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Libri i Mormonit si një 
Udhërrëfyes Personal

Të gjithë ne, në çastet tona më shpirtërore, ndiej-
më një dëshirë të kthehemi në shtëpi që të jetoj-
më me Perëndinë. Ai na dha dhuratën e Birit të 

Tij të Dashur si Shpëtimtari ynë që të na jepte shtegun 
dhe të na mësonte si ta ndiqnim atë. Ai na dha profetë 
që të na tregonin udhën. Profeti Jozef Smith u frymë-
zua të përkthente dokumentet e profetëve që përbëjnë 
Librin e Mormonit. Ai është udhërrëfyesi ynë i sigurt në 
rrugën drejt shtëpisë tek Perëndia.

Jozef Smithi tha për atë libër të çmuar: “Unë u thashë 
vëllezërve se Libri i Mormonit ishte më i sakti nga ndo-
një libër mbi tokë dhe gurthemeli i besimit tonë, dhe 
se një njeri do t’i afrohet më shumë Perëndisë duke iu 
bindur porosive të tij, se nga ndonjë libër tjetër” 1.

Porositë e Librit të Mormonit janë urdhërimet e Pe-
rëndisë që gjejmë në të. Disa janë urdhërime të drejt-
përdrejta nga Shpëtimtari përmes profetëve të Tij mbi 
atë se çfarë duhet të bëjmë dhe çfarë duhet të bëhemi. 
Libri i Mormonit na jep shembullin e Shpëtimtarit për 
të rritur besimin tonë dhe vendosmërinë që t’i bindemi 
urdhrit të Tij për ta ndjekur. Libri është i mbushur me 
doktrinën e Krishtit që të na udhëheqë. Këtu është një 
shembull nga 2 Nefi:

“[ Jezusi] u tha fëmijëve të njerëzve: Më ndiqni mua. 
Prandaj, vëllezërit e mi të dashur, a mund ta ndjekim ne 
Krishtin, në qoftë se nuk jemi të gatshëm t’u bindemi 
urdhërimeve të Atit?

Dhe Ati tha: Pendohuni ju, pendohuni ju dhe pagëzo-
huni në emrin e Birit tim të Dashur” (2 Nefi 31:10–11).

Libri e bën të qartë se ne duhet të marrim Frymën 
e Shenjtë si një pagëzim të zjarrit që të na ndihmojë 
të qëndrojmë në shtegun e ngushtë dhe të ngushtuar. 
Neve na mësohet se duhet të lutemi gjithmonë në emrin 
e Krishtit, të mos lodhemi dhe, nëse e bëjmë atë, kemi 
këtë premtim: “Kështu që, ju duhet të shkoni përpara 
me një vendosmëri në Krisht, duke pasur një ndriçim të 
përkryer të shpresës dhe një dashuri për Perëndinë dhe 
për gjithë njerëzit. Prandaj, në qoftë se ju do të shkoni 
përpara, duke u ushqyer me bollëk mbi fjalën e Krishtit 
dhe të duroni deri në fund, vini re, kështu thotë Ati: Ju 
do të keni jetën e përjetshme” (2 Nefi 31:20).

Libri i Mormonit e bën të qartë në predikimin e 
mrekullueshëm të Mbretit Beniamin se çfarë do të 
thotë të kesh një dashuri për Perëndinë dhe për gjithë 
njerëzit. Kur natyrat tona ndryshojnë me anë të fuqisë 
së Shlyerjes dhe nëpërmjet bindjes sonë besnike ndaj 
urdhërimeve, ne do të mbushemi me dashurinë e Pe-
rëndisë (shih Mosia 4:1–12).

Libri i Mormonit na jep gjithashtu besim në vetvete 
se ne mund të dëliremi aq shumë në këtë jetë sa të mos 
kemi më dëshirë për të bërë keq (shih Mosia 5:2). Kjo 
shpresë na jep kurajë dhe qetësim ndërsa Satani përpi-
qet të na tundojë dhe shkurajojë në udhën tonë. 

Çdo herë që lexoj, qoftë disa rreshta në Librin e 
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Mormonit, ndiej të forcohet dëshmia ime se libri është 
i vërtetë, se Jezusi është Krishti, se ne mund ta ndjekim 
Atë për në shtëpi dhe se ne mund të marrim me vete 
për në shtëpi ata që i duam. Ai ka qenë për mua libri  
i librave. Ai është fjala e Perëndisë.

Unë lutem që ne dhe të gjithë ata që i duam, të pijmë 
thellësisht dhe çdo ditë nga ai. Unë dëshmoj në emrin e 
Jezu Krishtit se ai është një udhërrëfyes i vërtetë.

Shënim
 1. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), f. 64.

