tepër të 
rënda, nëse mendonin të ankoheshin për strehimin e tyre dhe ushqi-
min e tyre, atëherë unë mund t’u sugjeroja një kurë për problemet 
e tyre. U sugjerova që t’i linin mënjanë librat e tyre për disa orë, të 
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largoheshin nga dhomat e tyre dhe të shkonin të vizitonin dikë që 
është i moshuar dhe i vetmuar, ose dikë të sëmurë dhe të shkurajuar. 
Përgjithësisht, kam arritur të kuptoj se, nëse ne ankohemi për jetën, 
kjo ndodh ngaqë ne jemi duke menduar vetëm për veten tonë.

Për shumë vite ishte një mbishkrim në murin e dyqanit të këpucarit 
ku isha klient. Aty thuhej: “Unë ankohesha që nuk kisha këpucë, 
derisa pashë një njeri që nuk kishte këmbë”. Mjekimi më i efektshëm 
për sëmundjen e keqardhjes për veten, është ta humbasësh vetveten 
në shërbim ndaj të tjerëve.10

Besoj se, për shumicën prej nesh, mjekimi më i mirë për vetminë 
është puna dhe shërbimi në emër të të tjerëve. Unë nuk i zvogëloj 
problemet tuaja, por nuk ngurroj të them se ka shumë njerëz të tjerë 
problemet e të cilëve janë shumë më të rënda sesa tuajat. Zgjatuni 
për t’u shërbyer atyre, për t’i ndihmuar ata, për t’u dhënë zemër atyre. 
Ka kaq shumë djem dhe vajza që ngelin në shkollë për shkak se 
u mungon pak vëmendje dhe zemërdhënie vetjake. Ka kaq shumë 
njerëz të moshuar që jetojnë në mjerim dhe vetmi, dhe frikë për të 
cilët një bisedë e thjeshtë do të sillte pakëz shpresë dhe ndriçim. . . .

Ka kaq shumë njerëz që janë lënduar dhe që kanë nevojë për një 
Samaritan të mirë që t’ua lidhë plagët dhe t’i ndihmojë gjatë rrugës 

“ka kaq shumë njerëz atje jashtë, barrët e të cilëve mund t’i ngrini.”
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së tyre. Pak mirësi mund të sjellë një bekim të madh te një person 
në ankth dhe një ndjenjë të këndshme tek ai që e ndihmon atë.11

Janë aq shumë njerëz atje jashtë, barrët e të cilëve mund t’i ngrini. 
Janë të pastrehët, janë të uriturit, janë mjeranët kudo rreth nesh. Janë 
të moshuarit që janë të vetmuar në azile. Janë fëmijët me paaftësi 
dhe të rinjtë e droguar, dhe të sëmurët, dhe njerëzit që nuk mund të 
dalin nga shtëpia, të cilëve u qan shpirti për një fjalë të mirë. Nëse 
ti nuk e bën këtë, kush do ta bëjë?

Kundërhelmi më i mirë që di për shqetësimin, është puna. Mjeki-
mi më i mirë për dëshpërimin është shërbimi. Kura më e mirë për 
lodhjen është sfida për të ndihmuar dikë që është edhe më i lodhur.12

Përse janë të lumtur misionarët? Sepse e humbasin vetveten në 
shërbim ndaj të tjerëve.

Përse janë të lumtur ata që punojnë në tempuj? Sepse puna e tyre 
e dashurisë është në çdo akt në harmoni me punën e mrekullue-
shme mëkëmbëse të Shpëtimtarit të njerëzimit. Ata as nuk kërkojnë 
dhe as nuk presin falënderime për atë që bëjnë. Në pjesën më të 
madhe, ata nuk dinë asgjë më tepër sesa emrin e atij ose asaj për të 
cilin apo të cilën punojnë.13

Shprehini dëshirat fisnike që shtrihen brenda zemrave tuaja, që të 
lëvizni për të ngushëlluar, mbështetur dhe forcuar të tjerët. Ndërsa 
e bëni këtë, helmi kalbëzues i egoizmit do të largohet nga ju dhe 
do të zëvendësohet nga një ndjenjë e ëmbël dhe e mrekullueshme 
që duket se nuk vjen në ndonjë mënyrë tjetër.14

3
Kur ne shkojmë për t’i ndihmuar të tjerët, 

ne gjejmë veten tonë të vërtetë.

Një mëngjes të diele, disa vite më parë, unë isha në shtëpinë e një 
presidenti kunji në një qytezë të Ajdahos. Përpara lutjes së mëngjesit, 
familja lexoi së bashku disa vargje nga shkrimet e shenjta. Midis tyre 
ishin fjalët e Jezusit siç shënohen te Gjoni 12:24: “Në të vërtetë, në 
të vërtetë po ju them: Nëse kokrra e grurit e rënë në dhe nuk vdes, 
ajo mbetet e vetme; por, po të vdesë, jep shumë fryt”.

Pa dyshim që Mësuesi e kishte fjalën për vetë vdekjen e tij të 
ardhshme, duke shpallur se po të mos vdiste, misioni i tij në jetë do 
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të ishte kryesisht i kotë. Por në këto vargje unë shoh edhe një kuptim 
tjetër. Më duket sikur Zoti po i thotë secilit prej nesh se, po të mos 
humbasim vetveten në shërbim ndaj të tjerëve, jeta jonë po jetohet 
kryesisht pa qëllim të vërtetë, sepse ai vijoi duke thënë: “Kush e do 
jetën e vet do ta humbasë; dhe kush e urren jetën e vet në këtë botë, 
do ta ruajë për jetën e përjetshme”. (Gjoni 12:25.) Ose siç shënohet 
te Lluka: “Ai që do të kërkojë të shpëtojë jetën e vet, do ta humbasë; 
por ai që do ta humbasë, do ta shpëtojë”. (Lluka 17:33.) Me fjalë të 
tjera, ai që jeton vetëm për vete, vyshket dhe vdes, ndërsa ai që e 
harron veten në shërbim ndaj të tjerëve, rritet dhe lulëzon në këtë 
jetë dhe në përjetësi.

Atë mëngjes në konferencën e kunjit, presidenti me të cilin kisha 
qëndruar, u lirua nga thirrja pas trembëdhjetë vitesh shërbimi besnik. 
Pati një derdhje të madhe të dashurisë dhe vlerësimit, jo për shkak të 
pasurisë së tij, jo për shkak të arritjeve të larta të tij në komunitetin 
e biznesit, por për shkak të shërbimit të madh që ai pati dhënë pa 
egoizëm. Pa menduar për interesin vetjak, ai kishte udhëtuar dhje-
tëra mijëra kilometra në të gjitha llojet e motit. Ai kishte shpenzuar 
mirëfilli mijëra orë në interes të të tjerëve. Ai i kishte lënë pas dore 
çështjet e tij personale për t’iu ardhur në ndihmë atyre që kishin 
nevojë për ndihmën e tij. Dhe duke bërë këtë ai ishte gjallëruar dhe 
ishte bërë i madh në sytë e atyre të cilëve u kishte shërbyer.15

Vite më parë lexova historinë e një vajze të re e cila shkoi në 
një zonë rurale si mësuese. Midis pjesëmarrësve në klasën e saj 
ishte një vajzë e cila kishte ngelur më parë dhe po ngelte përsëri. 
Nxënësja nuk mund të lexonte. Ajo vinte nga një familje pa mjete 
financiare për ta çuar atë në një qytet më të madh për kontroll, për 
të përcaktuar nëse ajo kishte ndonjë problem që mund të ndreqej. 
Duke ndier se vështirësia mund të qëndronte te sytë e vajzës, më-
suesja e re planifikoi që ta çonte nxënësen, me vetë shpenzimet e 
mësueses, që të kontrollonte sytë. Një mangësi u zbulua që mund 
të rregullohej me syze. Shpejt një botë krejtësisht e re u hap për 
nxënësen. Për herë të parë në jetën e saj, ajo pa qartësisht fjalët 
përpara vetes. Paga e asaj mësueseje në fshat ishte e pakët, por me 
aq pak sa kishte, ajo bëri një investim që e ndryshoi tërësisht jetën 
e një nxënëseje që po ngelte, dhe duke bërë këtë ajo zbuloi një 
përmasë të re në vetë jetën e saj.16
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Ndërsa shërbeni në mënyrë të tillë, një përmasë e re do t’i shtohet 
jetës suaj. Ju do të gjeni shoqëri të reja dhe nxitëse. Ju do të gjeni 
miqësi dhe shoqërim. Ju do të rriteni në njohuri dhe kuptueshmëri, 
dhe urtësi, dhe në aftësinë tuaj për të vepruar.17

Unë dëshmoj se, ndërsa secili prej jush drejtohet për të ndihmuar 
të tjerët, ju do të gjeni veten tuaj të vërtetë dhe do ta bekoni jashtë 
mase botën në të cilën jetoni.18

4
Kisha siguron shumë mundësi për shërbim bujar.

Vëllezër dhe motra, ju nuk do të jeni kurrë të lumtur nëse e kaloni 
jetën duke menduar vetëm për vete. Humbeni vetveten në kauzën 
më të mirë në botë – kauzën e Zotit. Në punën e kuorumeve dhe 
atë të organizatave ndihmëse, punën në tempull, punën e shërbimit 
për mirëqenien, punën misionare. Ju do të bekoni vetë jetën tuaj 
ndërsa bekoni jetën e të tjerëve.19

Nuk ka asnjë punë tjetër në të gjithë botën kaq të mbushur me 
dashuri aq sa është kjo punë. Ajo lumturi është e pazakontë. Ajo 
vjen nga shërbimi ndaj të tjerëve. Ajo është e vërtetë. Ajo është e 
pashoqe. Ajo është e mrekullueshme.20

Lejojeni Kishën të jetë mikja juaj e dashur. Lejojeni atë të jetë shoq-
ja juaj e shkëlqyer. Shërbeni kudo që thirreni për të shërbyer. Bëni 
çka ju kërkohet të bëni. Çdo pozicion që mbani, do t’i rritë aftësitë 
tuaja. Unë kam shërbyer në shumë përgjegjësi në këtë organizatë 
të madhe. Çdo shërbim solli vetë shpërblimin e tij.

Kjo . . . do të kërkojë përkushtimin tuaj bujar, besnikërinë dhe 
besimin tuaj të palëkundur. Ju do të shërbeni në shumë thirrje për-
para se jeta juaj të plotësohet. Disa prej tyre mund të duken të vogla, 
por nuk ka thirrje të vogla ose të parëndësishme në këtë Kishë. Çdo 
thirrje është e rëndësishme. Çdo thirrje është e nevojshme për për-
parimin e punës. Mos ia ulni vlerën një përgjegjësie në Kishë. . . .

Bëni vend për Kishën në jetën tuaj. Lëreni njohurinë tuaj për dok-
trinën e saj të rritet. Lëreni kuptueshmërinë tuaj për organizimin e saj 
të shtohet. Lëreni dashurinë tuaj për të vërtetat e saj të përjetshme 
të bëhet përherë e më e fortë.
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“Ndërsa shërbeni . . ., një përmasë e re do t’i shtohet jetës suaj.”

Kisha mund të kërkojë prej jush që të bëni sakrifica. Mund të 
kërkojë prej jush që të jepni më të mirën që keni për të dhënë. Nuk 
do të ketë çmim për këtë, pasi ju do të zbuloni se ai do të bëhet një 
investim që do t’ju japë pjesën e fitimit për sa kohë që jetoni. Kisha 
është rezervuari i madh i të vërtetës së përjetshme. Përqafojeni atë 
dhe mbahuni fort tek ajo.21

A dëshironi të jeni të lumtur? Harrojeni vetveten dhe humbisni në 
këtë kauzë të madhe. Falini përpjekjet tuaja për t’i ndihmuar njerëzit. 
Krijoni një shpirt faljeje në zemrën tuaj kundrejt cilitdo që mund t’ju 
ketë fyer. Shikoni te Zoti dhe jetoni e punoni për t’i lartësuar e për 
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t’u shërbyer bijve dhe bijave të Tij. Ju do të arrini të njihni një lum-
turi që nuk e keni njohur kurrë më parë nëse do ta bëni këtë. Nuk 
më intereson se sa të moshuar jeni, sa të rinj jeni, çfarëdo moshe. 
Ju mund t’i lartësoni njerëzit dhe t’i ndihmoni. Qielli e di se ka kaq 
shumë e shumë njerëz në këtë botë që kanë nevojë për ndihmë. Oh, 
kaq, kaq shumë. Le ta largojmë nga jeta jonë qëndrimin kalbëzues, 
egoist, vëllezërit dhe motrat e mia, dhe të ngrihemi pak më lart dhe 
të zgjatemi pak më shumë në shërbim ndaj të tjerëve. . . . Ngrihuni 
më lart, qëndroni më lart, ngrijini ata me gjunjë të dobët, ngrijini 
duart e atyre që varen. Jetojeni ungjillin e Jezu Krishtit. Harrojeni 
vetveten.22

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Presidenti Hinkli dha mësim se jeta jonë është dhuratë nga Pe-

rëndia, që të përdoret në shërbim ndaj të tjerëve (shih pjesën 1). 
Si mund ta bëjmë shërbimin ndaj të tjerëve një mënyrë jetese? 
Çfarë mendoni se do të thotë të shërbesh me syrin drejtuar vetëm 
te lavdia e Perëndisë? Si ju ka bekuar shërbimi ndaj dikujt tjetër?

• Përse na ndihmon shërbimi për të mposhtur keqardhjen për veten, 
egoizmin dhe vetminë? (Shih pjesën 2.) Si ju ka sjellë shërbimi 
lumturi? Ndërsa lexoni përshkrimet e Presidentit Hinkli për nje-
rëzit që janë në nevojë, përcaktoni se si ju dhe familja juaj mund 
të drejtoheni për të shërbyer.

• Përse humbja e vetvetes në shërbimin ndaj të tjerëve na ndihmon 
të “gje[jmë] veten [tonë] të vërtetë”? (Shih pjesën 3.) Çfarë mund 
të mësojmë nga historitë në pjesën 3?

• Presidenti Hinkli këshilloi: “Humbeni vetveten në kauzën më të 
mirë në botë – kauzën e Zotit” (pjesa 4). Çfarë bekimesh ka sjellë 
në jetën tuaj shërbimi në Kishë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Mateu 20:25–28; 25:34–40; Gjoni 13:35; Mosia 2:16–18; 18:8–9; 

DeB 64:33
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Ndihmë për Studimin
“Ndërsa studioni, kushtojini vëmendje të kujdesshme ideve që 

ju vijnë në mendje dhe ndjenjave që ju vijnë në zemër” (Predikoni 
Ungjillin Tim [2005], f. 18). Merreni parasysh 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 dëshi-
ron që të mësoni.
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“Me [priftërinë] asgjë nuk është e pamundur për të çuar 
përpara punën e mbretërisë së Perëndisë.”
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Priftëria e Shenjtë

“E dua priftërinë e kësaj Kishe. Ajo është një gjë jetike, 
e gjallë. Është vetë zemra dhe forca e kësaj pune. 

Është fuqia dhe autoriteti me anë të të cilit Perëndia, 
Ati ynë i Amshuar, e kryen punën e Tij në tokë.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

Në vitin 1980, Plaku Gordon B. Hinkli dhe bashkëshortja e tij, 
Marxhëri, morën pjesë në një turne tre javor në Azi, duke folur 
në konferenca zone dhe duke marrë pjesë në përkushtimin e 
tempullit të Tokios në Japoni. Përpara se të ktheheshin në shtëpi, 
ata udhëtuan për në Misionin e Japonisë, Sendai, ku Plaku Hinkli 
kryesoi në krijimin e kunjit të parë të misionit. Pikërisht përpara 
mbledhjes me presidencën e kunjit të ri, Plaku Hinkli iu afrua pre-
sidentit të misionit, Kijoshi Sakait. “Ai e pyeti Presidentin Sakai, i 
cili u duk i habitur, nëse kishte pak vaj të shenjtëruar dhe më pas 
shtoi: ‘Jam i rraskapitur; a do të më jepni një bekim?’ Presidenti 
Sakai kujtoi: ‘Isha shumë i frikësuar dhe u ndjeva tepër i dobët 
për të bekuar një Apostull të Zotit. I thashë se nuk mund ta jepja 
bekimin në anglisht. Plaku Hinkli tha se do të ishte shumë mirë 
edhe në japonisht. Pra, unë dhe Plaku Hitoshi Kashikura, përfa-
qësuesi rajonal, vazhduam.’ Pasi bekimi u shqiptua, Plaku Hinkli 
thjesht tha: ‘Faleminderit, faleminderit. Tani unë mund të shkoj 
në shtëpi nesër.’

Të nesërmen, Plaku Hinkli dukej i fortë dhe i shëndetshëm dhe, 
kur Presidenti Sakai e pyeti se si ndihej, ai u përgjigj: ‘Dai Jobu, më 
shumë se mirë. Jam mirë.’ Disa ditë më vonë, Presidenti Sakai mori 
një letër falënderimi nga Plaku Hinkli, i cili shkroi: ‘. . . E vlerësoj 
shumë bekimin që më dhatë. Fillova të ndihesha menjëherë më mirë 
pas tij. Shërimi ishte i shpejtë dhe i plotë. Unë dhe motra Hinkli 
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jemi thellësisht mirënjohës që patëm privilegjin të qëndronim në 
shtëpinë e misionit tuaj.’” 1

Presidenti Hinkli dëshmoi shpesh për bekimet e priftërisë, që nga 
bekimet e mrekullueshme, por të përkohshme të shërimit fizik deri 
te bekimet e përjetshme, lidhëse nëpërmjet ordinancave të tempullit. 
Ai shpalli: “Unë besoj se në priftërinë e Tij qëndron autoriteti hyjnor 
– fuqia për të bekuar, fuqia për të shëruar, fuqia për të qeverisur 
në çështjet tokësore të Perëndisë, fuqia për të lidhur në qiej atë që 
është lidhur në tokë.” 2

Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Perëndia ka rivendosur priftërinë dhe 
çelësat e mbretërisë së qiellit.

Fuqia dhe autoriteti i priftërisë iu dha burrave në lashtësi. Auto-
riteti më i ulët iu dha bijve të Aaronit për të administruar në gjërat 
tokësore si edhe në disa ordinanca të shenjta fetare. Priftëria më 
e lartë iu dha nga Vetë Zoti, Apostujve të Tij, në përputhje me atë 
që Ai i shpalli Pjetrit: “Dhe unë do të të jap çelësat e mbretërisë së 
qiejve; gjithçka që të kesh lidhur mbi tokë, do të jetë lidhur në qiej, 
dhe gjithçka që të kesh zgjidhur mbi tokë, do të jetë zgjidhur në 
qiej” (Mateu 16:19).

Rivendosja e plotë e priftërisë përfshinte ardhjen e Gjon Pagë-
zorit . . . dhe të Pjetrit, Jakobit e Gjonit. . . . Ajo përfshinte Moisiun, 
Eliasin dhe Elijan, çdonjëri prej të cilëve solli çelësa priftërie për të 
plotësuar punën e rivendosjes së të gjitha veprave dhe ordinancave 
të periudhave të mëparshme ungjillore në këtë periudhë të madhe 
e të fundit ungjillore të plotësisë së kohëve.

Priftëria është këtu. . . . Ne e dimë, sepse e kemi parë, fuqinë e 
kësaj priftërie. Ne i kemi parë të sëmurët të shërohen, të çalët të ecin 
dhe kemi parë ardhjen e dritës dhe të njohurisë e kuptueshmërisë 
tek ata që kanë qenë në errësirë.3

Profeti Jozef Smith, në një rast, e përshkroi [priftërinë] me këto 
fjalë: “Priftëria është një parim i përjetshëm dhe ka ekzistuar me 
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Perëndinë që nga përjetësia, dhe do të [ekzistojë] në përjetësi, pa 
fillim të ditëve ose fund të viteve”. (History of the Church, 3:386.)

Është me të vërtetë fuqia e të Plotfuqishmit dhënë njeriut për 
të vepruar në emër të Tij dhe në vend të Tij. Është një delegim i 
autoritetit hyjnor, i ndryshëm nga të gjitha fuqitë dhe autoritetet 
mbi faqen e dheut. Nuk është çudi që ajo iu rivendos njeriut me 
anë të qenieve të ringjallura, që e mbanin atë që në lashtësi, që të 
mos kishte asnjë dyshim lidhur me autoritetin dhe vlefshmërinë e 
saj. Pa të, kisha do të kishte vetëm emrin, duke i munguar autoriteti 
për të administruar në gjërat e Perëndisë. Me të, asgjë nuk është e 
pamundur për të çuar përpara punën e mbretërisë së Perëndisë. 
Ajo është hyjnore në natyrën e saj. Ajo është si e përkohshme edhe 
e përjetshme në autoritetin e saj. Është e vetmja fuqi në tokë që 
shtrihet përtej velit të vdekjes.4

2
Priftëria është fuqia dhe autoriteti me anë 

të të cilit Perëndia kryen punën e Tij.

E dua priftërinë e kësaj Kishe. Ajo është një gjë jetike, e gjallë. Është 
vetë zemra dhe forca e kësaj pune. Është fuqia dhe autoriteti me anë 
të të cilit Perëndia, Ati ynë i Amshuar, kryen punën e Tij në tokë.5

Priftëria e shenjtë mbart në vetvete autoritetin për të qeverisur në 
çështjet e mbretërisë së Perëndisë në tokë. Sipas zbulesave të Zotit, 
Kisha duhet të kryesohet nga tre priftërinj të lartë kryesues. Ata duhet 
të ndihmohen nga një këshill prej Dymbëdhjetë Apostujsh, të cilët, 
nga ana e tyre, duhet të ndihmohen nga . . . Të Shtatëdhjetët. Një 
Peshkopatë Kryesuese prej tre vetash është përgjegjëse për çështjet 
materiale nën drejtimin e Presidencës. Të gjithë këta janë drejtues 
të priftërisë. Ajo fuqi e dhënë në mënyrë hyjnore është autoriteti me 
anë të të cilit ata qeverisin. Ndodh kështu në kunjet dhe lagjet me 
presidenca dhe peshkopata. Ndodh kështu në kuorume. Drejtuesit 
e organizatave ndihmëse e çojnë përpara punën e tyre nën drejti-
min dhe delegimin nga priftëria. Pa priftërinë mund të jetë forma 
e një kishe, por jo thelbi i vërtetë. Kjo është kisha e Jezu Krishtit 
dhe ajo qeveriset nga ai autoritet që është “sipas Urdhërit të Birit të 
Perëndisë”. (DeB 107:3.)6
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3
Bekimet e priftërisë duhet të gëzohen nga të gjithë.

[Priftëria] . . . është një pjesë e planit të Perëndisë, Atit tonë të 
Amshuar, për të bekuar jetën e bijve dhe bijave të Tij të të gjithë 
brezave.7

Priftëria e shenjtë përfshin fuqinë për të bekuar. Për ata që e 
mbajnë Priftërinë Aarone, ajo mbart në vetvete autoritetin për t’i 
administruar bashkësisë emblemat e mishit dhe të gjakut të Zotit, i 
cili dha jetën e Tij si sakrificë për të gjithë. Sakramenti dhe marrja e 
këtyre emblemave është vetë thelbi i adhurimit tonë në shabat. Ai 
përfshin përtëritjen e besëlidhjeve me Perëndinë. Ai mbart në vet-
vete një premtim se Shpirti i Tij i Shenjtë do të jetë me ne. Është një 
bekim i pashoq që duhet të gëzohet nga të gjithë, dhe është bërë i 
mundur me anë të autoritetit që u është dhënë të rinjve të denjë. . . .

Priftëria Melkizedeke mbart në vetvete autoritetin për të dhënë 
Frymën e Shenjtë. Çfarë bekimi i madh është që të kesh ndikimin 
shërbyes të një anëtari të Kreut- Perëndi, duke e marrë atë dhuratë 
nga duart e atyre që vepruan me autoritet hyjnor. Nëse vazhdoj-
më të ecim me virtytshmëri, ne mund të gëzojmë përmbushjen e 
premtimeve të bëra nga Zoti kur Ai tha: “Fryma e Shenjtë do të jetë 
shoqëruesi yt i vazhdueshëm dhe skeptri yt një skeptër i pandry-
shueshëm i drejtësisë dhe së vërtetës; dhe sundimi yt do të jetë një 
sundim i përjetshëm dhe, pa mënyra detyruese, ai do të rrjedhë tek 
ty përherë e përgjithmonë”. (DeB 121:46.)

Priftëria përfshin fuqinë për të bekuar të sëmurët. A ka ndonjë 
njeri që po më dëgjon, i cili nuk e ka ushtruar ose ndier atë fuqi 
hyjnore? A mund të ketë ndonjëri prej nesh dyshime lidhur me 
efektshmërinë e saj? Ne mund të tregojmë për mrekulli, të shenjta 
dhe të mahnitshme, që i kemi dëshmuar nga vetë përvoja jonë. . . .

Kjo Priftëri e shenjtë Melkizedeke mbart në vetvete fuqinë për 
të bekuar me profeci, për të ngushëlluar, për të mbështetur, për të 
udhëhequr. Ne kemi patriarkë në mesin tonë të cilët, sipas autoritetit 
që mbajnë, shpallin prejardhjen dhe shqiptojnë bekime si udhëzues 
për ne. Këto bekime mund të bëhen një spirancë tek e cila ne mund 
të kapemi, për të na mbajtur të sigurt përmes stuhive të jetës.



k a P i T U l l i  1 5

225

Në shprehjen e saj më të lartë, priftëria e shenjtë ka në vetvete 
autoritetin për të vulosur në tokë dhe për ta bërë atë vulosje të 
efektshme në qiell. Ajo është e pashoqe dhe e mrekullueshme. Është 
autoriteti i ushtruar në tempujt e Perëndisë. Ajo ka të bëjë si me të 
gjallët dhe me të vdekurit. Është vetë thelbi i përjetësisë. Është fuqia 
hyjnore e dhuruar nga i Plotfuqishmi si një pjesë e planit të Tij të 
madhërishëm për pavdekësinë dhe jetën e përjetshme të njeriut.

Sa e çmuar është dhurata e Perëndisë që na ka ardhur ne! 8

4
Bijtë e Perëndisë që e mbajnë autoritetin e 
Tij hyjnor, duhet të jenë të vërtetë ndaj më 

të mirës që kanë brenda vetes së tyre.

Çdo burrë i denjë, pavarësisht nga kombësia, sfondi etnik, apo 
çfarëdo faktor tjetër, ka të drejtën ta marrë atë priftëri. Bindja e tij 
ndaj urdhërimeve të Perëndisë bëhet faktori përcaktues. Dhënia e 
saj bazohet vetëm mbi denjësinë përpara Zotit. . . .

E tillë është mrekullia e kësaj priftërie. Pasuria nuk është një fak-
tor. Arsimimi nuk është një faktor. Nderimet e njerëzve nuk janë një 
faktor. Faktori kontrollues është pranueshmëria nga Zoti.9

Ka ardhur koha për të gjithë ne që jemi shuguruar ose në Prif-
tërinë Aarone ose atë Melkizedeke, dhe në çfarëdo detyre atje, që 
të reflektojmë mbi jetën tonë, t’i vlerësojmë dobësitë tona dhe të 
pendohemi për ato raste sjelljeje që janë në mospërputhje me au-
torizimin e lartë dhe të shenjtë që kemi marrë. . . .

Asnjë burrë, i ri apo i vjetër, . . . që ka qenë . . . shuguruar, nuk 
mund ta trajtojë me lehtësi atë që ai mban. Ai është në një bashkë-
pjesëmarrje me Perëndinë dhe mbi të qëndron një detyrë e plotë 
dhe e shenjtë, që të jetojë si një njeri që është i denjë për të folur 
dhe vepruar në emër të Perëndisë, si përfaqësuesi i tij i kualifikuar.10

Edhe pse ata që kanë autoritet, i vendosin duart mbi kokat tona 
dhe ne shugurohemi, nëpërmjet sjelljes sonë, ne mund të shfuqizojmë 
dhe humbasim çfarëdo të drejte për ta ushtruar këtë autoritet hyjnor.

. . . “Asnjë fuqi apo ndikim nuk mund ose nuk duhet të mbahet me 
anë të priftërisë, veçse nëpërmjet bindjes, nëpërmjet durimit, nëpër-
mjet mirësjelljes e zemërbutësisë dhe nëpërmjet dashurisë së pashtirur;
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Nëpërmjet mirësisë dhe diturisë së pastër, të cilat do ta zgjerojnë 
shumë shpirtin, pa hipokrizi dhe pa mashtrim” (DeB 121:41–42).

Tani vëllezërit e mi, këta janë parametrat brenda të cilëve duhet 
të ushtrohet kjo priftëri. Ajo nuk është si një mantel që ju mund ta 
vishni e ta hiqni sipas dëshirës. Ajo, kur ushtrohet në drejtësi, është 
si vetë indet e trupit tonë, një pjesë e jona në të gjitha kohët dhe 
në të gjitha rrethanat.11

Ne duhet të jemi të vërtetë ndaj më të mirës që kemi brenda vetes 
sonë. Ne jemi bij të Perëndisë të nderuar për të mbajtur autoritetin 
e Tij hyjnor. Por ne jetojmë në një botë të ligë. Ka një fuqi të qën-
drueshme, që na tërheq poshtë, duke na ftuar të marrim pjesë në 
ato gjëra që janë plotësisht të papajtueshme me priftërinë hyjnore 
që ne mbajmë. . . .

Ju burrave unë ju jap një sfidë. Mbathjani nga vala e fëlliqësisë që 
do t’ju mposhtte. Largohuni nga ligësitë e botës. Jini besnikë ndaj 
vetes suaj më të mirë. Jini besnikë ndaj më të mirës që keni brenda 
vetes suaj. Jini besnikë dhe të vërtetë ndaj besëlidhjeve që kanë 
lidhje me priftërinë e Perëndisë.12

Çdo mbajtësi detyre, çdo mësuesi në këtë Kishë që vepron në 
detyrën e priftërisë, i vjen përgjegjësia e shenjtë e lartësimit të asaj 
thirrjeje priftërie. Çdonjëri prej nesh është përgjegjës për mirëqenien 
dhe rritjen, dhe zhvillimin e të tjerëve. Ne nuk jetojmë vetëm për 
veten tonë. Nëse duam që t’i lartësojmë thirrjet tona, ne nuk mund 
të jetojmë vetëm për veten tonë.13

Shumë njerëz duket se mendojnë që, për shkak se janë shuguruar, 
priftëria është e tyrja në pafundësi, për ta ushtruar sipas zgjedhjes së 
tyre. Ata mendojnë se mund ta thyejnë aty- këtu një besëlidhje dhe 
një urdhërim dhe të mëkatojnë në këtë apo në atë mënyrë, dhe ende 
të kenë brenda vetes së tyre fuqinë e priftërisë, dhe se Perëndia do 
ta ratifikojë atë që ata thonë në emrin e Tij të shenjtë dhe në emrin 
e Shëlbuesit. Kjo shndërrohet në tallje dhe unë besoj se, duke u 
sjellë në këtë mënyrë, ata e marrin më kot emrin e Perëndisë. Ata 
e përdhosin emrin e Birit të Tij të Dashur. Ata e përlyejnë dhuratën 
e shenjtë që erdhi nëpërmjet shugurimit, dhe autoritetin, të cilin e 
kanë humbur për shkak të shkeljes. . . .
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. . . Unë ngre një zë paralajmërues për të gjithë, djemtë dhe burrat, 
që t’i largohen mëkatit. Shkelja nuk përputhet me autoritetin hyjnor. 
Shmangeni pornografinë ashtu siç do të shmangnit murtajën. Shman-
geni mëkatin seksual të çfarëdo niveli. Largohuni nga pandershmëria 
dhe mashtrimi. Unë ju përgjërohem që të frenoni çfarëdo elementi 
të krenarisë apo të ambicies së kotë. Ju kërkoj që ta shqyrtoni veten 
tuaj, për t’u siguruar që të mos mbani asnjë lloj qëndrimi sundues 
apo detyrues ndaj grave tuaja ose fëmijëve tuaj. . . .

. . . Kam bindjen se Ati ynë në Qiell nuk është i kënaqur me asnjë 
burrë ose djalë që e pranon shugurimin dhe më pas shkon pas së 
ligës. Në vetë procesin e pranimit të shugurimit, ai hyn në një betim 
e besëlidhje midis vetvetes dhe Perëndisë së tij.14

Asnjë njeri, qoftë i ri apo i moshuar, nuk po jeton në lartësinë e 
standardeve të priftërisë kur e poshtëron apo e ul natyrën femërore, 
kur nuk ia del të pajtohet me atë masë të respektit ndaj bijave të 
Perëndisë, me të cilën Ati ynë në qiell do të donte që ai të pajtohej.15

Le të jemi bashkëshortë dhe baballarë të mirë. Çdo burrë që është 
tiran në vetë shtëpinë e tij, është i padenjë për priftërinë. Ai nuk 
mund të jetë një mjet i përshtatshëm në duart e Zotit kur nuk tregon 
respekt dhe dashamirësi e dashuri ndaj shoqes që ka zgjedhur. Po 
ashtu, cilido burrë që është një shembull i keq për fëmijët e tij, që 
nuk mund ta kontrollojë temperamentin e tij ose që përfshihet në 
praktika të pandershme apo të pamoralshme, do të zbulojë se fuqia 
e priftërisë së tij është shfuqizuar.16

Bashkëshortja që ju zgjidhni, do të jetë e barabartë me ju. . . . 
Ajo nuk është shërbëtorja juaj, prona juaj, as asgjë tjetër e këtij lloji. 
Sa tragjik dhe plotësisht i neveritshëm është fenomeni i dhunimit 
të bashkëshortes. Cilido burrë në Kishë që e dhunon bashkëshor-
ten e tij, që e poshtëron atë, që e fyen atë, që ushtron sundim të 
padrejtë mbi të, është i padenjë për ta mbajtur priftërinë. Edhe pse 
ai mund të jetë shuguruar, qiejt do të tërhiqen, Shpirti i Zotit do të 
hidhërohet dhe amen autoritetit të priftërisë së atij njeriu. Cilido 
burrë që përfshihet në këtë praktikë, është i padenjë për të mbajtur 
një rekomandim tempulli. . . .

. . . Nëse ka ndonjë njeri . . . që është fajtor për një sjellje të tillë, 
ju bëj thirrje të pendoheni. Uluni në gjunjë dhe kërkojini Zotit që 



k a P i T U l l i  1 5

228

t’ju falë. Lutjuni Atij që të keni fuqinë për ta kontrolluar gjuhën 
dhe dorën tuaj të rëndë. Kërkojini falje bashkëshortes suaj dhe 
fëmijëve tuaj. . . .

Kam besimin se, kur të qëndrojmë përpara shufrës së Perëndisë, 
do të përmendet pak se sa pasuri kemi grumbulluar në jetë apo 
ndonjë nderim që mund të kemi marrë. Por do të ketë pyetje të 
hollësishme lidhur me marrëdhëniet tona familjare. Jam i bindur se 
vetëm ata që kanë ecur në jetë me dashuri dhe respekt e vlerësim 
për bashkëshortet dhe fëmijët e tyre, do të marrin nga gjykatësi ynë 
i përjetshëm fjalët: “Të lumtë, shërbëtor i mirë dhe besnik; . . . hyr 
në gëzimin e zotit tënd” (Mateu 25:21).17

5
Një kuorum priftërie mund të jetë një 

spirancë force për anëtarët e tij.

Kam besimin se Zoti kishte për qëllim që një kuorum priftërie 
duhet të ishte shumë më tepër se një orë mësimore teologjie në 
mëngjeset e së dielës. Natyrisht, ndërtimi i shpirtshmërisë dhe 
forcimi i dëshmisë nëpërmjet mësimdhënies së efektshme të un-
gjillit është një përgjegjësi e rëndësishme e priftërisë. Por ky është 
vetëm një segment i funksionit të kuorumit. Çdo kuorum duhet të 
jetë një vëllazëri aktive për çdo anëtar nëse duhet që të realizohet 
qëllimi i tij. . . .

. . . Kuorumi i priftërisë është organizata e Zotit për burrat e Ki-
shës, pikërisht si Shoqata e Ndihmës është organizata e Zotit për 
gratë e Kishës. Çdo organizatë, midis përgjegjësive të saj, si arsye 
themelore për ekzistencën e saj, ka ndihmën ndaj atyre në nevojë.

Kur u organizua Shoqata e Ndihmës, Profeti Jozef Smith tha për 
gratë e Shoqatës: “Ato do të fluturojnë në ndihmë të të huajit; ato do 
t’ia lajnë me vaj dhe me verë zemrën e plagosur të pikëlluarit; ato do 
të thajnë lotët e jetimit dhe do ta bëjnë të gëzojë zemrën e së vesë” 
(Mësimet e Presidentëve të Kishës: Jozef Smith (2009), f. 482]. Do të 
shpresoja që e njëjta gjë të mund të thuhej për burrat e priftërisë.

Do të jetë një ditë e mrekullueshme . . . kur kuorumet tona të 
priftërisë të bëhen një spirancë force për çdo burrë që bën pjesë 
në to, kur çdo burrë i tillë të mund të jetë në gjendje të thotë me 
vend: “Unë jam anëtar i një kuorumi priftërie të Kishës së Jezu 
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Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Unë qëndroj gati 
për t’i ndihmuar vëllezërit e mi në të gjitha nevojat e tyre, siç jam i 
sigurt se ata janë gati të më ndihmojnë në të miat. Duke punuar së 
bashku, ne do të rritemi shpirtërisht si bij besëlidhës të Perëndisë. 
Duke punuar së bashku, ne mund t’i bëjmë ballë, pa siklet dhe pa 
frikë, çdo ere mbrapshtie që mund të fryjë, qoftë ajo ekonomike, 
shoqërore apo shpirtërore.” 18

6
Në shtëpi dhe Kishë, burrat dhe gratë punojnë së 
bashku për ta çuar përpara mbretërinë e Zotit.

Burrat mbajnë priftërinë, po. Por bashkëshortja ime është shoqja 
ime. Në këtë Kishë burri nuk ecën as përpara bashkëshortes së tij, 
as pas bashkëshortes së tij, por në krah të saj. Ata janë të barabartë 
së bashku në këtë jetë në një sipërmarrje madhështore.19

Te gratë e kësaj Kishe ka forcë dhe zotësi të madhe. Ka udhëheqje 
dhe drejtim, një lloj fryme të pavarur dhe prapëseprapë kënaqësi 
të madhe në të qenit pjesë e kësaj, e mbretërisë së Zotit, dhe në të 

Udhëheqësit dhe anëtarët e kishës – si burrat edhe gratë 
– punojnë së bashku për ta “çuar përpara punën e tyre 

nën drejtimin dhe delegimin nga priftëria”.
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punuarin krah për krah me [mbajtësit e] priftërisë për ta çuar atë 
përpara.20

E falënderoj Atin tim të Amshuar për rivendosjen e priftërisë së 
shenjtë, që “çdo njeri të mund të flasë në emër të Perëndisë, Zotit, 
madje Shpëtimtarit të botës” (DeB 1:20). E kam parë bukurinë dhe 
mrekullinë e asaj priftërie në qeverisjen e kësaj kishe të shquar. E 
kam ndier fuqinë e saj të buronte nëpërmjet meje për bekimin dhe 
shërimin e të sëmurëve. E kam parë fisnikërimin që u ka dhënë 
burrave të përulur, të cilët ishin thirrur në përgjegjësi të mëdha e 
serioze. E kam parë këtë kur ata kanë folur me fuqi e autoritet nga 
lart sikur zëri i Perëndisë të ishte duke folur nëpërmjet tyre.

E falënderoj Zotin për dëshminë që më ka dhënë për plotësinë 
e ungjillit, për gjerësinë dhe shtrirjen, dhe thellësinë e tij. Ai është 
hartuar që t’i bekojë bijtë dhe bijat e të gjithë brezave të kohës – si 
të gjallët edhe të vdekurit.21

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Rishikojini mësimet e Presidentit Hinkli në pjesën 1 rreth riven-

dosjes së priftërisë. Cilat përvoja ju kanë ndihmuar të merrni një 
dëshmi të këtyre të vërtetave?

• Presidenti Hinkli dha mësim: “Priftëria e shenjtë mbart në vetvete 
autoritetin për të qeverisur në çështjet e mbretërisë së Perëndisë 
në tokë” (pjesa 2). Si zbatohet kjo e vërtetë në kunjet dhe lagjet? 
në kuorumet? në Shoqatën e Ndihmës? Si e forcon autoriteti i 
priftërisë shërbimin tuaj në mbretërinë e Perëndisë?

• Në pjesën 3, rishikojini bekimet që të gjithë ne mund të marrim 
nëpërmjet priftërisë. Si i keni përjetuar fuqinë dhe bekimet e 
priftërisë?

