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Kurajë Morale

Një prej qëllimeve të jetës në vdekshmëri është që 
t’i provojmë Perëndisë se do të mbajmë urdhë-
rimet e Tij kur kërkohet kurajë. Ne e kaluam atë 

provë në botën e shpirtrave. Por një e treta e ushtrisë 
qiellore rebeluan kundër propozimit që ata të viheshin 
në provë në një jetë të vdekshme ku kishte rrezik që 
mund të dështonin.

Përpara se të lindnim, ne e njihnim personalisht  
Perëndinë Atë dhe Birin e Tij, Jezu Krishtin. Ne mund  
t’i shihnim dhe t’i dëgjonin Ata ndërsa na mësonin 
dhe na inkurajonin. Tani një vel ndodhet mbi mendjet 
dhe kujtimet tona. Satani, ati i gënjeshtrave, ka një 
përparësi, sepse ne duhet ta shikojmë përmes syrit të 
besimit realitetin se cilët jemi, ndërkohë që trupat tanë 
na bëjnë subjekt të tundimeve të mishit dhe dobësive 
trupore.

Ne kemi ndihmesa të mrekullueshme që na japin ku-
rajë në këtë jetë. Më e mrekullueshmja është Shlyerja e 
Jezu Krishtit. Për shkak të asaj që Ai bëri, mëkatet mund 
të lahen në ujërat e pagëzimit. Ne mund ta përtërijmë 
atë bekim kur marrim sakramentin me besim dhe me 
zemër të penduar.

Dhuratat shpirtërore janë një tjetër ndihmë. Ne e 
marrim Shpirtin e Krishtit kur lindim. Kjo na jep fuqinë 

që të dimë se kur një zgjedhje që kemi përpara, do të 
na çonte drejt jetës së përjetshme. Shkrimet e shenjta 
janë një drejtues i sigurt kur ato i lexojmë me Frymën e 
Shenjtë si shoqërues.

Fryma e Shenjtë na mundëson që në lutje ne të shpre-
him falënderime dhe të kërkojmë ndihmë me qartësinë e 
vetëbesimin që gëzonim dikur me Atin tonë Qiellor dhe 
që do t’i kemi kur të kthehemi tek Ai. Ky komunikim me 
Perëndinë ndihmon në largimin e frikës nga zemrat tona, 
ndërkohë që ndërton besim dhe dashuri për Atin Qiellor 
dhe Jezu Krishtin.

Priftëria e shenjtë na jep kurajë në shërbimin tonë. 
Me ordinancat e saj ne marrim fuqi për t’u shërbyer 
fëmijëve të Perëndisë dhe për t’i bërë ballë ndikimit 
të të ligut. Kur Ai na thërret që t’i shërbejmë, ne kemi 
këtë premtim: “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 tuaj 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).

Në shërbesën e tij Profeti Jozef Smith kishte arsye të 
ishte i frikësuar. Por Perëndia i dha atij kurajë me këtë 
garantim nga shembulli i Mjeshtrit:
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“Në qoftë se ti do të hidhesh në gropë apo në duart e 
vrasësve dhe vendimi me vdekje jepet mbi ty, në qoftë se 
do të hidhesh në thellësi, në qoftë se dallgët e trazua-
ra komplotojnë kundër teje, në qoftë se erërat e forta 
bëhen armiku yt, në qoftë se qiejt mbledhin errësirë 
dhe gjithë elementët ndërthuren për të penguar rru-
gën; dhe, mbi të gjitha, në qoftë se edhe grykat e ferrit 
do ta shqyejnë gojën për ty, dije, biri im, se gjithë këto 
gjëra do të të japin përvojë dhe do të jenë për të mirën 
tënde.

Biri i Njeriut ka zbritur nën këto të gjitha. A je ti më  
i madh se ai?” (DeB 122:7–8).

Perëndia na ka dhënë më tepër se ndihmë të mja-
ftueshme për të larguar frikën e për të na dhënë kurajë, 
pavarësisht asaj që mund të hasim në jetë. Kur kërkojmë 
ndihmën e Tij, Ai mund të na çojë drejt jetës së përjet-
shme që synojmë.

MësiMdHëNiA NgA Ky MesAzH

Jezu Krishti, Mësuesi Mjeshtër, shpesh bënte pyetje që 
të nxiste njerëzit të mendoheshin e të vinin në jetë 

parimet që u mësonte. . . . Pyetjet e tij nxisnin mendim, 
vetëanalizë të thellë dhe zotim” (Teaching, No Grea-
ter Call  [1999], f. 68). Merrni parasysh të krijoni dhe të 
bëni disa pyetje që të ndihmoni individët të kuptojnë 
e të zbatojnë të vërtetat që mësohen në këtë mesazh. 
Për shembull, ju mund të pyesni: “Çfarë ndihme ju ka 
dhënë Perëndia për të larguar frikën e për t’ju dhënë 
kurajë?” apo “si ju ka ndihmuar Perëndia të mposhtni 
druajtjet tuaja?” nxitini individët të thellohen në për-
gjigjet e tyre para se të përgjigjen.