MësiMdHëNiA NgA Ky MesAzH

 “Kur i përdorim shkrimet e shenjta dhe fjalët e pro-
fetëve të ditëve të mëvonshme si burimi i të gjithë 

mësimdhënies sonë, ne ftojmë shpirtin që të japë dëshmi. 
Kjo sjell në mësimdhënien tonë ‘fuqinë e Perëndisë për të 
bindur njerëzit’ (deB 11:21)” (Teaching, No Greater Call 
[Mësimdhënia, s’Ka Thirrje më të Madhe] [1999], f. 51). 
Merrni parasysh të lexoni pjesë të spikatura nga mesazhi i 
Presidentit ajring, përfshirë deklaratën e Jozef smithit për 
Librin e Mormonit. Ftoni pjesëtarë të familjes të tregojnë 
se si të jetuarit sipas mësimeve që gjenden në Librin e 
Mormonit i ndihmon ata t’i afrohen Perëndisë.

“Kur nxënësit diskutojnë parime nga shkrimet e 
shenjta, ata zhvillojnë aftësi që u duhen për studimin 
e tyre personal të shkrimit të shenjtë” (Teaching, No 
Greater Call [Mësimdhënia, s’Ka Thirrje më të Madhe], 
f. 54). Merrni parasysh të lexoni shkrimet e shenjta që 
referohen në këtë mesazh dhe të kërkoni e diskutoni 
parimet që mësojnë ato. 

RiNiA
Vetë Libri im i Mormonit
Nga Hilari Holbruk

në gusht 2005, kur Presidenti Gordon B. hinkli 
(1910–2008) i ftoi anëtarët e Kishës ta lexonin 

Librin e Mormonit përpara fundit të vitit, premtova me 
vete se do ta lexoja të gjithë librin. isha e familjarizuar 
me ndodhitë e Librit të Mormonit, por nuk e kisha le-
xuar kurrë që të gjithin. tani kisha ndër mend ta mbaja 
premtimin tim.

Më ishte mësuar t’i zbatoja shkrimet e shenjta në je-
tën time dhe t’i bëja ato pjesë timen. Kështu që, ndërsa 
lexoja, shkrova në anët e faqes atë që mendoja se ishte 
ideja kryesore e fragmentit. Gjithashtu nënvizova fjalë 
dhe fraza të përsëritura për të treguar theksim.

Vendosa emrin tim pranë emrave në shkrimet e 
shenjta, që të më ndihmonte të kujtoja se fjala e Pe-
rëndisë thënë të tjerëve mund të jetë gjithashtu fjala 
e thënë mua. Për shembull, tek 2 nefi 2:28 shkrova 
emrin tim: “dhe tani, [hilari], unë do të doja që ju të 
shikoni te ndërmjetësi i madh dhe t’i dëgjoni urdhëri-
met e tij të mëdha”. sa më shumë e bëra pjesë timen 
Librin e Mormonit, aq më shumë ngazëllehesha për ta 
lexuar atë çdo ditë.

ndërsa lexoja çdo ditë, lutjet e mia u bënë të çiltra 
dhe personale. isha gjithashtu në gjendje të përqendro-
hesha tek mësimet e mia dhe të ndiqja nxitjet e shpirtit 
që të bëhesha shoqe me të tjerë. natën e fundit të vitit, 
e mbarova Librin e Mormonit.

atëherë e kuptova rëndësinë e të lexuarit të të gjithë 
Librit të Mormonit, bashkë me shkrimet e shenjta të 
tjera, dhe dëshiroj ta bëj këtë shumë herë të tjera në 
jetën time.

FëMijët
Një Udhërrëfyes që të Na Ndihmojë 
të Mbërrijmë në shtëpi

si do të ndieheshit nëse do të kishit humbur dhe 
nuk do ta dinit rrugën për t’u kthyer në shtëpi tek 

familja juaj? a do të ishit i lumtur nëse do të mund të 
ndiqnit dikë që mund t’ju tregonte udhën? Presidenti 
ajring thotë se Libri i Mormonit është si një udhërrëfyes 
që na ndihmon të kthehemi në shtëpi tek ati Qiellor.

Më poshtë janë disa gjëra që na tregon Libri i Mormonit, 
të cilat duhet t’i bëjmë që të kthehemi në shtëpi. Lexoni 
2 nefi 31:10, 11, 20. ndën secilën frazë më poshtë, shkrua-
ni vargun e saktë nga Libri i Mormonit. do t’ju duhet ta 
përdorni dy herë njërin nga vargjet.

Pendohuni dhe pagëzohuni.
të keni ndriçim të shpresës.
duajeni Perëndinë dhe të gjithë njerëzit.
ndiqeni Jezusin.
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Përgjegjësia Jonë për të edukuar Brezin e ri
Studiojeni këtë material dhe, si të jetë e përshtatshme, diskutojeni me motrat që vizitoni. Përdorini  
pyetjet për t’ju ndihmuar të forconi motrat tuaja dhe për ta bërë Shoqatën e Ndihmës një pjesë aktive  
të vetë jetës suaj.