• Çfarë mund të mësojmë nga mësimet e Presidentit Hinkli rreth 
dallimit midis autoritetit të priftërisë dhe fuqisë së priftërisë? (Shih 
pjesën 4.) Si mendoni ju, çfarë do të thotë për një udhëheqës 
priftërie të jetë “[i] vërtetë ndaj më të mirës që [ka] brenda vetes 
së [tij]”? Përse mbajtësit e priftërisë “nuk [duhet] të jetoj[n]ë vetëm 
për veten e [tyre]”?
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• Në pjesën 5, çfarë ju bën përshtypje në përshkrimet e Presidentit 
Hinkli për kuorumet e priftërisë dhe për Shoqatën e Ndihmës? 
Çfarë mund të bëjmë në lagjen ose degën tonë për ta ndjekur 
këshillën e tij?

• Përse burrat dhe gratë duhet të punojnë së bashku si “të barabartë” 
për ta kryer punën e Zotit? (Shih pjesën 6.)

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Hebrenjve 5:1–4; 1 Nefi 14:12–14; Alma 13:1–9; DeB 84:33–44; 

88:133; 112:30–32

Ndihmë për Mësimdhënien
“Bëni pyetje të cilat kërkojnë që nxënësit t’i gjejnë përgjigjet te 

shkrimet e shenjta dhe mësimet e profetëve të ditëve të mëvonshme” 
(Teaching, No Greater Call [1999], f. 62).
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“Prova për vërtetësinë dhe vlefshmërinë e [librit të Mormonit] 
qëndron brenda kapakëve të vetë librit. Të provuarit 

e së vërtetës së tij qëndron në leximin e tij.”
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Fuqia e Librit të Mormonit

“Për një botë që po lëkundet në besimin e 
saj, Libri i Mormonit është [një] dëshmi e 

fuqishme e hyjnueshmërisë së Zotit.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

Kur Gordon B. Hinkli ishte i ri, ai krijoi një model për studimin 
e shkrimeve të shenjta. “Kur isha misionar, çdo natë përpara se 
të shkoja në shtrat, lexoja disa kapituj nga Libri i Mormonit”, tha 
ai, “dhe më hyri në zemër një bindje që nuk është larguar kurrë 
prej meje: se kjo është fjala e Perëndisë, e rivendosur në tokë me 
anë të fuqisë së të Plotfuqishmit, e përkthyer me anë të dhuratës 
e fuqisë së Perëndisë për t’i bindur judenjtë dhe johebrenjtë se 
Jezusi është Krishti.” 1

Njohuria dhe dëshmia e tij për Librin e Mormonit ndikuan te 
shumë njerëz pas misionit të tij, kur ai punonte si nëpunës për Ko-
mitetin e Kishës për Radion, Botimet dhe Literaturën e Misioneve. 
Ai mori detyrën që të shkruante skenarë për një serial radiofonik 
me titull A New Witness for Christ [Një Dëshmi e Re për Krishtin]. 
Seritë sollën në jetë fragmente të Librit të Mormonit për dëgjuesit 
e radios. Në atë kohë, ai i komentoi një kolegu: “Gjithmonë kam 
menduar se ne do të bëjmë punën tonë më të mirë kur t’i bëjmë 
njerëzit të interesohen për Librin e Mormonit sa të arrijnë në pikën 
që ta lexojnë atë. Është atëherë që Shpirti mund të dëshmojë për 
hyjnueshmërinë e tij.” 2

Gjatë gjithë shërbesës së tij, Presidenti Hinkli theksoi rëndësinë 
e Librit të Mormonit. Në gusht 2005, si President i Kishës, ai i sfi-
doi shenjtorët e ditëve të mëvonshme që ta lexonin të gjithë librin 
përpara fundit të vitit. Më vonë ai njoftoi: “Është e mahnitshme [të 
shikosh] se sa shumë njerëz e përmbushën atë sfidë. Kushdo që e 
bëri këtë, u bekua për përpjekjet e tij apo të saj. Teksa u zhytën në 
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këtë dëshmi të shtuar të Shëlbuesit tonë, zemra e tyre u gjallërua 
dhe shpirti i tyre u prek.” 3

Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Krah për krah me Biblën, Libri i Mormonit 
dëshmon për Jezu Krishtin.

U tha nga të lashtët, u tha nga Shpëtimtari, se në gojën e dy ose 
më shumë dëshmitarëve do të vërtetohen të gjitha gjërat.4

Ashtu si Bibla është dhiata e Botës së Vjetër, Libri i Mormonit 
është dhiata e së Resë. Ato shkojnë krah për krah në shpalljen e 
Jezusit si Bir i Atit.5

Libri i Mormonit . . . dëshmon për Atë që u lind në Bethlehem të 
Judesë dhe vdiq në kodrën e Kalvarit. Për një botë që po lëkundet 
në besimin e saj, Libri i Mormonit është një dëshmi tjetër dhe e 
fuqishme e hyjnueshmërisë së Zotit. Vetë parathënia e tij, e shkruar 
nga një profet që jetoi në kontinentin amerikan një mijëvjeçar e 
gjysmë më parë, thotë qartë se ai u shkrua “për bindjen e Judenjve 
dhe Johebrenjve se Jezusi është Krishti, Perëndia i Amshuar, që ua 
shfaqi veten të gjitha kombeve” 6.

Nuk ka asgjë tjetër më të rëndësishme që ne mund të bëjmë, sesa 
të forcojmë në jetën tonë vetjake një bindje të palëkundur se Jezusi 
është Krishti. . . . Dhe, vëllezërit e motrat e mia, ky është qëllimi i 
ardhjes së këtij libri të mahnitshëm dhe të mrekullueshëm.7

2
Nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë, ne mund të marrim 

një dëshmi të origjinës hyjnore të Librit të Mormonit.

Unë e kam lexuar Librin e Mormonit, të cilin [ Jozef Smithi] e për-
ktheu me anë të dhuratës dhe fuqisë së Perëndisë. Nëpërmjet fuqisë 
së Frymës së Shenjtë, unë kam marrë një dëshmi dhe një dëshmim 
të origjinës hyjnore të këtij anali të shenjtë.8

Origjina e tij është e mbinatyrshme; kur historia e asaj origjine i 
tregohet më së pari një njeriu që nuk e njeh atë, ajo është pothuaj 
e pabesueshme. Por libri është këtu për t’u ndier dhe për t’u marrë 
në dorë, dhe për t’u lexuar. Askush nuk mund ta vërë në dyshim 
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praninë e tij. Të gjitha përpjekjet për ta shpjeguar origjinën e tij, 
përveç shpjegimit të dhënë nga Jozef Smithi, kanë treguar se u 
mungon thelbi.9

Prova për vërtetësinë e tij, për vlefshmërinë e tij në një botë që 
priret të kërkojë prova, nuk qëndron në arkeologji ose antropolo-
gji, megjithëse këto mund të jenë të dobishme për disa njerëz. Nuk 
qëndron në studimin e fjalëve ose analizave historike, megjithëse 
këto mund të shërbejnë si vërtetuese. Prova për vërtetësinë dhe 
vlefshmërinë e tij qëndron brenda kapakëve të vetë librit. Të pro-
vuarit e së vërtetës së tij qëndron në leximin e tij. Ai është një libër i 
Perëndisë. Njerëzit e arsyeshëm mund ta vënë sinqerisht në dyshim 
origjinën e tij; por ata që e kanë lexuar me lutje, kanë arritur të dinë, 
nëpërmjet një fuqie përtej shqisave të tyre të natyrshme, se ai është 
i vërtetë, se ai përmban fjalën e Perëndisë, se ai përvijon të vërtetat 
shpëtuese të ungjillit të përjetshëm, se ai “[erdhi] në dritë nëpërmjet 
dhuratës dhe fuqisë së Perëndisë . . . për bindjen e Judenjve dhe 
Johebrenjve se Jezusi është Krishti”.10

[Moroni] e shkroi dëshminë e tij të fundit në librin që mban em-
rin e tij dhe i cili përmbyll analin nefit. Ai shkroi si një njeri me një 
njohuri të sigurt se anali i tij përfundimisht do të dilte në dritë. . . .

Në kapitullin e fundit të vetë veprës së tij, ai dha dëshmi për 
analin e popullit të tij dhe premtoi në mënyrë të qartë se ata që do 
ta lexonin atë, do të mund të dinin nëpërmjet fuqisë së Frymës së 
Shenjtë për vërtetësinë e tij [shih Moroni 10:3–5].

Asnjë libër tjetër nuk përmban një premtim të tillë. Edhe sikur 
Moroni të mos kishte shkruar asgjë tjetër, ky premtim në dëshminë 
e tij përmbyllëse, do ta shenjonte atë përgjithmonë si një dëshmitar 
gojëtar të së vërtetës së përjetshme. Sepse, tha ai, “nëpërmjet fuqisë 
së Frymës së Shenjtë, ju mund të dini të vërtetën e të gjitha gjërave” 
(Moroni 10:5).11

3
Një dëshmi e Librit të Mormonit çon në 

bindje për të vërtetat e tjera.

Sa herë që i nxitim të tjerët ta lexojnë Librin e Mormonit, ne u 
bëjmë atyre një nder. Nëse do ta lexojnë me lutje dhe me një dëshirë 
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të sinqertë për të ditur të vërtetën, ata do ta dinë me anë të fuqisë 
së Frymës së Shenjtë se libri është i vërtetë.

Nga ajo njohuri do të rrjedhë bindja për të vërtetën e shumë gjë-
rave të tjera. Sepse, nëse Libri i Mormonit është i vërtetë, atëherë 
Perëndia jeton. Dëshmi pas dëshmie rrjedh nëpër faqet e tij fakti 
solemn se Ati ynë është i vërtetë, se ai është personal, se ai i do 
fëmijët e tij dhe kërkon lumturinë e tyre.

Nëse Libri i Mormonit është i vërtetë, atëherë Jezusi është Biri 
i Perëndisë, i Vetëmlinduri i Atit në mish, i lindur nga Maria, “një 
virgjëreshë, më e bukura . . . mbi të gjitha virgjëreshat e tjera” (shih 
1 Nefi 11:13–21), sepse kështu dëshmon libri me një përshkrim të 
pakrahasueshëm në gjithë literaturën.

Nëse Libri i Mormonit është i vërtetë, atëherë Jezusi është vërtet 
Shëlbuesi ynë, Shpëtimtari i botës. . . .

Nëse Libri i Mormonit është i vërtetë, Jozef Smithi ishte një Profet 
i Perëndisë, pasi ai ishte mjeti në duart e Perëndisë për nxjerrjen në 
dritë të kësaj dëshmie për hyjnueshmërinë e Zotit tonë.

Nëse ky libër është i vërtetë, [Presidenti i Kishës] është një profet, 
sepse ai mban të gjithë çelësat, dhuratat, fuqitë dhe autoritetin e 
mbajtur nga Profeti Jozef Smith, i cili themeloi këtë punë të ditëve 
të mëvonshme.

Nëse Libri i Mormonit është i vërtetë, Kisha është e vërtetë, pasi i 
njëjti autoritet, nga i cili doli në dritë ky anal i shenjtë, është i prani-
shëm dhe shpaloset mes nesh sot. Është një rivendosje e Kishës së 
ngritur nga Shpëtimtari në Palestinë. Është një rivendosje e Kishës 
së ngritur nga Shpëtimtari kur Ai e vizitoi kontinentin [amerikan] 
ashtu siç përshkruhet në këtë anal të shenjtë.

Nëse Libri i Mormonit është i vërtetë, Bibla është e vërtetë. Bibla 
është Dhiata e Botës së Vjetër; Libri i Mormonit është Dhiata e së Resë. 
Njëri është anali i Judës; tjetri është anali i Jozefit dhe ata kanë ardhur 
së bashku në dorën e Zotit në përmbushje të profecisë së Ezekielit. 
(Shih Ezekieli 37:19.) Së bashku ata dëshmojnë për Mbretërimin e 
Shëlbuesit të botës dhe vërtetësinë e mbretërisë së tij.12
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4
Libri i Mormonit jep mësime që mund të na ndihmojnë 
të gjejmë zgjidhje për problemet e shoqërisë së sotme.

Tregimi i [Librit të Mormonit] është një kronikë e kombeve që 
janë zhdukur me kohë. Por në përshkrimin e tij të problemeve të 
shoqërisë së sotme, ai është po aq aktual sa edhe gazeta e mëngjesit 
dhe shumë më tepër përcaktues, i frymëzuar dhe frymëzues lidhur 
me zgjidhjet e atyre problemeve.13

I hap faqet e tij e lexoj, dhe ka një gjuhë si të bukur, ashtu edhe 
frymëzuese. Anali i lashtë, nga i cili u përkthye, erdhi nga toka si 
një zë që flet nga pluhuri. Erdhi si dëshmia e brezave të burrave e 
grave që e jetuan jetën e tyre mbi tokë, që u ndeshën me fatkeqësi, 
që u grindën e luftuan, që herë pas here e jetuan ligjin hyjnor dhe 
përparuan dhe që herë të tjera e braktisën Perëndinë e tyre dhe 
shkuan drejt shkatërrimit.14

Unë nuk njoh ndonjë shkrim tjetër që i shpreh me kaq qartë-
si pasojat tragjike për shoqëritë, të cilat ndjekin drejtime që janë 
në kundërshtim me urdhërimet e Perëndisë. Faqet e tij gjurmojnë 
historitë e dy qytetërimeve të veçanta që lulëzuan në hemisferën 
perëndimore. Secili prej tyre filloi si një komb i vogël, njerëzit e të 
cilit ecën në druajtjen e Zotit. Secili përparoi por, bashkë me përpa-
rimin, erdhën edhe të ligat në rritje. Njerëzit iu dorëzuan dredhive 
të udhëheqësve ambiciozë dhe intrigantë, që i shtypnin me taksa 
të rënda, që i nanurisnin me premtime boshe, që mbështetnin dhe 
madje nxitnin një jetesë të shthurur dhe epshndjellëse, që i çonin 
drejt luftërave të tmerrshme, të cilat rezultuan në vdekjen e miliona 
njerëzve dhe shuarjen përfundimtare të dy qytetërimeve të mëdha 
në dy epoka të ndryshme.

Nuk ka asnjë dëshmi tjetër të shkruar që të ilustrojë kaq qartë 
faktin se, kur njerëzit dhe kombet ecin në druajtjen e Perëndisë dhe 
në bindje ndaj urdhërimeve të tij, ata përparojnë dhe zhvillohen, 
por, kur ata e shpërfillin atë dhe fjalën e tij, vjen një kalbje e cila, 
po të mos ndalet nga drejtësia, çon në pafuqi dhe vdekje. Libri i 
Mormonit është një vërtetim i fjalës së urtë në Dhiatën e Vjetër: 
“Drejtësia e larton një komb, por mëkati është turpi i popujve”. 
(Fjalët e Urta 14:34.)15
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5
Libri i Mormonit ka fuqinë për ta ndryshuar 

jetën dhe këndvështrimin tonë.

Në gusht 1830, si një predikues pa organizim fetar, Parli Parker 
Prati po udhëtonte nga Ohajoja për në Nju- Jorkun lindor. Në Njuark, 
përgjatë Kanalit Erie, ai u largua nga barka dhe eci 16 kilometra 
drejt fshatit, ku ai takoi një dhjak baptist me emrin Hamlin, i cili i 
tregoi “për një libër, një LIBËR TË ÇUDITSHËM, një LIBËR SHUMË 
TË ÇUDITSHËM! . . . Ky libër, tha ai, pretendon se ka qenë shkruar 
fillimisht në fletë prej ari ose tunxhi, nga një degë e fiseve të Izra-
elit; dhe se janë zbuluar e përkthyer nga një i ri pranë Palmirës, në 
shtetin e Nju- Jorkut, me ndihmën e vegimeve apo të shërbesës së 
engjëjve. E pyeta atë se si ose ku mund të merrej libri. Ai më prem-
toi se mund ta shihja në shtëpinë e tij të nesërmen. . . . Mëngjesin 
vijues shkova në shtëpinë e tij, ku, për herë të parë, sytë e mi panë 
‘LIBRIN E MORMONIT’ – atë libër të librave .  .  . i cili ishte mjeti 
kryesor, në duart e Perëndisë, për drejtimin e gjithë rrjedhës së jetës 
sime të ardhshme.”

“E hapa me padurim dhe lexova faqen e titullit të tij. Pastaj lexova 
dëshminë e disa dëshmitarëve lidhur me mënyrën se si u gjet dhe u 
përkthye ai. Pas kësaj fillova me përmbajtjen e tij me radhë. Lexova 
gjithë ditën; të haja ishte një barrë, nuk kisha dëshirë për ushqim; 
kur erdhi nata, gjumi ishte një barrë, sepse parapëlqeva të lexoja 
në vend që të flija.

Ndërsa lexoja, shpirti i Zotit ishte mbi mua dhe e dija dhe e 
kuptova se libri ishte i vërtetë, po aq qartë dhe haptazi sa një njeri 
kupton dhe e di se ai ekziston.” (Autobiography of Parley P. Pratt, 
bot. i 3- të, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1938, f. 36–37.)

Në atë kohë Parli Prati ishte njëzet e tre vjeç. Leximi i Librit të 
Mormonit ndikoi kaq thellësisht tek ai saqë ai u pagëzua shpejt 
në Kishë dhe u bë një prej mbrojtësve më të efektshëm e të fuqi-
shëm të saj. . . .

Përvoja e Parli Pratit me Librin e Mormonit nuk ishte e vetme. 
Ndërkohë që vëllimet e botimit të parë qarkullonin dhe lexoheshin, 
qindra burra e gra të forta u prekën kaq shumë saqë hoqën dorë nga 
gjithçka që zotëronin, dhe, në vitet që pasuan, jo pak veta dhanë 
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libri i Mormonit pati një ndikim të thellë te Parli 
P. Prati, i cili më vonë u bë një apostull.

jetën e tyre për dëshminë që kishin në zemrën e tyre për të vërtetën 
e këtij vëllimi të mrekullueshëm.

Sot . . . ai lexohet më gjerësisht sesa në çfarëdo kohe tjetër në 
historinë e tij. . . . Thirrja e tij është po aq e përjetshme sa e vërteta, 
po aq e përbotshme sa dhe njerëzimi.16

[Libri i Mormonit] ka prekur për mirë jetën e miliona njerëzve, të 
cilët e kanë lexuar atë plot lutje dhe kanë përsiatur mbi gjuhën e 
tij. Më lejoni t’ju tregoj për një njeri të tillë. . . .
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Ai ishte një sipërmarrës, i suksesshëm në ndërmarrjet e tij. Gjatë 
udhëtimeve të tij, ai takoi dy nga misionarët tanë. Ata u përpoqën 
që të caktonin një takim për t’i dhënë mësim. Ai i largonte, por më 
në fund ra dakord që t’i dëgjonte. E pranoi disi pa u interesuar atë 
çka ata kishin për të thënë. Atij iu mbush mendja se ata thoshin të 
vërtetën, por nuk u prek në zemrën e tij.

Vendosi që do ta lexonte Librin e Mormonit. Ai tha se kishte qenë 
një njeri i shëtitur, që nuk kishte qarë kurrë. Por, ndërsa lexonte 
librin, i rrodhën lot në faqe. Libri i shkaktoi diçka. Ai e lexoi sërish 
dhe ndjeu të njëjtat emocione. Çka kishte qenë kthim në besim i 
mendjes, u bë kthim në besim i zemrës.

Mënyra e tij e jetesës u tjetërsua, këndvështrimi i tij ndryshoi. Ai 
e zhyti veten e tij në punën e Zotit. Sot, ai përmbush një thirrje të 
lartë dhe të shenjtë në kauzën që ai ka arritur ta dojë.17

Më lejoni t’ju tregoj një histori [tjetër] rreth Librit të Mormonit. E 
dëgjova një njeri që ishte bankier në Kaliforni, ta tregonte këtë his-
tori. Ai tha se sekretarja e tij pinte duhan, pinte vazhdimisht duhan. 
Ishte e varur prej duhanit. Thoshte se nuk mund ta linte atë. Një 
ditë ajo i tha atij: “Si mund ta lë duhanin?”

Ai u ul në tryezën e tij dhe nxori një kopje të Librit të Mormonit, 
dhe ia dha asaj. Ai i tha: “Tani, lexoje këtë”.

Ajo tha: “Dakord, do ta lexoj”.

Ajo u kthye disa ditë më vonë dhe tha: “Kam lexuar 200 faqe dhe 
nuk i pashë askund fjalët pirja e duhanit. Nuk e pashë askund fjalën 
duhan. Nuk pashë asgjë që i referohej kësaj.”

Ai tha: “Vazhdo të lexosh”.

Kështu ajo u kthye nja dy ditë të tjera më vonë dhe tha: “Kam 
lexuar 200 faqe të tjera – nuk përmendet pirja e duhanit, nuk për-
mendet nikotina, nuk përmendet ndonjë gjë që lidhet me duhanin”.

Ai tha: “Vazhdo të lexosh”.

Ajo u kthye tre ose katër ditë më vonë. Ajo tha: “E lexova të gjithë 
librin. Nuk e pashë askund [fjalën] duhan; nuk i pashë askund [fjalët] 
pirja e duhanit. Por”, tha ajo, “si rrjedhojë e leximit të librit, në zem-
rën time ka hyrë një lloj ndikimi, një lloj fuqie, që e ka larguar prej 
meje dëshirën për të pirë duhan dhe kjo është e mrekullueshme.” 18



k a P i T U l l i  1 6

241

Më lejoni t’ju tregoj për një letër që ne morëm. .  .  . Një burrë 
shkroi, duke thënë: “Jam në një burg federal. Kohët e fundit gjeta një 
kopje të Librit të Mormonit në bibliotekën e burgut. E kam lexuar 
atë dhe, kur lexova vajtimin e Mormonit për rënien e popullit të 
tij – ‘O, ju krijesa të këndshme, si mundët të largoheshit nga udhët 
e Zotit! O ju të këndshëm, si mundët të hidhni poshtë atë Jezus që 
qëndroi krahëhapur për t’ju pranuar ju? Vini re, po të mos e kishit 
bërë këtë gjë, ju nuk do të kishit rënë’ (Mormoni 6:17–18) – ndjeva 
se Mormoni po më fliste mua. A mund të marr një kopje të atij libri?”

Ne i dërguam një kopje. Disa kohë më vonë, ai hyri në zyrën time 
si një njeri i ndryshuar. Ai u prek nga shpirti i Librit të Mormonit 
dhe sot është një njeri i suksesshëm, i riaftësuar, që e nxjerr jetesën 
me ndershmëri për veten dhe familjen e tij.

E tillë është fuqia e këtij libri të mrekullueshëm në jetën e atyre 
që e lexojnë atë me lutje.

Vëllezër e motra, unë ju premtoj pa asnjë rezervë se, nëse ju do 
ta lexoni me lutje Librin e Mormonit, pavarësisht se sa herë e keni 
lexuar atë më parë, në zemrat tuaja do të vijë një masë e shtuar e 
Shpirtit të Zotit. Do të vijë një vendosmëri e përforcuar për të ecur 
në bindje ndaj urdhërimeve të tij dhe do të vijë një dëshmi më e 
fortë për realitetin e gjallë të Birit të Perëndisë.19

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Përse na nevojitet Libri i Mormonit? Cilat janë disa fragmente në 

Librin e Mormonit që e kanë forcuar dëshminë tuaj për Jezu Krish-
tin? Çfarë shembujsh keni parë të asaj se si Libri i Mormonit dhe 
Bibla shkojnë “krah për krah” për të dëshmuar për Shpëtimtarin? 
(Shih pjesën 1.)

• Si mendoni ju, përse premtimi te Moroni 10:3–5 është më i rën-
dësishëm sesa një provë fizike e Librit të Mormonit? (Shih pjesën 
2.) Çfarë përvojash keni pasur me këtë premtim?

• Ndërsa e rishikoni pjesën 3, vini re të vërtetat që mund të dimë 
kur kemi një dëshmi të Librit të Mormonit. Si dëshmon Libri i 
Mormonit për këto të vërteta?
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• Mendoni për disa nga “problemet e shoqërisë së sotme” (pjesa 4). 
Në ç’mënyra mund të na ndihmojë Libri i Mormonit që të gjejmë 
zgjidhje për këto probleme? Cilat janë disa fragmente në Librin e 
Mormonit që ju kanë ndihmuar në rastet e sfidave vetjake?

• Përsiatni historitë në pjesën 5. Nëse dikush do t’ju pyeste rreth 
Librit të Mormonit, çfarë do të mund të thoshit rreth mënyrës se 
si ka ndikuar në jetën tuaj?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Isaia 29:9–18; 1 Nefi 13:35–41; 2 Nefi 29:6–9; Moroni 10:27–29; 

DeB 20:8–12; 42:12–13

Ndihmë për Studimin
“Jam mirënjohës për theksimin e leximit të shkrimeve të shenjta. 

Shpresoj që për ju kjo do të bëhet diçka shumë më e këndshme se 
një detyrë; që, përkundrazi, do t’ju ndihmojë të krijoni një dashuri 
të thellë për fjalën e Perëndisë. Ju premtoj se, ndërsa lexoni, mendja 
juaj do të ndriçohet dhe shpirti juaj do të lartësohet. Në fillim, ai 
mund të duket i mërzitshëm, por do të shndërrohet në një përvojë 
të mrekullueshme me mendime dhe fjalë të gjërave hyjnore” (Gor-
don B. Hinckley, “The Light within You”, Ensign, maj 1995, f. 99).

Shënime
 1. “Gifts to Bring Home from the Mission 

Field”, New Era, mars 2007, f. 2.
 2. Në Sheri L. Dew, Go Forward with 

Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), f. 100.

 3. “Let Virtue Garnish Thy Thoughts 
Unceasingly”, Ensign ose Liahona, maj 
2007, f. 116.

 4. “Inspirational Thoughts”, Ensign, korrik 
1998, f. 2.

 5. “The Great Things Which God Has 
 Revealed”, Ensign ose Liahona, maj 
2005, f. 82.

 6. “The Symbol of Our Faith”, Ensign, prill 
2005, f. 4; duke cituar faqen e titullit të 
Librit të Mormonit.

 7. “Excerpts from Recent Addresses of 
President Gordon B. Hinckley”, Ensign, 
korrik 1997, f. 72.

 8. “Believe His Prophets”, Ensign, maj 
1992, f. 51.

 9. “An Angel from on High, the Long, 
Long Silence Broke”, Ensign, nëntor 
1979, f. 7.

 10. “Four Cornerstones of Faith”, Ensign, 
shkurt 2004, f. 6; duke cituar faqen e 
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 11. Në Heroes from the Book of Mormon 
(1995), f. 198.

 12. “The Power of the Book of Mormon”, 
Ensign, qershor 1988, f. 6.

 13. “The Power of the Book of Mormon”, 
f. 4.

 14. “Four Cornerstones of Faith”, f. 5.
 15. “The Power of the Book of Mormon”, 

f. 5.
 16. “The Power of the Book of Mormon”, 

f. 2, 4.
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f. 6.
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Vazhdoni në Procesin e 
Shkëlqyer të të Mësuarit

“Ne duhet të vazhdojmë të rritemi. Ne duhet të 
mësojmë në mënyrë të vazhdueshme. Është një 
mandat i dhënë në mënyrë hyjnore që ne duhet 

të vazhdojmë ta shtojmë njohurinë tonë.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

“Më pëlqen shumë të mësoj”, tha Presidenti Gordon B. Hinkli. 
“E shijoj çdo mundësi për të marrë njohuri. Në të vërtetë, unë 
besoj dhe e kam mbështetur fuqimisht, gjatë gjithë jetës sime, 
vazhdimin e arsimimit – për veten time dhe për të tjerët. .  .  . 
Nga këndvështrimi im, të mësuarit është si çështje praktike edhe 
çështje shpirtërore.” 1

Bashkëshërbyesit me Presidentin Hinkli në udhëheqjen e Kishës 
mrekulloheshin nga dhuntia e tij për grumbullimin e njohurisë 
dhe zbatimin e saj në punën e tij. Plaku Robert D. Hejls, i Kuo-
rumit të Dymbëdhjetë Apostujve, vërejti: “Nuk kam takuar kurrë 
një njeri që mund të informohet kaq mirë nëpërmjet leximit dhe 
nëpërmjet kontaktit me njerëz. Kur ai kalon një mbrëmje duke 
darkuar me dikë, ai largohet duke mësuar diçka nga njohuritë e 
veçanta të atij individi.” Plaku Nil A. Maksuell, gjithashtu i Kuo-
rumit të Dymbëdhjetë Apostujve, tha: “Ajo që e bën Presidentin 
Hinkli të veçantë, është se ai e mban mend atë që ka lexuar, dhe 
e distilon atë që ai dëshiron të mbajë. I tiji është një intelekt i 
harmonizuar. Ai mund të mbështetet tek ajo që di, për të marrë 
vendime të kujdesshme.” 2

Në përpjekjet e tij të përhershme për të mësuar dhe për ta për-
mirësuar veten, Presidenti Hinkli ndoqi shembullin e prindërve të 
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“kërkoni të mësoni, madje me anë të studimit dhe 
gjithashtu me anë të besimit” (Deb 88:118).
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tij. Ai tregoi rrëfimin vijues të mënyrës se si i ati, Brajënt S. Hinkli, 
ishte zotuar për të mësuar:

“Kur ai ishte afërsisht në moshën që unë jam tani, ai kishte dalë 
në pension të plotë. Por ishte aktiv. Jetonte në një shtëpi mjaft të 
thjeshtë, por të rehatshme në një zonë rurale. Kishte një pemishte 
rreth tij dhe kënaqej kur ua shpërndante frutat [të tjerëve]. Oborri i 
shtëpisë së tij përfshinte lëndina, shkurre dhe pemë. Kishte një mur 
prej guri pak më shumë se gjysmë metri të lartë, që ndante njërin 
nivel nga tjetri. Sa herë që moti ishte i mirë, ai do të ulej mbi mur, 
me një kapelë të vjetër në kokë për t’i mbrojtur sytë nga dielli veror. 
Kur shkonim ta vizitonim, unë do të ulesha pranë tij. Me pak nxitje 
ai do të fliste për jetën e tij. . . .

Ai ishte mësues. Ai ishte një sipërmarrës i suksesshëm. Ai kryesoi 
mbi kunjin më të madh në Kishë, me më shumë se 15.000 anëtarë. 
Ai shërbeu si president misioni dhe në shumë funksione të tjera. 
Dhe tani ai ishte pensionist dhe ulej mbi mur. Ai ishte një lexues 
i jashtëzakonshëm me një bibliotekë të mahnitshme. Ai ishte një 
folës dhe shkrues i shkëlqyer. Thuajse deri në kohën që vdiq, pak 
përpara moshës 94 vjeç, ai lexonte dhe shkruante, dhe meditonte 
mbi njohurinë që kishte marrë.

Zbulova se, kur ulej mbi mur, në raste të caktuara edhe me orë të 
tëra në një ditë të ngrohtë, ai do të reflektonte mbi gjërat që kishte 
lexuar nga biblioteka e tij.

Mendoj se ai u plak hijshëm dhe për bukuri. Ai kishte librat e tij 
me thesaret e çmuara, që përmbanin mendimet e burrave dhe të 
grave të famshme të të gjitha kohëve. Ai kurrë nuk pushoi së mësuari 
dhe, kur ulej mbi mur, ai mendonte thellë për atë që kishte lexuar 
një natë më parë. . . .

. . . Përse po ju tregoj për një burrë plak dhe murin ku ai ulej? Po 
ju tregoj ngaqë mendoj se ka një mësim për secilin prej nesh. Ne nuk 
duhet të pushojmë kurrë së mësuari. Ne besojmë në përparimin e 
përjetshëm dhe se kjo jetë është një pjesë e përjetësisë, e cila duhet 
jetuar në mënyrë fitimprurëse deri në fund të saj.” 3
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Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Zoti dëshiron që ne të arsimohemi, në mënyrë 
që të mund të përparojmë individualisht 
dhe të japim një ndihmesë në shoqëri.

Ju i përkisni një kishe, e cila jep mësim për rëndësinë e arsimimit. 
Ju keni një mandat nga Zoti që ta stërvitni mendjen tuaj dhe zemrën 
tuaj, dhe duart tuaja. Zoti ka thënë: “[ Jepni] mës[im] me zell . . . për 
gjërat si në qiell, edhe në tokë dhe nën tokë; gjërat që kanë qenë, 
gjërat që janë, gjërat që duhet të ndodhin së shpejti, gjërat që janë 
në vendin tuaj, gjërat që janë jashtë; luftërat dhe ngatërresat e kom-
beve dhe gjykimet që janë mbi tokën; dhe një dije gjithashtu për 
vendet dhe për mbretëritë – me qëllim që ju të mund të përgatiteni 
në gjithçka” (DeB 88:78–80).4

Neve që jemi në këtë Kishë, na është dhënë një premtim i mre-
kullueshëm nga Zoti. Ai tha: “Ajo që është prej Perëndisë, është 
dritë; dhe ai që merr dritë e vazhdon në Perëndinë, merr më shumë 
dritë; dhe ajo dritë shkëlqen gjithnjë e më shumë, derisa dita është 
e plotë” (DeB 50:24).

Sa e mrekullueshme është kjo thënie! Ky është njëri prej vargjeve 
të mia më të parapëlqyera të shkrimeve të shenjta. Ai flet për rritjen, 
zhvillimin, përparimin që çon drejt perëndishmërisë. Ai shkon krah 
për krah me këto thënie të madhërishme: “Lavdia e Perëndisë është 
inteligjencë, ose, me fjalë të tjera, dritë dhe e vërtetë” (DeB 93:36); 
“Në qoftë se një njeri fiton më shumë dije dhe inteligjencë në këtë 
jetë, nëpërmjet zellit dhe bindjes, sesa një tjetër, ai do të ketë po aq 
më shumë përparësi në botën që vjen” (DeB 130:19). . . .

Çfarë sfide e madhe gjendet në këto thënie të mrekullueshme. 
Ne duhet të vazhdojmë të rritemi. Ne duhet të mësojmë në mënyrë 
të vazhdueshme. Është një mandat i dhënë në mënyrë hyjnore që 
ne duhet të vazhdojmë ta shtojmë njohurinë tonë. . . .

.  .  . Zoti na tha juve dhe mua: “Kërkoni nga librat më të mirë 
fjalët e urtësisë, kërkoni të mësoni, madje me anë të studimit dhe 
gjithashtu me anë të besimit. . . . Organizoni veten tuaj. . . . Pushoni 
së qenuri përtacë” (DeB 88:118–119, 124).5
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Zoti dëshiron që ju ta stërvitni mendjen dhe duart tuaja, cilado 
qoftë fusha juaj e zgjedhur. Qoftë nëse është riparimi i frigoriferë-
ve, apo puna e një kirurgu të aftë, ju duhet të trajnoheni. Kërkoni 
shkollimin më të mirë të mundshëm. Bëhuni një punëtor me 
integritet moral në të ardhmen që shtrihet përpara jush. .  .  . Ju 
do t’i sillni nder Kishës dhe do të bekoheni bujarisht për shkak 
të atij trajnimi.

Nuk mund të ketë dyshim, asnjë dyshim, se arsimimi të shpërblen. 
Mos i bini shkurt në jetë. Nëse e bëni këtë, ju do t’i shihni vazhdi-
misht pasojat e mosmarrjes së arsimimit.6

Nuk është e mjaftueshme që thjesht të jetojmë, thjesht të mbije-
tojmë. Është e detyrueshme që secili prej nesh ta përgatitë veten e 
tij për të bërë diçka të vlefshme në shoqëri – të marrë gjithnjë e më 
shumë dritë, në mënyrë që drita jonë vetjake të mund të ndihmojë 
për të ndriçuar një botë të errët. Dhe kjo është bërë e mundur në-
përmjet të mësuarit, nëpërmjet arsimimit të vetes sonë, nëpërmjet 
përparimit dhe rritjes si në mendje dhe në shpirt.7

“Filloni herët që t’i ekspozoni fëmijët ndaj librave.”
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2
Me planifikim dhe vetëdisiplinim, prindërit mund të 

krijojnë një atmosferë të të mësuarit në shtëpitë e tyre.

Sa gjë mrekullisht interesante është që t’i shohësh mendjet e reja 
të tendosen dhe forcohen. Unë jam një njeri i cili e vlerëson shumë 
potencialin e pafund të televizionit për mirë. Por jam gjithashtu një 
njeri që e qorton çuarjen e tmerrshme dëm të kohës dhe mundësive, 
teksa fëmijët në disa shtëpi shohin orë pas ore, atë që as nuk të jep 
dritë as nuk të forcon.

Kur isha djalosh, ne jetonim në një shtëpi të madhe e të vjetër. 
Njëra prej dhomave quhej biblioteka. Ajo kishte një tryezë të for-
të dhe një llambë të mirë, tri apo katër karrige të rehatshme me 
ndriçim të mirë dhe libra në raftet që shtriheshin përgjatë mureve. 
Kishte shumë vëllime – blerjet e babait dhe të nënës sime gjatë një 
periudhe kohe prej shumë vitesh.

Ne kurrë nuk na detyruan që t’i lexonim ata, por ata u vendo-
sën atje ku ishin për kollaj dhe ku ne mund t’i merrnim sa herë që 
dëshironim.

Ishte qetësi në atë dhomë. Dihej se ishte një vend studimi.

Kishte edhe revista – revista të Kishës dhe dy ose tri revista të tjera 
të mira. Kishte libra historie dhe letërsie, libra për çështje teknike, 
fjalorë, një komplet enciklopedish dhe një atlas të botës. Në atë 
kohë, natyrisht, nuk kishte televizor. Radioja u shpik ndërkohë që po 
rritesha. Por kishte një mjedis, një mjedis të të mësuarit. Nuk dua që 
ju të besoni se ne ishim studiues të mëdhenj. Por ne u ekspozuam 
ndaj literaturës së mrekullueshme, ideve të mëdha nga mendimtarë 
të mëdhenj dhe gjuhës së burrave e grave që mendonin shumë dhe 
shkruanin bukur.

Në kaq shumë prej shtëpive tona sot, nuk ka mundësi për një 
bibliotekë të tillë. Shumica e familjeve janë të kufizuara në hapësirë. 
Por me planifikim mund të gjendet një qoshe, mund të gjendet një 
zonë që të bëhet si kënd largimi nga zhurmat përreth nesh, ku një 
njeri mund të ulet dhe të lexojë, dhe të mendojë. Është një gjë e 
mrekullueshme të kesh një tavolinë pune ose tryezë, qoftë ajo fare 
e thjeshtë, mbi të cilën gjenden veprat standarde të Kishës, disa 
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libra të mirë, revistat e botuara nga Kisha dhe gjëra të tjera të denja 
për leximin tonë.

Filloni herët që t’i ekspozoni fëmijët ndaj librave. Nëna që nuk 
arrin t’u lexojë fëmijëve të saj të vegjël, u prish punë atyre dhe 
vetes së saj. Kërkon kohë, po, shumë kohë. Kërkon vetëdisiplinë. 
Kërkon që t’i organizojmë dhe llogaritim minutat dhe orët e ditës. 
Por nuk do të jetë kurrë e mërzitshme që t’i shikoni mendjet e reja 
të arrijnë të njohin personalitete, shprehje dhe ide. Leximi i mirë 
mund të bëhet një histori dashurie, shumë herë më i frytshëm në 
pasoja afatgjata sesa shumë veprimtari të tjera në të cilat fëmijët e 
përdorin kohën e tyre. . . .

Prindër, . . . lërini fëmijët tuaj që të ekspozohen ndaj mendjeve të 
mëdha, ideve të mëdha, të vërtetës së përjetshme dhe atyre gjërave 
të cilat do t’i forcojnë dhe nxitin për mirë. . . . Përpiquni të krijoni 
brenda shtëpisë suaj një atmosferë të të mësuarit dhe të zhvillimit 
që do të vijë prej tij.8

3
Arsimimi hap dyert e mundësive për rininë 

dhe të rinjtë në moshë madhore.