RiNiA
Askush Nuk është i Përsosur
Nga shana skoubaj

Përherë kam dëshiruar shumë të jem si nefi: rreptësish-
të e bindur, jashtëzakonisht besnike dhe thellësisht 

shpirtërore. në sytë e mi nefi qe shembulli më i madh i 
mirësisë. Pak gjëra më tërhiqnin më shumë se mendimi 
që të bëhesha tamam si ai – ose, të paktën, të filloja të 
zotëroja edhe sikur një pjesë të shkëlqimit të tij.

një ditë pata një krizë të vogël, të shkaktuar nga 
ndjenja pazotësie. Unë kisha kaq shumë ambicie dhe 

qëllime. Por thjesht më dukej se nuk po arrija gjëkundi. 
Mes lotëve nga mungesa e shpresës, ia shpreha këto 
ndjenja babait tim. ai u ngrit me të shpejtë, shkoi drejt 
raftit të librave dhe nxori që andej një nga kopjet e tij 
të Librit të Mormonit. Pa thënë asnjë fjalë, e hapi tek 
2 nefi 4 dhe filloi të lexonte vargun 17.

Mornica më shkuan nëpër trup si rrymë elektrike kur 
dëgjova këto fjalë të fuqishme: “O ç’njeri i mjerë që jam!” 
Mendimet po më rendnin. si mundet që nefi, heroi dhe 
shembulli im, të thoshte se ishte “i mjerë”? në qoftë se ai 
ishte i mjerë, po unë çfarë isha?

Përsëri, ndjesia elektrizuese më përshkroi ndërsa 
babai im lexoi vargun 28: “zgjohu, shpirti im! Mos bjer 
më në mëkat.” ndjeva sikur retë e zeza në mendjen 
time ishin larguar dhe davaritur tej për të nxjerrë në 
pah ngrohtësinë dhe shkëlqimin e një qielli të kaltër e 
dielli të shndritshëm. është e pamundur të përshkruaj 
mënyrën se si ky varg më ndriçoi shpirtin. Pak vargje 
nga shkrimi i shenjtë më kanë mbushur me kaq shumë 
shpresë, frymëzim dhe gëzim si ky varg.

në vargun 30, nefi tha tamam atë që unë po me-
ndoja, vetëm se me fjalë më shprehëse: “shpirti im do 
të gëzohet në ty, Perëndia im dhe shkëmbi i shpëtimit 
tim!” Ky varg solli me vete ndjenja paqeje dhe mirë-
njohje për mëshirën dhe dashurinë e dhembshur të 
zotit.

Babai im e mbylli librin dhe shpjegoi se këto vargje 
nganjëherë quhen psalmi i nefit. Pastaj me mirësi më 
mësoi se edhe njerëzit më të mrekullueshëm të tokës 
janë të papërsosur dhe këta njerëz duhet t’i njohin do-
bësitë e tyre ose përndryshe do të ishin krenarë dhe, si 
rrjedhim, jo të mrekullueshëm.

e kuptova. Thjesht sepse unë kisha dobësi, nuk donte 
të thoshte se isha e paaftë të bëhesha si nefi. njohja e 
dobësive të mia më afroi më pranë njerëzve të madhësi-
së të nefit. nefi ishte i mrekullueshëm, sepse, përveç se 
ishte i bindur dhe besnik, ai ishte i përulur dhe i gatshëm 
të pranonte gabimet e tij.

Që prej asaj përvoje, unë i kam ruajtur si thesar këto 
fjalë të nefit. sa herë që i lexoj, përjetoj të njëjtat dridhma 
dhe frymëzime ashtu si herën e parë. Vargjet më shpa-
llin mua se jam bijë e Perëndisë, e aftë për të arritur më 
shume sesa mund ta përfytyroj ndonjëherë. e di se, nëse 
jam besnike dhe eci përpara, bekime të panumërta janë 
ruajtur për mua.
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FëMijët
dhurata Që Na japin Kurajë

Presidenti ajring na tregon për disa dhurata që na 
japin kurajë. Lexoni më poshtë secilin nga shkrimet e 

shenjta dhe shkruani emrin e dhuratës në vendin bosh. 
Flisni me familjen tuaj se si kjo dhuratë mund t’ju japë 
kurajë.