Nga Shkrimet e Shenjta: Fjalët e 
Urta 22:6; Efesianëve 6:4; Enosi 1:1; 
Alma 53:20–21; 56:47; 57:27

Pa edukim, brezi ynë i ri mund të 
ishte në rrezikun që të bëhet si 

ai i përshkruar në Mosia 26. Shumë 
nga brezi i ri nuk besonin traditën e 
etërve të tyre dhe u bënë një popull 
i veçuar nga pikëpamja e besimit të 
tyre dhe qëndruan të tillë edhe më 
pas. Brezi ynë i ri mund të largohet 
po ashtu nëse nuk e kuptojnë pje-
sën e tyre në planin e Atit Qiellor.

Pra, çfarë është ajo çka do ta 
mbajë të sigurt brezin e ri? Në 
Kishë, ne japim mësim parime 
shpëtuese dhe ato parime janë 
parime të familjes, parimet që do 
ta ndihmojnë brezin e ri të formojë 
një familje, t’i japë mësim asaj fa-
miljeje dhe ta përgatisë atë familje 
për ordinancat e besëlidhjet – dhe 
pastaj brezi tjetër do t’i japë mësim 
tjetrit e kështu me radhë.

Si prindër, udhëheqës dhe anëta-
rë të Kishës, ne po e përgatisim këtë 
brez për bekimet e Abrahamit, për 
tempullin. Ne kemi përgjegjësinë të 
jemi shumë të qartë mbi pikat kyçe 
të doktrinës që gjenden në prokla-
matën mbi familjen. Mëmësia dhe 
atësia janë role dhe përgjegjësi të 
përjetshme. Secili prej nesh mbart 
përgjegjësinë për rolin si mashkull 
ose si femër sipas planit.

Ne mund ta japim mësim këtë 

doktrinë në çfarëdo mjedisi. Ne 
duhet të flasim plot respekt për 
martesën dhe familjen. Dhe nga 
shembulli ynë, brezi i ri mund të 
marrë shpresë dhe kuptueshmëri 
të madhe – jo thjesht nga fjalët që 
themi, por nga mënyra si e ndiejmë 
dhe e rrezatojmë shpirtin e familjes. 
Xhuli B. Bek, presidente e përgjithshme e 
Shoqatës së Ndihmës.

Nga Historia Jonë
Duke iu drejtuar motrave në 

mbledhjen e përgjithshme të Sho-
qatës së Ndihmës, më 23 shtator 
1995, Presidenti Gordon B. Hinkli 
tha: “Bota ku jetojmë është një botë 
trazirash, vlerash të ndryshueshme. 
Zëra të lartë na joshin të bëjmë 
shumë gjëra që tradhëtojnë stan-
dardet e sjelljes të provuara nga 
koha” 1. Presidenti Hinkli pastaj 
vazhdoi duke iu paraqitur motrave, 
Kishës dhe së fundi njerëzve kudo 
dokumentin “Familja: Një Prokla-
matë drejtuar Botës”.

Në vitet vijuese ky dokument 
profetik është përkthyer në shu-
më gjuhë dhe iu është shpërndarë 
udhëheqësve botërorë. Ai u kërkon 
qytetarëve dhe udhëheqësve qeve-
ritarë “të nxisin ato masa të krijuara 
për të ruajtur dhe forcuar familjen si 
njësia themelore e shoqërisë” 2.

Proklamata është bërë the-
meli për besimet mbi familjen të 

shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, 
një deklaratë tek e cila mund të 
mbahemi fort dhe ta dimë se, duke 
jetuar sipas porosive të saj, ne po 
forcojmë familjet dhe shtëpitë tona.

Shënime
 1. Gordon B. Hinckley, “Stand Strong against 

the Wiles of the World”,  Ensign, nëntor 
1995, f. 99.

 2. Shih “Familja: Një Proklamatë Drejtuar  
Botës”,  Liahona, tetor 2004, f. 49.

Çfarë Mund të Bëj Unë?
1. si mund t’i ndihmoj motrat 
e mia ta përdorin “Familja: një 
Proklamatë drejtuar Botës” për 
të edukuar brezin e ri? Ju mund 
të merrni parasysh të ndani një 
kopje të proklamatës dhe t’i 
ndihmoni motrat tuaja të da-
llojnë e shënojnë ato fragmente 
që do të jepnin mësim më mirë 
doktrinat kyçe.

2. si mund ta edukoj brezin e 
ri? Ju mund të merrni parasysh 
të ndihmoni anëtarë të lagjes, 
degës, familjes, ose komunitetit 
tuaj, të cilët mund të përfitojnë 
nga vëmendja dhe dashuria juaj.

Për më tepër informacion, shihni 
tek www.reliefsociety.lds.org.

Besim • Familje • Ndihmë
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