Kjo është dita e madhe e mundësive për ju të rinj, kjo kohë e 
mrekullueshme për të qenë mbi tokë. Ju qëndroni në kulmin e të 
gjitha epokave të kaluara. Ju jeni ekspozuar ndaj gjithë diturisë 
së të gjithë atyre që kanë ecur në tokë, ku ajo dituri po distilohet 
në drejtimet ku ju mund të fitoni njohuri në një kohë relativisht të 
shkurtër, atë njohuri të cilën njerëzit e patën të vështirë ta mësonin 
gjatë gjithë shekujve të kaluar. Mos e nënvlerësoni vetveten. Mos 
e humbisni mundësinë tuaj të madhe. Ndiqeni atë, punoni me të, 
studioni shumë.9

Është shumë e rëndësishme që ju të rinj dhe të reja të merrni 
gjithë arsimimin e mundshëm. . . . Arsimimi është çelësi që do të 
hapë dyert e mundësive për ju. Ia vlen të sakrifikosh për të. Ia vlen 
të punosh për të dhe, nëse e stërvitni mendjen tuaj dhe duart tuaja, 
ju do të jeni të aftë që t’i jepni një ndihmesë të madhe shoqërisë 
ku bëni pjesë, dhe ju do të mund të jeni një shembull i nderuar i 
Kishës në të cilën jeni anëtar. Vëllezërit dhe motrat e mia të reja e të 
dashura, përfitoni nga çdo mundësi arsimore që mund të përballoni, 
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dhe ju etër e nëna, nxitini bijtë e bijat tuaja që të marrin një arsimim 
që do ta bekojë jetën e tyre.10

Ndoshta ju nuk keni i fondet për të bërë gjithë shkollimin që do 
të dëshironit. Përdorini në maksimum paratë tuaja dhe përfitoni 
nga bursat, ndihmat financiare dhe huatë brenda mundësive tuaja 
për t’i shlyer ato.11

Nuk ka rëndësi se çfarë doni të bëheni për aq kohë sa kjo është 
e ndershme. Një mekanik makine, një murator, një hidraulik, një 
elektricist, një mjek, një avokat, një tregtar, por jo një hajdut. Por 
çfarëdo që të jeni, përfitoni nga mundësia që të trajnoheni për të 
dhe bëni më të mirën nga ajo mundësi. Shoqëria do t’ju shpërblejë 
sipas vlerës suaj kur e kupton atë vlerë. Tani është dita e madhe e 
përgatitjes për secilin prej jush. Nëse do të thotë që të sakrifikoni, 
atëherë sakrifikoni. Ajo sakrificë do të bëhet investimi më i mirë që 
keni bërë ndonjëherë, sepse ju do të korrni të ardhura prej saj në 
të gjitha ditët e jetës suaj.12

E nxit secilën prej të rejave këtu që të bëjë gjithë shkollimin që 
mund të bëjë. Do të keni nevojë për të në botën ku do të hyni. 
Jeta po bëhet jashtëzakonisht konkurruese. . . . Bota po ndryshon 
dhe është kaq shumë e rëndësishme që ne ta përgatitim veten tonë 
për të ecur me atë ndryshim. Por ka një anë të mirë të të gjithë 
kësaj. Asnjë brez tjetër në gjithë historinë nuk u ka dhënë grave 
kaq shumë mundësi. Objektivi juaj i parë duhet të jetë një martesë 
e lumtur, e vulosur në tempullin e Zotit dhe e ndjekur nga rritja 
e një familjeje të mirë. Arsimimi mund t’ju përgatitë më mirë për 
realizimin e atyre idealeve.13

Ka përgjegjësi të jashtëzakonshme për gratë në Kishë si edhe në 
komunitet, të cilat janë në përputhje dhe në harmoni të plotë me 
martesën, mëmësinë dhe rritjen e fëmijëve të mirë e të aftë.14

I gjithë spektri i përpjekjeve njerëzore tani është i hapur për gratë. 
Nuk ka asgjë që ju nuk mund ta bëni, nëse e ndani mendjen për ta 
bërë atë. Ju mund të përfshini në ëndërrimet tuaja për gruan që do 
të doni të jeni, një përfytyrim të një gruaje që është e kualifikuar për 
t’i shërbyer shoqërisë dhe për të dhënë një ndihmesë domethënëse 
në botën ku ajo do të jetë pjesë.15



k a P i T U l l i  1 7

251

Jam mirënjohës që grave sot u janë dhënë të njëjtat mundësi [si 
burrave] që të studiojnë për shkenca, zanate dhe çdo aspekt tjetër të 
dijes njerëzore. Juve keni po aq të drejta sa edhe burrat për Shpirtin 
e Krishtit, i cili e ndriçon çdo burrë dhe grua që vjen në botë. (Shih 
DeB 84:46.) Jepuni përparësi martesës dhe familjes, por ndiqni edhe 
programe arsimore që do t’ju çojnë drejt një pune të kënaqshme 
dhe një punësimi frytdhënës në rast se nuk martoheni, apo drejt një 
lloji sigurie dhe përmbushjeje në rast se martoheni.16

Ju [të rinj] përballeni me sfida të mëdha që shtrihen përpara jush. 
Ju po futeni në një botë me një konkurrencë të ashpër. Ju duhet të 
merrni gjithë arsimimin e mundshëm. Zoti na ka udhëzuar lidhur 
me rëndësinë e arsimimit. Ai do t’ju kualifikojë për mundësi më të 
mëdha. Ai do t’ju përgatitë që të bëni diçka të vlefshme në botën e 
madhe të mundësive që shtrihen përpara jush. Nëse mund të shkoni 
në universitet dhe kjo është dëshira juaj, atëherë bëjeni atë. Nëse nuk 
keni dëshirë të shkoni në universitet, atëherë shkoni në një shkollë 
profesionale apo biznesi për t’i përmirësuar aftësitë tuaja dhe për 
ta rritur kapacitetin tuaj.17

Shpresoj se ju [të rinj] do t’i shihni mundësitë arsimore që keni, 
si një bekim të madh. E di që është rraskapitëse. E di që është e 
vështirë. E di që ka raste kur ju shkurajoheni. E di që ka raste kur 
e pyetni veten tuaj përse po e bëni këtë. Por vazhdoni, vazhdoni të 
këmbëngulni dhe vazhdoni të mësoni. Ju kurrë nuk do të pendoheni 
për aq kohë sa jetoni, por do ta llogaritni si një bekim të madh.18

4
Shkollimi i shpirtit është po aq i rëndësishëm, në 

mos më shumë, sa edhe shkollimi i mendjes.

Jam i mrekulluar nga fuqitë e mëdha të njohurisë që shfaqen në 
kohën tonë. Nuk ka pasur kurrë më parë kaq shumë njerëz të arsi-
muar në diturinë e botës. Sa gjë e fuqishme është – shkollimi intensiv 
i një përqindjeje të madhe të të rinjve në botë, të cilët mblidhen çdo 
ditë te këmbët e mësuesve për të grumbulluar njohuri nga të gjitha 
epokat e njeriut.

Shtrirja e asaj njohurie është mahnitëse. Ajo përfshin yjet e gjithë-
sisë, gjeologjinë e tokës, historinë e kombeve, kulturën dhe gjuhën 
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e popujve, veprimet e qeverive, ligjet e tregtisë, lëvizjen e atomit, 
funksionet e trupit dhe çuditë e mendjes.

Me kaq shumë njohuri në dispozicion, një njeri do të mendonte 
se bota mund të jetë shumë mirë pranë një gjendjeje përsosurie. 
Prapëseprapë, ne vazhdimisht vihemi në dijeni për anën tjetër të 
monedhës – të sëmundjes së shoqërisë, të grindjeve dhe shqetësi-
meve që sjellin mjerim në jetën e miliona njerëzve.

Çdo ditë ne vihemi gjithnjë e më shumë në dijeni të faktit se jeta 
është më shumë sesa shkencë dhe matematikë, më shumë sesa 
histori dhe letërsi. Nevojitet një arsimim tjetër, pa të cilin thelbi i të 
mësuarit laik mund të çojë vetëm në shkatërrim. Unë i referohem 
arsimimit të zemrës, të ndërgjegjes, të karakterit, të shpirtit – këto 
aspekte të papërcaktuara të personalitetit tonë të cilat e përcaktojnë 
me kaq qartësi atë që ne jemi dhe atë që bëjmë në marrëdhëniet 
tona me njëri- tjetrin.

. . . Ndërsa shërbeja në Angli si misionar, unë shkova te YMCA 
[SHRK] (Shoqëria e të Rinjve të Krishterë) në Londrën Qendrore. 
Mendoj se ajo ndërtesë e vjetër ka kohë që nuk është më, por nuk 

“Në gjithë studimin tonë, ne duhet të kërkojmë njohuri për Mësuesin.”
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mund t’i harroj kurrë fjalët me të cilat përballeshin vizitorët në holl 
sa herë që ata hynin. Ato ishin fjalët e Solomonit: “Edhe sikur të 
humbasësh ato që ke, fito diturinë”. (Fjalët e Urta 4:7.)

Dituri për çfarë? Dituri për veten tonë, për qëllimet e jetës, për 
marrëdhënien tonë me Perëndinë, i cili është Ati ynë, për parimet 
e mëdha të dhëna në mënyrë hyjnore që për shekuj kanë siguruar 
muskujt e përparimit të vërtetë të njeriut! . . .

Ndërsa i ndjekim studimet tona laike, le t’i shtojmë jetës sonë edhe 
edukimin e Shpirtit. Nëse e bëjmë këtë, Perëndia do të na bekojë 
me atë paqe dhe me ato bekime që vijnë vetëm prej Tij.19

Jezusi tha: “Mësoni nga unë. . . . Sepse zgjedha ime është e ëmbël 
dhe barra ime është e lehtë.” (Mateu 11:29–30.)

Do të doja t’ju sugjeroja që ta ndjekim atë urdhër të dhënë nga 
Biri i Perëndisë. Në gjithë studimin tonë, le të mësojmë edhe për 
Të. Në gjithë studimin tonë, ne duhet të kërkojmë njohuri për Më-
suesin. Ajo njohuri do ta plotësojë në një mënyrë të mrekullueshme 
formimin tonë laik dhe do të na japë karakter dhe një plotësi jete 
që nuk mund të vijë në mënyrë tjetër.20

Ju sfidoj që të mos harroni kurrë se shkollimi i shpirtit është po 
aq i rëndësishëm, në mos më shumë, sa edhe shkollimi i mendjes.21

Programi ynë i shkëlqyer i arsimimit në Kishë ecën përpara. Puna 
e trajnimit të studentëve nëpërmjet programit të seminarit dhe insti-
tutit po zgjerohet në mënyrë të vazhdueshme. . . . Ju që keni qenë 
marrësit e këtij programi, e dini vlerën e tij të jashtëzakonshme. Ne 
i nxitim të gjithë ata, për të cilët ai është në dispozicion, që të për-
fitojnë prej tij. Ne nuk ngurrojmë të premtojmë se njohuria juaj për 
ungjillin do të rritet, besimi juaj do të forcohet dhe ju do të krijoni 
shoqëri të mrekullueshme.22

Le ta marrim mbi vete emrin e Zotit dhe pastaj, me besim, le 
të shkojmë përpara për të shpërndarë sipas rëndësisë atë që do 
të ndikojë në jetën e njerëzimit dhe do t’i sjellë paqe dhe gëzim 
botës. Bota ka nevojë për një brez burrash e grash të mësuar dhe 
me ndikim, të cilët mund të ngrihen dhe do të ngrihen, dhe me 
sinqeritet e pa asnjë dyshim do të shpallin se Perëndia jeton dhe se 
Jezusi është Krishti.23
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5
Pavarësisht nga mosha që kemi, ne mund 
të fitojmë njohuri, të grumbullojmë urtësi 

dhe të vazhdojmë të rritemi.

Ç’gjë e mrekullueshme është të mësuarit, procesi me anë të të 
cilit njohuria e grumbulluar e shekujve është përmbledhur dhe për-
zgjedhur në mënyrë të atillë që, për një periudhë të shkurtër kohe, 
ne të mund të mësojmë atë që më parë mësohej vetëm nëpërmjet 
detyrave të gjata të kërkimit dhe praktikës.

Arsimimi është procesi i shkëlqyer i shndërrimit, sipas të cilit njo-
huria abstrakte bëhet një veprimtari e dobishme dhe frytdhënëse. 
Është diçka që nuk duhet të ndalojë kurrë. Pavarësisht nga mosha 
jonë, ne mund të fitojmë njohuri dhe ta përdorim atë. Ne mund të 
grumbullojmë urtësi dhe të përfitojmë prej saj. Ne mund të argëto-
hemi nëpërmjet mrekullisë së leximit e të ekspozimit ndaj arteve 
dhe t’i shtojmë bekimet dhe përmbushjen e të jetuarit. Sa më shumë 
plakem, aq më shumë kënaqem me fjalët e shkrimtarëve mendimta-
rë, të lashtë dhe bashkëkohorë dhe shijoj atë që ata kanë shkruar.24

Asnjëri prej nesh . . . nuk di mjaftueshëm. Procesi i të mësuarit 
është një proces i pambarim. Ne duhet të lexojmë, duhet të vëzhgoj-
më, duhet të përvetësojmë dhe duhet të përsiatim mbi atë ndaj së 
cilës ne e ekspozojmë mendjen tonë. . . . Unë besoj te përmirësimi. 
Unë besoj te rritja. . . .

Vazhdoni të rriteni, vëllezërit dhe motrat e mia, pavarësisht në se 
jeni tridhjetë apo shtatëdhjetë vjeç. Zelli juaj për ta bërë këtë gjë do 
të bëjë që vitet të kalojnë më shpejt sesa ju mund të dëshironi, por 
ato do të mbushen me një gjallëri të këndshme dhe të mrekullue-
shme që do t’i japë shije jetës suaj dhe fuqi mësimdhënies suaj.25

Në lindje të [Universitetit “Brigam Jang” në Provo të Jutës], fill pas 
tij, është një mal. Jam i bindur se [shumë njerëz] e kanë parë atë mal 
dhe kanë menduar: “Sikur thjesht të ngjitesha në majë të tij, do të 
ishte interesante të shikoja luginën që është në anën tjetër”. Por ata 
prej jush që e kanë bërë atë ngjitje, kanë zbuluar se lugina është 
vetëm një ultësirë e vogël e disi e cekët dhe se më tej ka shumë 
male të tjera më të larta për të ngjitur.
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Shpresoj që të jetë kështu edhe me ju. . . . Ju do të kuptoni se, 
ndërsa përvoja juaj e të mësuarit [mund të ketë] qenë e mrekullu-
eshme, përpara ka mundësi dhe sfida edhe më të mrekullueshme. 
Shtojeni depon tuaj të informacionit, rriteni njohurinë tuaj, vazhdoni 
procesin e mrekullueshëm të të mësuarit.26

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Përse është e rëndësishme që të “marr[im] gjithnjë e më shumë 

dritë” nëpërmjet arsimimit? (Shih pjesën 1.) Si mund të na ndih-
mojë të mësuarit për të përparuar individualisht? Si mund të na 
ndihmojë të mësuarit “për të ndriçuar një botë të errët”?

• Rishikoni rrëfimin e Presidentit Hinkli për mënyrën se si prin-
dërit e tij krijuan një atmosferë të të mësuarit në shtëpinë e tyre 
(shih pjesën 2). Si mund t’i ndihmojmë fëmijët që të zhvillojnë 
dashuri për të mësuarin? Si mund t’i ndihmojmë fëmijët që të 
dëshirojnë të kërkojnë të mësojnë nga burimet që i ndriçojnë 
dhe i nxitin për mirë?

• Në ç’mënyrë arsimimi i “hap dyert e mundësive” për rininë dhe 
të rinjtë e rritur? (Shih pjesën 3.) Si mund të jenë të shkathët të 
rinjtë dhe të rinjtë e rritur, për të përfituar nga mundësitë për 
arsimim?

• Si do ta shpjegonit kuptimin e frazës “shkollimi i shpirtit”? (Shih 
pjesën 4.) Si mund ta arsimojmë zemrën, karakterin dhe shpirtin? 
Në jetën tuaj, si e kanë plotësuar njëri- tjetrin të mësuarit shpirtëror 
dhe të mësuarit laik?

• Përse duhet të vazhdojmë të mësojmë gjatë gjithë jetës sonë? 
(Shih pjesën 5.) Si mund të ruajmë gjatë gjithë jetës një dashuri 
për të mësuarin? Çfarë keni mësuar kohët e fundit që ka qenë 
veçanërisht e vlefshme për ju?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Fjalët e Urta 1:5; 2 Pjetër 1:1–8; 2 Nefi 9:28–29; 28:29–30; DeB 

6:7; 90:15; 131:6; 136:32–33
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Ndihmë për Mësimdhënien
Një ide për të nxitur diskutimin rreth mësimeve të Presidentit 

Hinkli është që t’u kërkoni pjesëmarrësve të tregojnë atë që kanë 
mësuar nga studimi i tyre vetjak i kapitullit (shih faqet vi–vii në këtë 
libër për ide shtesë).
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Virtyti – një Gur Themeli 
mbi të Cilin Duhet ta 
Ndërtojmë Jetën Tonë

“Ju jeni, secili prej jush, fëmijë të një Ati hyjnor në 
Qiell. Ju u krijuat sipas modelit të Tij në shëmbëlltyrën 

e Krijuesit tuaj. Trupi juaj është i shenjtë. Ai është 
tempulli i shpirtit tuaj. Mos e ndotni me mëkat.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

Duke u folur studentëve në Universitetin “Brigam Jang” në vitin 
2007, Presidenti Gordon B. Hinkli tha:

“Para ca kohësh vura re një gjë shumë interesante. Në  
Solt- Lejk- Siti, herët një mëngjes të shtune, ndërtesa e Bankës Key 
[Ki] u shkatërrua me një seri lëndësh plasëse të vendosura mirë. 
Gjithçka ndodhi në tri ose katër sekonda, me një re të madhe 
pluhuri që u shtri deri në veriperëndim. Procesi quhet brenda-
shpërthim, në dallim nga shpërthimi.

Ndërtesa qe ndërtuar pothuaj 30 vjet më parë. Mendoj se ndërtimi 
zgjati për një periudhë të paktën një, ndoshta dyvjeçare. Tani ajo u 
zhduk brenda pak sekondash.

Kjo, miqtë e mi, është historia e shumë njerëzve. Ne i rritim ata 
me shumë kujdes për një periudhë kohe. Pastaj ne e gjejmë veten 
tonë në rrethana shumë të vështira. Bëhen gabime. Dëlirësia rre-
zikohet. Ka një brendashpërthim dhe gjithçka që mbetet është një 
sasi pluhuri.

M’u kujtua kjo gjë kur më erdhën ndër mend një i ri dhe e re 
që erdhën në zyrën time. Ai ishte një djalë i pashëm dhe ajo ishte 
një vajzë e bukur. Ata ishin studentë universiteti. E ardhmja e tyre 
dukej e shndritshme dhe e bukur. Por ata iu dorëzuan tundimit. . . .
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Presidenti Gordon b. Hinkli këshilloi: “le të jetë virtyti një 
gur themeli mbi të cilin duhet ta ndërtoni jetën tuaj”.
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Sytë e tyre u mbushën me lot ndërsa biseduan me mua. Por nuk 
mund t’ia mbathnin nga realiteti që ishte përballë tyre. Jeta e tyre 
kishte përjetuar një brendashpërthim dhe një kullë ëndrrash ishte 
shkallmuar.

Mos lejoni që kjo t’ju ndodhë edhe juve. Mos dështoni për të 
arritur potencialin tuaj duke vënë në rrezik zotimin tuaj ndaj moral-
shmërisë. Ju jeni, secili prej jush, fëmijë të një Ati hyjnor në Qiell. Ju 
u krijuat sipas modelit të Tij në shëmbëlltyrën e Krijuesit tuaj. Trupi 
juaj është i shenjtë. Ai është tempulli i shpirtit tuaj. Mos e ndotni 
me mëkat.

Tani, duke iu referuar ilustrimit të kullës që u shemb, unë ju kujtoj 
se në vend të saj do të ndërtohet një ndërtesë e re dhe e bukur. Në 
mënyrë të ngjashme, ata që kanë bërë shkelje, mund të kthehen 
te Shëlbuesi i tyre, te Shpëtimtari ynë Jezu Krishti, dhe, nëpërmjet 
fuqisë së Shlyerjes së Tij, të bëhen të pastër dhe të përtëritur sërish.” 1

Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Të jetuarit në mënyrë të virtytshme sjell bekime 
të mrekullueshme dhe të jashtëzakonshme.

Nuk ka gjë më të mahnitshme në gjithë këtë botë sesa virtyti. 
Ai ndriçon pa e humbur shkëlqimin. Është i çmuar dhe i bukur. 
Nuk ka çmim për të. Nuk mund të blihet apo të shitet. Është fryt i 
vetëkontrollit.

. . . Zoti na ka dhënë një urdhër të mrekullueshëm. Ai tha: “Vir-
tyti duhet t’i stolisë mendimet e tua pa pushim” (DeB 121:45). Ky 
bëhet një urdhërim që duhet respektuar me zell dhe disiplinë. Dhe 
atij i bashkëngjitet premtimi i bekimeve të mrekullueshme dhe të 
jashtëzakonshme. Ai u ka thënë atyre që jetojnë virtytshëm:

“Atëherë do të forcohet vetëbesimi yt në prani të Perëndisë. . . .

Fryma e Shenjtë do të jetë shoqëruesi yt i vazhdueshëm dhe 
skeptri yt një skeptër i pandryshueshëm i drejtësisë dhe së vërtetës; 
dhe sundimi yt do të jetë një sundim i përjetshëm dhe, pa mënyra 
detyruese, ai do të rrjedhë tek ty përherë e përgjithmonë” (DeB 
121:45–46).
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A mund të ketë premtim më të madh ose më të bukur se ky? 2

A ka një arsye të vlefshme për virtytin? Ai është e vetmja mënyrë 
për t’u çliruar nga keqardhja. Paqja e ndërgjegjes, e cila rrjedh prej 
kësaj, është e vetmja paqe vetjake që nuk është e rreme.

Dhe përtej gjithë kësaj është premtimi i pandryshueshëm i Perën-
disë ndaj atyre që ecin në virtyt. Duke folur në mal, Jezusi i Nazaretit 
shpalli: “Lum ata që janë të pastër në zemër, sepse ata do ta shohin 
Perëndinë” (Mateu 5:8). Ajo është një besëlidhje, e bërë nga Ai që 
ka fuqinë për ta përmbushur.3

Ju duhet ta pranoni, ju duhet ta pranoni se, që të dyja, përvoja 
dhe urtësia hyjnore, e diktojnë virtytin dhe pastërtinë morale si 
mënyra që të çon drejt forcës së karakterit, paqes në zemër dhe 
lumturisë në jetë.4

Le të jetë virtyti një gur themeli mbi të cilin duhet ta ndërtoni 
jetën tuaj.5

2
Kur ngrihemi mbi ndyrësinë dhe pamoralshmërinë 

e botës, ne gëzojmë lumturi, siguri dhe 
paqe më të madhe të mendjes.

Teksa hedhim vështrimin kudo në botë, duket se morali në për-
gjithësi është flakur tutje. Dhunimi i standardeve të vjetra është bërë 
i zakonshëm. Studimet, njëri pas tjetrit, tregojnë se ka ndodhur një 
braktisje e atyre parimeve që kanë dhënë prova me kalimin e kohës. 
Disiplinimi i vetes është harruar dhe kënaqësia në shthurjen morale 
është bërë tepër e përhapur.

Por, miqtë e mi të dashur, ne nuk mund ta pranojmë atë që është 
bërë e zakonshme në botë. Standardi juaj, si anëtarë të kësaj Kishe, 
është një standard më i lartë dhe më kërkues. Ai shpall si një zë nga 
Sinai që ti nuk do të përfshihesh në këtë gjë. Ju duhet t’i kontrolloni 
dëshirat tuaja.6

Fjalët e Palit drejtuar shenjtorëve korintas janë po aq të zbatue-
shme për ne sot siç ishin për ata të cilëve ai u shkroi. Tha ai:

“A nuk e dini ju se jeni tempulli i Perëndisë dhe se Fryma e Pe-
rëndisë banon në ju?
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Në qoftë se dikush e prish tempullin e Perëndisë, Perëndia do ta 
prishë atë, sepse tempulli i Perëndisë, i cili jeni ju, është i shenjtë” 
(1 Korintasve 3:16–17).7

Sërish këshilla e Palit për Timoteun: “Ruaje veten të pastër” 
(1 Timoteut 5:22).

Ato janë fjalë të thjeshta. Por janë gjithmonë shumë të rëndësish-
me. Në fakt, Pali po thotë që t’u rrini larg atyre gjërave që do t’ju 
shembnin dhe shkatërronin shpirtërisht. Qëndroni larg shfaqjeve 
televizive që ju çojnë në mendime të papastra dhe fjalor të papas-
tër. Qëndroni larg materialeve filmike që do t’ju çojnë në mendime 
të liga. Ato nuk do t’ju ndihmojnë. Ato vetëm sa do t’ju lëndojnë. 
Qëndroni larg librave dhe revistave që janë të fëlliqura dhe të ndyra 
në atë që thonë dhe portretizojnë. Ruajeni veten të pastër.8

Martesa është e shuguruar nga Perëndia, martesa midis një burri 
dhe një gruaje. Është institucioni sipas të cilit Ai përcaktoi se fëmijët 
duhej të vinin në botë. Marrëdhëniet seksuale në çfarëdo rrethanë 
tjetër bëhen shkelje dhe janë plotësisht në kundërshtim me mësimet 
e ungjillit të Jezu Krishtit.9

Ne besojmë në dëlirësi para martesës dhe besnikëri të plotë pas 
martesës. Kjo e përmbledh të gjithën. Kjo është mënyra për të qenë 

Dëlirësia është “mënyra për të qenë i lumtur në jetë”.
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i lumtur në jetë. Kjo është mënyra drejt kënaqësisë. Ajo sjell paqe 
për zemrën dhe paqe për shtëpinë.10

Asnjë familje nuk mund të ketë paqe, asnjë jetë nuk mund të jetë 
e lirë nga stuhitë e kundërshtisë nëse ajo familje dhe ajo shtëpi nuk 
janë ndërtuar mbi themelet e moralshmërisë, besnikërisë dhe respek-
tit të ndërsjellë. Nuk mund të ketë paqe atje ku nuk ka mirëbesim; 
nuk mund të ketë liri atje ku nuk ka besnikëri. Drita e ngrohtë e 
diellit të dashurisë nuk do të lindë nga moçali i shthurjes.11

Besoj se duhet të jetë bekimi i çdo fëmije që të lindë në një shtëpi 
ku ai fëmijë mirëpritet, edukohet, e duan dhe bekohet me prindër, 
një baba dhe një nënë, të cilët jetojnë me besnikëri ndaj njëri- tjetrit 
dhe ndaj fëmijëve të tyre. . . . Qëndroni të fortë kundër dinakërisë 
së botës. Krijuesit e argëtimit tonë, furnizuesit e shumë prej lite-
raturës sonë, duan që ju të besoni tjetër gjë. Urtësia e mbledhur e 
shekujve shpall me qartësi e siguri se lumturia më e madhe, siguria 
më e madhe, paqja më e madhe e mendjes, rezervuarët më të thellë 
të dashurisë provohen vetëm nga ata që ecin sipas standardeve të 
provuara nga koha, të virtytit përpara martese dhe besnikërisë së 
plotë gjatë martesës.12

Ne jetojmë në një botë me ndyrësi dhe pamoralshmëri, dhe tela-
she. Ngrihuni mbi të, qëndroni më lart, lëreni botën prapa jush dhe 
ecni ashtu si Zoti do që ju të ecni.13

3
Pornografia krijon varësi dhe të shkatërron, 

por ne mund të ngrihemi mbi të.

Ngurroj të flas për një temë të cilën e kam trajtuar më parë. E 
bëj në frymën e fjalëve të Almës, i cili tha: “Kjo është lavdia ime se 
ndoshta unë mund të jem një mjet në duart e Perëndisë, që të sjell 
ndonjë shpirt në pendim dhe ky është gëzimi im” (Alma 29:9).

. . . Flas për pornografinë në të gjitha mënyrat se si shfaqet ajo. 
. . . Ajo është djallëzore. Ajo është plotësisht në mospërputhje me 
frymën e ungjillit, me dëshminë vetjake të gjërave të Perëndisë. . . .

. . . Të gjithë ata që përfshihen, bëhen viktima. Fëmijët shfrytë-
zohen dhe jeta e tyre dëmtohet rëndë. Mendja e të rinjve çoroditet 
nga konceptet e rreme. Ekspozimi i vazhdueshëm çon në varësi, 
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që është pothuaj e pamundur për t’u ndërprerë. .  .  . Kaq shumë 
njerëz . . . zbulojnë se nuk mund ta lënë atë vetë. Energjitë e tyre 
dhe interesat e tyre harxhohen në kërkimin e tyre të kotë për këto 
materiale të rëndomta dhe të fëlliqura.

Jepet shfajësimi se është e vështirë ta shmangësh, se e kemi pi-
kërisht në majë të gishtave dhe se nuk ka ikje [prej saj].

Le të hamendësojmë se furtuna tërbohet dhe era vërshëllen, dhe 
bora ngrihet vorbull përreth jush. E gjeni veten të paaftë për ta nda-
luar atë. Por ju mund të visheni në mënyrë të përshtatshme dhe të 
kërkoni strehim, dhe stuhia nuk do të ketë ndikim te ju.

Në mënyrë të ngjashme, edhe pse interneti është i ngopur me 
materiale të ndyra, ju nuk keni pse t’i shikoni ato. Ju mund të tër-
hiqeni në strehën e ungjillit dhe të mësimeve të tij mbi pastërtinë 
dhe virtytin, dhe dëlirësinë e jetës.

E di se po flas në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të qartë. E bëj këtë 
sepse interneti e ka bërë pornografinë më gjerësisht të arritshme, 
duke shtuar atë që është në dispozicion në DVD dhe materiale filmi-
ke, në televizion dhe stendat e revistave. Ajo çon në fantazira që janë 
shkatërruese për respektin ndaj vetes. Ajo çon në marrëdhënie të 
ndaluara, shpesh në sëmundje dhe veprimtari abuzuese kriminale.14

Ju jetoni në një botë me tundime të tmerrshme. Pornografia, me 
fëlliqësinë e saj të ndyrë, derdhet mbi botën si një valë e tmerrshme 
gllabëruese. Është helm. Mos e shikoni apo lexoni atë. Do t’ju shka-
tërrojë nëse e bëni. Do t’ju heqë respektin për veten. Do t’ju grabisë 
ndjesitë e bukurive të jetës. Do t’ju shembë e do t’ju tërheqë në një 
batak mendimesh të liga dhe ndoshta në veprime të liga. Qëndroni 
larg saj. Shmangeni ashtu siç do të bënit me një sëmundje molepsë-
se, sepse është po aq vdekjeprurëse. Jini të virtytshëm në mendime 
dhe veprime.15

Ka shumë ndyrësi dhe epsh, dhe pornografi në këtë botë. Ne si 
shenjtorë të ditëve të mëvonshme duhet të ngrihemi mbi të dhe të 
jemi të vendosur kundër saj. Nuk mund ta përballoni që të përfshi-
heni në të. Ju thjesht nuk mund ta përballoni që të përfshiheni në 
të. Ju duhet ta mbani jashtë zemrës suaj. Ashtu si duhani, ajo krijon 
varësi dhe do t’i shkatërrojë ata që ngatërrohen me të. “Virtyti duhet 
t’i stolisë mendimet e tua pa pushim” [DeB 121:45].16
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4
Me disiplinë dhe përpjekje, ne mund t’i 

kontrollojmë mendimet dhe veprimet tona.

Jini të pastër në mendje dhe atëherë ju do të keni kontroll më të 
madh mbi trupin tuaj. U tha nga të lashtët: “Ashtu si [një njeri] men-
don në zemër të tij, ashtu është ai” (Fjalët e Urta 23:7). Mendime të 
papastra çojnë në veprime të papastra.17

Kur tundohemi, ne mund t’i zëvendësojmë mendimet e liga me 
mendime për [Shpëtimtarin] dhe mësimet e Tij. Ai ka thënë: “Dhe 
nëse syri juaj drejtohet te lavdia ime, tërë trupat tuaj do të mbushen 
me dritë dhe nuk do të ketë errësirë në ju; dhe ai trup që mbushet 
me dritë, kupton gjithçka.

Si rrjedhim, shenjtërojeni veten tuaj, që mendjet tuaja t’i përkush-
tohen tërësisht Perëndisë dhe ditët do të vijnë që ju do ta shihni atë; 
sepse ai do t’jua zbulojë juve fytyrën e tij” (DeB 88:67–68).18

Jezusi dha një urdhërim për t’i kontrolluar mendimet tona si edhe 
veprimet tona. Ai tha: “Kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar, 
ka shkelur kurorën me të në zemrën e vet” (Mateu 5:28). . . .

Kontrolli mendor duhet të jetë më i fortë se orekset fizike apo 
dëshirat e mishit. Kur mendimet sillen në harmoni të plotë me të 
vërtetën e zbuluar, atëherë do të bëhen veprimet e duhura. .  .  . 
Secili prej nesh, me disiplinë dhe përpjekje, e ka kapacitetin për t’i 
kontrolluar mendimet dhe veprimet e veta. Kjo është pjesë e proce-
sit të zhvillimit të pjekurisë shpirtërore, fizike dhe emocionale. . . .

Ne u lutemi njerëzve kudo që janë, që të jetojmë në përputhje 
me mësimet e Krijuesit tonë dhe të ngrihemi mbi tërheqjet mishtore 
të cilat shpesh rezultojnë në tragjedi që pasojnë shkeljen morale.19

5
Ata që janë përfshirë në sjellje të pamoralshme, 
mund të falen dhe të ngrihen mbi të kaluarën.

Nuk dua të jem negativ. Nga natyra jam optimist. Por në çështje 
të tilla si këto [pornografia dhe pamoralshmëria], unë jam realist. 
Nëse jeni përfshirë në sjellje të tilla, tani është koha për të ndryshuar. 
Le të jetë ky çasti i vendimit tonë. Le të ndryshojmë për një drejtim 
më të mirë.20
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Nëse e shikoni veten tuaj t’i nënshtrohet trysnisë së rrethanave, 
disiplinojeni veten tuaj. Ndaloni përpara se të jetë tepër vonë. Ju do 
të jeni përgjithmonë mirënjohës që e bëtë këtë.

Jini të vërtetë ndaj vetes suaj dhe më të mirës që keni brenda 
jush.21

Më lejoni . . . t’ju siguroj se, nëse keni bërë një gabim, nëse jeni 
përfshirë në një sjellje të pamoralshme, nuk është shkatërruar gjith-
çka. Kujtimi i atij gabimi ka gjasa se do të zgjatë, por veprimi mund 
të falet dhe ju mund të ngriheni mbi të shkuarën për të jetuar një 
jetë të pranueshme plotësisht nga Zoti aty ku ka pasur pendim. Ai 
ka premtuar se do t’i falë mëkatet tuaja dhe nuk do t’i kujtojë më 
kundër jush (shih DeB 58:42).

. . . Udhëheqësit e Kishës [mund] t’ju ndihmojnë në vështirësinë 
tuaj. Ju mund ta hidhni pas çdo të ligë në të cilën jeni përfshirë. Ju 
mund të shkoni përpara me një përtëritje të shpresës dhe pranue-
shmërisë për një mënyrë shumë më të mirë jetese.22

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Presidenti Hinkli dha mësim se ka një “arsye të vlefshme për 

virtytin” (pjesa 1). Si mund t’i përgjigjeni dikujt që argumenton 
se nuk ka një arsye të vlefshme për virtytin?

• Përse është dëlirësia “mënyra për të qenë i lumtur në jetë”? Përse 
dëlirësia sjell “paqe për zemrën dhe paqe për shtëpinë”? (Shih 
pjesët 1 dhe 2.)

• Presidenti Hinkli tha: “Ne si shenjtorë të ditëve të mëvonshme 
duhet të ngrihemi mbi [pornografinë] dhe të jemi të vendosur 
kundër saj” (pjesa 3). Çfarë mund të bëjmë për t’u ngritur mbi 
të? Si mund t’i ndihmojmë të tjerët të ngrihen mbi të? Si mendoni 
ju, çfarë do të thotë të jesh i vendosur kundër saj?

• Ndërsa lexoni këshillat e Presidentit Hinkli në pjesën 4, çfarë më-
soni rreth kontrollimit të mendimeve tuaja? Cilat janë disa gjëra 
praktike që mund të bëjmë për t’i ruajtur mendimet tona të pastra?
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Shkrime të Shenjta Përkatëse
Psalmeve 24:3–4; Mateu 5:27–28; Filipianëve 4:6–8; Jakobi [LiM] 

3:2; DeB 46:31–33; 59:6; 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 ve-
tëm. . . . Në anë të fletës shkruani referencat e shkrimeve të shenjta 
që qartësojnë paragrafët që po studioni” (Predikoni Ungjillin Tim 
[2005], f. 23).
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Udhëheqja e Priftërisë në 
Kishën e Jezu Krishtit

“Zoti po e mbikëqyr këtë punë. Kjo është 
mbretëria e Tij. Ne nuk jemi si delet pa bari. 

Ne nuk jemi si një ushtri pa udhëheqës.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

Presidenti Gordon B. Hinkli kujtoi: “Përgjegjësia ime e parë në 
Kishë, detyra e parë fare që mbajta, ishte këshilltar për djalin që 
kryesonte në kuorumin tonë të dhjakëve. Peshkopi ynë i mirë më 
thirri dhe bisedoi me mua rreth kësaj thirrjeje. Kjo më bëri shumë 
përshtypje. Isha i shqetësuar dhe në merak. Nga natyra, besojeni 
ose jo, isha një djalë disi i turpshëm e i mbyllur dhe mendoj se kjo 
thirrje për të shërbyer si këshilltar në një kuorum dhjakësh ishte po 
aq shqetësuese për mua, për sa i takon moshës dhe përvojës sime, 
sa është edhe përgjegjësia ime e tanishme për sa i takon moshës 
dhe përvojës sime.” 1

Presidenti Hinkli pati ndjenja të ngjashme në vitin 1961, kur ai 
u thirr të shërbente si anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostuj-
ve. Në bisedën e tij të parë në konferencën e përgjithshme si një 
Apostull, ai tha:

“Mendoj se ndiej një lloj barre për këtë përgjegjësi, për të qën-
druar si dëshmitar i Zotit Jezu Krisht përpara një bote që ngurron 
ta pranojë atë. ‘Qëndroj plot habi kur shoh sa shum’ Krishti më 
do.’ Jam i përulur nga mirëbesimi i Profetit të Zotit ndaj meje dhe 
nga dashuria e shprehur e këtyre, vëllezërve të mi. . . . Lutem për 
forcë; lutem për ndihmë; dhe lutem për besimin dhe vullnetin që 
të jem i bindur.” 2

Më 1 prill 1995, Presidenti Hinkli foli në sesionin e priftërisë 
të konferencës së përgjithshme pasi anëtarët e Kishës e kishin 
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Presidenca e Parë, 1995. Presidenti Gordon b. Hinkli (në 
qendër); Presidenti Tomas s. Monson, këshilltar i Parë (majtas); 

dhe Presidenti Xhejms e. Faust, këshilltar i Dytë (djathtas).
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mbështetur atë për herë të parë si profetin dhe Presidentin e tyre. 
Gjatë 14 viteve të mëparshme, ai kishte shërbyer si këshilltar i tre 
Presidentëve të tjerë të Kishës. Ai kishte dëshmuar vazhdimisht 
për thirrjen e tyre hyjnore dhe i kishte nxitur shenjtorët e ditëve të 
mëvonshme që t’i ndiqnin këshillat e tyre. Tani, duke e parë veten 
në atë pozicion, ndjenjat e tij të varësisë nga Zoti nuk qenë zvo-
gëluar që nga koha kur ishte dhjak apo një Apostull i sapothirrur. 
Përkundrazi, ai ishte bërë edhe më i vetëdijshëm për nevojën e tij 
për forcën mbështetëse të Zotit. Ai tha:

“Duart tuaja të ngritura lart në asamblenë solemne këtë mëngjes u 
bënë një shprehje e gatishmërisë dhe dëshirës suaj për të na mbësh-
tetur ne, vëllezërit dhe shërbëtorët tuaj, me mirëbesimin, besimin dhe 
lutjen tuaj. Jam thellësisht mirënjohës për atë shprehje [të vullnetit]. 
E falënderoj secilin prej jush. Ju siguroj, ashtu siç tashmë e dini, që 
në proceset e Zotit, nuk ka aspiratë për post. Ashtu siç Zoti u tha 
dishepujve të Tij: ‘Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam 
zgjedhur juve; dhe ju caktova’ (Gjoni 15:16). Kjo detyrë nuk është 
nga ato që kërkohet. E drejta për të përzgjedhur i mbetet Zotit. Ai 
është mjeshtri i jetës dhe i vdekjes. E Tija është fuqia për të thirrur. 
E Tija është fuqia për të hequr. E Tija është fuqia për të mbajtur. 
Gjithçka është në duart e Tij.