 1.  Veprat e apostujve 22:16  _____________________

 2.  2 nefi 4:15  ___________________________________

 3.  deB 59:8–9  __________________________________

 4.  2 nefi 32:5; Gjoni 14:26–27  ____________________

 5.  1 Thesalonikasve 5:17  ________________________
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Forcimi i Besimit tek Perëndia atë 
dhe Jezu Krishti përmes studimit 
Vetjak të shkrimeve të shenjta

Jepni mësim këto 
shkrime të shenjta 
dhe citate ose, nëse 
është e nevojshme, një 

parim tjetër që do të bekojë motrat që 
vizitoni. Jepni dëshmi mbi doktrinën. 
Ftoni ato që vizitoni të tregojnë për 
atë që kanë ndier dhe mësuar.

“Kur isha nuse e re, . . . më ftuan 
në një drekë për të gjitha motrat e 
Shoqatës së Ndihmës në lagjen time 
që kishin lexuar ose Librin e Mormo-
nit, ose një libër të shkurtër të histo-
risë së Kishës. Pata filluar të isha e 
shkujdesur në leximin e shkrimeve të 
shenjta, prandaj, unë u pranova për 
të marrë pjesë në drekë nëpërmjet 
leximit të librit të shkurtër, sepse ishte 
më i lehtë dhe kërkonte më pak ko-
hë. Ndërsa po haja drekën, pata një 
ndjenjë të fuqishme se, megjithëse 
libri historik ishte i mirë, duhet të ki-
sha lexuar Librin e Mormonit. Fryma 
e Shenjtë po më nxiste të ndryshoja 
zakonet e mia të leximit të shkrimeve 
të shenjta. Pikërisht atë ditë fillova 
të lexoja Librin e Mormonit dhe nuk 
kam reshtur më kurrë së lexuari atë. 
. . . Për shkak se fillova të lexoja për-
ditë shkrimet e shenjta, kam mësuar 
rreth Atit tim Qiellor, Birit të Tij, Jezu 
Krishtit, dhe atë që duhet të bej për të 
qenë si Ata. . . .

“. . . Çdo grua mund të jetë një 
mësuese e doktrinës së ungjillit në 

shtëpinë e saj dhe çdo motër në Kishë 
ka nevojë për njohurinë e ungjillit si 
udhëheqëse dhe mësuese. Nëse nuk 
e keni zhvilluar tashmë zakonin e 
studimit të përditshëm të shkrimeve 
të shenjta, filloni tani dhe vazhdoni 
që të studioni, në mënyrë që të jeni 
të përgatitura për përgjegjësitë tuaja 
në këtë jetë dhe në përjetësitë.” 1

Xhuli B. Bek, presidente e përgjithshme  
e Shoqatës së Ndihmës.

“Studimi i shkrimeve të shenjta do 
të ndihmojë dëshmitë tona dhe dë-
shmitë e pjesëtarëve të familjeve tona. 
Sot fëmijët tanë po rriten të rrethuar 
nga zëra që i shtyjnë ata të braktisin 
atë që është e drejtë dhe të ndjekin, 
në vend të kësaj, kënaqësitë e botës. 
Nëse nuk kanë një themel të fortë në 
ungjillin e Jezu Krishtit, një dëshmi të 
së vërtetës dhe një vendosmëri për 
të jetuar në drejtësi, ata janë të prek-
shëm ndaj këtyre ndikimeve. Është 
përgjegjësia jonë t’i përforcojmë dhe 
t’i mbrojmë ata.” 2

Presidenti Tomas S. Monson.

“Ne duam që motrat tona të jenë 
studiuese të shkrimeve të shenjta. . . . 
Ju duhet të jeni të familjarizuara me 
të vërtetat e tij të përjetshme për vetë 
mirëqenien tuaj dhe me qëllim mësi-
min e vetë fëmijëve tuaj dhe të gjithë 
të tjerëve që janë nën ndikimin tuaj.” 3

“Ne duam që shtëpitë tona të 
jenë të bekuara me motra lektore 

– pavarësisht nëse jeni beqare apo e 
martuar, e re apo e vjetër, e ve apo 
që jetoni në një familje. . . . Bëhuni 
studiuese të shkrimeve të shenjta 
– jo për t’i ulur të tjerët, por për t’i 
ngritur ata!” 4

Presidenti Spenser W. Kimball (1895–1985).
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Ndihmë për mësimiN e 
VizitaVe
Gjatë vizitës suaj, përgjigjiuni 
pyetjeve dhe ndani së bashku 
mendime duke përdorur shkri-
met e shenjta. Jepni dëshmi 
se si e ka forcuar besimin tuaj 
studimi i shkrimeve të shenjta. 
i kërkoni motrës që vizitoni të 
tregojë se si studimi prej saj i 
shkrimeve të shenjta ka forcu-
ar shtëpinë dhe familjen e saj.

përgatitje Vetjake
Gjoni 5:39
2 Timoteut 3:14–17
2 nefi 9:50–51; 31:20; 32:3–5
deB 138:1–11