Nuk e di përse, në planin e Tij të madh, do të gjente vend një 
njeri si unë. Por, pasi më ka rënë ky mantel, tani unë ia ripërkushtoj 
çfarëdo fuqie, ose kohe, ose talenti, ose jete që unë kam, punës së 
Mësuesit tim, në shërbim të vëllezërve dhe motrave të mia. Sërish, 
ju falënderoj . . . për veprimet tuaja këtë ditë. Barra e lutjes sime 
është që unë do të jem i denjë. Shpresoj që të mund të më kujtoni 
në lutjet tuaja.” 3

Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Zoti e thërret secilin President të Kishës pasi e 
vë në provë, e pastron dhe e përgatit atë.

Kam punuar me Presidentët e Kishës, që nga Presidenti Hibër J. 
Grant e më tej. . . . I kam njohur këshilltarët e të gjithë këtyre bu-
rrave dhe e kam njohur Këshillin e Të Dymbëdhjetëve gjatë viteve 
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të administratës së këtyre Presidentëve. Të gjithë këta burra kanë 
qenë njerëzorë. Ata kanë pasur tipare njerëzore dhe ndoshta disa 
dobësi njerëzore. Por, më e rëndësishmja, ka pasur, në jetën e secilit 
prej tyre, një shfaqje vërshuese të frymëzimit të Perëndisë. Ata që 
kanë qenë Presidentë, kanë qenë profetë në një mënyrë shumë të 
vërtetë. Unë e kam dëshmuar nga afër shpirtin e zbulesës mbi ta. 
Çdo burrë erdhi në Presidencë pas shumë vitesh përvoje si anëtar 
i Këshillit të Të Dymbëdhjetëve dhe në pozicione të tjera. Zoti e 
përmirësoi dhe e përgatiti secilin prej tyre, duke e lënë që të njihte 
shkurajimin dhe dështimin, duke e lënë që të përjetonte sëmundje 
dhe, në disa raste, pikëllim të thellë. E gjitha kjo u bë pjesë e një 
procesi të madh përmirësues dhe ndikimi i atij procesi u bë qartë-
sisht i bukur në jetën e tyre.

Miqtë e mi të dashur në ungjill, kjo është puna e Perëndisë. Kjo 
është Kisha e tij, Kisha e Birit të tij të Dashur, emrin e të cilit ajo 
mban. Perëndia nuk do të lejojë kurrë që një mashtrues të qëndrojë 
në krye të saj. Ai do t’i caktojë profetët e tij dhe do t’i frymëzojë e 
udhëheqë ata.4

Disa shprehin shqetësimin se Presidenti i Kishës ka gjasa që të 
jetë gjithmonë një burrë i moshuar, të cilit unë i përgjigjem: “Çfarë 
bekimi!” . . . Ai nuk ka pse të jetë i ri. Ai ka dhe do të vazhdojë të 
ketë burra më të rinj që udhëtojnë kudo në tokë në punën e shër-
besës. Ai është prifti i lartë kryesues, personi i besuar për të gjithë 
çelësat e priftërisë së shenjtë dhe zëri i zbulesës nga Perëndia për 
popullin e tij. . . .

Mendoj se ka diçka shumë qetësuese kur dimë se . . . ne do të 
kemi një President, i cili është i disiplinuar dhe i shkolluar, i vënë 
në provë e i sprovuar, besnikëria e të cilit në punë dhe integriteti 
moral për kauzën janë kalitur në farkën e shërbimit, besimi i të cilit 
është pjekur dhe afërsia e të cilit me Perëndinë është kultivuar për 
një periudhë prej shumë vitesh.5

Unë flas . . . me mirënjohje që një profet na udhëheq në këto ditë 
të mëvonshme. Unë përgjërohem për besnikëri ndaj atij të cilin Zoti 
e ka thirrur dhe vajosur. Unë përgjërohem për palëkundshmëri për 
ta përkrahur atë dhe për t’u kushtuar vëmendje mësimeve të tij. E 
kam thënë . . . se, nëse kemi një profet, ne kemi gjithçka. Nëse nuk 
kemi një profet, ne nuk kemi asgjë. Ne e kemi një profet. Ne kemi 
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pasur profetë që nga themelimi i kësaj Kishe. Ne kurrë nuk do të 
jemi pa një profet, nëse jetojmë të denjë për një profet.

Zoti po e mbikëqyr këtë punë. Kjo është mbretëria e Tij. Ne nuk 
jemi si delet pa bari. Ne nuk jemi si një ushtri pa udhëheqës.6

2
Kur një President i Kishës vdes, Apostulli më i 

vjetër në detyrë bëhet Presidenti i radhës.

Kalimi i autoritetit [te një President i ri i Kishës], në të cilin unë kam 
marrë pjesë disa herë, është i bukur në thjeshtësinë e tij. Është tregues 
i mënyrës se si i bën gjërat Zoti. Sipas procedurës së Tij, një burrë 
përzgjidhet nga profeti që të bëhet anëtar i Këshillit të Dymbëdhjetë 
Apostujve. Ai nuk e zgjedh këtë si karrierë. Ai thirret, ashtu siç u thirrën 
Apostujt në kohën e Jezusit, të cilëve Zoti u tha: “Nuk më keni zgjedhur 
ju mua, por unë ju kam zgjedhur juve; dhe ju caktova”. (Gjoni 15:16.) 
Vitet kalojnë. Ai stërvitet dhe disiplinohet në përgjegjësitë e detyrës 
së tij. Ai udhëton kudo në botë në përmbushje të thirrjes së tij apos-
tolike. Është një rrugë e gjatë përgatitjeje, në të cilën ai arrin t’i njohë 
shenjtorët e ditëve të mëvonshme kudo ku ata mund të jenë, dhe ata 
arrijnë ta njohin atë. Zoti e vë në provë zemrën dhe thelbin e tij. Në 
rrjedhën e natyrshme të ngjarjeve, në atë këshill krijohen vende të 
lira dhe bëhen caktime të reja. Sipas këtij procesi, një burrë i veçantë 
bëhet Apostulli më i vjetër në detyrë. Mbeten të paaktivizuar në të 
dhe në Vëllezërit e tij kolegë, të gjithë çelësat e priftërisë që iu dhanë 
secilit prej tyre në kohën e shugurimit. Por autoriteti për t’i ushtruar 
ata çelësa kufizohet te Presidenti i Kishës. Me vdekjen e [profetit], ai 
autoritet bëhet veprues te Apostulli më i vjetër në detyrë, i cili më pas 
emërohet, veçohet dhe shugurohet një profet dhe President nëpërmjet 
kolegëve të tij të Këshillit të Të Dymbëdhjetëve.

Nuk ka kandidim për pozicionin. Nuk ka fushatë zgjedhjeje. 
Ekziston vetëm procesi i qetë dhe i thjeshtë i një plani hyjnor, i cili 
siguron udhëheqje të frymëzuar e të provuar.

Unë kam qenë dëshmitar, një dëshmitar vetjak, i këtij procesi të 
mrekullueshëm. Ju jap dëshminë time se është Zoti që [e zgjedh 
profetin].7

Me vdekjen e Presidentit [Hauard W.] Hanter, Presidenca e Parë 
u shkri. Unë dhe Vëllai Monson, që kishim shërbyer si këshilltarët 
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e tij, zumë vendet tona në Kuorumin e Të Dymbëdhjetëve, i cili u 
bë autoriteti kryesues i Kishës.

. . . Të gjithë Apostujt e shuguruar të gjallë u mblodhën në një 
frymë agjërimi dhe lutjeje në dhomën e sipërme të tempullit. Këtu 
ne kënduam një himn të shenjtë dhe u lutëm së bashku. Ne morëm 
sakramentin e darkës së Zotit, duke përtërirë në atë testament të 
shenjtë e simbolik, besëlidhjet tona dhe marrëdhënien tonë me Atë 
që është Shëlbuesi ynë hyjnor.

Më pas presidenca u riorganizua, duke ndjekur një model të 
krijuar mirë nëpër brezat e së shkuarës.

Nuk pati as fushatë, as garë, as ambicie për detyrën. Ishte i qetë, 
paqësor, i thjeshtë dhe i shenjtë. Ai u krye sipas modelit që Vetë 
Zoti e kishte vendosur.8

3
Zoti ka dhënë parime dhe procedura për 

qeverisjen e Kishës së Tij nëse Presidenti nuk 
është në gjendje të funksionojë plotësisht.

Presidenti Hinkli bëri deklaratën vijuese në vitin 1992, kur ai po 
shërbente si Këshilltar i Parë në Presidencën e Parë: Kreu i Kishës 
është Zoti Jezu Krisht. Është Kisha e Tij. Por kreu tokësor është pro-
feti ynë. Profetët janë burra që u është dhuruar një thirrje hyjnore. 
Pavarësisht nga hyjnueshmëria e asaj thirrjeje, ata janë njerëzorë. 
Ata u nënshtrohen problemeve të vdekshmërisë.

Ne e duam dhe e respektojmë, dhe e nderojmë, dhe i mbajmë sytë 
te profeti i kësaj dite, Presidenti Ezra Taft Benson. Ai ka qenë një 
udhëheqës i madh dhe i talentuar, një njeri zëri i të cilit ka kumbuar 
duke dëshmuar për këtë punë kudo në botë. Ai i mban të gjithë 
çelësat e priftërisë në tokë në këtë kohë. Por ka arritur një moshë 
kur ai nuk mund të bëjë shumë prej gjërave që bënte dikur. Kjo 
nuk e shpërqendron nga thirrja e tij si profet. Por vendos kufizime 
në veprimtaritë e tij fizike.9

Presidenti Hinkli bëri deklaratën vijuese në vitin 1994, kur ai u 
thirr të shërbente si Këshilltar i Parë në Presidencën e Parë: Njerëzit 
në mbarë Kishën janë natyrshëm në ankth për të ditur gjendjen e 
Presidentit. Presidenti Benson tani është në vitin e tij të nëntëdhjetë 
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e pestë. . . . Ai vuan shumë nga ndikimi i moshës dhe i sëmundjes 
dhe nuk ka qenë në gjendje të përmbushë përgjegjësi të rëndësish-
me të kësaj detyre të shenjtë. Kjo nuk është një situatë që nuk ka 
ndodhur më parë. Presidentë të tjerë të Kishës kanë qenë gjithashtu 
të sëmurë ose të paaftë të funksionojnë plotësisht në muajt ose vitet 
përmbyllëse të jetës së tyre. Ka mundësi që kjo të ndodhë sërish 
në të ardhmen.

Parimet dhe procedurat që Zoti ka vendosur për qeverisjen e 
Kishës së Tij, marrin masa për cilëndo rrethanë të tillë. Është e rën-
dësishme . . . që të mos ketë asnjë dyshim apo shqetësim lidhur me 
qeverisjen e Kishës dhe ushtrimin e dhuntive profetike, përfshirë 
të drejtën për frymëzim e zbulesë në administrimin e punëve dhe 
programeve të Kishës, kur Presidenti mund të sëmuret apo nuk 
është në gjendje të funksionojë plotësisht.

Presidenca e Parë dhe Këshilli i Dymbëdhjetë Apostujve, të thirrur 
e të shuguruar për të mbajtur çelësat e priftërisë, kanë autoritetin dhe 

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

kolltukut), jozef Filding smith (president i kuorumit) dhe leGrand 
riçards. Në këmbë, 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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përgjegjësinë për të qeverisur Kishën, për të administruar ordinancat 
e saj, për të shpjeguar doktrinën e saj dhe për të caktuar e ruajtur 
procedurat e saj. Çdo burrë që është shuguruar Apostull dhe është 
mbështetur si anëtar i Këshillit të Të Dymbëdhjetëve, mbështetet si 
profet, shikues dhe zbulues. Ashtu si ata që kanë qenë përpara tij, 
Presidenti Benson ishte Apostulli më i vjetër në detyrë në kohën 
kur u thirr si President i Kishës. Këshilltarët e tij u përzgjodhën nga 
Këshilli i Të Dymbëdhjetëve. Prandaj, të gjithë anëtarët në detyrë të 
Kuorumit të Presidencës së Parë dhe të Këshillit të Të Dymbëdhje-
tëve kanë qenë marrës të çelësave, të të drejtave dhe të autoritetit 
që lidhet me apostullimin e shenjtë.

Citoj nga Doktrina e Besëlidhje:

“Nga Priftëria Melkizedeke, tre Priftërinj të Lartë Kryesues, të 
zgjedhur nga grupi, të caktuar e shuguruar në atë detyrë dhe të 
mbështetur nga mirëbesimi, besimi dhe lutja e kishës, përbëjnë një 
kuorum të Presidencisë së Kishës” (DeB 107:22).

Kur Presidenti është i sëmurë apo i paaftë për të funksionuar plo-
tësisht në të gjitha përgjegjësitë e detyrës së tij, dy Këshilltarët e tij së 
bashku përbëjnë një Kuorum të Presidencës së Parë. Ata vazhdojnë 
punën e përditshme të Presidencës. Në rrethana të jashtëzakonshme, 
kur vetëm njëri mund të jetë në gjendje të funksionojë, ai mund të 
veprojë në autoritetin e detyrës së Presidencës, sikurse përvijohet 
te Doktrina e Besëlidhje, seksioni 102, vargjet 10–11. . . .

.  .  . Këshilltarët në Presidencën e Parë vazhdojnë me punën e 
zakonshme të kësaj detyre. Por çfarëdo pyetje e rëndësishme lidhur 
me rregulloren, procedurat, programet ose doktrinën merret në 
shqyrtim me maturi dhe lutje nga ana e Presidencës së Parë dhe e 
Të Dymbëdhjetëve së bashku. Këto dy kuorume, Kuorumi i Presi-
dencës së Parë dhe Kuorumi i Të Dymbëdhjetëve, duke u mbledhur 
së bashku, ku çdo burrë ka liri të plotë të shprehë veten e tij, marrin 
në shqyrtim çdo pyetje të rëndësishme.

Dhe tani unë citoj sërish nga fjala e Zotit: “Dhe çdo vendim, i bërë 
nga secili prej këtyre kuorumeve, duhet të jetë me anë të zërit una-
nim të tyre; që është, që çdo anëtar i secilit kuorum duhet të bjerë 
dakord me vendimet e tij, me qëllim që t’i bëjnë vendimet e tyre 
të së njëjtës fuqi ose vlefshmëri njëri me tjetrin” (DeB 107:27). . . .
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. . . Le të kuptohet nga të gjithë se Jezu Krishti qëndron në krye 
të kësaj kishe, e cila mban emrin e Tij të shenjtë. Ai po e mbikëqyr 
atë. Ai e udhëheq atë. Duke qëndruar në krah të djathtë të Atit të Tij, 
Ai e drejton këtë punë. I Tiji është privilegji, fuqia, mundësia për t’i 
thirrur burrat sipas mënyrës së Tij në detyra të larta e të shenjta dhe 
për t’i liruar ata sipas vullnetit të Tij duke i thirrur në shtëpi. Ai është 
Mjeshtri i jetës dhe i vdekjes. Nuk shqetësohem nga rrethanat në të 
cilat gjendemi. I pranoj këto rrethana si një shprehje të vullnetit të 
Tij. Unë po ashtu e pranoj përgjegjësinë, duke vepruar me Vëllezërit 
e mi, për të bërë gjithçka që mundemi për ta çuar përpara këtë punë 
të shenjtë në frymën e përkushtimit, dashurisë, përulësisë, detyrës 
dhe besnikërisë.10

4
Apostujt janë dëshmitarë të veçantë të 

emrit të Krishtit në të gjithë botën.

Pasi shugurohen në apostullimin e shenjtë dhe . . . veçohen si 
anëtarë të Këshillit të Të Dymbëdhjetëve, [prej Apostujve] pritet që 
t’ia përkushtojnë veten e tyre kryesisht punës së shërbesës. Ata . . . 
vënë të parën në jetën e tyre, mbi gjithë interesimet e tjera, përgje-
gjësinë për të qëndruar si dëshmitarë të veçantë të emrit të Krishtit 
në të gjithë botën. . . .

Si me të gjithë ne, ata janë burra që janë njerëzorë. Ata kanë 
pikat e tyre të forta dhe të dobëta. Por tani e tutje, për pjesën tjetër 
të jetës së tyre, për aq kohë sa mbeten besnikë, shqetësimi i tyre 
kryesor duhet të jetë përparimi i punës së Perëndisë në tokë. Ata 
duhet të shqetësohen për mirëqenien e fëmijëve të Atit tonë, si për 
ata brenda Kishës edhe për ata jashtë Kishës. Ata duhet të bëjnë 
gjithçka që munden për t’u dhënë ngushëllim atyre që vajtojnë, për 
t’u dhënë forcë atyre që janë të dobët, për t’u dhënë kurajë atyre që 
ligështohen, për t’u miqësuar me ata që janë pa miq, për të ushqyer 
skamësit, për të bekuar të sëmurët, për të dhënë dëshmi, jo nga 
besimi, por nga një njohuri e sigurt për Birin e Perëndisë, Mikun 
dhe Mësuesin e tyre, shërbëtorë të të cilit ata janë. . . .

. . . Dua të dëshmoj për vëllazërinë e tyre, përkushtimin e tyre, 
besimin e tyre, zellin e tyre dhe shërbimin e tyre të jashtëzakonshëm 
në çuarjen përpara të mbretërisë së Perëndisë.11
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5
Presidenca e Parë dhe Të Dymbëdhjetët kërkojnë zbulesë 

dhe harmoni të plotë përpara se të marrin vendime.

Asnjë vendim nuk buron nga diskutimi i Presidencës së Parë 
dhe të Të Dymbëdhjetëve pa njëzëshmërinë e plotë midis gjithë të 
pranishmëve. Kur parashtrohen çështje të rëndësishme, mund të 
ketë mospërputhje të mendimeve. Këto janë të pritshme. Këta burra 
vijnë nga rrethana të ndryshme. Këta janë burra që kanë një mendje 
të tyren. Por, përpara se të merret një vendim përfundimtar, arrihet 
njëzëshmëria e mendjes dhe e zërit.

Kjo është diçka që pritet nëse ndiqet fjala e zbuluar e Zotit [shih 
DeB 107:27, 30–31]. . . .

. . . [Kur] shërbeva si anëtar i Këshillit të Të Dymbëdhjetëve dhe 
[kur] kam shërbyer në Presidencën e Parë, kurrë nuk është ndër-
marrë një veprim madhor pa u zbatuar kjo gjë. . . . Nga i gjithë ky 
proces ku burrat kanë thënë atë që mendojnë, ka ardhur një sho-
shitje e shqyrtim i ideve dhe koncepteve. Por kurrë nuk kam parë 
mospërputhje të rënda apo armiqësi vetjake midis Vëllezërve të mi. 
Për më tepër, kam vërejtur një gjë të bukur dhe të mrekullueshme 
– ardhjen së bashku, nën ndikimin udhëzues të Shpirtit të Shenjtë 
dhe nën fuqinë e zbulesës, të pikëpamjeve të ndryshme derisa të 
ketë harmoni tërësore dhe pajtim të plotë. . . .

Nuk njoh asnjë trup tjetër qeverisës të çfarëdo lloji, për të cilin 
mund të thuhet kjo.12

6
Një president kunji thirret me anë të 

frymëzimit për të shërbyer si këshillues për 
peshkopët dhe udhëheqës për popullin.

Presidenti i kunjit është drejtuesi i thirrur me anë të zbulesës 
për të qëndruar midis peshkopëve të lagjeve dhe Autoriteteve të 
Përgjithshme të Kishës. Është një përgjegjësi shumë e rëndësishme. 
Ai trajnohet nga Autoritetet e Përgjithshme dhe, pastaj, ai trajnon 
peshkopët. . . .

Presidenti i kunjit shërben si një këshilltar për peshkopët. Çdo 
peshkop e di se, kur duhet të përballet me një problem të vështirë, 
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është dikush lehtësisht në dispozicion tek i cili ai mund të shkojë 
për të ndarë barrën e tij dhe për të marrë këshilla.

Ai jep një masë të dytë sigurie për të përcaktuar ata që janë të de-
një për të shkuar në shtëpinë e Zotit. . . . Presidenti gjithashtu bëhet 
një filtër i dytë për të përcaktuar denjësinë e atyre që shkojnë për të 
përfaqësuar Kishën në fushën e misionit. Ai gjithashtu e interviston 
kandidatin/en dhe, vetëm kur ai është i kënaqur me denjësinë e 
tij ose të saj, e miraton rekomandimin. Atij po ashtu i është dhënë 
autoriteti për të veçuar ata që thirren në misione, dhe për të dhënë 
lirimin kur ta kenë përfunduar shërbimin e tyre.

Më e rëndësishmja, ai është drejtuesi kryesor disiplinues i kunjit. 
. . . Ai mban barrën tepër të rëndë të përgjegjësisë për të siguruar që 
doktrina e dhënë mësim në kunj të mbahet e pastër dhe e panjollë. 
Është përgjegjësia e tij që të sigurohet se nuk jepen mësim doktrina 
të rreme, as nuk ndodhin praktika të rreme. Nëse ka ndonjë mbajtës 
të Priftërisë Melkizedeke që nuk po sillet në mënyrë të përshtatshme, 
apo cilido njeri tjetër po ashtu, në disa situata, ai duhet të këshillohet 
me ta dhe, nëse individi këmbëngul në praktikën e tij apo të saj, 
atëherë presidenti është i detyruar të ndërmarrë veprim. Ai do ta 
thërrasë shkelësin/en që të dalë para një këshilli disiplinor, ku mund 
të ndërmerren veprime për të caktuar një periudhë prove, ose për 
ta përjashtuar atë nga shoqërimi, ose për ta shkishëruar nga Kisha.

Kjo është një detyrë shumë e vështirë dhe jo e mirëpritur, por 
presidenti duhet ta përballojë pa frikë ose pa bërë favorizime. E 
gjitha kjo bëhet në harmoni me udhëheqjen e Shpirtit dhe ashtu siç 
përshkruhet në seksionin 102 të Doktrinës e Besëlidhjeve.

Më pas, ai duhet të bëjë gjithçka që mundet për të punuar me 
njeriun që u disiplinua dhe për ta kthyer atë në kohën e duhur.

E gjitha kjo dhe shumë më tepër, përbëjnë përgjegjësitë e tij. 
Prandaj, si rrjedhojë, jeta e tij duhet të jetë një shembull përpara 
popullit të tij. . . .

. . . Për shkak se kemi mirëbesim të tillë te [presidentët e kunjeve], 
ne i nxitim anëtarët vendorë që të mos kërkojnë Autoritetet e Për-
gjithshme për t’u dhënë këshilla dhe për t’i bekuar ata. Presidentët 
e tyre të kunjeve janë thirrur sipas të njëjtit frymëzim me anë të të 
cilit u thirrën Autoritetet e Përgjithshme.13
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7
Peshkopët janë barinjtë e tufës.

[Kisha] mund të rritet e të shumëfishohet në numra dhe me siguri 
kjo do të ndodhë. Ky ungjill duhet t’i çohet çdo kombi, fisi, gjuhe 
dhe populli. Nuk mund të ketë kurrë në të ardhmen e afërt një 
qëndrim në vend ose mosarritje për ta shtrirë, për ta çuar përpara, 
për ta ndërtuar, për ta zgjeruar Sionin kudo në botë. Por me gjithë 
këtë, duhet të vazhdojë të ketë një marrëdhënie të afërt kujdestarie 
shpirtërore të çdo anëtari me një peshkop apo president dege të 
mençur e përkujdesës. Këta janë barinjtë e tufës, përgjegjësia e të 
cilëve është që të kujdesen për njerëzit në një numër relativisht të 
vogël, kështu që asnjëri të mos braktiset, harrohet ose shpërfillet. 
Jezusi qe bariu i vërtetë, i cili i ndihmoi ata që po vuanin, një e nga 
një, duke u dhënë një bekim vetjak.14

Peshkopët e Kishës . . . në një kuptim të vërtetë të fjalës, janë 
barinjtë e Izraelit. Çdokush [në Kishë] është i përgjegjshëm ndaj një 
peshkopi apo presidenti dege. Të pamasa janë barrët që ata mbajnë, 
dhe unë e ftoj çdo anëtar/e të Kishës që të bëjë gjithçka që ai ose 
ajo mundet për ta ngritur barrën nën të cilën punojnë peshkopët 
dhe presidentët e degëve tona.

Ne duhet të lutemi për ta. Atyre u nevojitet ndihmë ndërsa i mbaj-
në barrët e tyre të rënda. Ne mund të jemi më mbështetës dhe më 
pak të varur prej tyre. Ne mund t’i ndihmojmë ata në çdo mënyrë të 
mundshme. Ne mund t’i falënderojmë për gjithçka që bëjnë për ne. 
Ne po i rraskapitim ata në një kohë të shkurtër me anë të barrëve 
që ne u ngarkojmë atyre.

. . . Çdo [peshkop] është një burrë që është thirrur nga shpirti i 
profecisë e i zbulesës dhe është veçuar e shuguruar me anë të ven-
dosjes së duarve. Çdonjëri prej tyre mban çelësat e presidencës së 
lagjes së tij. Secili është një prift i lartë, prifti i lartë kryesues i lagjes 
së tij. Secili mban përgjegjësi shumë të mëdha kujdestarie. Secili 
qëndron si një atë i popullit të tij.

Askush nuk merr para për shërbimin e tij. Asnjë peshkop lagjeje 
nuk shpërblehet nga Kisha për punën e tij si peshkop.

Kriteret për një peshkop sot janë ashtu siç ishin në kohën e Palit, 
i cili i shkroi Timoteut [shih 1 Timoteut 3:2–6]. . . .
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Në letrën e tij drejtuar Titit, Pali shton se “peshkopi, si administrues 
i shtëpisë së Perëndisë duhet të jetë i paqortueshëm; . . .

që mban fort fjalën besnike siç i është mësuar, që të jetë në 
gjendje me doktrinën e shëndoshë të këshillojë dhe bindë ata që 
kundërshtojnë” (Titit 1:7, 9).

Ato fjalë përshkruajnë me vend një peshkop sot në Kishën e Jezu 
Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.15

Unë i nxit njerëzit në Kishë, kudo ku ju mund të jeni, që, kur hasni 
probleme, së pari përpiquni t’i zgjidhni vetë ato probleme. Mendoni 
rreth tyre, studiojini alternativat që janë në dispozicion, lutuni për 
to dhe shikoni te Zoti për udhëheqje. Nëse nuk jeni në gjendje që 
t’i zgjidhni vetë, atëherë bisedoni me peshkopin apo presidentin 
tuaj të degës. Ai është një njeri i Perëndisë, i thirrur nën autoritetin 
e priftërisë së shenjtë si bariu i tufës.16

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Përse kemi nevojë për profetë të gjallë? Çfarë ju bën më shumë 

përshtypje rreth “procesi[t] përmirësues” të Zotit në përgatitjen 
dhe thirrjen e një Presidenti të Kishës? (Shih pjesën 1.)

• Cilat janë mbresat tuaja ndërsa rishikoni përshkrimin e Presidentit 
Hinkli për mënyrën se si zgjidhet një President i ri i Kishës? (Shih 
pjesën 2.) Përse është e rëndësishme të dimë se Presidenti zgjidhet 
sipas “një plani hyjnor, i cili siguron udhëheqje të frymëzuar e të 
provuar”?

• Çfarë parimesh dhe procedurash ka vendosur Zoti për qeveris-
jen e Kishës nëse Presidenti nuk është në gjendje të funksionojë 
plotësisht në të gjitha detyrat e tij? (Shih pjesën 3.)

• Si e tregojnë shqetësimin Apostujt e ditëve të mëvonshme për të 
gjithë fëmijët e Perëndisë, “si për ata brenda Kishës edhe për ata 
jashtë Kishës”? (Shih pjesën 4.) Si e pasqyrojnë këtë shqetësim 
bisedat e konferencës së fundit? Si keni përfituar nga mësimet e 
profetëve dhe të apostujve të gjallë?

• Studiojini mësimet e Presidentit Hinkli për të parë mënyrën se 
si arrin në vendimmarrje Presidenca e Parë dhe Kuorumi i Të 
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Dymbëdhjetëve (shih pjesën 5). Çfarë mund të mësojmë nga 
mënyra se si ata i marrin vendimet? Si mund t’i zbatojmë këto 
parime në familjet tona dhe në Kishë?

• Teksa e rishikoni pjesën 6 dhe 7, çfarë mësoni rreth thirrjeve të 
presidentit të kunjit dhe të peshkopit? Si mund t’i mbështetim më 
mirë udhëheqësit tanë të Kishës?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Efesianëve 2:19–20; 4:11–14; DeB 1:38; 21:1–6; Abraham 3:22–23; 

Nenet e Besimit 1:5–6

Ndihmë për Mësimdhënien
“Jepni dëshmi kurdoherë që Shpirti ju nxit ta bëni këtë, jo vetëm 

në fund të çdo mësimi. Krijoni mundësi për ata, të cilëve u jepni 
mësim, që të japin dëshmitë e tyre” (Teaching, No Greater Call 
[1999], f. 45).

Shënime
 1. “In . . . Counsellors There Is Safety”, 

Ensign, nëntor 1990, f. 49.
 2. Në Conference Report, tetor 1961, 

f. 115–116; duke cituar “Qëndroj Plot 
Habi”, Himne dhe Këngë të Fëmijëve, 
f. 22.

 3. “This Work Is Concerned with People”, 
Ensign, maj 1995, f. 51.

 4. “Strengthening Each Other”, Ensign, 
shkurt 1985, f. 5.

 5. “He Slumbers Not, nor Sleeps”, Ensign, 
maj 1983, f. 6–7.

 6. “Believe His Prophets”, Ensign, maj 
1992, f. 53.

 7. “Come and Partake”, Ensign, maj 1986, 
f. 46–47.

 8. “This Is the Work of the Master”, 
 Ensign, maj 1995, f. 69.

 9. “The Church Is on Course”, Ensign, 
nëntor 1992, f. 53–54.

 10. “God Is at the Helm”, Ensign, maj 
1994, f. 54, 59.

 11. “A New Witness for Christ”, Ensign, 
maj 1984, f. 49–51.

 12. “God Is at the Helm”, f. 54, 59.
 13. “The Stake President”, Ensign, maj 

2000, f. 50–51.
 14. “This Work Is Concerned with People”, 

f. 52–53.
 15. “The Shepherds of Israel”, Ensign ose 

Liahona, nëntor 2003, f. 60.
 16. “Live the Gospel”, Ensign, nëntor 

1984, f. 86.
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Shoqërimi me Ata, të Cilët 
Nuk Janë të Besimit Tonë

“Le të afrohemi për të ndihmuar burra e gra 
me vullnet të mirë, cilatdo qofshin bindjet e 

tyre fetare dhe kudo që ata të jetojnë.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

Duke folur në një konferencë të udhëheqësve fetarë në nëntor 
të vitit 1994, Presidenti Gordon B. Hinkli tha:

“Ne jemi të bindjeve të ndryshme doktrinore. Teksa i dallojmë 
ndryshimet tona teologjike, unë mendoj se ne jemi të një mendjeje 
në ndërgjegjësimin tonë ndaj ligësive e problemeve të botës dhe të 
shoqërisë në të cilën jetojmë, dhe ndaj përgjegjësisë e mundësisë 
sonë të madhe për të qëndruar të bashkuar për ato cilësi në jetën 
publike dhe private, të cilat flasin për virtytin dhe moralin, për res-
pektin ndaj të gjithë burrave e grave si fëmijë të Perëndisë, ndaj ne-
vojës për qytetari e mirësjellje në marrëdhëniet tona dhe për ruajtjen 
e familjes si njësia bazë e shoqërisë, e shuguruar në mënyrë hyjnore.

.  .  . Ne të gjithë e mbartim në zemrat tona një dëshirë për t’i 
ndihmuar të varfrit, për t’i ngritur moralisht të shqetësuarit, për t’u 
dhënë ngushëllim, shpresë e ndihmë atyre që janë në vështirësi e 
dhembje pavarësisht nga shkaku.

Ne e dallojmë nevojën për t’i shëruar plagët e shoqërisë dhe për 
ta zëvendësuar me optimizëm e besim pesimizmin e kohëve tona. 
Duhet të dallojmë se nuk ka nevojë për fajësim të ndërsjellë apo 
kritikë kundrejt njëri- tjetrit. Ne duhet ta përdorim ndikimin tonë për 
t’i qetësuar zërat e grindjes së zemëruar dhe hakmarrëse.

.  .  . Forca jonë qëndron te liria jonë për të zgjedhur. Ka forcë 
madje në vetë larminë tonë. Por ka forcë më të madhe në urdhrin e 
dhënë nga Perëndia secilit prej nesh që të punojmë për lartësimin 
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Presidenti Hinkli na nxiti të bashkohemi me ata që nuk janë 
të besimit tonë, “për kauza të mira të komunitetit”.
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dhe bekimin e të gjithë bijve dhe bijave të Tij, pavarësisht nga ori-
gjina e tyre etnike ose kombëtare apo nga ndryshime të tjera. . . .

Zoti na bekoftë për të punuar së bashku që t’i heqim nga zemrat 
tona dhe t’i largojmë nga shoqëria jonë tërë elementet e urrejtjes, 
fanatizmit, racizmit dhe fjalë e veprime të tjera përçarëse. Vërejtja 
lënduese, fyerja raciale, epitetet urryese, thashethemet plot ligësi 
dhe shpërndarja e shpifjeve dashakeqëse dhe të ashpra nuk duhet 
të kenë vend mes nesh.

Perëndia na bekoftë të gjithëve me paqen që vjen prej Tij! Na be-
koftë Ai me zemra falënderuese dhe me vullnetin që të shoqërohemi 
së bashku me respekt njëri për tjetrin, duke i bashkuar përpjekjet 
tona për bekimin e komuniteteve ku jemi me fat të jetojmë.” 1

Një vit pas dhënies së këtij mesazhi, Presidenti Hinkli i foli një 
grupi udhëheqësish laikë. Ishte një grup i vogël – vetëm rreth 30 veta 
– por ishte një grup me ndikim shumë të zgjeruar: presidentë, krye-
redaktorë, producentë dhe reporterë që përfaqësonin stacionet më 
kryesore të lajmeve në Shtetet e Bashkuara. Me një “bashkëbisedim 
të këndshëm dhe nganjëherë me humor”, ai dha “një përmbledhje të 
synimit ndërkombëtar të Kishës, bëri komente mbi përpjekjet e saj 
misionare, humanitare dhe arsimore e më pas u ofrua t’u përgjigjej 
pyetjeve. . . . Ai iu përgjigj secilës pyetjeje çiltërsisht dhe pa ngurrim 
apo ndonjë grimë ngathtësie.” Pjesëmarrësit shprehën njëfarë habie 
me çiltërsinë e tij, të cilës ai iu përgjigj se e vetmja gjë që nuk do 
ta diskutonte, ishin hollësitë e ordinancave të shenjta të tempullit. 
“Dera është gjerësisht e hapur për çdo gjë tjetër”, tha ai.

Në një pikë të pjesës pyetje- dhe- përgjigje, Majk Uollasi, një gazetar 
me përvojë i emisionit televiziv 60 Minutes [60 Minuta], tha se donte 
të bënte një reportazh të posaçëm mbi Presidentin Hinkli. Presidenti 
Hinkli u ndal dhe më pas u përgjigj: “Faleminderit. Do ta provoj.” 2

Presidenti Hinkli më vonë e pranoi se kishte njëfarë ngurrimi për 
intervistimin nga Majk Uollasi, i cili kishte një famë si një gazetar i 
sertë. Ai shpjegoi përse kishte rënë dakord për intervistën pavarë-
sisht nga ngurrimi i tij:

“Ndjeva se ajo ofroi mundësinë për t’ua paraqitur disa aspek-
te pohuese të kulturës dhe mesazhit tonë milionave të shumta të 
njerëzve. Arrita në përfundimin se ishte më mirë që të përkulesha 
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drejt erës së ashpër të mundësisë sesa thjesht të strukesha dhe të 
mos bëja asgjë.” 3

Intervista me pyetje të një tematike të gjerë përfshiu bashkëbi-
sedimin vijues:

Z. Uollas: “Çfarë ndieni për jomormonët?”

Presidenti Hinkli: “Dashuri dhe respekt. Kam shumë miq jomor-
monë. Kam respekt për ta. Kam admirimin më të madh për ta.”

Z. Uollas: “Pavarësisht nga fakti që ata ende nuk e kanë parë me 
të vërtetë dritën?”

Presidenti Hinkli: “Po. Çdonjërit që nuk është i kësaj Kishe, unë 
i them se ne i dallojmë të gjitha virtytet dhe mirësinë që ju e keni. 
Silleni me vete dhe shihni nëse mund t’i shtojmë asaj.” 4

Deri në kohën kur mbaroi procesi i intervistës, Presidenti Hinkli 
dhe Majk Uollasi ishin bërë miq. Z. Uollas foli për Presidentin Hinkli 
si një “udhëheqës miqësor, plot mendim, i hijshëm dhe optimist”, i cili 
“tërësisht e meriton admirimin pothuajse mbarëbotëror që ai merr” 5.

Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Kur e sjellim ndërmend që të gjithë njerëzit janë 
fëmijë të Perëndisë, ne përfshihemi më shumë për t’i 

lartësuar e ndihmuar njerëzit që janë mes nesh.

Ne nuk duhet të harrojmë kurrë se jetojmë në një botë me larmi 
të madhe. Njerëzit e tokës janë të gjithë fëmijët e Atit tonë dhe vijnë 
nga bindje fetare të shumta e të ndryshme. Ne duhet të kultivojmë 
tolerancë e vlerësim dhe ta respektojmë njëri- tjetrin.6

Nuk ka nevojë në asnjë vend për konflikt midis grupeve të ndrysh-
me të çfarëdo lloji. Le të jepet mësim në shtëpitë e njerëzve që ne 
jemi të gjithë fëmijë të Perëndisë, Atit tonë të Amshuar, dhe që me 
aq siguri sa ka atësi, mund të ketë dhe duhet të ketë vëllazëri.7

Nëse do t’i mbanim përpara vetes vazhdimisht ato pamje të trashë-
gimisë hyjnore, të atësisë së Perëndisë dhe të vëllazërisë së njerëzve 
si realitete, ne do të ishim pak më tolerantë, pak më të mirësjellshëm, 
pak më të afruar për t’i lartësuar, ndihmuar e përkrahur njerëzit 
mes nesh. Ne do të ishim më pak të prirur që të binim në ato gjëra 
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të cilat janë krejtësisht të papërshtatshme për ne. Ne jemi fëmijë të 
Perëndisë dhe e duam Atë. Veproni pak më shumë në atë mënyrë.8

2
Ne duhet të jetojmë me respekt, vlerësim e miqësi 

ndaj njerëzve që nuk janë të besimit tonë.

“Ne shpallim privilegjin e adhurimit të Perëndisë së Plotfuqishëm 
në përputhje me zërin e ndërgjegjes sonë dhe u lejojmë të gjithë 
njerëzve të njëjtin privilegj, që ata duhet të adhurojnë si, ku dhe 
çfarë të zgjedhin” (Nenet e Besimit 1:11).

Sa shumë e rëndësishme është ajo – që, teksa besojmë në adhuri-
min e Perëndisë sipas doktrinës sonë, ne nuk bëhemi arrogantë ose 
të vetëkënaqur apo krenarë, por që u shtrijmë të tjerëve privilegjin 
e adhurimit sipas dëshirave të tyre. Shumë shqetësim në botë vjen 
nga konflikti midis feve. Jam i lumtur që jam në gjendje të them 
se unë mund të ulem me miqtë e mi katolikë dhe të flas me ta, që 
mund të ulem me miqtë e mi protestantë dhe të flas me ta. Unë do 
të qëndroj në mbrojtjen e tyre, sikurse ka bërë dhe do të vazhdojë 
të bëjë kjo Kishë, në mbrojtjen e tyre në këtë botë.9

Iu lutem njerëzve tanë kudo që të jetojnë me respekt e vlerësim 
për ata që nuk janë të besimit tonë. Ka një nevojë kaq të madhe 
për qytetari dhe respekt të ndërsjellë mes njerëzve të besimeve dhe 
filozofive të ndryshme. Nuk duhet të jemi përkrahës të çfarëdo dok-
trine të epërsisë etnike. Ne jetojmë në një botë larmie. Mund dhe 
duhet të jemi plot respekt ndaj atyre me mësimet e të cilëve mund 
të mos jemi dakord. Duhet të jemi të gatshëm t’i mbrojmë të drejtat 
e atyre që mund të bëhen viktimat e fanatizmit.

Jua tërheq vëmendjen te këto fjalë të fuqishme të Jozef Smithit, 
të thëna në vitin 1843:

“Nëse është treguar se unë kam qenë i gatshëm të vdes për një 
‘mormon’, nuk trembem të deklaroj përpara Qiellit se jam po aq i 
gatshëm që të vdes në mbrojtje të të drejtave të një presbiteriani, 
baptisti, ose një njeriu të mirë të cilësdo feje tjetër; sepse i njëjti 
parim që do të nëpërkëmbte të drejtat e shenjtorëve të ditëve të 
mëvonshme do të nëpërkëmbte të drejtat e katolikëve romanë, ose 
të çfarëdo feje tjetër” (History of the Church, 5:498).10
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Nuk duhet të jemi të veçuar. Nuk duhet të përvetësojmë kurrë një 
sjellje sikur të jemi më të shenjtë se të tjerët. Nuk duhet të jemi të 
vetëkënaqur. Duhet të jemi shpirtmëdhenj, të çiltër dhe miqësorë. 
Mund ta ruajmë besimin tonë. Mund ta ushtrojmë fenë tonë. Mund 
të gëzohemi me metodën tonë të adhurimit pa qenë fyes ndaj të 
tjerëve. Po e përdor këtë rast që të lutem për një shpirt tolerance 
e fqinjësie, miqësie e dashurie ndaj njerëzve të besimeve të tjera.11

Nuk duhet të grindemi teksa flasim për ndryshime doktrinore. Nuk 
ka vend për ashpërsi. Por ne kurrë nuk mund të heqim dorë apo të 
bëjmë kompromis me atë dituri që na ka ardhur nëpërmjet zbulesës 
dhe dhënies së drejtpërdrejtë të çelësave dhe autoritetit nga duart 
e atyre që i mbajtën ato në lashtësi. Kurrë mos harrofshim që kjo 
është një rivendosje e asaj që u krijua nga Shpëtimtari i botës. . . .

Ne mund t’i respektojmë fetë e tjera dhe duhet të bëjmë kështu. 
Duhet ta dallojmë të mirën e madhe që e kryejnë ato. Duhet t’i 
mësojmë fëmijët tanë të jenë tolerantë dhe miqësorë ndaj atyre që 
nuk janë të besimit tonë.12

Nuk duhet të përpiqemi t’i dëmtojmë kishat e tjera. Nuk duhet 
të përpiqemi t’i lëndojmë kishat e tjera. Nuk grindemi me kishat e 
tjera. Nuk bëjmë debate me kishat e tjera. Ne thjesht u themi atyre 
që mund t’u përkasin besimeve të tjera fetare apo që nuk i përkasin 
asnjë besimi: “Silleni me vete të vërtetën të tillë siç e keni dhe le të 
shohim nëse mund t’i shtojmë asaj”.13

3
Pa bërë kompromis me doktrinën tonë, ne mund 

të veprojmë me të tjerët në kauza të mira.

Ne mund të bashkëveprojmë dhe vërtet bashkëveprojmë me 
njerëz të feve të tjera në veprimtaritë e larmishme në betejën e 
përhershme kundër ligësive shoqërore, të cilat i kërcënojnë vlerat e 
çmuara që janë kaq të rëndësishme për ne të gjithë. Këta njerëz nuk 
janë të besimit tonë, por ata janë miqtë, fqinjët dhe bashkëpunëtorët 
tanë në një larmi çështjesh. Jemi të kënaqur që t’ua shtojmë forcën 
tonë përpjekjeve të tyre.

Por në të gjithë këtë nuk ka kompromis doktrinor. Nuk është e 
nevojshme të ketë dhe as nuk duhet të ketë [kompromis] nga ana 
jonë. Por ka një shkallë shoqërie teksa punojmë së bashku.14
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Nuk duhet të harrojmë që ne besojmë në të qenit mirëdashës dhe 
në bërjen mirë të gjithë njerëzve. Jam i bindur që ne mund t’u japim 
mësim fëmijëve tanë me mjaftueshëm efektshmëri se nuk duhet të 
kemi frikë se do ta humbasin besimin e tyre ndërkohë që janë mi-
qësorë dhe të vëmendshëm me ata që nuk e besojnë doktrinën e 
kësaj Kishe. . . . Le të përfshihemi në kauza të mira të komunitetit. 
Mund të ketë situata ku, me çështjet morale serioze që përfshihen, 
ne nuk mund të bëjmë kompromis për çështje parimi. Por në raste 
të tilla, ne me mirësjellje mund të mos biem dakord, pa qenë të 
pakëndshëm. Ne mund ta dallojmë sinqeritetin e atyre, pikëpamjet 
e të cilëve nuk mund t’i pranojmë. Mund të flasim për parime në 
vend që të flasim për personalitete.

Në ato kauza që e përmirësojnë mjedisin e komunitetit dhe që 
janë krijuar për bekimin e gjithë qytetarëve të tij, le të dalim përpara 
dhe të jemi të dobishëm. . . .

. . . Mësojuni atyre për të cilët jeni përgjegjës, rëndësinë e mëny-
rave të mira shoqërore. Nxitini të përfshihen, duke mbajtur mend në 
diskutimet publike se zëri i qetë i arsyetimit logjik është më bindës 
sesa zëri i zhurmshëm, bërtitës i kundërshtimit. Nëpërmjet pranimit 
të përgjegjësive të tilla njerëzit tanë do t’i bekojnë komunitetet e tyre, 
familjet e tyre dhe Kishën.15

“Mirësia jonë mund të jetë argumenti më bindës për atë që besojmë.”
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Kurrë nuk duhet t’u dorëzohemi forcave të ligësisë. Ne mund 
dhe duhet t’i mbajmë standardet, të cilat kjo Kishë i ka mbrojtur që 
kur u organizua. Ka një mënyrë më të mirë sesa mënyra e botës. 
Nëse nënkupton që të qëndrojmë të vetëm, ne duhet ta bëjmë atë.

Por nuk do të jemi të vetëm. Kam besim se gjenden miliona njerëz 
anembanë botës, të cilët hidhërohen prej ligësisë që e shohin përreth 
tyre. Ata i duan gjërat e virtytshme, të mira dhe lartësuese. Ata gjith-
ashtu do t’i ngrenë zërat e tyre dhe do të japin nga forca e tyre për 
ruajtjen e atyre vlerave, të cilat janë të denja për ruajtje dhe kultivim.16

Le të lutemi për forcat e së mirës. Le të përfshihemi për të ndihmu-
ar burra e gra me vullnet të mirë, cilatdo qofshin bindjet e tyre fetare 
dhe kudo që ata jetojnë. Le të qëndrojmë të palëkundur kundrejt 
ligësisë, si në shtëpi ashtu edhe jashtë saj. . . . Ne mund të jemi një 
ndikim për mirë në këtë botë, secili prej nesh.17

4
Kur i trajtojmë të tjerët me dashuri, respekt e mirësi, ne 

tregojmë se jemi dishepuj të vërtetë të Jezu Krishtit.

Kur e çojmë përpara misionin tonë dallues, ne punojmë nën ur-
dhrin e dhënë nga Zoti i ringjallur, i cili ka folur në këtë periudhë 
të fundit dhe përfundimtare të kujdestarisë ungjillore. Kjo është 
kauza e Tij e pashoqe dhe e mrekullueshme. Ne japim dëshmi 
dhe dëshmim për Të. Por nuk është e nevojshme ta bëjmë këtë me 
arrogancë dhe vetëkënaqësi.

Sikurse e shprehu Pjetri, ne jemi një “fis i zgjedhur, priftëri mbre-
tërore, një komb i shenjtë, një popull i fituar”. Përse? Që ne të mund 
“të shpall[im] mrekullitë e atij që [na] thirri nga terri në dritën e tij të 
mrekullueshme” (1 Pjetër 2:9). . . .

. . . Qofshim dishepuj të vërtetë të Krishtit, duke e zbatuar Rregu-
llën e Artë, duke u bërë të tjerëve atë që do të donim të na bënin ata. 
E forcofshim vetë besimin tonë dhe atë të fëmijëve tanë, ndërkohë 
që jemi të hirshëm ndaj atyre që nuk janë të besimit tonë. Dashuria 
dhe respekti do ta mposhtin çdo element të armiqësisë. Mirësia jonë 
mund të jetë argumenti më bindës për atë që besojmë.18

Dua të sugjeroj që ne të zhvillojmë një sjellje afërsie për t’i ndih-
muar ata që nuk janë si ne, që t’i nxitim ata, t’i udhëheqim ata në 
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një mënyrë të hirshme dhe të mirësjellshme drejt atyre lidhjeve që 
mund t’ua paraqitin programet e mrekullueshme të Kishës.

Mendoj për poemën e Eduin Markamit:

Bëri një rreth që jashtë më la –
Heretik, rebel, gjë e përçmuar.
Por Dashuria dhe unë kishim urtësinë të fitonim:
Bëmë një rreth dhe atë e përfshim’! 19

Sigurisht nuk nevojitet të jemi mburracakë rreth [fesë sonë] apo të 
jemi arrogantë në çfarëdo mënyre. Një gjë e tillë bëhet një mohim i 
Shpirtit të Krishtit, të cilin ne duhet të përpiqemi ta nxitim. Ai Shpirt 
gjen shprehje brenda zemrës e qenies, në mënyrën e qetë dhe pa 
mburrje të jetës sonë.

Ne të gjithë i kemi parë ata, të cilët pothuajse i kemi zili ngaqë 
e kanë kultivuar atë mënyrë që, madje pa e përmendur, flet për 
bukurinë e ungjillit, të cilin e kanë ndërthurur në sjelljen e tyre.

Mund t’i ulim zërat tanë pak më shumë decibelë. Mund t’i përgji-
gjemi ligësisë me mirësi. Mund të buzëqeshim kur zemërimi mund të 
jetë shumë më i lehtë. Mund të ushtrojmë vetëkontroll e vetëdisiplinë 
dhe ta lëmë mënjanë çdo tallje që mund të drejtohet ndaj nesh.20

A e dallojmë me të vërtetë, a e kuptojmë domethënien e jashtë-
zakonshme të asaj që kemi? Ky është kulmi përmbledhës i brezave 
të njerëzve, kapitulli përfundues i të gjithë panoramës së përvojës 
njerëzore.

Por kjo nuk na vendos në një pozitë epërsie. Përkundrazi, duhet 
të na bëjë të përulur. Ajo vendos mbi ne një përgjegjësi të pafal-
shme për t’iu afruar me shqetësim të gjithë të tjerëve sipas Shpirtit 
të Mësuesit, i cili na mësoi: “Duaje të afërmin tënd si veten tënde” 
(Mateu 19:19). Ne duhet ta flakim vetëkënaqësinë dhe të ngrihemi 
mbi interesin e ngushtë vetjak. . . .

Ne të këtij brezi jemi korrja përfundimtare e gjithçkaje që ka 
ndodhur më përpara. Nuk mjafton që thjesht të njihesh si anëtar i 
kësaj Kishe. Një detyrim solemn qëndron mbi ne. Le ta pranojmë 
atë dhe të punojmë për të.

Ne duhet të jetojmë si pasues të vërtetë të Krishtit, me dashuri 
hyjnore kundrejt gjithë njerëzve, duke iu përgjigjur ligësisë me mirësi, 
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duke i dhënë mësim me anë të shembullit mënyrat e Zotit dhe duke 
kryer shërbimin e madh që Ai e ka përvijuar për ne.21

Nga lutja përkushtuese për Qendrën e Konferencave në   
Solt- Lejk- Siti të Jutës: Qofshim ne të Kishës Tënde mikpritës dhe 
të hirshëm! Ruajtshim standardet dhe praktikat për të cilat jemi të 
njohur, dhe iu dhënshim të tjerëve privilegjin e adhurimit cilët, 
“ku dhe çfarë të zgjedhin” [Nenet e Besimit 1:11]! Na beko që t’i 
përshijmë si fqinjë të mirë dhe të jemi ndihmues ndaj të gjithë nje-
rëzve. I ngritshim lart duart dhe i forcofshim gjunjët e këputur të 
cilitdo në shqetësim [shih DeB 81:5]! Jetofshim të gjithë së bashku 
në paqe, me vlerësim e respekt njëri për tjetrin! 22

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Në marrëdhëniet tona me të tjerët, përse është e dobishme të 

kujtojmë se jemi të gjithë fëmijë të Perëndisë? (Shih pjesën 1.) Si 
mund të kultivojmë vlerësim dhe respekt më të madh për të tjerët? 
Si munden të rriturit t’u japin mësim fëmijëve që t’i vlerësojnë e 
respektojnë të tjerët?

• Rishikojeni këshillën e Presidentit Hinkli rreth marrëdhënieve 
tona me njerëzit që nuk janë të besimit tonë (shih pjesën 2). Si 
mund ta dallojmë nëse po shfaqim arrogancë ose vetëkënaqësi 
në këto marrëdhënie? Si mund të tregojmë miqësi e dashuri më 
të madhe kundrejt atyre që kanë bindje të ndryshme fetare?

• Përse është e rëndësishme që anëtarët e Kishës të punojnë së 
bashku me njerëz të tjerë për kauza të mira? (Shih pjesën 3.) Cilët 
janë disa shembuj të përpjekjeve të tilla? Si mund të bëhemi një 
ndikim më i madh për mirë në komunitetin tonë?

• Çfarë mund të mësojmë rreth dishepullimit nga mësimet e Presi-
dentit Hinkli në pjesën 4? Si i keni parë dashurinë dhe respektin 
t’i mposhtin ndjenjat e armiqësisë? Përse është sjellja jonë ndaj të 
tjerëve “argumenti më bindës për atë që besojmë”? Merrni para-
sysh mënyra të veçanta se si mund t’i përfshini të tjerët.
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Shkrime të Shenjta Përkatëse
Mateu 7:12; Lluka 9:49–50; Gjoni 13:34–35; 1 Gjon 4:7–8; DeB 

1:30; 123:12–14; Nenet e Besimit 1:13

Ndihmë për Studimin
“Ndërsa ndieni gëzimin që vjen nga kuptueshmëria e ungjillit, 

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

Shënime
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“le t’i drejtohemi botës në shërbimin tonë misionar, duke u dhënë mësim 
të gjithë atyre që do të dëgjojnë lidhur me rivendosjen e ungjillit.”
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Mrekullia e Ditëve 
të Mëvonshme për 
Punën Misionare

“Ju ftoj të bëheni një ushtri e madhe me entuziazëm 
për këtë punë dhe me një dëshirë të madhe 

gjithëpërfshirëse për t’i ndihmuar misionarët në 
përgjegjësinë e jashtëzakonshme që kanë.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

Kur ishte i ri, Gordon B. Hinkli ishte një mbajtës besnik i priftë-
risë, por nuk priste të thirrej për të shërbyer në një mision kohë-
plotë. “Ishte koha e depresionit më të keq ekonomik në historinë 
e botës”, shpjegoi ai më vonë. “Papunësia në [Solt- Lejk- Siti] ishte 
rreth 35 përqind dhe shumica e të papunëve ishin bashkëshortë 
dhe etër, ngaqë relativisht pak gra bënin pjesë në forcën punonjë-
se. Shumë pak misionarë po shkonin në fushën e misionit në atë 
kohë. . . . E mora diplomën time universitare dhe planifikova që 
në njëfarë mënyre të vazhdoja shkollën pasuniversitare. Atëherë 
peshkopi erdhi me atë që m’u duk mua një sugjerim befasues. Ai 
foli për një mision.” 1

Gordoni e pranoi “sugjerimin befasues” të peshkopit të tij dhe 
në vitin 1933 ai u thirr të shërbente në Angli – njëri prej vetëm 525 
misionarëve që u thirrën atë vit.2 Ai u përball me shumë sprova 
gjatë misionit të tij, por shërbimi i tij krijoi spirancën e besimit të tij:

“Puna në fushën e misionit nuk ishte e lehtë. Ishte e vështirë dhe 
shkurajuese. Por çfarë përvoje e mrekullueshme ishte ajo. Duke e 
hedhur vështrimin pas, unë e dalloj që ndoshta isha një djalosh 
egoist kur mbërrita në Britani. Çfarë bekimi u bë të vija mënjanë 
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vetë interesat e mia egoiste në emër të interesave më të mëdha të 
punës së Zotit. . . .

Sa thellësisht mirënjohës jam për përvojën e atij misioni. E preka 
jetën e pak vetave të cilët, përgjatë viteve, kanë shprehur mirënjohje. 
Ajo ka qenë e rëndësishme. Por unë nuk kam qenë kurrë shumë i 
shqetësuar lidhur me numrin e pagëzimeve që pata apo që i patën 
misionarët e tjerë. Kënaqësia ime ka ardhur nga siguria që bëra atë 
që Zoti më donte të bëja dhe që isha një mjet në duart e Tij për 
plotësimin e qëllimeve të Tij. Në udhën e asaj përvoje, atje u bë e 
ngulitur brenda vetë qenies time një bindje dhe dituri që kjo është 
realisht vepra e vërtetë dhe e gjallë e Perëndisë, e rivendosur në-
përmjet një profeti për bekimin e të gjithë atyre që do ta pranojnë 
atë dhe do të jetojnë sipas parimeve të saj.” 3

Misioni i Presidentit Hinkli caktoi drejtimin e një jete të tërë të 
përkushtuar ndaj veprës së Zotit. Gjatë shërbimit të tij si President 
i Kishës, ai udhëtoi për më shumë se 1,6 milionë kilometra në më 
shumë se 70 shtete për të dhënë dëshmi për Jezu Krishtin dhe un-
gjillin e Tij të rivendosur.4

Presidenti Hinkli shpesh u drejtoi një thirrje anëtarëve të Kishës 
që të bashkoheshin me të në shpërndarjen e ungjillit. Më shumë se 
400.000 misionarë kohëplotë iu përgjigjën asaj thirrjeje gjatë kohës 
së tij si President. Të ndihmuar nga shërbimi i tyre dhe puna mi-
sionare e anëtarëve, më shumë se 3.500.000 të kthyer në besim u 
pagëzuan gjatë asaj kohe.5

Gjithmonë optimist, Presidenti Hinkli tregoi për një këndvështrim 
të gjerë të mënyrës se si puna e Zotit do të vazhdonte të rritej:

“Nëse do të shkojmë përpara, duke mos e hequr kurrë vështrimin 
nga synimi ynë, duke mos folur keq për askënd, duke i jetuar pari-
met e mëdha që i dimë të jenë të vërteta, kjo kauzë do të përhapet 
me madhështi e fuqi për ta mbushur tokën. Do të hapen dyer tani 
të mbyllura ndaj predikimit të ungjillit.” 6

“Shpresa jonë lidhur me të ardhmen është e madhërishme dhe 
besimi ynë është i fortë. Ne e dimë se mezi e kemi prekur veçse 
sipërfaqen e asaj që do të ndodhë në vitet që shtrihen përpara 
nesh. . . . Barra jonë për ecjen përpara është e jashtëzakonshme. 
Por mundësia jonë është e lavdishme.” 7



k a P i T U l l i  2 1

295

Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Ne duhet t’i drejtohemi botës në shërbimin tonë misionar, 
duke u dhënë mësim të gjithë atyre që do të dëgjojnë.

Ne kemi një urdhër hyjnor për t’ia çuar ungjillin çdo kombi, fisi, 
gjuhe dhe populli. Ne kemi përgjegjësi të japim mësim e të pagëzoj-
më në emrin e Zotit Jezu Krisht. Tha Shpëtimtari i ringjallur: “Dilni 
në mbarë botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese” [Marku 16:15]. 
Ne jemi të përfshirë në një kryqëzatë të madhërishme dhe shumë 
të ngjeshur për të vërtetën dhe mirësinë.8

Përpara se Kisha të organizohej, pati punë misionare. Ka vazhduar 
që nga ajo kohë, duke iu bërë ballë vështirësive të shumë prej sti-
nëve përmes të cilave kanë kaluar njerëzit tanë. Le ta vendosim në 
vetvete, secili, që të ngrihemi te një mundësi e re, te një ndjesi e re e 
përgjegjësisë, te një ndërmarrje e re e detyrimit për ta ndihmuar Atin 
tonë në Qiell në veprën e Tij të lavdishme të realizimit të pavdekë-
sisë dhe jetës së përjetshme të bijve e bijave të Tij anembanë botës.9

Si shenjtorë të ditëve të mëvonshme le t’i përfshijmë njerëzit e tjerë 
jo të besimit tonë. Mos veprofshim kurrë me një shpirt arrogance 
ose me një sjellje si të jemi më të shenjtë se të tjerët. Përkundrazi, 
tregofshim dashuri e respekt dhe ndihmueshmëri kundrejt tyre. 
Ne jemi tepër të keqkuptuar dhe kam frikë se shumë prej saj është 
shkaktuar nga ne vetë. Mund të jemi më tolerantë, më fqinjësorë, 
më miqësorë, më shumë një shembull sesa kemi qenë në të shkua-
rën. Le t’u mësojmë fëmijëve tanë që t’i trajtojnë të tjerët me miqësi, 
respekt, dashuri e admirim. Ajo do të prodhojë një rezultat shumë 
më të mirë sesa do të prodhojë një sjellje egoizmi. . . .

Le t’i drejtohemi botës në shërbimin tonë misionar, duke u dhë-
në mësim të gjithë atyre që do të dëgjojnë lidhur me rivendosjen e 
ungjillit, duke folur pa frikë, por edhe pa vetëkënaqësi, për Vegimin 
e Parë, duke dëshmuar për Librin e Mormonit dhe për rivendosjen 
e priftërisë. Vëllezërit dhe motrat e mia, le të biem në gjunjë dhe të 
lutemi për mundësinë për t’i sjellë të tjerët në gëzimin e ungjillit.10

Është diçka e mahnitshme dhe e mrekullueshme që mijëra njerëz 
preken nga mrekullia e Shpirtit të Shenjtë, që ata besojnë, pranojnë 
dhe bëhen anëtarë. Ata pagëzohen. Jeta e tyre preket përgjithmonë 
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për mirë. Mrekullitë ndodhin. Një farë e besimit vjen në zemrat e 
tyre. Ajo zmadhohet teksa mësojnë. Dhe ata pranojnë parim pas 
parimi, derisa e kanë çdonjërin prej bekimeve të mrekullueshme 
që u vijnë atyre që ecin me besim në këtë, Kishën e Jezu Krishtit të 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.11

2
Ne duhet t’i ndihmojmë misionarët kohëplotë që 

t’i sjellin të tjerët te një njohuri e së vërtetës.

U takova me një grua në Amerikën e Jugut, e cila sapo ishte bash-
kuar me Kishën. E nxitur fuqimisht nga një dashuri e madhe për atë 
që kishte gjetur, ajo kishte shkuar përreth duke u treguar të tjerëve 
plot entuziazëm. Gjatë një periudhe prej vetëm shtatë muajsh që 
nga pagëzimi i saj, ajo kishte referuar treqind të njohur te misionarët 
që ata të mund t’ua shpjegonin ungjillin atyre. Deri në njëfarë kohe, 
gjashtëdhjetë veta ishin bashkuar me Kishën. Ka të ngjarë që më 
shumë u bashkuan. Në San- Paolo të Brazilit, u takova me misionarin 
e ri që fillimisht ia kishte mësuar asaj ungjillin. Edhe ai kishte qenë 
një i kthyer në ungjill, kishte shkuar në mision që të përfaqësonte 
Kishën duke bërë një sakrificë të madhe financiare. Gruaja për të 
cilën flas, ishte njëra prej dyzet e tre njerëzve që ai i kishte ndihmuar 
të bashkoheshin me Kishën deri në atë kohë. Ky i ri nga Brazili e 
kishte shtrirë vetveten më shumë se njëqind herë – dyzet e tre të 
kthyer në besim nga ai vetë dhe gjashtëdhjetë nëpërmjet njërës prej 
njerëzve që ai i kishte kthyer në besim, me më shumë të tjerë nga 
të kthyerit e tij në të ardhmen.12

Shumë nga ne e konsiderojnë punën misionare thjesht si trokitje 
nëpër dyer. Të gjithë ata që e njohin këtë punë, e dinë se ka një 
mënyrë më të mirë. Kjo mënyrë është nëpërmjet anëtarëve të Kishës. 
Sa herë që një anëtar e prezanton një kërkues, krijohet një sistem 
mbështetjeje i menjëhershëm. Anëtari jep dëshmi për vërtetësinë 
e punës. Ai shqetësohet për lumturinë e shokut të tij kërkues. Ai 
gëzohet kur ai shok bën përparim në të mësuarin e ungjillit.

Misionarët kohëplotë mund ta bëjnë mësimdhënien e mirëfilltë, 
por anëtari, kudo që është e mundur, do ta përkrahë atë mësim-
dhënie me ofrimin e shtëpisë së tij për ta vazhduar këtë shërbim 
misionar. Ai do të japë dëshmi të sinqertë për hyjnueshmërinë e 



k a P i T U l l i  2 1

297

punës. Do të jetë atje për t’iu përgjigjur pyetjeve kur misionarët nuk 
janë pranë. Ai do të jetë një mik për të kthyerin në besim, i cili po 
bën një ndryshim të madh dhe shpesh të vështirë.

Ungjilli nuk është diçka për të cilën të kemi turp. Është diçka për 
të cilën të jemi krenarë. “Mos ki turp, pra, të dëshmosh Zotin tonë”, 
i shkroi Pali Timoteut (2 Timoteut 1:8). Mundësitë për ta shpërndarë 
ungjillin janë kudo. . . .

Procesi i sjelljes së njerëzve të rinj në Kishë nuk është përgjegjë-
sia vetëm e misionarëve. Ata ia dalin mbanë më mirë kur anëtarët 
bëhen burimi nga i cili gjenden kërkuesit e rinj. . . .

Le të kultivohet një ndërgjegjësim në zemrën e çdo anëtari për 
vetë potencialin e tij për t’i sjellë të tjerët te një njohuri për të vër-
tetën. Le të punojë ai për të. Le të lutet rreth saj me një zellshmëri 
të madhe. . . .

. . . Vëllezërit dhe motrat e mia, ne mund t’i lëmë misionarët të 
përpiqen ta bëjnë atë gjë të vetëm ose ne mund t’i ndihmojmë. Nëse 
e bëjnë të vetëm, ata do të trokasin nëpër dyer ditë pas dite dhe 
korrja do të jetë e paktë. Ose si anëtarë ne mund t’i ndihmojmë në 
gjetjen e kërkuesve dhe mësimdhënien atyre. . . .

“Mundësitë për ta shpërndarë ungjillin janë kudo.”
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Le të zhvillohet në çdo kunj një ndërgjegjësim për mundësinë për 
t’i gjetur ata që do ta dëgjojnë mesazhin e ungjillit. Në këtë proces 
nuk na duhet të jemi fyes. Nuk duhet të jemi arrogantë. Fletëpalosja 
më e efektshme që do të mbajmë, do të jetë mirësia e vetë jetës dhe 
shembullit tonë. Dhe kur përfshihemi në këtë shërbim, jeta jonë do 
të përmirësohet, sepse ne do të jemi të vëmendshëm të kujdesemi 
që nuk bëjmë ose themi asgjë që mund ta pengojë përparimin e 
atyre që po përpiqemi t’i udhëheqim drejt së vërtetës. . . .

Është e nevojshme të ketë një rritje të entuziazmit në çdo nivel në 
Kishë. Le të përdoret kjo temë [e punës misionare] herë pas here në 
mbledhjen e sakramentit. Le të diskutohet nga priftëria dhe Shoqata 
e Ndihmës në mbledhjet e tyre javore. Le të flasin e të planifikoj-
në Të Rinjtë dhe Të Rejat për mënyrat se si të ndihmojnë në këtë 
ndërmarrje shumë të rëndësishme. Le të mendojnë edhe fëmijët e 
Fillores për mënyra se si të ndihmojnë. Shumë prindër kanë ardhur 
në Kishë për shkak të një fëmije që u ftua në Fillore. . . .

Vëllezër e motra, ju të gjithë në lagjet e kunjet dhe në distriktet e 
degët, ju ftoj të bëheni një ushtri e madhe me entuziazëm për këtë 
punë dhe me një dëshirë të madhe gjithëpërfshirëse për t’i ndihmuar 
misionarët në përgjegjësinë e jashtëzakonshme që kanë për t’ia çuar 
ungjillin çdo kombi, fisi, gjuhe dhe populli. “Fusha është e bardhë 
[dhe] gati për t’u korrur” (DeB 4:4). Zoti e ka shpallur në mënyrë të 
përsëritur këtë. A nuk duhet t’ia vëmë veshin fjalës së Tij? 13

Në emër të misionarëve . . . unë dua t’u përgjërohem shenjtorëve 
që të bëjnë gjithçka që munden, për të siguruar referime [të njerëzve], 
të cilëve mund t’u japin mësim. Do të jeni të lumtur nëse e bëni këtë. 
Çdo njeri që e shihni të vijë në Kishë për shkak të përpjekjes suaj, do 
të sjellë lumturi në jetën tuaj. Ua bëj atë si premtim secilit prej jush.14

3
Puna kohëplotë misionare u sjell lumturi 

afatgjatë atyre, të cilët shërbejnë.

Ne duhet ta ngremë standardin e denjësisë dhe të kualifikimeve 
për ata që shkojnë në botë si ambasadorë të Zotit Jezu Krisht.15

Bota sot ka nevojë për fuqinë e dëshmisë së pastër. Ka nevojë 
për ungjillin e Jezu Krishtit dhe, nëse bota do ta dëgjojë atë ungjill, 
duhet të ketë lajmëtarë për ta dhënë mësim atë.
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Ne kërkojmë që prindërit ta fillojnë herët trajnimin e fëmijëve 
të tyre [për shërbimin misionar]. Atje ku ka lutje familjare, atje ku 
ka mbrëmje familjare të shtëpisë, atje ku ka lexim të shkrimeve të 
shenjta, atje ku babai dhe nëna janë aktivë në Kishë dhe flasin me 
entuziazëm lidhur me Kishën dhe ungjillin, fëmijët në shtëpi të tilla 
bëhen të mbushur në një mënyrë të natyrshme me një dëshirë për 
t’ua dhënë mësim ungjillin të tjerëve. Ka zakonisht një traditë të 
punës misionare në shtëpi të tilla. Llogari kursimesh krijohen ndër-
kohë që fëmijët janë të vegjël. Djemtë rriten me një pritshmëri të 
natyrshme që do të thirren për të shërbyer si misionarë për Kishën. 
Një mision bëhet po aq shumë pjesë e programit të një djali për 
jetën sa është arsimimi.16

Puna misionare është kryesisht një përgjegjësi e priftërisë. Si e 
tillë, djemtë tanë të rinj duhet të mbartin barrën kryesore. Kjo është 
përgjegjësia e tyre dhe detyrimi i tyre.17

Të rinj, shpresoj që ju të gjithë po planifikoni dhe po përgatiteni 
në drejtim të shërbimit misionar. Nuk mund t’ju premtoj hare. Nuk 
mund t’ju premtoj lehtësi dhe rehati. Nuk mund t’ju premtoj çlirim 
prej shkurajimit, prej frikës, prej mjerimit tërësor në disa raste. Por 
mund t’ju premtoj se ju do të rriteni në një mënyrë siç nuk jeni rritur 
kurrë brenda një periudhe të ngjashme gjatë gjithë jetës suaj. Mund 
t’ju premtoj një lumturi që do të jetë e pashoqe, e mrekullueshme 
dhe afatgjatë. Mund t’ju premtoj se ju do ta rivlerësoni jetën tuaj, se 
do të krijoni përparësi të reja, se do të jetoni më pranë Zotit, se lutja 
do të bëhet një përvojë e vërtetë dhe e mrekullueshme, se ju do të 
ecni me besim në rrjedhojën e gjërave të mira që bëni.18

Na nevojiten disa të reja [për të shërbyer në misione]. Ato kryejnë 
një punë mbresëlënëse. Ato mund të hyjnë në shtëpitë ku pleqtë 
[eldrat] nuk mund të hyjnë. . . .

[Megjithatë] . . . të rejat nuk duhet të ndiejnë se kanë një detyrë 
të krahasueshme me atë të të rinjve. Disa prej tyre do të dëshirojnë 
shumë që të shkojnë. Nëse është kështu, ato duhet të këshillohen 
me peshkopin e tyre si edhe me prindërit e tyre. . . . Motrave u them 
se ju do të jeni po aq shumë të respektuara, do të konsideroheni të 
jeni po aq në krye të detyrës, përpjekjet tuaja do të jenë po aq të 
pranuara nga Zoti dhe nga Kisha qoftë nëse shkoni në mision apo 
nuk shkoni në mision.19
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Së bashku me nevojën për misionarë e misionare të reja, ka një 
nevojë në rritje në fushën e misionit për çiftet. Çiftet e moshuara, të 
martuara po bëjnë një punë të mrekullueshme në misionet. Edhe më 
shumë nevojiten. Veçanërisht na nevojiten ata me aftësi në gjuhë të 
huaja. Ata mund të shërbejnë në shumë përgjegjësi nën drejtimin e 
presidentëve të ndjeshëm dhe të vëmendshëm të misioneve.

Me një numër gjithnjë e në rritje të njerëzve që dalin në pension 
ndërkohë që ende zotërojnë shëndet dhe gjallëri, ka shumë që mund 
ta plotësojnë një nevojë të jashtëzakonshme në punën e Zotit.20

Ne [kemi] burra e gra pensioniste duke shërbyer në një detyrë 
domethënëse misionare për këtë Kishë anembanë botës. Numri po 
rritet. Ata shkojnë atje ku thirren. Ata shërbejnë atje ku nevojiten. 
Miqësitë krijohen; aftësitë ndahen; mundësitë hapen për ata, të 
cilët nuk do të harrojnë kurrë burrat e gratë që kanë ardhur mes 
tyre me një shpirt vetëmohimi të plotë për të dhënë mësim dhe për 
të bërë mirë. Ata nuk marrin pagesë. Ata shkojnë me shpenzimet 
e veta. Përmasa e përkushtimit të tyre është e pakufizuar. Frytet e 
përpjekjeve të tyre janë përtej llogaritjes.21

“bota sot . . . ka nevojë për ungjillin e jezu krishtit dhe, nëse bota do ta 
dëgjojë atë ungjill, duhet të ketë lajmëtarë për ta dhënë mësim atë.”
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4
Kur ua paraqitim të tjerëve ungjillin, Shpirti i Zotit 
ndihmon që të kapërcehen ndryshimet midis nesh.

Ngaqë të gjithë kemi ardhur prej të njëjtëve prindër [si fëmijë të 
Perëndisë], ne i përgjigjemi të njëjtës së vërtetë. Fakti që lëkura e 
dikujt mund të jetë e një ngjyre paksa të ndryshme, që sytë e dikujt 
mund të kenë një formë paksa të ndryshme, që dikush mund të 
veshë një lloj të ndryshëm rrobash, në asnjë kuptim nuk e bën atë 
një lloj të ndryshëm individi. Burra e gra anembanë botës i përgji-
gjen të njëjtit nxitës në thelb sipas së njëjtës mënyrë. Ata kërkojnë 
ngrohtësi kur kanë ftohtë; ata njohin të njëjtat lloje të dhembjes; ata 
përjetojnë trishtim dhe njohin gëzim. . . .

Kur ndryshimet – qoftë me fqinjët tanë ose brenda kulturave të 
tjera – duken se qëndrojnë si pengesa teksa kërkojmë ta ndajmë 
ungjillin, mirësjellja e qetë zakonisht i largon këto pengesa. Kur e 
zbatojmë urdhërimin e Zotit për t’ua paraqitur të tjerëve ungjillin, 
unë dëshmoj se Shpirti i Zotit ndihmon për t’i kapërcyer ndryshimet 
midis atij që po jep mësim dhe atij që po mësohet. Zoti e bëri të qartë 
procesin kur tha: “Si rrjedhim, ai që predikon [me anë të Shpirtit] 
dhe ai që pranon [me anë të Shpirtit], e kuptojnë njëri- tjetrin dhe që 
të dy lartësohen e gëzohen së bashku”. (DeB 50:22.)

Jam i kënaqur që mjeti më i efektshëm që ka secili prej nesh në 
thirrjen tonë për ta ndarë ungjillin, është Shpirti i Zotit. Ne të gjithë 
e kemi parë atë tek të tjerët. Ndërkohë që bëjmë punën e Zotit, ne 
gjithashtu e kemi ndier brenda vetes sonë. Në raste të tilla, ndryshi-
met sipërfaqësore midis nesh dhe atyre, të cilëve u japim mësim, 
duket se bien si luspa nga sytë tanë. (Shih 2 Nefi 30:6.) Zhvillohet 
një ngrohtësi e afërsisë dhe kuptueshmërisë, e cila është e mrekullu-
eshme të shihet. Në mënyrë të mirëfilltë ne e kuptojmë njëri- tjetrin 
dhe në mënyrë të mirëfilltë lartësohemi e gëzohemi së bashku.22

5
Teksa shkojmë përpara me besim, Zoti do t’i bekojë 

përpjekjet tona për t’ua paraqitur të tjerëve ungjillin.

Me të vërtetë ne përfshihemi në një punë të mrekullueshme 
dhe një çudi. . . . Perëndia i qiellit ka bërë të ndodhë kjo mrekulli 
e ditëve të mëvonshme dhe ajo që kemi parë, nuk është veçse një 
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shijim paraprak i gjërave më të mëdha që ende do të vijnë. Puna do 
të kryhet nga burra e gra, të rinj e të moshuar, të përulur.23

Puna do të dalë me sukses, sepse është Zoti i cili ka premtuar:

“Dhe kushdo që ju pranon ju, atje do të jem unë gjithashtu, sepse 
unë do të shkoj përpara fytyrës suaj. Unë do të jem në të djathtën e 
në të majtën tuaj dhe Shpirti im do të jetë në zemrat tuaja e engjëjt 
e mi përreth jush, për t’ju ngritur lart.” (DeB 84:88.)

Me përgjegjësinë tonë të dhënë në mënyrë hyjnore, me bekime të 
premtuara në mënyrë hyjnore, shkofshim përpara me besim. Teksa 
e bëjmë këtë, Zoti do t’i bekojë përpjekjet tona. Bëfshim pjesën tonë 
në ndarjen e ungjillit me njerëzit përreth nesh, fillimisht nëpërmjet 
shembullit dhe më pas nëpërmjet parimit të frymëzuar.

Guri i shkëputur nga mali pa duar do të vazhdojë të përhapet 
derisa ta ketë mbushur tërë tokën. (Shih Daniel 2.) Ju jap dëshminë 
time për këtë të vërtetë dhe për të vërtetën që secili prej nesh mund 
të ndihmojë në mënyra që janë të përshtatshme për rrethanat tona, 
në qoftë se e kërkojmë udhërrëfimin dhe frymëzimin e Atit tonë në 
Qiell. Kjo që bëjmë, është puna e Perëndisë dhe me bekimin e Tij 
ne nuk do të dështojmë.24

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Përse nganjëherë kemi frikë ta shpërndajmë ungjillin? Cilat janë 

disa mënyra se si mund ta mposhtim atë frikë dhe t’i përfshijmë të 
tjerët? (Shih pjesën 1.) Cilat janë disa mrekulli të punës misionare 
që i keni dëshmuar?

• Përse misionarët “ia dalin mbanë më mirë kur anëtarët bëhen bu-
rimi nga i cili gjenden kërkuesit e rinj”? (Shih pjesën 2.) Cilat janë 
disa mënyra të tjera se si anëtarët mund t’i ndihmojnë misionarët 
kohëplotë?

• Përse janë misionet kohëplota kaq ndikuese në jetën e atyre, të 
cilët shërbejnë? Si mund t’i ndihmojnë prindërit fëmijët e tyre që 
të përgatiten për të shërbyer misione kohëplota? (Shih pjesën 3.) 
Si mund t’i ndihmojnë familjet çiftet e moshuara që të përgatiten 
për të shërbyer?
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• Rishikoni pjesën 4. Cilat janë disa nga tiparet e përbashkëta të të 
gjithë njerëzve? Si mund t’i kapërcejmë ndryshimet që duket të 
jenë pengesa në ndarjen e ungjillit? Si e keni parë Shpirtin e Zotit 
t’i ndihmojë njerëzit që t’i kapërcejnë ndryshimet?

• Presidenti Hinkli theksoi se Zoti do t’i bekojë përpjekjet tona për 
ta ndarë ungjillin nëse ne “shkojmë përpara me besim” (pjesa 5). 
Si mund ta shtoni dëshirën dhe besimin tuaj për ta ndarë ungjillin?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Isaia 52:7; Mateu 28:19–20; Alma 26:1–5; DeB 1:20–23; 4; 18:15–16; 

38:40–41

Ndihmë për Mësimdhënien
“Mos u trembni nga heshtja. Njerëzve shpesh u nevojitet kohë të 

mendojnë dhe t’u përgjigjen pyetjeve apo të shprehin atë që ndiejnë. 
Ju mund të ndaloni pasi ta keni bërë një pyetje, pasi është treguar një 
përvojë shpirtërore apo kur një person ka vështirësi për ta shprehur 
veten” (Teaching, No Greater Call [1999], f. 67).
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“Zoti i la të nëntëdhjetë e nëntat për të gjetur delen e humbur.”
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Përfshirja me Dashuri e të 
Kthyerve të Rinj në Besim dhe 

e Anëtarëve më Pak Aktivë

“Ne vazhdimisht duhet [të jemi] të vëmendshëm 
ndaj detyrimit të jashtëzakonshëm për t’u 

shoqëruar . . . me ata që vijnë në Kishë si të kthyer 
në besim, dhe për t’i përfshirë me dashuri ata që 

. . . ecin nën hijet e mungesës së aktivitetit.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

Një temë që Presidenti Hinkli e theksoi gjatë gjithë shërbimit të 
tij si President i Kishës, ishte rëndësia e përfshirjes së të kthyerve 
të rinj në besim dhe të atyre që nuk janë aktivë në Kishë. Ai tregoi 
shumë shembuj të përpjekjeve të tij vetjake lidhur me këtë gjë, një-
rën prej të cilave ai me trishtim e përshkroi si “një prej dështimeve 
të mia”. Ai shpjegoi:

“Kur po shërbeja si misionar në Ishujt Britanikë, shoku im dhe 
unë i dhamë mësim një të riu dhe ishte kënaqësia ime ta pagëzoja 
atë. Ishte i arsimuar mirë. Ishte i kulturuar. Ishte studiues. Isha shu-
më krenar për këtë të ri të talentuar që ishte bashkuar me Kishën. 
Ndjeva se i kishte të gjitha cilësitë që një ditë të bëhej një udhëheqës 
mes njerëzve tanë.

Ai ishte në udhën e bërjes së ndryshimit të madh nga i kthyer në 
besim në anëtar. Për një periudhë të shkurtër përpara se të lirohesha 
[nga misioni], e imja ishte mundësia për të qenë miku i tij. Pastaj 
u lirova dhe u ktheva në shtëpi. Atij iu dha një përgjegjësi e vogël 
në degën në Londër. Nuk dinte asgjë për atë që pritej prej tij. Bëri 
një gabim. Drejtuesi i organizatës ku ai shërbente, ishte një burrë 
që mund ta përshkruaj më mirë se kishte pak dashuri dhe shumë 
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kritikë. Në një mënyrë disi të pamëshirshme, ai e qortoi mikun tim 
që kishte bërë një gabim të thjeshtë.

I riu u largua i nevrikosur dhe i lënduar atë natë nga salla jonë e 
marrë me qira. . . . Tha me vete: ‘Nëse ata janë njerëz të tillë, atëherë 
unë nuk do të kthehem më’.

Ai u bë joaktiv. Vitet kaluan. . .  . Kur isha në Angli [përsëri], u 
përpoqa me dëshpërim ta gjeja atë. . . . U ktheva në shtëpi dhe më 
së fundi, pas një kërkimi të gjatë, isha në gjendje ta gjeja atë.

I shkrova një letër. Ai u përgjigj, por pa e përmendur ungjillin.

Kur isha sërish në Londër, përsëri e kërkova atë. Ditën që do të 
largohesha, e gjeta. E mora në telefon dhe ne u takuam te stacioni 
i metrosë. Ai m’i hodhi duart në qafë, sikurse ia hodha edhe unë. 
Kisha shumë pak kohë përpara se të më duhej të arrija avionin, por 
folëm shkurtimisht dhe me atë që e mendoj se ishte një respekt i 
vërtetë për njëri- tjetrin. Ai më dha një përqafim tjetër përpara se të 
largohesha. Isha i vendosur që kurrë nuk do ta humbisja lidhjen 
me të përsëri. . . .

Vitet kaluan. Unë u plaka sikurse u plak edhe ai. Doli në pension 
nga puna e tij dhe u vendos në Zvicër. Në një rast kur isha në Zvicër, 
e ndryshova rrugën time që të gjeja fshatin ku jetonte ai. E kaluam 
pjesën më të madhe të ditës së bashku – ai, gruaja e tij, gruaja ime 
dhe unë. Patëm një kohë të mrekullueshme, por ishte e dukshme që 
zjarri i besimit ishte shuar prej kohësh. U përpoqa në çdo mënyrë 
që dija, por nuk munda të gjeja një mënyrë për ta rindezur atë. E 
vazhdova letërkëmbimin tim. I dërgova libra, revista, regjistrime të 
Tabernacle Choir [Korit të Tabernakullit] dhe gjëra të tjera, për të 
cilat shprehu vlerësim.

Ai vdiq pak muaj më parë. Bashkëshortja e tij më shkroi që të 
më informonte për këtë. Ajo tha: ‘Ti ishte miku më i ngushtë që 
pati ndonjëherë’.

Lot m’u derdhën nëpër faqe kur e lexova atë letër. E dija se kisha 
dështuar. Ndoshta po të kisha qenë atje për ta ngritur kur ishte rrë-
zuar përtokë herën e parë, ai mund të kishte bërë diçka të ndryshme 
me jetën e tij. Mendoj se mund ta kisha ndihmuar atë në atë kohë. 
Mendoj se mund ta kisha mjekuar plagën që ai e vuajti. Kam vetëm 
një ngushëllim: u përpoqa. Kam vetëm një hidhërim: dështova.
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Sfida tani është më e madhe sesa ka qenë ndonjëherë, sepse 
numri i të kthyerve në besim është më i madh sesa e kemi njohur 
ndonjëherë më parë. . . . Çdo i kthyer në besim është i çmuar. Çdo 
i kthyer në besim është një bir ose bijë e Perëndisë. Çdo i kthyer në 
besim është një përgjegjësi e madhe dhe serioze.” 1

Shqetësimi i Presidentit Hinkli për të kthyerit e rinj në besim dhe 
për anëtarët më pak aktivë ishte rrjedhojë e përvojës së tij tek shihte 
se si ungjilli e bekon jetën. Një reporter lajmesh dikur e pyeti: “Çfarë 
ju sjell kënaqësinë më të madhe teksa e shihni punën e Kishës sot?” 
Presidenti Hinkli u përgjigj:

“Përvoja më e kënaqshme që kam, është të shoh se çfarë bën ky 
ungjill për njerëzit. U jep atyre një pikëpamje të re mbi jetën. U jep 
atyre një këndvështrim që nuk e kanë ndier kurrë më parë. I ngre 
vështrimet e tyre drejt gjërave fisnike dhe hyjnore. Diçka u ndodh 
atyre që është e mrekullueshme të shihet. Ata shohin te Krishti dhe 
bëhen të gjallë.” 2

Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Ne kemi përgjegjësi të madhe për t’i shërbyer individit.

Ne duhet të kujdesemi për individin. Krishti gjithmonë foli për in-
dividët. Ai i shëroi të sëmurët, individualisht. Ai foli në shëmbëlltyrat 
e Tij për individët. Kjo Kishë shqetësohet për individët, pavarësisht 
nga numri i anëtarëve tanë. Qoftë ky numër 6 apo 10, apo 12, apo 
50 milionë, ne kurrë nuk duhet të harrojmë faktin që individi është 
gjëja e rëndësishme.3

Ne po bëhemi një shoqëri e madhe mbarëbotërore. Por interesi 
dhe shqetësimi ynë gjithmonë duhet të jenë me individin. Çdo anëtar 
i kësaj Kishe është një burrë ose një grua, një djalë ose një vajzë 
individuale. Përgjegjësia jonë e madhe është të kujdesemi që secili 
të “kujtohe[t] dhe të ushqehe[t] nga fjala e mirë e Perëndisë” (Moroni 
6:4), që secili të ketë mundësi për rritje, shprehje dhe trajnim në 
punën dhe mënyrat e Zotit, që asnjërit të mos i mungojnë gjërat e 
nevojshme të jetës, që nevojat e të varfërve të plotësohen, që çdo 
anëtar të ketë nxitje, trajnim dhe mundësi për të ecur përpara në 
udhën e pavdekësisë dhe të jetës së përjetshme. . . .
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Kjo punë lidhet me njerëzit, secili një bir ose një bijë e Perëndisë. 
Duke i përshkruar arritjet e saj ne flasim në lidhje me numrat, por 
të gjitha përpjekjet tona duhet të përkushtohen ndaj zhvillimit të 
individit.4

Dua të theksoj se ka një rritje shumë pozitive dhe të mrekullueshme 
neto në Kishë. . . . Ne kemi çdo arsye që të ndihemi plot kurajë. Por 
çdo i kthyer në besim, të cilit i ftohet besimi, është një tragjedi. Çdo 
anëtar i cili bëhet joaktiv, është një çështje për shqetësim serioz. Zoti 
i la të nëntëdhjetë e nëntat për të gjetur delen e humbur. Shqetësimi 
i Tij për [njërin] ishte kaq serioz sa Ai e bëri atë temën e njërit prej 
mësimeve të Tij më të mëdha [shih Lluka 15:1–7]. Nuk mund të jemi 
më pak të shqetësuar. Ne vazhdimisht duhet t’i mbajmë drejtuesit 
dhe anëtarësinë e Kishës të vëmendshëm ndaj detyrimit të jashtëza-
konshëm për t’u dhënë shoqërim në një mënyrë shumë të vërtetë, 
të ngrohtë dhe të mrekullueshme atyre që vijnë në Kishë si të kthyer 
në besim, dhe për t’i ndihmuar me dashuri ata që për një arsye ose 
një tjetër ecin nën hijet e mungesës së aktivitetit. Ka prova të mjaftu-
eshme që kjo mund të bëhet atje ku gjendet vullnet për ta bërë atë.5

2
Çdo i kthyer në besim është një 

përgjegjësi e madhe dhe serioze.

Kam arritur të ndiej që tragjedia më e madhe në Kishë është 
humbja e atyre që bashkohen me Kishën dhe më pas largohen 
prej saj. Me shumë pak përjashtime kjo nuk nevojitet të ndodhë. 
Jam i bindur se pothuajse përgjithësisht atyre që pagëzohen nga 
misionarët, u është mësuar mjaftueshëm që të kenë marrë dituri e 
dëshmi të mjaftueshme për ta garantuar pagëzimin e tyre. Por nuk 
është një gjë e lehtë ta bësh rastin e kalimit drejt bashkimit me këtë 
Kishë. Do të thotë t’i shkëputësh lidhjet e mëparshme. Do të thotë 
t’i lësh shoqëritë. Mund të thotë të lësh mënjanë bindje të pëlqyera. 
Mund të kërkojë një ndryshim të zakoneve dhe një nënshtrim të 
orekseve. Në kaq shumë raste do të thotë vetmi dhe madje frikë 
nga e panjohura. Duhet të ketë ushqim shpirtëror dhe forcim gjatë 
kësaj stine të vështirë të jetës së një të kthyeri në besim. Një çmim i 
jashtëzakonshëm është paguar për praninë e tij ose të saj në Kishë. 
Përpjekjet kohëgjata të misionarëve dhe çmimi i shërbimit të tyre, 
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veçimi nga marrëdhëniet e mëparshme dhe tronditja e shoqëruar 
me gjithë këtë, e bëjnë jetike që këta shpirtra të çmuar të mirëpriten, 
të risigurohen, të ndihmohen në kohët e tyre të dobësisë, t’u jepet 
përgjegjësi brenda së cilës të mund të rriten të fortë dhe të nxiten 
e falënderohen për gjithçka që bëjnë.6

Nuk ka tërësisht asnjë domethënie në kryerjen e punës misionare 
nëse ne nuk do t’i ruajmë frytet e asaj përpjekjeje. Të dyja këto duhet 
të jenë të pandashme. Këta të kthyer në besim janë të çmuar. . . . 
Çdo i kthyer në besim është një përgjegjësi e madhe dhe serioze. 
Është një domosdoshmëri tërësore që ne të kujdesemi për ata që 
janë bërë një pjesë prej nesh. . . .

Para ca ditësh mora një letër tepër interesante. Ishte shkruar nga 
një grua që u bashkua me Kishën një vit më parë. Ajo shkruan:

“Udhëtimi im për në Kishë ishte i pashoq dhe mjaft sfidues. Ky 
vit që shkoi, ka qenë viti më i vështirë që kam jetuar ndonjëherë 
në jetën time. Ka qenë gjithashtu edhe më shpërblyesi. Si anëtare e 
re, unë vazhdoj të sfidohem çdo ditë.” . . .

“e ftoj çdo anëtar që të përfshihet në miqësi e dashuri 
me ata që vijnë në kishë si të kthyer në besim.”
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Ajo tha që “anëtarët e Kishës nuk e dinë se çfarë do të thotë të 
jesh një anëtar i ri i Kishës. Si rrjedhim, është pothuajse e pamundur 
për ta që të dinë se si të na përkrahin.”

Ju drejtoj sfidën, vëllezërit dhe motrat e mia, që, nëse nuk e dini 
se si është, përpiquni ta përfytyroni se si është. Mund të jetë tme-
rrësisht e vetmuar. Mund të jetë zhgënjyese. Mund të jetë frikësuese. 
Ne të kësaj Kishe jemi shumë më të ndryshëm nga bota sesa jemi 
të prirur të mendojmë që jemi. Kjo grua vazhdon:

“Kur nga kërkues bëhemi anëtarë të Kishës, ne befasohemi të 
zbulojmë se kemi hyrë në një botë tërësisht të huaj, një botë që ka 
traditat, kulturën dhe të folurën e vet. Ne zbulojmë se nuk ka asnjë 
njeri ose asnjë vend referimi ku mund të kthehemi për udhërrëfim 
në udhëtimin tonë në këtë botë të re. Në fillim udhëtimi është emo-
cionues, gabimet tona madje argëtuese, më pas bëhet irritues dhe 
më së fundi irritimi kthehet në zemërim. Dhe është në këto faza të 
irritimit dhe zemërimit që ne largohemi. Ne kthehemi te bota nga e 
cila erdhëm, ku e dinim se kush ishim, ku luanim rol dhe ku mund 
ta flisnim gjuhën e saj.” 7

Disa individë vetëm janë pagëzuar, ata nuk i kanë shoqëruar dhe 
në dy ose tre muaj thonë lamtumirë. Është kaq e rëndësishme, vë-
llezërit dhe motrat e mia, të kujdesemi që [anëtarët e sapopagëzuar] 
të kthehen në besim, që ata të kenë në zemrat e tyre një bindje për 
sa i përket kësaj pune të madhe. Kjo nuk është një çështje që ka të 
bëjë vetëm me mendjen. Është një çështje e zemrës dhe e prekjes 
nga Shpirti i Shenjtë derisa ata të dinë se kjo punë është e vërtetë, 
se Jozef Smithi ishte me të vërtetë një profet i Perëndisë, se Perën-
dia jeton, se Jezu Krishti jeton dhe se Ata iu shfaqën djaloshit Jozef 
Smith, se Libri i Mormonit është i vërtetë, se priftëria është këtu me 
të gjitha dhuratat dhe bekimet e saj. Thjesht nuk mund ta theksoj 
këtë tepër fuqishëm.8

3
Çdo i kthyer në besim ka nevojë për miqësi, një 

përgjegjësi dhe të ushqyerin me fjalën e Perëndisë.

Me numrin gjithnjë në rritje të të kthyerve në besim, ne duhet 
të bëjmë një përpjekje gjithnjë e më thelbësore për t’i ndihmuar 
ata ndërsa e gjejnë udhën e tyre. Secili prej tyre ka nevojë për tri 
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gjëra: një mik, një përgjegjësi dhe ushqimin me ‘fjal[ën] e mirë [të] 
Perëndisë’ (Moroni 6:4). Është detyra dhe mundësia jonë që t’i 
sigurojmë këto gjëra.9

Miqësia

[Të kthyerit në besim] vijnë në Kishë me entuziazëm për atë që 
kanë gjetur. Ne duhet të ndërtojmë menjëherë mbi atë entuziazëm. 
. . . Dëgjojini ata, udhërrëfejini ata, jepuni përgjigje pyetjeve të tyre 
dhe jini atje për të ndihmuar në të gjitha rrethanat dhe në të gjitha 
kushtet. . . . E ftoj çdo anëtar që të përfshihet me miqësi e dashuri 
për ata që vijnë në Kishë si të kthyer në besim.10

Ne kemi një detyrim të madh ndaj atyre që pagëzohen në Kishë. 
Nuk mund t’i lëmë pas dore. Nuk mund t’i lëmë të qëndrojnë të 
vetëm. Ata kanë nevojë për ndihmë ndërkohë që fillojnë të mësohen 
me udhët dhe kulturën e kësaj Kishe. Dhe është bekimi dhe mun-
dësia jonë e madhe për t’ua dhënë atë ndihmë. . . . Një buzëqeshje 
e ngrohtë, një shtrëngim dore me miqësi, një fjalë kurajëdhënëse 
do të bëjnë mrekulli.11

Le t’i përfshijmë këta njerëz! Le të shoqërohemi me ta! Le të jemi 
mirëdashës ndaj tyre! Le t’u japim kurajë! Le t’i shtojmë besimit të 
tyre dhe njohurisë së tyre për këtë, veprën e Zotit.12

Ju lutem juve . . . që t’ua hidhni krahun atyre që vijnë në Kishë, 
të jeni miq me ta, t’i bëni të ndihen të mirëpritur e t’i ngushëlloni 
dhe ne do të shohim vërtet përfundime të mrekullueshme. Zoti do 
t’ju bekojë që të jepni ndihmesë në këtë proces të madhërishëm të 
mbajtjes në aktivitet të të kthyerve në besim.13

Përgjegjësia

Kjo Kishë pret diçka nga njerëzit. Ajo ka standarde të larta. Ka 
doktrinë të fortë. Kërkon shërbim të madh nga njerëzit. Ata nuk rrinë 
thjesht duarkryq. Ne presim që ata të bëjnë gjëra. Njerëzit i përgjigjen 
kësaj. Ata e mirëpresin mundësinë për të dhënë shërbim dhe, ndër-
sa e bëjnë këtë, rriten në aftësinë e tyre, në kuptueshmërinë e tyre 
dhe në aftësitë e tyre për të bërë gjëra dhe për t’i kryer mirë ato.14

Jepuni [anëtarëve të rinj] diçka për të bërë. Ata, pa ushtrim, nuk 
do të bëhen të fortë në besim. Besimi dhe dëshmia janë si muskujt 
e krahut tim. Nëse i përdor ata muskuj dhe i ushqej ata, do të rriten 
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më të fortë. Por, nëse e vendos krahun tim brenda një fashe dhe e 
lë atje, ai do të dobësohet e bëhet i padobishëm dhe kështu është 
me dëshmitë.

Tani, disa prej jush thonë që nuk janë gati të marrin përgjegjësi. 
Por askush prej nesh nuk ishte gati kur erdhi thirrja. Mund ta them 
këtë për veten time. A mendoni se isha gati për këtë thirrje të ma-
dhërishme dhe të shenjtë? U ndjeva i tronditur tej mase. U ndjeva 
i papërshtatshëm. Ende ndihem i pushtuar tej mase. Ende ndihem 
i papërshtatshëm. Por po përpiqem të eci përpara, duke kërkuar 
bekimin e Zotit, duke u përpjekur të bëj vullnetin e Tij dhe duke 
shpresuar e duke u lutur që shërbimi im të jetë i pranueshëm për 
Të. Përgjegjësia e parë që e pata në këtë Kishë, ishte këshilltar për 
presidentin e një kuorumi të dhjakëve kur isha dymbëdhjetë vjeç. 
Nuk u ndjeva i përshtatshëm. U ndjeva i tronditur tej mase. Por u 
përpoqa, sikurse bëni ju, dhe pas asaj erdhën përgjegjësi të tjera. 
Asnjëherë një ndjenjë përshtatshmërie, por gjithmonë një ndjenjë 
mirënjohjeje dhe një gatishmëri për t’u përpjekur.15

Çdo i kthyer në besim që bashkohet me këtë Kishë, duhet të ketë 
një përgjegjësi të menjëhershme. Mund të jetë kaq shumë e vogël, 
por do të sjellë një ndryshim të madh në jetën e tij.16

Presidenti Hinkli dha mësim se të kthyerit e rinj në besim kanë 
nevojë për të marrë mundësi që të shërbejnë në kishë.
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Sigurisht i kthyeri i ri në besim nuk do të dijë gjithçka. Ai ka të 
ngjarë të bëjë disa gabime. E çfarë pastaj? Ne të gjithë bëjmë gabime. 
Gjëja e rëndësishme është rritja që do të vijë nga aktiviteti.17

Të ushqyerit me fjalën e mirë të Perëndisë

Unë besoj . . . se këta të kthyer në besim kanë një dëshmi për 
ungjillin. Besoj se ata kanë besim në Zotin Jezu Krisht dhe dinë për 
realitetin e Tij hyjnor. Besoj se ata janë penduar me të vërtetë për 
mëkatet e tyre dhe kanë vendosmëri për t’i shërbyer Zotit.

Moroni [thotë] lidhur me ta pasi të pagëzohen: “Dhe pasi u pra-
nuan në pagëzim dhe u ndikuan dhe u pastruan nga fuqia e Frymës 
së Shenjtë, ata u numëruan mes njerëzve të kishës së Krishtit; dhe 
emrat e tyre u morën kështu që ata të mund të kujtoheshin dhe të 
ushqeheshin nga fjala e mirë e Perëndisë, për t’i mbajtur në udhën 
e drejtë, për t’i mbajtur përherë të kujdesshëm në lutje, duke u 
mbështetur vetëm në meritat e Krishtit që ishte autori dhe plotësuesi 
i besimit të tyre” (Moroni 6:4).

Në këto kohë sikurse në ato kohë, të kthyerit në besim 
“numër[ohen] mes njerëzve të kishës . . . [që të] kujtohe[n] dhe të 
ushqehe[n] nga fjala e mirë e Perëndisë, për t’i mbajtur në udhën 
e drejtë, për t’i mbajtur përherë të kujdesshëm në lutje”. . . . Le t’i 
ndihmojmë teksa hedhin hapat e parë si anëtarë.18

Është jetike që [çdo i kthyer i ri në besim] të shoqërohet me një 
kuorum të priftërisë ose Shoqatën e Ndihmës, Të Rejat, Të Rinjtë, 
Shkollën e së Dielës ose Filloren. Ai ose ajo duhet të nxitet që të 
vijë në mbledhjen e sakramentit për ta marrë sakramentin, për t’i 
ripërtërirë besëlidhjet e bëra në kohën e pagëzimit.19

4
Fitohet gjithçka dhe nuk humbet asgjë nga 

kthimi sërish në aktivitetin në Kishë.

Ka mijëra njerëz anembanë botës .  .  . të cilët janë anëtarë të 
Kishës në emër, por që janë larguar dhe që tani, në zemrat e tyre, 
kanë dëshirë të kthehen, por nuk e dinë se si dhe janë shumë të 
ndrojtur që të përpiqen. . . .

Për ju, vëllezër dhe motra të mia, që e keni marrë trashëgiminë 
tuaj shpirtërore e jeni larguar, dhe tani gjeni një zbrazëti në jetën 
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tuaj, udha është e hapur për kthimin tuaj. . . . Nëse do ta bëni hapin 
e parë të ndrojtur për t’u kthyer, ju do të gjeni krahë të hapur për 
t’ju përshëndetur dhe miq të dashur për t’ju bërë të mirëpritur.

Mendoj se e di përse disa prej jush u larguan. Ata u fyen nga një 
individ i pamend, i cili ju lëndoi, dhe ju i keqkuptuat veprimet e tij 
si përfaqësues për Kishën. Ose ju mund të jeni transferuar nga një 
zonë ku njiheshit, në një zonë ku ishit kryesisht i vetëm dhe atje u 
rritët me vetëm pak njohuri për Kishën.

Ose mund të jeni tërhequr drejt një shoqërie apo zakonesh të 
tjera, të cilat i ndiet se ishin të papërputhshme me shoqërimin në 
Kishë. Ose mund të jeni ndier më të urtë në urtësinë e botës sesa 
ata njerëz nga bashkëshoqëruesit tuaj në Kishë dhe, me njëfarë 
përçmimi, e larguat vetveten nga shoqërimi i tyre.

Nuk jam këtu që të ngelem tek arsyet. Shpresoj që ju nuk do të 
ngeleni. Vëreni të shkuarën mënjanë. . . . Fitohet gjithçka dhe nuk 
humbet asgjë. Kthehuni sërish, miqtë e mi. Ka më shumë paqe që 
mund të gjendet në Kishë, sesa e keni ditur për shumë kohë. Ka 
shumë njerëz miqësinë e të cilëve do të arrini ta gëzoni.20

Vëllezërit dhe motrat e mia të dashura që mund . . . të jeni larguar, 
Kisha ka nevojë për ju dhe ju keni nevojë për Kishën. Do të gjeni 
shumë njerëz që do t’ju dëgjojnë duke kuptuar. Do të ketë shumë 
duar që do t’ju ndihmojnë ta gjeni rrugën tuaj të kthimit. Do të ketë 
zemra që ta ngrohin zemrën tuaj. Do të ketë lot, jo të hidhësisë por 
të gëzimit.21

5
Për shenjtorët e ditëve të mëvonshme që 

kthehen në aktivitet në Kishë, do të ndiheni 
mirë që të jeni sërish në shtëpi.

Një të diel u gjenda në një qytet në Kaliforni për një konferencë 
kunji. Emri dhe fotografia ime kishin qenë në gazetën vendore. 
Telefoni ra në qendrën e kunjit ndërkohë që presidenti i kunjit dhe 
unë hymë në godinë atë mëngjes. Telefonata ishte për mua dhe 
telefonuesi na e dha emrin e tij. Ai dëshironte të takohej me mua. 
U kërkova falje që po largohesha nga mbledhja që po mbahej atë 
mëngjes herët, dhe i kërkova presidentit të kunjit që të vazhdonte 
me të. Kisha diçka më të rëndësishme për të bërë.
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Ai erdhi, ky mik i imi, me druajtje dhe disi me frikë. Kishte qenë 
i larguar për një kohë të gjatë. U përqafuam si vëllezër të ndarë prej 
kohësh. Në fillim bashkëbisedimi ishte me siklet, por shpejt u ngroh 
teksa diskutonim së bashku kohët e kaluara në Angli shumë vite 
më parë. Pati lot në sytë e këtij burri të fortë teksa fliste për Kishën, 
në të cilën dikur kishte qenë një pjesë kaq e efektshme, dhe më 
pas tregoi për vitet e gjata, të zbrazëta që kishin pasuar. Ai foli për 
to sikurse një njeri flet për ëndrra të këqija. Pasi i kishte përshkruar 
ato vite të harxhuara kot, ne folëm për rikthimin e tij. Mendoi se do 
të ishte i vështirë, do të ishte turpërues, por ra dakord të përpiqej.

Unë [mora] një letër prej tij jo shumë kohë më parë. Ai tha: “Jam 
kthyer. Jam kthyer dhe sa mrekullueshëm ndihem që të jem në 
shtëpi sërish.”

Dhe prandaj ju, miq të mi, të cilët, si ai, keni dëshirë të kthe-
heni, por jeni ngurrues ta bëni hapin e parë, përpiquni. Na lejoni 
të takohemi me ju atje ku qëndroni tani dhe t’ju marrim për dore 
dhe t’ju ndihmojmë. Ju premtoj se do të ndiheni mirë që të jeni në 
shtëpi sërish.22

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Përse duhet që “interesi dhe shqetësimi ynë gjithmonë . . . të jenë 

me individin”, edhe në një kishë mbarëbotërore? (Shih pjesën 
1.) Kur jeni bekuar nga dikush që tregoi interesim vetjak për ju? 
Cilat janë disa mënyra se si mund të jemi më të ndjeshëm kur 
kujdesemi për çdo individ?

• Çfarë mund të mësojmë dhe vëmë në jetë nga letra që tregon 
Presidenti Hinkli në pjesën 2? Përsiateni atë që mund të bëni për 
t’i forcuar ata që po punojnë për ta ndërtuar besimin e tyre.

• Përse çdo i kthyer në besim ka nevojë për miqësi, përgjegjësi dhe 
ushqimin me fjalën e Perëndisë? (Shih pjesën 3.) Cilat janë disa 
mënyra se si mund të bëhemi miq me të kthyerit e rinj në besim? 
Si mund t’i përkrahim të kthyerit e rinj në besim me përgjegjësitë 
e tyre në Kishë? Si mund t’i ndihmojmë të kthyerit e rinj në besim 
që të “ushqehe[n] nga fjala e mirë e Perëndisë”?
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• Përse është nganjëherë e vështirë për anëtarët që të kthehen në 
aktivitet në Kishë? (Shih pjesën 4.) Si mund t’i ndihmojmë njerë-
zit të kthehen? Kur e keni përjetuar ose dëshmuar gëzimin që e 
shoqëron një kthim në aktivitetin në Kishë?

• Çfarë mësoni nga rrëfimi që Presidenti Hinkli e tregoi në pjesën 
5? Merreni parasysh se si mund të afroheni për ta ndihmuar dikë 
që nuk është aktiv në Kishë, që të “vijë në shtëpi përsëri”.

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Lluka 15; Gjoni 10:1–16, 26–28; 13:34–35; Mosia 18:8–10; Hela-

mani 6:3; 3 Nefi 18:32; Moroni 6:4–6; DeB 38:24

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
 1. “Converts and Young Men”, Ensign, 

maj 1997, f. 47–48.
 2. “Converts and Young Men”, f. 48.
 3. “Inspirational Thoughts”, Ensign, tetor 

2003, f. 5.
 4. “This Work Is Concerned with People”, 

Ensign, maj 1995, f. 52–53.
 5. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), f. 537–538.
 6. “There Must Be Messengers”, Ensign, 

tetor 1987, f. 5.
 7. “Find the Lambs, Feed the Sheep”, 

Ensign, maj 1999, f. 108.
 8. “Messages of Inspiration from 

 President Hinckley”, Church News, 5 
prill 1997, f. 2; shih edhe “Inspirational 
Thoughts”, f. 3.

 9. “Converts and Young Men”, f. 47.
 10. “Some Thoughts on Temples, Retention 

of Converts, and Missionary Service”, 
Ensign, nëntor 1997, f. 51.

 11. “Inspirational Thoughts”, f. 4.
 12. “Latter- day Counsel: Excerpts from 

 Recent Addresses of President  Gordon B. 
Hinckley”, Ensign, korrik 1999, f. 73.

 13. “Words of the Prophet: Reach Out”, 
New Era, shkurt 2003, f. 7.

 14. “Inspirational Thoughts”, f. 3–4.
 15. Teachings of Gordon B. Hinckley, f. 538.
 16. “Inspirational Thoughts”, Ensign, korrik 

1998, f. 4.
 17. “Find the Lambs, Feed the Sheep”, f. 108.
 18. “Converts and Young Men”, f. 48.
 19. “Find the Lambs, Feed the Sheep”, f. 108.
 20. “Everything to Gain—Nothing to Lose”, 

Ensign, nëntor 1976, f. 95–96.
 21. “And Peter Went Out and Wept 

 Bitterly”, Ensign, maj 1979, f. 67.
 22. “Everything to Gain—Nothing to Lose”, 

f. 97.
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Bekimet e Tempullit të Shenjtë

“Ordinancat e tempullit bëhen bekimet 
kurorëzuese që Kisha i ka për t’i ofruar.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

“Besoj se asnjë anëtar i Kishës nuk e ka marrë gjënë më të lartë 
që kjo Kishë ka për të dhënë, derisa ai ose ajo t’i ketë marrë beki-
met e tij ose të saj të tempullit në shtëpinë e Zotit”, tha Presidenti 
Gordon B. Hinkli në sesionin e priftërisë të konferencës së përgjith-
shme të tetorit 1997. “Për këtë arsye, ne po bëjmë gjithçka që e dimë 
se si ta bëjmë, për ta përshpejtuar ndërtimin e këtyre godinave të 
shenjta dhe për t’i bërë bekimet e marra atje përgjithësisht më të 
mundshme.” 1 Ai përmendi disa tempuj që ishin në faza të ndrysh-
me të planifikimit e ndërtimit dhe më pas bëri një shpallje që do ta 
ndryshonte jetën e njerëzve anembanë botës:

“Ka shumë zona të Kishës që janë të largëta, ku anëtarësia është 
e vogël dhe pa mundësi për t’u rritur shumë në të ardhmen e afërt. 
A do t’ju mohohen përgjithmonë njerëzve që jetojnë në këto vende, 
bekimet e ordinancave të tempullit? Ndërkohë që po vizitonim një 
zonë të tillë disa muaj më parë, ne me lutje e përsiatëm këtë pyetje. 
Përgjigjja, ne besojmë, erdhi e kthjellët dhe e qartë.

Ne do të ndërtojmë tempuj të vegjël në disa prej këtyre zonave. 
. . . Ata [do të] ndërtohen me standardet e tempullit, të cilat janë 
shumë më të larta sesa standardet e shtëpive të mbledhjeve. Ata [do 
të] jenë në dispozicion për pagëzimet për të vdekurit, shërbesën e 
dhurimit [indaumentit], vulosjet dhe të gjitha ordinancat e tjera që 
merren në shtëpinë e Zotit si për të gjallët edhe për të vdekurit.” 2

Frymëzimi për këtë plan kishte filluar më shumë se 20 vjet më 
parë, kur Presidenti Hinkli po shërbente si kryetar i Komitetit të 
Kishës për Tempujt. I shqetësuar që shumë shenjtorë të ditëve të 
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Tempulli i kolonia- Huarezit, Çiuaua, Meksikë
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mëvonshme nuk kishin mundësi të lehtë të marrjes së bekimeve të 
tempullit, ai shkroi në ditarin e tij: “Kisha mund të ndërtojë [shumë] 
tempuj [më të vegjël] me koston e Tempullit të Uashingtonit [në 
atë kohë në ndërtim e sipër]. Kjo do t’i çonte tempujt te njerëzit në 
vend që t’iu duhej njerëzve të udhëtonin në largësi të mëdha për 
të shkuar tek ata.” 3

Në vitin 1997, një zbulesë nga Zoti e solli në jetë këtë ide. Presi-
denti Hinkli tregoi diçka rreth asaj zbulese kur ai ofroi lutjen për-
kushtuese për Tempullin e Kolonia- Huarezit, Çiuaua, Meksikë. “Ishte 
këtu në Meksikën Veriore”, u lut ai, “që Ti na e zbulove idenë dhe 
planin e një tempulli më të vogël, të plotë në çdo hollësi të nevoj-
shme, por të përshtatur në madhësi ndaj nevojave dhe rrethanave 
të anëtarësisë së Kishës në këtë zonë të vreshtit Tënd. Ajo zbulesë 
erdhi nga një dëshirë dhe lutje për t’i ndihmuar njerëzit e Tu të këtyre 
kolonive, të cilët kanë qenë të vërtetë e besnikë.” 4

Gjashtë muaj pasi shpalli planin për të ndërtuar tempuj më të 
vegjël, Presidenti Hinkli bëri një shpallje tjetër të rëndësishme:

“Kemi udhëtuar larg mes anëtarësisë së Kishës. Kam qenë me 
shumë njerëz, të cilët kanë shumë pak nga të mirat materiale të kësaj 
bote. Por ata kanë në zemrat e tyre një besim të madh, të zjarrtë, 
lidhur me këtë vepër të ditëve të mëvonshme. Ata e duan Kishën. Ata 
e duan ungjillin. Ata e duan Zotin dhe dëshirojnë ta bëjnë vullnetin 
e Tij. Po e paguajnë të dhjetën e tyre, edhe pse është e paktë. Ata 
bëjnë sakrifica të jashtëzakonshme për t’i vizituar tempujt. Udhëtoj-
në për ditë të tëra, në autobusë që kushtojnë pak, dhe në barka të 
vjetra. I kursejnë paratë e tyre dhe ia dalin mbanë pa gjërat që do 
të donin, për ta bërë gjithçka të mundur.

Ata kanë nevojë për tempuj pranë tyre – tempuj të vegjël, të bukur, 
ku të kryhet shërbim. Për këtë arsye, e përdor këtë mundësi që t’i 
shpall të gjithë Kishës një program për të ndërtuar rreth 30 tempuj 
më të vegjël menjëherë. . . .

Kjo do të jetë një orvatje e jashtëzakonshme. Asgjë madje as e 
përafërt me të nuk është orvatur më parë. . . . Kjo do të bëjë një total 
prej 47 tempujsh të rinj përveç 51 tempujve tashmë në funksionim. 
Mendoj se do të kishte qenë më mirë të shtonim 2 më shumë për 
ta bërë 100 rrumbullak deri në fund të këtij shekulli, duke qenë 
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2.000 vjet ‘që nga ardhja e Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht 
në mish’ (DeB 20:1). Në këtë program ne po lëvizim në një shkallë, 
përngjasimin e të cilës nuk e kemi parë kurrë më parë.” 5

Më 1 tetor 2000, Presidenti Hinkli përkushtoi Tempullin e Bostonit 
në Masaçusets, tempullin e 100- të në funksionim. Përpara fundit të 
vitit, ai përkushtoi dy tempuj në Brazil. Dhe kur ai vdiq më 27 janar 
2008, Kisha kishte 124 tempuj në funksionim, me 13 më shumë të 
njoftuar. Nga të 124 tempujt në funksionim, Presidenti Hinkli kishte 
marrë pjesë në planifikimin dhe ndërtimin e shumicës së tyre dhe 
personalisht kishte përkushtuar 85 prej tyre.

Edhe pse Presidenti Hinkli shpalli një numër të madh tempujsh të 
rinj dhe madje teksa mahnitej nga bukuria e tyre, ai u kujtoi shenj-
torëve të ditëve të mëvonshme qëllimin e atyre godinave të shenjta: 
për t’i bekuar individët dhe familjet, një e nga një. Duke folur për 
Tempullin e San- Diegos në Kaliforni, ai tha: “Ç’godinë madhërisht e 
bukur është ajo! Por me gjithë bukurinë e asaj godine, ajo strukturë 
është vetëm një mjet për një qëllim dhe jo një qëllim në vetvete. 
Ajo godinë u ngrit dhe u përkushtua për kryerjen e ordinancave të 
shenjta, të cilat Zoti i ka zbuluar në këtë kohë.” 6

Në një rast tjetër ai tha: “Asnjë njeri nuk e ka të gjithë ungjillin 
derisa ai të jetë në gjendje të marrë [ordinancat e tempullit]. Dhe 
përgjegjësia mbetet mbi ne për t’u kujdesur që godinat të jenë në 
dispozicion. Nuk e di dhe për sa kohë do të jem ende gjallë, por 
shpresoj t’i përfundoj ditët e mia duke ndërtuar tempuj të Zotit, duke 
i çuar tempujt te njerëzit kështu që ata të mund t’i kenë bekimet e 
mrekullueshme që duhet të fitohen [atje].” 7

Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Tempujt janë shprehje të dëshmisë sonë dhe 
përfaqësojnë formën më të lartë në adhurimin tonë.

Çdo tempull i ndërtuar nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të 
Ditëve të Mëvonshme qëndron si një shprehje e dëshmisë së këtij 
populli që Perëndia, Ati ynë i Amshuar, jeton, që Ai ka një plan për 
bekimin e bijve dhe bijave të Tij të të gjitha brezave, që Biri i Tij i 
Dashur, Jezusi, Krishti, i cili u lind në Bethlehem të Judesë dhe u 
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kryqëzua në kryqin në Golgota, është Shpëtimtari dhe Shëlbuesi i 
botës, flijimi shlyes i të cilit bën të mundur përmbushjen e atij plani 
në jetën e përjetshme të çdo njeriu që e pranon dhe e jeton ungjillin.8

Çdo gjë që ndodh në tempull, është e një natyre lartësuese dhe 
fisnikëruese. Ajo flet për jetën këtu dhe jetën përtej varrit. Flet për 
rëndësinë e individit si një fëmijë i Perëndisë. Flet për rëndësinë e 
familjes si një krijim i të Plotfuqishmit. Flet për përjetësinë e ma-
rrëdhënies martesore. Flet për vazhdimësinë drejt një lavdie më të 
madhe. Është një vend drite, një vend paqeje, një vend dashurie, ku 
ne marrim udhëzim lidhur me gjërat e përjetësisë.9

Çdo tempull .  .  . në fakt ka qëndruar si një monument i besi-
mit tonë në pavdekësinë e qenies njerëzore, që kjo fazë e jetës së 
vdekshme përmes së cilës kalojmë, është pjesë e një ngjitjeje të 
vazhdueshme lart, për ta shprehur kështu, dhe që po aq e sigurt sa 
është që ka jetë këtu, do të ketë jetë atje. Ky është besimi ynë i qën-
drueshëm. Ai vjen nëpërmjet Shlyerjes së Shpëtimtarit dhe tempulli 
bëhet, sikurse e kam treguar, ura nga kjo jetë në jetën e ardhshme. 
Tempulli lidhet me gjëra të pavdekësisë.10

Këto ndërtesa të pashoqe e të mrekullueshme dhe ordinancat 
e administruara brenda tyre, përfaqësojnë formën më të lartë të 
adhurimit tonë. Këto ordinanca bëhen shprehjet më të thella të 
teologjisë sonë.11

Çështje të shenjta meritojnë vëmendje të shenjtë. . . . Kur largoheni 
nga dyert e Shtëpisë së Zotit, jini të vërtetë ndaj një mirëbesimi të 
shenjtë për të mos folur për atë që është e shenjtë dhe e shenjtëruar.

Tha Zoti: “Kujtoni se ajo që vjen nga lart, është e shenjtë dhe du-
het të flitet me kujdes e me detyrimin e Shpirtit”. (DeB 63:64.) Dhe 
përsëri: “Mos lua[ni] me gjëra të shenjta”. (DeB 6:12.)12

2
Nëpërmjet ordinancave të tempullit, ne 

marrim bekimet kurorëzuese të ungjillit.

Këta tempuj që tani e kanë mbushur tokën, janë të nevojshëm për 
plotësimin tërësor të Shlyerjes së Shpëtimtarit. Këtu, nën autoritetin 
e Priftërisë së Shenjtë, do të administrohen ato ordinanca që çojnë 
jo vetëm drejt shpëtimit, por edhe drejt ekzaltimit të përjetshëm.13
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Jezu Krishti, Biri i Perëndisë, e dha jetën e Tij në kryqin e Kalvarit 
si një shlyerje për mëkatet e njerëzimit. Ky ishte një flijim mëkëmbës 
për secilin prej nesh. Nëpërmjet atij flijimi erdhi premtimi i ringjalljes 
për të gjithë. Kjo ka ardhur nëpërmjet hirit të Perëndisë, pa përpjekje 
nga ana e njerëzve. Dhe përtej kësaj, nëpërmjet çelësave të priftërisë 
së shenjtë, të dhëna mbi Të Dymbëdhjetët nga Zoti kur Ai eci mes 
tyre, çelësa të cilët u rivendosën në këtë periudhë të kujdestarisë 
ungjillore nga ata që i mbajtën në lashtësi – nëpërmjet këtyre kanë 
ardhur bekime të mëdha, të shtuara, përfshirë ato ordinanca të 
pashoqe dhe mbresëlënëse, të administruara në shtëpinë e Zotit. 
Vetëm në ato ordinanca atje kryhet ushtrimi i “plotësi[së së] priftë-
risë”. (DeB 124:28.)14

Ordinancat e tempullit [janë] bekimet kurorëzuese që Kisha i ka 
për t’i ofruar.15

Bekimet e tempullit si për burrat ashtu edhe për gratë që janë 
të denja për të hyrë brenda tyre, . . . përfshijnë larjet dhe vajosjet 
tona, që ne të mund të jemi të pastër përpara Zotit. Ato përfshijnë 
shërbimin e udhëzimit në të cilin na jepet një dhurim [indaument] 
i detyrimeve dhe bekimeve që na nxitin të sillemi në përputhje me 
parimet e ungjillit. Ato përfshijnë ordinancat vulosëse me anë të të 
cilave ajo që lidhet në tokë, lidhet në qiell, duke bërë të mundur 
vazhdueshmërinë e familjes.16

[Dikur] u thirra në spital pranë shtratit të një nëne që ishte në fazat 
e fundit nga një sëmundje e rëndë. Ajo vdiq pak kohë më vonë, duke 
lënë pas bashkëshortin dhe katër fëmijët e saj, përfshirë një djalë të 
vogël gjashtëvjeçar. Atje pati dhembje të thellë, therëse dhe tragjike. 
Por duke shkëlqyer përmes lotëve ishte një besim i mrekullueshëm 
dhe i veçantë që, po aq e sigurt sa kishte tani një ndarje të dhimb-
shme, do të kishte një ditë një ribashkim të gëzueshëm, sepse ajo 
martesë kishte filluar me një vulosje për kohën dhe përjetësinë në 
shtëpinë e Zotit, nën autoritetin e priftërisë së shenjtë. . . .

Shumë kanë udhëtuar [në largësi të mëdha] për të marrë bekimet 
e martesës në tempull. Kam parë një grup shenjtorësh të ditëve të 
mëvonshme nga Japonia, të cilët – përpara ndërtimit të një tempulli 
në atdheun e tyre – i kishin mohuar vetvetes ushqim, për të bërë të 
mundur udhëtimin e gjatë për në Tempullin e Laies në Havai. Përpara 
se të kishim një tempull në Johanesburg, ne takuam ata që kishin 
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jetuar pa gjërat e nevojshme materiale, që të paguanin fluturimin 
11.000 kilometërsh nga Afrika e Jugut për në tempullin e Sërit në 
Angli. Kishte një dritë në sytë e tyre, buzëqeshje në fytyrat e tyre 
dhe dëshmi nga buzët e tyre, që ishte pafundësisht e vlefshme më 
shumë se çfarë kishte kushtuar.

Dhe më kujtohet që dëgjova shumë vjet më parë në Zelandën 
e Re dëshminë e një burri nga ana e largët e Australisë, i cili, duke 
qenë i vulosur më parë nga autoriteti civil dhe më pas u bashkua 
me Kishën me gruan dhe fëmijët e tij, kishte udhëtuar gjithë rrugën 
përmes atij kontinenti të madh, pastaj përmes detit të Tasmanisë 
për në Okland dhe drejt tempullit në luginën e bukur të Uaikatos. 
Siç më kujtohen fjalët e tij, ai tha: “Ne nuk mund të paguanim për 
ardhjen. Zotërimet tona materiale përbëheshin nga një makinë e 
vjetër, mobiliet tona dhe enët tona. I thashë familjes sime: ‘Ne nuk 
mund ta paguajmë dot që të shkojmë’. Atëherë i vështrova fytyrat 
e bashkëshortes sime të bukur dhe të fëmijëve tanë të bukur dhe 
thashë: ‘Ne nuk mund t’ia lejojmë dot vetes që të mos shkojmë. Në 
qoftë se Zoti do të më japë forcë, unë do të punoj dhe do të fitoj 
mjaft para për një makinë, mobilie dhe enë të tjera, por në qoftë se 
do t’i humbas këta të dashurit e mi, unë do të jem vërtetë i varfër si 
në këtë jetë ashtu edhe në përjetësi.’” 17

S’është çudi, vëllezërit dhe motrat e mia, që me hapjen e .  .  . 
tempujve unë kam parë lotët e burrave të fortë, të cilët i kanë për-
qafuar bashkëshortet e tyre tek altarët në këto shtëpi të shenjta. I 
kam parë lotët e etërve dhe të nënave teksa i kanë përqafuar fëmijët 
e tyre te po të njëjtët altarë. Nëpërmjet fuqisë së ushtruar këtu, ata 
kanë arritur të dinë se as koha, as vdekja nuk mund t’i shkatërrojnë 
lidhjet që i lidhin ata së bashku.18

3
Tempulli është një shenjtërore e shërbimit, ku 
ne marrim ordinancat shpëtuese në emër të 
atyre që kanë vdekur pa e marrë ungjillin.

Ka miliona të panumërta njerëzish që kanë ecur në tokë dhe 
që nuk e kanë pasur kurrë mundësinë për ta dëgjuar ungjillin. A 
do t’u mohohen atyre bekime të tilla si ato që ofrohen në tempujt 
e Kishës?
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Me anë të mëkëmbësve të gjallë, të cilët qëndrojnë në emër të të 
vdekurve, të njëjtat ordinanca janë në dispozicion të atyre që janë 
larguar nga vdekshmëria. Në botën e shpirtrave, ata atëherë janë 
të lirë t’i pranojnë ose jo ato ordinanca tokësore të kryera për ata, 
duke përfshirë pagëzimin, martesën dhe vulosjen e marrëdhënieve 
familjare. Nuk duhet të ketë detyrim në punën e Zotit, por duhet 
të ketë mundësi.19

Kjo është një shenjtërore shërbimi. Shumica e punës së bërë në 
këtë shtëpi të shenjtë kryhet në mënyrë mëkëmbëse, në emër të 
atyre që kanë shkuar përtej velit të vdekjes. Nuk njoh ndonjë punë 
tjetër që ta krahasoj me të. Ajo i afrohet më pranë flijimit mëkëmbës 
të Birit të Perëndisë në emër të të gjithë njerëzimit sesa cilado punë 
tjetër për të cilën kam dijeni. Falënderim nuk pritet nga ata që në 
botën përtej bëhen përfituesit e këtij shërbimi të përkushtuar. Është 
një shërbim i të gjallëve në emër të të vdekurve. Është një shërbim 
që është nga vetë thelbi i vetëmohimit.20

Djemve dhe vajzave në numër të madh iu është . . . kujtuar që këta 
tempuj nuk janë vetëm për prindërit e tyre, por edhe për ta. Kur janë 
12- vjeçarë, ata mund të hyjnë në shtëpinë e Zotit dhe të veprojnë 
si mëkëmbës në pagëzime për ata që janë përtej velit të vdekjes. 
Ç’shërbim i madh dhe vetëmohues është ky. Ç’gjë e mrekullueshme 
për rininë tonë që të përfshihet në këtë veprim tërësisht vetëmohues 
në emër të atyre që janë të pafuqishëm për ta ndihmuar veten e tyre.

E lidhur ngushtë me . . . veprimtarinë e shtuar në tempull është një 
rritje në punën tonë për historinë familjare. Kompjuteri në shtrirjet 
e tij të ndryshme po e përshpejton punën dhe njerëzit po përfitojnë 
nga teknikat e reja që po u ofrohen atyre. Si mund të mos arrijë 
dikush në përfundimin që Zoti është në të gjithë këtë? Ndërkohë që 
përdorimet e kompjuterit përmirësohen, numri i tempujve rritet për 
t’iu përshtatur punës së përshpejtuar të historisë familjare.21

Ne jemi përgjegjës për bekimin, bekimin e përjetshëm, të të gjithë 
atyre që kanë jetuar në tokë, brezat e panumërt, e panumëruar të 
burrave e grave që kanë jetuar në tokë, të gjithë atyre që sot jetojnë 
në tokë dhe të gjithë atyre që ende do të jetojnë në tokë. Sa e madhe 
është përgjegjësia jonë. Ne duhet të qëndrojmë pak më lart dhe të 
punojmë pak më shumë për ta plotësuar atë.22
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Njerëzit në anën tjetër, që nuk janë të vdekur por janë të gjallë për 
sa i përket shpirtit, do të gëzohen dhe do të bëhen të lumtur teksa 
gjallërohen dhe ecin përpara në udhën e tyre për te “pavdekësia 
dhe jeta e përjetshme” (Moisiu 1:39).23

4
Bekime të mëdha na presin teksa e mbajmë veten 

të denjë dhe shkojmë shpesh në tempull.

E drejtoj . . . një sfidë për secilin prej jush këtë ditë që ta vendosni 
në rregull jetën tuaj, të jini të denjë për të shkuar në shtëpinë e Zotit 
dhe atje të merrni bekimet që janë veçanërisht tuajat. . . . Të mëdha 
janë kërkesat, por ende më të mëdha janë bekimet.24

Unë i nxit njerëzit tanë kudo, me gjithë forcën bindëse për të ci-
lën jam i aftë, që të jetojnë të denjë për të mbajtur një rekomandim 
tempulli, ta sigurojnë një rekomandim dhe ta konsiderojnë atë si 
një pasuri të çmuar dhe të bëjnë një përpjekje më të madhe për të 
shkuar te shtëpia e Zotit dhe për të marrë nga shpirti dhe bekimet 
që gjenden vetëm atje.25

Qoftë nëse mund të shkoni [në tempull] shpesh ose jo, kualifiko-
huni për një rekomandim tempulli dhe mbajeni një rekomandim në 
xhep. Do të jetë një kujtues për ju i asaj që pritet nga ju si shenjtor 
i ditëve të mëvonshme.26

Jam i sigurt që çdo burrë ose grua që shkon në tempull me një 
shpirt çiltërsie dhe besimi, largohet nga shtëpia e Zotit një burrë më 
i mirë ose grua më e mirë. Ka nevojë për përmirësim të vazhdue-
shëm në të gjithë jetën tonë. Nevojitet me raste që ta lëmë zhurmën 
dhe trazirën e botës dhe të hyjmë brenda mureve të një shtëpie të 
shenjtë të Perëndisë, që të ndiejmë atje Shpirtin e Tij në një mjedis 
të shenjtërisë e paqes.27

Kjo godinë e shenjtë bëhet një shkollë udhëzimi për gjërat e ëmbla 
dhe të shenjta të Perëndisë. Këtu ne kemi të përvijuar planin e një 
Ati të dashur në emër të bijve dhe bijave të Tij të të gjithë brezave. 
Këtu kemi të skicuar përpara nesh odisenë e udhëtimit të përjetshëm 
të njeriut nga ekzistenca para lindjes, përmes kësaj jete deri në je-
tën pas kësaj. Të vërteta të mëdha themelore dhe thelbësore jepen 
mësim me qartësi dhe thjeshtësi, pikërisht brenda kuptueshmërisë 
së të gjithë njerëzve që dëgjojnë. . . .
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Tempulli është gjithashtu një vend i frymëzimit dhe zbulesës 
vetjake. Të shumtë janë ata të cilët në kohët e stresit, kur vendimet 
e vështira duhet të merren dhe problemet e ndërlikuara duhet të 
zgjidhen, kanë ardhur në tempull me një shpirt agjërimi e lutjeje 
për të kërkuar udhëzim hyjnor. Shumë kanë dëshmuar se, ndërkohë 
që zërat e zbulesës nuk u dëgjuan, mbresa lidhur me një drejtim 
për ta ndjekur u përjetuan në atë kohë ose më vonë, të cilat u bënë 
përgjigje ndaj lutjeve të tyre.

Ky tempull është një burim i së vërtetës së përjetshme. “Kush pi 
nga uji që do t’i jap unë nuk do të ketë më kurrë etje përjetë.” (Gjoni 
4:14.) Këtu jepen mësim ato të vërteta që janë hyjnore në thelbin e 
tyre dhe të përjetshme në rrjedhojat e tyre.

Për ata që hyjnë brenda këtyre mureve, kjo shtëpi bëhet një shtëpi 
e besëlidhjeve. Këtu ne premtojmë, solemnisht dhe shenjtërisht, që 
ta jetojmë ungjillin e Jezu Krishtit në shprehjen e tij më të mirë. Ne 
besëlidhim me Perëndinë, Atin tonë të Amshuar, që t’i jetojmë ato 
parime që janë themeli i të gjithë fesë së vërtetë.28

“shkoni në shtëpinë e Zotit dhe atje ndieni nga shpirti i Tij dhe bisedoni 
me Të dhe do të njihni një paqe që nuk do ta gjeni askund tjetër.”
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A është e mbushur jeta me gjëra për të cilat shqetësoheni? A keni 
probleme, shqetësime dhe halle? A dëshironi të keni paqe në zemrën 
tuaj dhe një mundësi për të biseduar me Zotin dhe për të medituar 
rreth udhës së Tij? Shkoni në Shtëpinë e Zotit dhe atje ndieni nga 
Shpirti i Tij, dhe bisedoni me Të, dhe do të njihni një paqe që nuk 
do ta gjeni askund tjetër.29

Në kohët e zymtësisë, përpiquni të shkoni te shtëpia e Zotit dhe 
atje mbylleni jashtë botën. Merrini ordinancat e Tij të shenjta dhe 
ua shtrini ato paraardhësve tuaj. Në përfundimin e një sesioni në 
tempull, uluni në heshtje në dhomën çelestiale dhe përsiatni bekimet 
që i keni marrë për veten tuaj ose që ua keni shtrirë atyre që kanë 
shkuar përtej velit. Zemra juaj do të mbushet me mirënjohje dhe 
mendimet e të vërtetave të përjetshme të planit të madhërishëm të 
Zotit për lumturinë do ta mbushin qenien tuaj.30

Në këtë botë të zhurmshme, të ngutshme, konkurruese, çfarë 
privilegji është të kemi një shtëpi të shenjtë ku mund ta përjetojmë 
ndikimin shenjtërues të Shpirtit të Zotit. Elementi i egoizmit përpiqet 
të na ndikojë vazhdimisht. Na duhet ta kapërcejmë atë dhe nuk ka 
mënyrë më të mirë sesa të shkojmë në shtëpinë e Zotit dhe atje të 
shërbejmë në një marrëdhënie mëkëmbëse në emër të atyre që janë 
përtej velit të vdekjes. . . .

. . . Ju nxit të përfitoni edhe më shumë nga ky privilegj i bekuar. 
Do ta përpunojë natyrën tuaj. Do ta zhveshë guaskën egoiste brenda 
së cilës jeton shumica prej nesh. Do të sjellë në mënyrë të mirëfilltë 
një element kënaqësie në jetën tonë dhe do të na bëjë burra më të 
mirë e gra më të mira.31

E di se jeta juaj është e zënë me punë. E di që keni shumë për të 
bërë. Por ju bëj një premtim që, në qoftë se do të shkoni në Shtëpinë 
e Zotit, ju do të bekoheni; jeta do të jetë më e mirë për ju. Tani, ju 
lutem, ju lutem, vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, vëreni veten 
tuaj në dispozicion të mundësisë së madhërishme për të shkuar në 
shtëpinë e Zotit dhe si rrjedhim për të marrë pjesë në të gjitha bekimet 
e mrekullueshme që janë tuajat për t’u marrë atje.32
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Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Presidenti Hinkli tha se ordinancat e tempullit janë “shprehjet më 

të thella të teologjisë sonë” (pjesa 1) dhe “bekimet kurorëzuese 
që Kisha i ka për t’i ofruar” (pjesa 2). Cilat janë disa bekime që i 
keni marrë nëpërmjet këtyre ordinancave?

• Presidenti Hinkli foli për burra e gra duke derdhur lot gëzimi 
në tempuj (shih pjesën 2). Nga përvoja juaj, përse ordinancat e 
tempullit i shkaktojnë ndjenja të tilla të thella?

• Për punën që t’i shëlbojmë të vdekurit, Presidenti Hinkli tha: “Ç’gjë 
e mrekullueshme për rininë tonë që të përfshihet në këtë veprim 
tërësisht vetëmohues” (pjesa 3). Çfarë mund të bëjnë prindërit 
dhe të rinjtë e të rejat që të punojnë së bashku në këtë shërbim?

• Çfarë mund të bëjmë që të gjejmë kohë për të shërbyer dhe adhu-
ruar në tempull? Në çfarë mënyrash mund ta ndikojë shërbimi ynë 
në tempull jetën tonë jashtë tempullit? (Për disa shembuj, shihni 
pjesën 4.) Si ju ka bekuar vajtja në tempull?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Eksodi 25:8; 1 Mbretërve 6:11–13; DeB 88:119–120; 109:12–13, 

24–28; 110:1–10; 128:22–24

Ndihmë për Studimin
“Ndajeni [me të tjerët] atë që mësoni. Ndërsa e bëni këtë, men-

dimet tuaja do të bëhen më të qarta dhe fuqia juaj e ruajtjes do të 
rritet” (Teaching, No Greater Call [1999], f. 17).
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“Gjithçka varej nga ai – nga flijimi i Tij shlyes. . . . ai ishte 
guri kyç në harkun e planit të madhërishëm [të] atit.”
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Shlyerja e Jezu Krishtit: e 
Gjerë në Shtrirjen e Saj, 

Thelbësore në Ndikimin e Saj

“Unë jap dëshmi [për] Shlyerjen e Zotit Jezu 
Krisht. Pa të jeta është e pakuptimtë. Ajo është 

guri kyç në harkun e ekzistencës sonë.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

Më 1 janar 2000, Presidenti Gordon B. Hinkli e udhëhoqi Presi-
dencën e Parë dhe Kuorumin e Dymbëdhjetë Apostujve në botimin 
e dëshmisë së tyre të bashkuar për Shpëtimtarin. Në këtë mesazh, 
të titulluar “Krishti i Gjallë”, ata shpallën: “Ne japim dëshminë tonë 
për vërtetësinë e jetës së Tij të pashoqe dhe virtytit të pafund të 
sakrificës së Tij madhështore e shlyese. Asnjë tjetër nuk ka pasur 
një ndikim kaq të thellë mbi të gjithë njerëzit që kanë jetuar dhe që 
ende do të jetojnë në tokë.” 1

Në një fjalim në një konferencë të përgjithshme tre muaj më vonë, 
Presidenti Hinkli dëshmoi për ndikimin e thellë që Shpëtimtari pati 
në vetë jetën e tij. Ai foli dhembshurisht dhe personalisht, herë pas 
here duke iu marrë zëri nga emocioni:

“Nga të gjitha gjërat, për të cilat ndihem mirënjohës këtë mëngjes, 
njëra shfaqet në mënyrë parësore. Ajo është një dëshmi e gjallë për 
Jezu Krishtin, Birin e Perëndisë së Plotfuqishëm, Princin e Paqes, 
të Shenjtin. . . .

Jezusi është miku im. Askush tjetër nuk më ka dhënë kaq shumë. 
‘Askush s’ka dashuri më të madhe nga kjo: të japë jetën e vet për 
miqtë e tij’ (Gjoni 15:13). Ai e dha jetën e Tij për mua. Ai hapi udhën 
drejt jetës së përjetshme. Vetëm një Perëndi mund ta bënte këtë. 
Unë shpresoj të konsiderohem i denjë për të qenë një mik për Të.
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Ai është shembulli im. Mënyra e Tij e jetesës, sjellja e Tij tërësisht 
vetëmohuese, ndihma e Tij për njerëzit nevojtarë, flijimi i Tij për-
fundimtar, që të gjitha qëndrojnë si një shembull për mua. Unë nuk 
mund të matem me Të tërësisht, por mund të përpiqem. . . .

Ai është shëruesi im. Qëndroj plot habi përpara mrekullive të 
Tij mahnitëse. Dhe prapëseprapë e di se ato ndodhën. E pranoj të 
vërtetën e këtyre gjërave, sepse unë e di që Ai është Zotëruesi i jetës 
dhe i vdekjes. Mrekullitë e shërbesës së Tij shprehin dhembshuri, 
dashuri dhe një ndjenjë njerëzie të mahnitshme për ta parë.

Ai është udhëheqësi im. Jam i nderuar të jem njëri në varganin e 
gjatë të atyre të cilët e duan Atë dhe të cilët e kanë ndjekur Atë gjatë 
dy mijëvjeçarëve që kanë kaluar që nga lindja e Tij. . . .

Ai është Shpëtimtari im dhe Shëlbuesi im. Nëpërmjet dhënies së 
jetës së Tij me dhimbje dhe vuajtje të papërshkrueshme, Ai është 
zgjatur poshtë për të më ngritur mua, çdonjërin prej nesh dhe 
të gjithë bijtë dhe bijat e Perëndisë nga humnera e errësirës së 
përjetshme që e pason vdekjen. Ai ka siguruar diçka më të mirë 
– një sferë drite dhe kuptueshmërie, rritjeje dhe bukurie ku ne 
mund të ecim përpara në udhën që çon drejt jetës së përjetshme. 
Mirënjohja ime nuk njeh kufij. Falënderimi im ndaj Zotit tim nuk 
ka përfundim.

Ai është Perëndia im dhe Mbreti im. Nga përjetësia në përjetësi, Ai 
do të mbretërojë e sundojë si Mbret i Mbretërve dhe Zot i Zotërve. 
Për sundimin e Tij nuk do të ketë mbarim. Për lavdinë e Tij nuk do 
të ketë natë.

Askush tjetër nuk mund ta zërë vendin e Tij. Askush tjetër nuk do 
ta zërë ndonjëherë. I panjollë dhe pa asnjë lloj faji, Ai është Qengji 
i Perëndisë, të cilit i përkulem dhe nëpërmjet të cilit unë i afrohem 
Atit tim në Qiell. . . .

Plot mirënjohje dhe me dashuri të pareshtur, unë jap dëshmi për 
këto gjëra në emrin e Tij të Shenjtë.” 2
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Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Dashuria e Atit tonë Qiellor shprehet në 
dhuratën e Birit të Tij të Vetëmlindur.

Zemra ime nënshtrohet kur mendoj për dashurinë e madhe të Atit 
tim Qiellor. Sa mirënjohës jam të di se Perëndia na do. Thellësia e 
pamundur të kuptohet e asaj dashurie gjeti shprehje në dhuratën e 
Birit të Tij të Vetëmlindur që të vinte në botë për të sjellë shpresë në 
zemrat tona, për të sjellë mirësi e mirësjellje në marrëdhëniet tona 
dhe, mbi të gjitha, për të na shpëtuar nga mëkatet tona e për të na 
rrëfyer udhën që çon drejt jetës së përjetshme.3

shërbesa e shpëtimtarit para lindjes

Ati i ne të gjithëve, me dashuri për ne, fëmijët e Tij, ofroi një . . . 
plan sipas të cilit ne do të kishim liri për ta zgjedhur drejtimin e 
jetës sonë. Biri i Tij i Parëlindur, Vëllai ynë Më i Madh, ishte kyçi 
i atij plani. Njeriu do të kishte lirinë e tij të zgjedhjes dhe me atë 
liri të zgjedhjes do të vinte përgjegjshmëria. Njeriu do të ecte sipas 
mënyrave të botës dhe do të mëkatonte e do të pengohej. Por Biri i 
Perëndisë do të merrte mish mbi Veten e Tij dhe do ta ofronte Veten 
e Tij si një flijim që të shlyente për mëkatet e të gjithë njerëzve. Për-
mes vuajtjes së papërshkrueshme Ai do të bëhej Shëlbuesi i madh, 
Shpëtimtari i të gjithë njerëzimit.4

shërbesa tokësore e shpëtimtarit

Gjatë gjithë historisë nuk ka pasur madhështi si madhështia e 
Tij. Ai, Jehova i fuqishëm, denjoi të lindej në jetën e vdekshme në 
një stallë në Bethlehem. Ai u rrit si një djalë në Nazaret dhe “rritej 
në dituri, në shtat dhe në hir përpara Perëndisë dhe njerëzve” 
(Lluka 2:52).

Ai u pagëzua nga Gjoni në ujërat e Jordanit “dhe ja, qiejt iu hapën, 
dhe ai pa Frymën e Perëndisë duke zbritur si një pëllumb e duke 
ardhur mbi të;

dhe ja një zë nga qielli që tha: ‘Ky është Biri im i dashur, në të 
cilin jam kënaqur’” (Mateu 3:16–17).
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Gjatë tri viteve të shërbesës së Tij tokësore, Ai bëri atë që askush 
tjetër nuk e kishte bërë më parë; Ai dha mësim si askush tjetër nuk 
e kishte dhënë mësim më parë.

Më pas erdhi koha e Tij për t’u ofruar. Ishte darka në Dhomën e 
Sipërme, darka e Tij e fundit me Të Dymbëdhjetët në vdekshmëri. 
Teksa ua lau këmbët, Ai u dha një mësim për përulësinë dhe shër-
bimin që ata nuk do ta harronin kurrë.5

Vuajtja në kopshtin e Gjetsemanit

Atje pasoi vuajtja e Gjetsemanit, “vuajtje që”, tha Ai, “më bëri mua, 
madje Perëndi, më i madhi i të gjithëve, të dridhem për shkak të 
dhembjes e të më dalë gjak nga çdo por dhe të vuaj si në trup e në 
shpirt” (DeB 19:18).6

Në Kopshtin e Gjetsemanit, Ai vuajti kaq shumë, saqë i dolën 
pika gjaku nga çdo por teksa i lutej Atit të Tij. Por kjo e gjitha ishte 
pjesë e flijimit të Tij të madhërishëm shlyes.7

[Dikur u ula] në hijen e një peme të vjetër ulliri [në Kopshtin e 
Gjetsemanit] dhe lexova për atë ndeshje të tmerrshme të Birit të 
Perëndisë, ndërkohë që Ai përballej me të ardhmen e sigurt, duke 
djersitur pika gjaku dhe duke iu lutur Atit të Tij që, nëse ishte e 
mundur, ta lejonte kupën të largohej – por duke thënë: ‘Megjithatë, 
u bëftë vullneti Yt, jo imi’. . . . Pata një ndjenjë mbisunduese që Ai 
nuk po e bënte përgjërimin e Tij, Ai nuk po përballej me atë sprovë 
në kuptimin e dhembjes fizike me të cilën do të përballej, kryqëzimin 
e tmerrshëm, të egër në kryq. Ajo ishte pjesë e saj, jam i sigurt. Por 
në përmasë të madhe ajo ishte, mendoj unë, një ndjesi nga ana e 
Tij për rolin e Tij në mirëqenien e përjetshme të të gjithë bijve dhe 
bijave të Perëndisë, të të gjithë brezave të kohës.

Gjithçka varej nga Ai – nga flijimi i Tij shlyes. Ai ishte çelësi. Ai 
ishte guri kyç në harkun e planit të madhërishëm, të cilin Ati e 
kishte sjellë në dritë për jetën e përjetshme të bijve dhe bijave të Tij. 
E tmerrshme sikurse ishte përballja me të dhe peshërëndë sikurse 
ishte ta kuptonte atë, Ai u përball me të, e përmbushi atë dhe ajo 
ishte një gjë e mrekullueshme dhe e mahnitshme. Është përtej të 
kuptuarit tonë, besoj. Megjithatë, ne e vështrojmë atë në një pjesë të 
vogël dhe duhet të mësojmë ta vlerësojmë atë gjithnjë e më shumë.8
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arrestimi, kryqëzimi dhe vdekja

Ai u mor nga duar të ashpra e të egra dhe, nëpër natë, në kun-
dërshtim me ligjin, u soll përpara Anës dhe më pas Kajafës, udhë-
heqësit dinak dhe të lig të sinedrit. Atje pasoi herët të nesërmen në 
mëngjes shfaqja e dytë përpara këtij burri hakmarrës, të egër. Më 
pas Ai u çua te Pilati, guvernatori romak, të cilit bashkëshortja e tij i 
tha si paralajmërim: “Mos u përziej aspak me çështjen e atij të drejti” 
(Mateu 27:19). Romaku, duke menduar t’i shmangej përgjegjësisë, 
e dërgoi Atë te Herodi, tetrarku i korruptuar, i shthurur dhe i lig i 
Galilesë. Krishti u keqtrajtua dhe u godit. Koka e Tij u kurorëzua me 
gjemba të mprehtë dhe të ndërthurur; një mantel i purpurt tallës u 
hodh mbi shpinën e Tij të gjakosur. Sërish Ai u çua përpara Pilatit, 
të cilit turma i bërtiti: “Kryqëzoje[, kryqëzoje]” (Lluka 23:21).

Me hapa të penguar, Ai eci në udhën drejt Golgotës, ku trupi i 
Tij i plaguar u gozhdua në kryq me metodën më çnjerëzore dhe 
më dhembjeshkaktuese të ekzekutimit që mendjet sadiste mund ta 
përfytyronin.

Prapëseprapë, Ai u lut: “Atë, fali ata sepse nuk dinë ç’bëjnë” 
(Lluka 23:34).9

Nuk ka pamje më prekëse në të gjithë historinë sesa ajo e Jezusit 
në Gjetseman dhe në kryq, i vetmuar: Shëlbuesi i njerëzimit, Shpë-
timtari i botës, duke bërë të ndodhte Shlyerja.

Më kujtohet të isha me Presidentin Harold B. Li . . . në Kopshtin e 
Gjetsemanit në Jerusalem. Ne mund ta ndjenim, veçse në një shkallë 
shumë të vogël, ndeshjen e tmerrshme që ndodhi atje, një ndeshje 
kaq e fuqishme, ndërkohë që Jezusi ndeshej i vetëm në shpirt, sa 
gjak doli nga çdo por (shih Lluka 22:44; DeB 19:18). Na erdhi ndër 
mend tradhtia prej njërit që ishte thirrur në një pozitë mirëbesimi. 
Na erdhi ndër mend që burra të ligj vunë dorë me egërsi mbi Birin 
e Perëndisë. Na erdhi ndër mend ai njeri i vetmuar në kryq, duke 
thirrur në agoni: “Perëndia im, Perëndia im, përse më ke braktisur?” 
(Mateu 27:46). Prapëseprapë, me guxim, Shpëtimtari i botës eci 
përpara që të bënte të ndodhte Shlyerja për hirin tonë.10

Orët kalonin ndërkohë që jeta e Tij shuhej me dhimbje. Toka 
u drodh; perdja e tempullit u nda në mes. Prej buzëve të Tij të 
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përcëlluara dolën fjalët: “ ‘O Atë, në duart e tua po e dorëzoj frymën 
tim[e]!’ Dhe, si tha këto, dha frym[ën]” (Lluka 23:46).

Mbaroi. Jeta e Tij në vdekshmëri kishte përfunduar. Ai e kishte 
ofruar atë si një shpërblesë për të gjithë. Të humbura ishin shpresat 
e atyre që e deshën Atë. Të harruara ishin premtimet që i kishte 
bërë Ai. Trupi i tij me të shpejtë, por me dhembshuri, u vendos në 
një varr të marrë hua në vigjiljen e Shabatit judeas.11

ringjallja

Herët në mëngjesin e së dielës, Maria Magdalena dhe gra të tjera 
erdhën te varri. Ato pyesnin veten teksa nxitonin, se si guri mund 
të rrokullisej nga hyrja e varrit. Kur mbërritën, ato panë një engjëll 
që u foli: “Unë e di se ju kërkoni Jezusin, që u kryqëzua.

“ai nuk është këtu, sepse u ringjall, sikurse kishte thënë” (Mateu 28:6).
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Ai nuk është këtu, sepse u ringjall, sikurse kishte thënë” (Mateu 
28:5–6).

Nuk kishte ndodhur kurrë më parë. Varri i zbrazët ishte përgjigjja 
ndaj pyetjes së epokave. Mirë e tha Pali: “O vdekje, ku është gjëmba 
jote? O ferr, ku është fitorja jote?” (1 Korintasve 15:55).12

2
Përmes sakrificës shlyese të Shpëtimtarit, të 

gjithë njerëzit do të ngrihen nga varri.

Mrekullia e atij mëngjesi të ringjalljes . . . është një mrekulli për të 
gjithë njerëzimin. Është mrekullia e fuqisë së Perëndisë, Biri i Dashur 
i të cilit dha jetën e Tij për të shlyer për mëkatet e gjithë njerëzve, 
një flijim dashurie për çdo bir dhe bijë të Perëndisë. Duke e bërë 
këtë, Ai i theu vulat e vdekjes.13

Nuk ka asgjë më të gjithësishme sesa vdekja dhe asgjë më të 
shkëlqyeshme me shpresë e besim sesa siguria e pavdekësisë. Hi-
dhërimi fatkeq që vjen me vdekjen, ndjenja e humbjes së madhe që 
e pason ndërrimin e jetës nga një njeri i dashur, zbuten vetëm nga 
siguria e Ringjalljes së Birit të Perëndisë. . . .

Kurdoherë që godet dora e ftohtë e vdekjes, atje shndrin përmes 
zymtësisë dhe errësirës së asaj ore figura ngadhënjimtare e Zotit 
Jezu Krisht, Atij, Birit të Perëndisë, i cili e mposhti vdekjen nëpër-
mjet fuqisë së Tij të pakrahasueshme dhe të përjetshme. Ai është 
Shëlbuesi i botës. Ai e dha jetën e Tij për secilin prej nesh. Ai e 
mori atë sërish dhe u bë fryti i parë i atyre që fjetën. Ai, si Mbret i 
Mbretërve, qëndron ngadhënjimtar mbi të gjithë mbretërit e tjerë. 
Ai, si i Plotfuqishmi, qëndron mbi të gjithë sundimtarët. Ai është 
ngushëllimi ynë, i vetmi ngushëllim i vërtetë për ne, kur veli i zymtë 
i natës tokësore mbyllet përreth nesh ndërkohë që shpirti largohet 
nga forma njerëzore.

Madhështor mbi të gjithë njerëzimin qëndron Jezusi, Krishti.14

Më kujtohet që fola në shërbesën e varrimit të një burri të mirë, 
një miku, mirësia e të cilit më shkaktoi që të bëhesha pak më i mirë. 
Përgjatë viteve i kisha njohur buzëqeshjet e tij, fjalët e tij dashamirëse, 
mënyrën e veprimit të mendjes së tij të shkëlqyer, gjerësinë e madhe 
të shërbimit të tij ndaj të tjerëve. Dhe më pas ai që kishte qenë kaq 
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i mençur e i mirë, vdiq papritur. E hodha vështrimin mbi trupin e tij 
të pajetë. Nuk kishte as dallim, as lëvizje, as fjalë të ndonjë lloji. . . .

Hodha vështrimin te bashkëshortja dhe fëmijët e tij duke vajtuar. 
Ata e dinin, sikurse e dija unë, se kurrë më në vdekshmëri nuk do 
ta dëgjonin zërin e tij. Por një ëmbëlsi e butë, e papërshkrueshme 
në natyrë, solli paqe dhe siguri sërish. Dukej se thoshte: “Ndaluni 
dhe pranoni që jam Perëndi” (Psalmeve 46:10).

Më tej dukej se thoshte: “Mos u shqetësoni. E gjitha kjo është 
pjesë e planit Tim. Askush nuk mund t’i shpëtojë vdekjes. Edhe 
Biri im i Dashur vdiq në kryq. Por, duke e bërë këtë, Ai u bë fryti i 
parë, i lavdishëm i Ringjalljes. Ai e largoi nga vdekja gjembin e saj 
dhe nga varri fitoren e tij.”

Mund të dëgjoja në mendjen time Zotin duke i thënë Martës së 
hidhëruar: “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).15

3
Nëpërmjet flijimit shlyes të Shpëtimtarit, neve na 

ofrohet mundësia për ekzaltim dhe jetë të përjetshme.

Lëvduar qoftë i Plotfuqishmi. Biri i Tij i përlëvduar i theu prangat 
e vdekjes, më e madhja e të gjitha fitoreve. . . . Ai është Zoti ynë 
ngadhënjimtar. Ai është Shëlbuesi ynë, i cili shleu për mëkatet tona. 
Nëpërmjet flijimit të Tij shlyes, të gjithë njerëzit do të ngrihen nga 
varri. Ai ka hapur udhën me anë të së cilës ne mund të fitojmë jo 
vetëm pavdekësi, por edhe jetë të përjetshme.16

Unë e ndiej në njëfarë mase domethënien e Shlyerjes së Tij. 
Nuk mund ta kuptoj atë të gjithën. Është kaq e gjerë në arritjen e 
saj dhe prapëseprapë kaq thelbësore në ndikimin e saj sa e sfidon 
kuptueshmërinë.17

Madhështia e Shlyerjes është përtej aftësisë sonë për të kuptuar 
plotësisht. Unë vetëm e di që ndodhi dhe që ishte për mua dhe për 
ju. Vuajtja ishte aq e madhe, agonia aq e thellë, sa asnjëri prej nesh 
nuk mund ta kuptojë, kur Shpëtimtari ofroi Veten si një shpërblesë 
për mëkatet e mbarë njerëzimit.
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Është nëpërmjet Tij që ne fitojmë falje. Është nëpërmjet Tij që vjen 
premtimi i sigurt se të gjithë njerëzimit do t’i jepen bekimet e shpë-
timit, së bashku me ringjalljen prej së vdekuri. Është nëpërmjet Tij 
dhe flijimit të Tij të madhërishëm, gjithëpërfshirës, që neve na ofrohet 
mundësia, nëpërmjet bindjes, për ekzaltim dhe jetë të përjetshme.18

A nuk jemi ne të gjithë bij dhe bija plëngprishëse, që kemi nevojë 
të pendohemi dhe të marrim mëshirën falëse të Atit tonë Qiellor 
dhe më pas ta ndjekim shembullin e Tij?

Biri i Tij i Dashur, Shëlbuesi ynë, na afrohet me falje e mëshirë, 
por duke e bërë këtë ai urdhëron pendimin. . . . Tha Zoti – dhe unë 
citoj nga një zbulesë e dhënë Profetit Jozef:

“Prandaj unë të urdhëroj të pendohesh – pendohu, përndryshe 
unë të godas me shufrën e gojës sime dhe me zemërimin tim, dhe me 
indinjatën time, dhe vuajtjet e tua do të jenë të ashpra – sa të ashpra 
ti s’e di, sa therëse ti s’e di, po, sa të vështira për t’u duruar ti s’e di.

Pasi vër re, unë, Perëndia, i kam vuajtur këto gjëra për të gjithë, 
që ata të mos vuajnë nëse do të pendohen;

Por nëse nuk do të pendohen, ata duhet të vuajnë po aq sa unë;

Vuajtje që më bëri mua, madje Perëndi, më i madhi i të gjithëve, 
të dridhem për shkak të dhembjes e të më dalë gjak nga çdo por 
dhe të vuaj si në trup e në shpirt. . . .

Mëso nga unë dhe dëgjoji fjalët e mia; ec në butësinë e Shpirtit 
tim dhe ti do të kesh paqe në mua.” (DeB 19:15–18, 23.)19

Kur gjithçka të thuhet e bëhet, kur e gjithë historia të shqyrtohet, 
kur thellësitë më të thella të mendjes njerëzore të jenë shqyrtuar, 
asgjë nuk është kaq e mrekullueshme, kaq madhështore, kaq e 
jashtëzakonshme sa ky veprim i hirit kur Biri i të Plotfuqishmit, 
Princi i vatrës mbretërore të Atit të Tij, Ai që dikur kishte folur si 
Jehova, Ai që kishte denjuar të vinte në tokë si një foshnjë e lindur 
në Bethlehem, e dha jetën e Tij në poshtërim e dhembje me qëllim 
që të gjithë bijtë dhe bijat e Perëndisë të të gjitha brezave të kohës, 
çdonjëri prej të cilëve që duhet të vdesë, të mund të ecë sërish dhe 
të jetojë përjetësisht. Ai bëri për ne atë që askush prej nesh nuk 
mund ta bënte për veten tonë. . . .
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Shpalli profeti Isaia:

“Megjithatë, ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër 
dhembjet tona. . . .

. . . Ai u tejshpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për pau-
dhësitë tona; ndëshkimi për të cilin kemi paqen, është mbi të, dhe 
për shkak të vurratave të tij, ne jemi shëruar” (Isaia 53:4–5).

Kjo është historia mahnitëse dhe e vërtetë e Krishtlindjes. Lindja e 
Jezusit në Bethlehem të Judesë është parathënia. Shërbesa trivjeçare 
e Mësuesit është prologu. Thelbi i madhërishëm i historisë është 
flijimi i Tij, veprimi tërësisht vetëmohues i vdekjes plot dhembje në 
kryqin e Kalvarit për të shlyer për mëkatet e ne të gjithëve.

Epilogu është mrekullia e Ringjalljes, duke sjellë sigurinë që “ashtu 
sikur të gjithë vdesin në Adamin, kështu të gjithë do të ngjallen në 
Krishtin” (1 Korintasve 15:22).

Nuk do të kishte Krishtlindje, në qoftë se nuk do të kishte pasur 
Pashkë. Foshnja Jezus nga Bethlehemi do të ishte veçse një foshnjë 
tjetër pa Krishtin shëlbues të Gjetsemanit e Kalvarit dhe faktin nga-
dhënjimtar të Ringjalljes.

Unë besoj në Zotin Jezu Krisht, Birin e Perëndisë së Amshuar, të 
Gjallë. Askush kaq i madhërishëm nuk ka ecur ndonjëherë në tokë. 
Askush tjetër nuk ka bërë një flijim të krahasueshëm apo ka dhënë 
një bekim të krahasueshëm. Ai është Shpëtimtari dhe Shëlbuesi i 
botës. Unë besoj tek Ai. E shpall hyjnueshmërinë e Tij pa mëdyshje 
ose pa cenim. Unë e dua Atë. E them emrin e Tij me nderim dhe 
mrekullim. E adhuroj Atë sikurse adhuroj Atin e Tij, në frymë e në 
të vërtetë. E falënderoj Atë dhe bie në gjunjë përpara Birit të Tij të 
Dashur, i cili na u drejtua shumë kohë më parë dhe i tha secilit prej 
nesh: “Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe 
unë do t’ju jap çlodhje” (Mateu 11:28).

. . . Dëshiroj për secilin prej jush për një kohë, ndoshta vetëm një 
orë, që ta kaloni në meditim të heshtur dhe reflektim të qetë mbi 
mrekullinë dhe madhështinë e këtij, Birit të Perëndisë.20

Unë jap dëshmi [për] Shlyerjen e Zotit Jezu Krisht. Pa të jeta 
është e pakuptimtë. Ajo është guri kyç në harkun e ekzistencës 
sonë. Ajo pohon se ne jetuam para se të lindeshim në vdekshmëri. 
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Vdekshmëria është veçse një shkallare ngjitjeje drejt një ekzistence 
më të lavdishme në të ardhmen. Hidhërimi i vdekjes zbutet me 
premtimin e Ringjalljes.21

Jezusi është Krishti, Biri i parashuguruar i Perëndisë, i cili denjoi 
të vinte në tokë, i cili u lind në një grazhd, në një komb të sunduar, 
mes një populli të nënshtruar, Biri i Perëndisë, i Vetëmlinduri i Atit 
në mish, i Parëlinduri i Atit dhe Vepronjësi i shpëtimit tonë. Ai është 
Shëlbuesi ynë, Shpëtimtari ynë, nëpërmjet Shlyerjes së të Cilit jeta e 
përjetshme bëhet e mundur për të gjithë ata që do të ecin me bindje 
ndaj mësimeve të Tij.22

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Përse na e dha Ati Qiellor “dhuratën e Birit të Tij të Vetëmlindur”? 

(Shih pjesën 1.) Çfarë mund të bëni që të tregoni mirënjohje 
për këtë dhuratë? Cilat janë mendimet dhe ndjenjat tuaja kur e 
lexoni përmbledhjen e Presidentit Hinkli për atë që Shpëtimtari 
ka bërë për ne?

• Në pjesën 2, krahasojini fjalët që i përdor Presidenti Hinkli për 
të përshkruar vdekjen, me fjalët që i përdor për të përshkruar 
ringjalljen. Çfarë mësoni nga ndryshimet në këto fjalë? Si ndikon 
në jetën tuaj dëshmia juaj për Ringjalljen e Shpëtimtarit?

• Çfarë mësoni nga dëshmia e Presidentit Hinkli për Shlyerjen e 
Jezu Krishtit? (Shih pjesën 3.) Si ju ka bekuar Shlyerja ju persona-
lisht? Cilat janë ndjenjat tuaja kur e përsiatni flijimin e Shpëtimtarit 
për ju? Planifikoni një kohë që të keni “meditim të heshtur dhe 
reflektim të qetë” rreth Shpëtimtarit.

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Isaia 53; Gjoni 3:16; 11:25; 2 Nefi 9:6–13; Alma 7:11–13; 34:8–10; 

Helamani 14:13–19; DeB 18:10–12

Ndihmë për Mësimdhënien
“Kur përgatiteni plot lutje për të dhënë mësim, ju mund të udhëhi-

qeni për të theksuar disa parime. Ju mund të arrini një kuptueshmëri 
se si të paraqitni sa më mirë disa ide. Ju mund të zbuloni shem-
buj, mësime të pazakonta dhe histori frymëzuese në veprimtaritë e 
thjeshta të jetës. Ju mund të ndiheni të nxitur për të ftuar një person 
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të veçantë për t’ju ndihmuar me mësimin. Juve mund t’ju kujtohet 
një përvojë vetjake që mund ta tregoni” (Teaching, No Greater Call 
[1999], f. 48).

Shënime
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Ecni Përpara me Besim

“Nëse ka ndonjë gjë të vetme që ju dhe unë kemi 
nevojë, . . . [është] lloji [i] besimit që na nxit të biem në 
gjunjë dhe t’i lutemi Zotit për udhërrëfim dhe, më pas, 
duke pasur një masë të vetëbesimit hyjnor, të ngrihemi 

në këmbë dhe të shkojmë për të punuar që të ndihmojmë 
për t’i bërë të ndodhin rezultatet e dëshiruara.”

Nga Jeta e Gordon B. Hinklit

“Kur shkova për në mision [si i ri]”, kujtonte Presidenti Gordon B. 
Hinkli, “babai im i mirë më dha një fletushkë në të cilën ishin shkruar 
gjashtë fjalë. Ato ishin fjalët e Zotit drejtuar kryetarit të sinagogës, i 
cili kishte marrë lajmin e vdekjes së bijës së tij: ‘Mos ki frikë, vetëm 
ki besim!’ (Marku 5:36.)” 1 Ndërkohë që Plaku i ri Hinkli shërbente 
në Angli, ai u përball me shumë sfida në të cilat iu desh t’i kujtonte 
ato gjashtë fjalë. Ai më vonë e përshkroi një përvojë të tillë:

“Një ditë, tri ose katër gazeta të Londrës shkruan përmbledhje 
për një ribotim të një libri të vjetër, keqdashës dhe të lig në ton, 
duke vënë në dukje se libri ishte një histori për mormonët. Presi-
denti Merrill [presidenti i misionit tim] më tha: ‘Dua që ti të shkosh 
te botuesi dhe të protestosh për këtë’. E vështrova dhe isha gati të 
thoja: ‘Sigurisht jo unë’. Por me butësi thashë: ‘Po, zotëri’.

Nuk ngurroj të them që isha i frikësuar. Shkova në dhomën time 
dhe ndjeva diçka si ajo që mendoj se Moisiu duhet ta ketë ndier kur 
Zoti i kërkoi të shkonte dhe të takonte faraonin. Bëra një lutje. Sto-
maku po më përzihej teksa eca drejt stacionit të rrugës Goxh për të 
marrë trenin nëntokësor drejt rrugës Flit. E gjeta zyrën e presidentit 
dhe ia paraqita kartëvizitën time recepsionistes. Ajo e mori, shkoi në 
dhomën e brendshme dhe shpejt u kthye për të thënë që presidenti 
ishte shumë i zënë për të më takuar. U përgjigja se kisha ardhur nga 
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“besimi është, kur gjithçka është thënë e bërë, shpresa 
jonë e vetme, e mirëfilltë dhe e përhershme.”
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8.000 kilometra larg dhe se do të prisja. Gjatë orës në vazhdim ajo bëri 
dy ose tri vajtje në zyrën e tij; pastaj më së fundi ai më ftoi brenda. 
Kurrë nuk do ta harroj pamjen kur hyra. Ai po pinte një puro të gjatë 
me një vështrim që dukej se po thoshte: ‘Mos më bezdis’.

Mbaja në dorë përmbledhjet. Nuk e mbaj mend atë që thashë pas 
kësaj. Një fuqi tjetër dukej se po fliste nëpërmjet meje. Në fillim ai 
ishte duke u mbrojtur dhe madje armiqësor. Më pas filloi të zbutej. 
E mbylli duke premtuar se do të bënte diçka. Brenda një ore iu 
çua fjalë çdo librashitësi në Angli që t’ia kthente librat botuesit. Me 
një shpenzim të madh, ai shtypi dhe ngjiti në kapak të çdo vëllimi 
një deklaratë që të shpjegonte se libri nuk duhej të konsiderohej si 
histori, por vetëm si trillim, dhe se nuk kishte për qëllim asnjë fyerje 
kundrejt njerëzve mormonë të respektuar. Vite më vonë ai i bëri Ki-
shës një nder tjetër me vlerë të konsiderueshme dhe çdo vit deri në 
kohën e vdekjes së tij unë mora një kartolinë Krishtlindjeje nga ai.” 2

Duke e pranuar detyrën për të vizituar zyrën e botuesit, Plaku 
Hinkli ushtroi atë që do të bëhej një model për gjithë jetën: me besim, 
pranojeni sfidën; lutjuni Zotit për ndihmë; më pas shkoni të punoni.

Mësime të Gordon B. Hinklit
1

Besimi në Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin mund 
të bëhet burimi i të jetuarit qëllimplotë.

Nëse ka ndonjë gjë të vetme që ju dhe unë kemi nevojë, që të na 
ndihmojë të gjejmë sukses dhe përmbushje në këtë botë, është besimi 
– ai element dinamik, i fuqishëm, i mrekullueshëm nga i cili, sikurse 
shpalli Pali, vetë bota u ndërtua (shih Hebrenjve 11:3). Nuk i drejtohem 
një koncepti jashtëtokësor, por një besimi praktik, pragmatik, veprues 
– llojit të besimit që na nxit të biem në gjunjë dhe t’i lutemi Zotit për 
udhërrëfim dhe, më pas, duke pasur një masë të vetëbesimit hyjnor, 
të ngrihemi në këmbë dhe të shkojmë për të punuar që të ndihmojmë 
për t’i bërë të ndodhin rezultatet e dëshiruara. Një besim i tillë ka një 
vlerë të pakrahasueshme. Një besim i tillë është, kur gjithçka është 
thënë e bërë, shpresa jonë e vetme, e mirëfilltë dhe e përhershme.

. . . Besimi mund të bëhet pikërisht burimi i të jetuarit qëllimplotë. 
Nuk ka shtytje më detyruese që t’ia vlejë të përpiqemi sesa dituria 
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që ne jemi fëmijë të Perëndisë, që Perëndia pret nga ne të bëjmë 
diçka me jetën tonë dhe që Ai do të na japë ndihmë kur ndihma 
kërkohet. . . .

. . . Kur diskutoj për besimin, nuk e bëj atë në një kuptim abstrakt. 
E nënkuptoj atë si një forcë të gjallë, jetësore, e cila vjen me njohjen 
e Perëndisë si Atin tonë dhe të Jezu Krishtit si Shpëtimtarin tonë. . . .

. . . Besimi në një Qenie Hyjnore, në të Plotfuqishmin, është e vet-
mja fuqi e madhërishme, lëvizëse që mund ta ndryshojë jetën tonë.3

Kohë më parë punova për njërën prej hekurudhave tona, shinat e 
së cilës i shtrinin kalimet përmes maleve. Shpesh udhëtoja me trenat. 
Ishte në ditët kur kishte lokomotiva me avull. Ato bisha madhështore 
të hekurudhave ishin të mëdha, të shpejta dhe të rrezikshme. Shpesh 
vrisja mendjen se si makinisti kishte guximin ta bënte udhëtimin e 
gjatë nëpër natë. Më pas arrita të kuptoja se nuk ishte një udhëtim i 
vetëm, i gjatë, por përkundrazi një vazhdimësi e përhershme e një 
udhëtimi të shkurtër. Lokomotiva kishte një projektor të fuqishëm 
që e bënte të ndriçuar udhën për një largësi prej 400 ose 500 met-
rash. Makinisti shihte vetëm atë largësi dhe kjo ishte e mjaftueshme, 
sepse ishte vazhdimisht përpara tij gjatë gjithë natës deri në agimin 
e ditës së re. . . .

Dhe kështu është me udhëtimin tonë të përjetshëm. Ne i hedhim 
hapat një e nga një. Duke e bërë këtë ne zgjatemi drejt së panjohurës, 
por besimi e ndriçon udhën. Nëse vërtet do ta forcojmë atë besim, 
ne kurrë nuk do të ecim në errësirë. . . .

Sfida me të cilën përballet çdo anëtar i kësaj Kishe, është që të 
ndërmarrë hapin pasues, që ta pranojë atë përgjegjësi në të cilën 
thirret, edhe nëse nuk ndihet i përshtatshëm për të, dhe ta bëjë 
këtë gjë në besim, me pritshmërinë e plotë që Zoti do ta ndriçojë 
udhën përpara tij.4

2
Besimi është baza e dëshmisë dhe forca 

e veprës së Zotit mbi tokë.

Pasuria e vetme, e vërtetë e Kishës qëndron në besimin e nje-
rëzve të saj.5
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Është diçka e mahnitshme dhe e mrekullueshme që mijëra njerëz 
preken nga mrekullia e Shpirtit të Shenjtë, që e besojnë, e pranojnë 
dhe bëhen anëtarë [të Kishës]. Ata pagëzohen. Jeta e tyre preket 
përgjithmonë për mirë. Mrekullitë ndodhin. Një farë besimi vjen në 
zemrat e tyre. Ajo zmadhohet teksa mësojnë. Dhe ata pranojnë parim 
pas parimi, derisa e kanë çdonjërin prej bekimeve të mrekullueshme 
që u vijnë atyre që ecin me besim në këtë, Kishën e Jezu Krishtit të 
Shenjtërove të Ditëve të Mëvonshme.

. . . Kjo dhuratë e çmuar dhe mahnitëse e besimit, kjo dhuratë 
nga Perëndia, Ati ynë i Amshuar, është ende forca e kësaj pune dhe 
gjallëria e heshtur e mesazhit të tij. Besimi shtrihet në bazën e gjithë 
kësaj. Besimi është thelbi i gjithë kësaj. Qoftë duke shkuar në fushën 
e misionit, duke jetuar Fjalën e Urtësisë, duke paguar të dhjetën, e 
gjitha është e njëjtë. Është besimi brenda nesh që është i dukshëm 
në gjithçka që bëjmë.

. . . Forca e kësaj kauze dhe mbretërie nuk gjendet në vlerat e saj 
tokësore, sado mbresëlënëse që mund të jenë ato. Ajo gjendet në 
zemrat e njerëzve të saj. Kjo është arsyeja përse është e suksesshme. 
Kjo është arsyeja përse është e fortë dhe në rritje. Kjo është arsyeja 
përse është në gjendje t’i kryejë gjërat e mrekullueshme që bën. 
Gjithçka vjen nga dhurata e besimit, e dhënë nga i Plotfuqishmi 
mbi fëmijët e Tij, të cilët nuk kanë dyshim dhe nuk kanë frikë, por 
ecin përpara. . . .

Besimi është baza e dëshmisë. Besimi nënkupton besnikëri ndaj 
Kishës. Besimi përfaqëson sakrificë, të dhënë me gëzim në çuarjen 
përpara të punës së Zotit.6

Ungjilli është lajmi i mirë. Është një mesazh ngadhënjimi. Është 
një kauzë që të përqafohet me entuziazëm. . . .

Mos paçim frikë. Jezusi është udhëheqësi ynë, forca jonë dhe 
mbreti ynë.

Kjo është një epokë pesimizmi. I yni është një mision i besimit. 
Vëllezërve e motrave të mia kudo, unë ju bëj thirrje që ta ripohoni 
besimin tuaj, që ta çoni përpara këtë vepër anembanë botës. . . .

“Vëllezër, a nuk do të vazhdojmë në një kauzë kaq të madhe? 
Ecni përpara dhe jo prapa. Kurajo, vëllezër; dhe përpara, përpara 
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drejt fitores!” (DeB 128:22). Kështu shkroi Profeti Jozef në një 
psalm besimi.

Sa e lavdishme është e shkuara e kësaj kauze të madhërishme. 
Është e mbushur me heroizëm, kurajë, guxim dhe besim. Sa e mre-
kullueshme është e tanishmja teksa ecim përpara për ta bekuar jetën 
e njerëzve, kudo ku do t’ia vënë veshin mesazhit të shërbëtorëve të 
Zotit. Sa madhështore do të jetë e ardhmja ndërsa i Plotfuqishmi e 
shpalos veprën e Tij të lavdishme, duke i prekur për mirë të gjithë 
ata që do ta pranojnë e jetojnë ungjillin e Tij dhe madje duke e pre-
kur bekimin e përjetshëm të bijve e bijave të Tij të të gjitha brezave 
nëpërmjet punës vetëmohuese të atyre, zemrat e të cilëve mbushen 
me dashuri për Shëlbuesin e botës. . . .

E ftoj çdonjërin prej jush, kudo që mund të jeni, si anëtarë të kësaj 
kishe, të ngriheni në këmbë dhe me një këngë në zemrën tuaj të 
ecni përpara, duke jetuar ungjillin, duke e dashur Zotin dhe duke 
ndërtuar mbretërinë. Së bashku ne do të ruajmë drejtimin dhe do 
ta mbajmë besimin, i Plotfuqishmi duke qenë forca jonë.7

3
Me besim, ne mund të ngrihemi mbi frikën dhe 

çfarëdo pengesë apo sfidë në jetën tonë.

Kush mes nesh mund të thotë se ai ose ajo nuk ka ndier frikë? 
Unë nuk njoh askënd që është kursyer tërësisht i paprekur. Sigurisht, 
disa përjetojnë frikë në një shkallë më të madhe sesa e përjetojnë të 
tjerët. Disa njerëz janë në gjendje të ngrihen mbi të me të shpejtë, por 
të tjerët zihen në grackë, tërhiqen poshtë prej saj dhe madje çohen 
drejt dorëzimit. Ne vuajmë nga frika e talljes, frika e dështimit, frika 
e vetmisë, frika e paditurisë. Disa njerëz e kanë frikë të tashmen, 
disa të ardhmen. Disa mbartin barrën e mëkatit dhe do të jepnin 
pothuajse gjithçka që ta shkëputnin vetveten nga ato barrë, por kanë 
frikë ta ndryshojnë jetën e tyre. Le të dallojmë se frika nuk vjen nga 
Perëndia, por përkundrazi që ky element brejtës, shkatërrues vjen 
nga kundërshtari i së vërtetës dhe drejtësisë. Frika është antiteza 
e besimit. Është gërryese në ndikimet e saj, madje vdekjeprurëse.8

Pali i shkroi Timoteut: “Sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë 
frike, por force, dashurie dhe urtësie.

Mos ki turp, pra, të dëshmosh Zotin tonë” (2 Timoteut 1:7–8).
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Dëshiroj që çdo anëtar i kësaj kishe do t’i vendoste ato fjalë atje 
ku mund t’i shohë çdo mëngjes kur e fillon ditën e vet. Ato do të na 
japin kurajën për të folur, do të na japin besimin që të përpiqemi, 
do ta forcojnë bindjen tonë ndaj Zotit Jezu Krisht. Unë besoj se më 
shumë mrekulli do të ndodhin mbi tokën.9

Fola një ditë me një mik që ishte arratisur nga mëmëdheu i tij. 
Me rrënimin e kombit të tij, ai u arrestua dhe u çua në një kamp. 
Bashkëshortja dhe fëmijët e tij ishin në gjendje të largoheshin, por, 
për më shumë se tre vjet, ai ishte i burgosur pa mjete komunikimi me 
njerëzit që i donte. Ushqimi ishte i mjerë, kushtet e jetesës mbytëse, 
pa asnjë perspektivë për përmirësim.

“Çfarë të mbajti gjatë gjithë atyre ditëve të errëta?” e pyeta.

Ai u përgjigj: “Besimi im; besimi im në Zotin Jezu Krisht. I vura 
barrët e mia mbi të dhe atëherë ato u dukën shumë më të lehta.” 10

Gjithçka shkon mirë. Mos u shqetëso. Këtë ia them vetes sime çdo 
mëngjes. Gjithçka do të shkojë mirë. Nëse bëni më të mirën tuaj, 

“Mos ki turp, . . . të dëshmosh Zotin tonë” (2 Timoteut 1:8).
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gjithçka do të shkojë mirë. Vëreni mirëbesimin tuaj te Perëndia dhe 
ecni përpara me besim e vetëbesim në të ardhmen. Zoti nuk do të 
na braktisë. Ai nuk do të na braktisë.11

A s’mund të thotë secili prej nesh që, nëse do të kishim besim 
më të madh në Perëndinë, ne mund të vepronim më mirë sesa jemi 
duke vepruar tani? Nuk ka asnjë pengesë tepër të madhe, asnjë sfidë 
tepër të vështirë, nëse kemi besim. Me besim ne mund të ngrihemi 
mbi ato elemente negative në jetën tonë, të cilat na tërheqin vazh-
dimisht poshtë. Me përpjekje ne mund ta zhvillojmë aftësinë për t’i 
nënshtruar ato shtysa që çojnë drejt veprimeve zhvleftësuese dhe të 
liga. Me besim ne mund t’i kontrollojmë orekset tona. Ne mund t’u 
afrohemi atyre njerëzve që janë të shkurajuar e të mundur, dhe mund 
t’i ngrohim ata nëpërmjet forcës dhe fuqisë së vetë besimit tonë.12

4
Kur e ushtrojmë besimin tonë, Zoti 

do ta ndihmojë atë të rritet.

Kur i ushtroni kohën dhe talentet tuaja për të shërbyer, besimi 
juaj do të rritet dhe dyshimet tuaja do të veniten.13

Kisha do t’ju kërkojë të bëni shumë gjëra. Do t’ju kërkojë të 
shërbeni në detyra të shumëllojshme. Ne nuk kemi një shërbesë 
profesioniste. Ju bëheni shërbesa e kësaj Kishe dhe, kudo që thirreni 
për të shërbyer, më lejoni t’ju nxit të përgjigjeni dhe, kur e bëni këtë, 
besimi juaj do të forcohet e rritet. Besimi është si muskuli i krahut tim. 
Nëse e përdor, nëse e ushqej, ai bëhet i fortë; ai do të bëjë shumë 
gjëra. Por nëse e lidh me një fashë dhe nuk bëj asgjë me të, ai do të 
dobësohet e bëhet i padobishëm dhe kështu do të jetë edhe me ju. 
Nëse e pranoni çdo mundësi, nëse e pranoni çdo thirrje, Zoti do ta 
bëjë të mundur për ju që ta kryeni atë. Kisha nuk do t’ju kërkojë të 
bëni ndonjë gjë që nuk mund ta bëni me ndihmën e Zotit.14

Kjo është lutja ime për ne të gjithë – “[Zot,] na e shto besimin 
[tonë]” [shih Lluka 17:5]. Na e shto besimin tonë për të kapërcyer 
humnerat e pasigurisë dhe të dyshimit. . . .

. . . Zot, na e shto besimin tonë që të ngrihemi mbi kritikuesit e 
pazotë të kësaj veprës Tënde të madhërishme dhe të shenjtë. Na e 
forco vullnetin tonë. Na ndihmo ta ngremë dhe zgjerojmë mbretë-
rinë Tënde në përputhje me urdhrin Tënd të madhërishëm, që ky 
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ungjill të mund të predikohet në të gjithë botën si një dëshmim për 
të gjitha kombet. . . .

. . . Na jep besim që të shohim përtej problemeve të çastit drejt 
mrekullive të së ardhmes. Na jep besim që t’i paguajmë të dhjetat e 
ofertat dhe ta vendosim mirëbesimin tonë në Ty, të Plotfuqishmin, 
për të hapur dritaret e qiellit sikurse ke premtuar Ti. Na jep besim 
që të bëjmë atë që është e drejtë dhe le të vijnë pasojat.

Na dhuro besim kur stuhitë e kundërshtarit na godasin e na rrë-
zojnë përtokë. Në stinët e sëmundjes u forcoftë vetëbesimi ynë në 
fuqitë e priftërisë. E ndjekshim këshillën e Jakobit:

“A është i sëmurë ndonjë nga ju? Le të thërrasë pleqtë e kishës 
dhe ata të luten përmbi të, dhe le ta lyejnë me vaj në emër të Zotit,

dhe lutja e besimit do ta shpëtojë të sëmurin dhe Zoti do ta më-
këmbë” ( Jakobi [Bibël] 5:14–15; kursivet shtuar). . . .

Zot, kur ecim në luginën e hijes së vdekjes, na jep besim që të 
buzëqeshim përmes lotëve tanë, duke e ditur se e gjitha është pjesë 
e planit të përjetshëm të një Ati të dashur, që, teksa e kapërcejmë 
pragun nga kjo jetë, ne hyjmë në një tjetër më të lavdishme dhe që, 
nëpërmjet shlyerjes së Birit të Perëndisë, të gjithë do të ngrihen nga 
varri dhe besnikët do të shkojnë drejt ekzaltimit.

Na jep besim për ta vazhduar punën e shëlbimit për të vdekurit, 
që qëllimet e Tua të përjetshme të mund të përmbushen në emër 
të bijve dhe bijave të Tu të të gjithë brezave.

Atë, na jep besim të ndjekim këshillë për gjërat e vogla që mund 
të kenë kaq shumë domethënie. . . .

Zot, na e rrit besimin tonë te njëri- tjetri e te vetja dhe aftësinë tonë 
për të bërë gjëra të mira dhe të madhërishme. . . .

Atë, na e rrit besimin tonë. Nga të gjitha nevojat tona, mendoj se 
më e madhja është një rritje në besim. Dhe kështu, Atë i dashur, na 
e shto besimin tonë në Ty dhe në Birin Tënd të Dashur, në veprën 
Tënde të madhërishme, të përjetshme, në veten tonë si fëmijët e 
Tu dhe në aftësinë tonë për të shkuar e për të bërë sipas vullnetit 
Tënd dhe parimeve të Tua, unë lutem përulësisht në emrin e Jezu 
Krishtit, amen.15
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Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
• Presidenti Hinkli dha mësim se besimi në Perëndinë është “e 

vetmja fuqi e madhërishme, lëvizëse që mund ta ndryshojë jetën 
tonë” (pjesa 1). Cilat përvoja ju kanë ndihmuar të mësoni rreth 
fuqisë së besimit? Si e keni parë se, kur “zgjatemi drejt së panjo-
hurës, . . . besimi e ndriçon udhën”?

• Çfarë mund të mësojmë nga pjesa 2 rreth burimit të forcës së 
Kishës? Si lidhen me njëri- tjetrin besimi dhe sakrifica? Merrni 
parasysh se si mund t’ia vini veshin thirrjes së Presidentit Hinkli 
“që ta ço[jmë] përpara këtë vepër anembanë botës”.

• Si mendoni, përse besimi ka fuqinë për të na ndihmuar në kohët 
e sprovës? (Shih pjesën 3.) Kur ju ka ndihmuar besimi që të ngri-
heni mbi frikën? Kur ju ka ndihmuar besimi që të ngriheni mbi 
pengesat e tjera?

• Rishikojeni lutjen e Presidentit Hinkli te pjesa 4. Çfarë fjalësh 
në këtë lutje kanë domethënie të veçantë për ju? Si mund të na 
ndihmojë besimi për t’i mposhtur pasigurinë dhe dyshimin? Si 
mund të na ndihmojë besimi për të vështruar përtej problemeve 
që të shohim mrekullitë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Gjoni 14:12–14; Romakëve 5:1–5; 2 Nefi 26:12–13; Moroni 7:33–38; 

DeB 27:16–18

Ndihmë për Mësimdhënien
“Kur i studiojmë shkrimet e shenjta rregullisht dhe me zell, duke 

kërkuar me dëshirë udhërrëfim nga Shpirti, ne do të jemi pranues 
ndaj ndriçimit për mënyrën se si t’i përgatitim mësimet. Ne gjithashtu 
do të përgatitemi që të marrim e ndjekim nxitje nga Shpirti ndërkohë 
që japim mësim” (Teaching, No Greater Call [1999], f. 14).
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martesa e, me Gordon B. Hinklin, 
13–14, 99–100, 157, 159–160

shoqërohet me Gordon B. 
 Hinklin, 6, 13, 157, 159

vdekja e, 39, 160
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J

Jezu Krishti
disa e mohojnë hyjnueshmërinë 

e, 138–139
dhe Ati Qiellor janë qenie më 

vete, 51
është figura qendrore e historisë 

njerëzore, 46
iu shfaq Jozef Smithit, 46, 48–51
“Krishti i Gjallë: Dëshmia e Apos-

tujve”, 38, 331
Kryqëzimi i, 135, 335–336
marrja e një dëshmie për, 

138–142, 152–154
ne shohim te, 131–142
premton se do të jetë me ne, 

66, 302
Ringjallja e, 135–138, 336–337
shërbesa para lindjes e, 333–334
shërbesa tokësore e, 133–135, 

333–334
Shlyerja e, 135, 331–341

Jozef Smithi. Shih Smithi, Jozef

K

Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve 
të Ditëve të Mëvonshme

doktrinat e, që e dallojnë atë nga 
kishat e tjera, 50–55

duke mbushur tokën, 48, 59–60, 
302

organizimi i, 53, 267–279
secili anëtar i, ka një pjesë të rën-

dësishme për të luajtur, 62–64
siguron mundësi për shërbim, 

216–218
si një flamur për kombet, 57–68
udhëheqësit e hershëm të, e pa-

rashikuan fatin e saj, 60–62, 88
u rivendos nëpërmjet Jozef Smi-

thit, 45–46, 48–55

Kreu-Perëndi, 50–51
Krishti. Shih Jezu Krishti

L

Libri i Mormonit
dëshmia e, çon në bindje për të 

vërtetat e tjera, 235–236
dëshmon për Jezu Krishtin, 

51–52, 234
fuqia e, 233–241
historia e, 188, 237
marrja e një dëshmie të, 234–235
mund ta ndryshojë jetën dhe 

këndvështrimin tonë, 238–241
na ndihmon të gjejmë zgjidhje 

për problemet e të sotmes, 237
përkthyer nga Jozef Smithi, 234, 

236
sfida e Gordon B. Hinklit për ta 

lexuar, 233–234
si një dëshmitar shoqërues me 

Biblën, 51–52
Lumturia

kultivimi, 71–80
në martesë vjen nga të tregua-

rit e një interesimi të dashur, 
165–167

nëpërmjet lutjes, 113–114
nëpërmjet punës misionare, 

298–300
nëpërmjet shërbimit, 212–214
plani i Zotit është një plan për, 73
vjen nga njohuria për ungjillin, 

74–77, 103
Lutja

familjare, çon në mrekulli, 
115–118

familjare, i ndihmon fëmijët të 
rriten në besim, 174–175

familjare, në shtëpinë e Gor-
don B. Hinklit, 113

fuqia e, 113–120
kërkimi i përgjigjeve në, 119–120
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sjell bekime dhe lumturi, 113–114
Lutja familjare

çon në mrekulli, 115–118
i ndihmon fëmijët të rriten në 

besim, 174–175
në shtëpinë e Gordon B. 

 Hinklit, 113

M

Martesa
e Gordon B. Hinklit me Marxhë-

ri Pein, 13–14, 99–100, 157, 
159–160

është një bashkëpjesëmarrje mes 
të barabartësh, 162

krijuar nga Ati Qiellor, 160–161
lumturia në, vjen nga të treguarit e 

një interesimi të dashur, 165–167
si një bashkëpjesëmarrje e përjet-

shme, 157–167
të qenit të vërtetë dhe besnikë 

brenda, 167
Mbajtja në aktivitet e të kthyerve në 

besim, 34, 305–315
Mbështetja te vetja

ndihma ndaj të tjerëve që të arrij-
në, 200–202

nëpërmjet Fondit të Qarkullue-
shëm Arsimor, 32–33, 198, 201

sjell paqe, 197–205
Mbrëmja familjare, 175–176
Mirënjohja, 73–74
Mirëqenia, 200–202, 203–204
Misionarët e moshuar, 300

N

Nënat
përgjegjësitë e, 173
thirrja e shenjtë e, 103–105
Shih edhe Familja; Prindërit

Ngritja pak më lart, 79–80, 185–187, 
218, 262

O

Optimizmi, 71–80
Ordinancat

e tempullit janë bekimet kurorë-
zuese të Kishës, 321–323

për të vdekurit, 54, 323–325

P

Paqja
lutja për, 115
mund të gjendet në tempull, 

325–327
nëpërmjet mbështetjes te vetja, 

197–205
nëpërmjet të jetuarit në mënyrë 

të virtytshme, 259–260
Pema që po rritej pa baraspeshë, 

176–178
Pendimi

bëhet i mundur nga Shlyerja e 
Shpëtimtarit, 338–340

është një prej parimeve të para të 
ungjillit, 75

për sjellje të pamoralshme, 
264–265

Perëndia, Ati. Shih Ati Qiellor
Peshkopi, 278–279
Përgatitja për rastet e ngutshme, 

202–204
Pionierët

e bënë besimin e tyre realitet, 
86–87

e Kishës së hershme, 3, 60–63, 
83–91

e kohëve të sotme, 85, 92–94
e kompanive të karrocave të do-

rës të Uillit dhe Martinit, 89–91
të gjithë anëtarët e Kishës janë, 

92–94
trashëgimia e, 83–95
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Plani i shpëtimit, 54, 325
Pornografia, 128, 227, 260–264
Prat, Parli P., 238–240
Presidenti i Kishës

Apostulli më i vjetër në detyrë 
bëhet i radhës, 271–272

i thirrur nga Zoti, 269–271
kur nuk është në gjendje të fun-

ksionojë plotësisht, 272–275
Presidenti i kunjit, 276–277
Priftëria

autoriteti dhe çelësat e, u riven-
dosën, 46, 49–50, 147, 222–223

çdo burrë i denjë ka të drejtë ta 
mbajë, 225

denjësi për ta mbajtur, 225–228
dhe organizimi i Kishës, 53, 

267–279
fuqia dhe bekimet e, 221–230
kuorumet e, mund të sigurojnë 

një spirancë force, 228
Melkizedeke, 224–225
mund t’i bekojë të gjithë fëmijët e 

Perëndisë, 224–225
Perëndia e kryen punën e Tij 

nëpërmjet, 223
Prindërit

duhet të krijojnë një atmosferë të 
të mësuarit në shtëpitë e tyre, 
248–249

duhet të luten për fëmijët e tyre, 
115, 174, 178

duhet t’i përgatitin fëmijët herët 
për punën misionare, 299–300

duhet t’i vënë fre zemërimit, 
179–180

e vetëm, 174
janë përgjegjës për t’u dhënë 

mësim e për t’u kujdesur për 
fëmijët e tyre, 172–174

nuk duhet të dorëzohen për 
fëmijët e pabindur, 178

Profetët
na këshillojnë të jemi të përga-

titur materialisht dhe shpirtë-
risht, 202–204

thirren nga Zoti, 269–271
zakonisht janë burra të moshuar, 

270
Proklamata mbi familjen, 33, 172
Puna

është aftësia gjeniale e Kishës, 200
mësime të marra nëpërmjet, 198
nevoja për, 198–200

Puna misionare
e Gordon B. Hinklit, 6–9, 71–72, 

209, 293–294, 343–345
është një përgjegjësi e priftërisë, 

299
ndihma ndaj misionarëve kohë-

plotë në, 296–298
ndihmohet nga lutja familjare, 

116–118
në ditët e mëvonshme, 293–302
përgatitja e fëmijëve për, 299
sjell lumturi, 298–300
t’i drejtohemi botës nëpërmjet, 

295–296
Zoti do t’i bekojë përpjekjet tona 

në, 301–302

R

Respekti
i forcon marrëdhëniet familjare, 

179–180
për ata që nuk janë të besimit 

tonë, 285–286, 288–290
Ringjallja

e Jezu Krishtit, 135–138, 336–337
u bë e mundur nga Shpëtimtari, 

337–341
Rivendosja

e çelësave dhe autoritetit të prif-
tërisë, 46, 49–50, 222–223

e ungjillit, 45–55
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me anë të Jozef Smithit, 45–46, 
48–55

nisi me Vegimin e Parë, 46, 
48–49, 59

u parapri nga Rilindja dhe Refor-
mimi, 47–48

S

Smithi, Ema, 101–103, 188
Smithi, Jozef

dëshmia e, 137
Kisha u rivendos me anë të, 

45–46, 48–55, 147
përktheu Librin e Mormonit, 

234, 237
Vegimi i Parë i, 46, 48–51

Sprovat. Shih Fatkeqësia

SH

Shërbimi
është ilaçi më i mirë për palum-

turinë, 212–214
Fryma e Shenjtë na udhërrëfen 

në, 125
gjetja e vetes sonë të vërtetë te, 

214–216
humbja e vetvetes në, 209–218
Kisha siguron mundësi për, 

216–218
në Shoqatën e Ndihmës, 106–107
në tempuj, 323–325

Shlyerja. Shih Jezu Krishti, Shlyerja e
Shoqata e Ndihmës, 105–107
Shoqërimi

me anëtarë të rinj dhe më pak 
aktivë, 305–315

me ata të cilët nuk janë të besimit 
tonë, 281–290

Shpirti. Shih Fryma e Shenjtë
Shtëpia

e Gordon B. Hinklit, 171–172
krijimi i një atmosfere të të mësu-

arit në, 248–249

si baza e një jete të drejtë, 
171–180

Shih edhe Familja

T

Tempujt
bekimet e, 317–327
familjet mund të vulosen së bash-

ku në, 161–162, 322–323
janë shprehje të dëshmisë sonë, 

320–321
janë vende paqeje dhe zbulese, 

325–327
ordinancat për të vdekurit kryhen 

në, 323–325
zbulesa për të ndërtuar [tempuj] 

të vegjël, 35–36, 317, 319
Të kthyerit në besim në Kishë

janë të çmuar, 307–310
kanë nevojë për miqësi, 310–311
kanë nevojë për përgjegjësi, 

307–308, 310–313
kanë nevojë për ushqyerje me 

fjalën e Perëndisë, 307, 310–
311, 313

Toleranca, 284–286, 288–290, 301

U

Ungjilli
është një mesazh ngadhënjimi, 

77–79
na jep arsye për gëzim, 74–77, 103
u rivendos nëpërmjet Jozef Smi-

thit, 45–46, 48–55
Uniteti

me ata të besimeve të tjera, 281, 
283

midis anëtarëve të Kishës, 66–67
midis Presidencës së Parë dhe Të 

Dymbëdhjetëve, 276



T r e g u e s i

363

V

Vegimi i Parë, 46, 48–51, 59
Vendimet, 191–192
Virtyti

ndërtimi i jetës sonë mbi, 257–265
në mendimet tona, 264
sjell bekime, 259–260
vlera e, 102, 259

Z

Zbulesa
moderne, 54–55
për të ndërtuar tempuj të vegjël, 

35–36, 317, 319
për të ndërtuar Tempullin e 

Hong-Kongut, Kinë, 123–124
vjen nëpërmjet një zëri të qetë, të 

ulët, 125–126
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