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V

Programi i studimit të seminarit në shtëpi është hartuar 
që t’ju ndihmojë ta forconi të kuptuarin tuaj të ungjillit të 
Jezu Krishtit dhe t’i zbatoni mësimet e tij në jetën tuaj të 
përditshme nëpërmjet studimit të shkrimeve të shenjta. Për 
studimin tuaj këtë vit shkollor, së pari ju do të përfundoni 
detyrat e leximit nga teksti i shkrimit të shenjtë për këtë kurs 
– Libri i Mormonit – dhe më pas do të përfundoni mësimet 
e pavarura. Një herë në javë, do të takoheni me mësuesin e 
seminarit për të paraqitur punën tuaj dhe për të marrë pjesë 
në një orë mësimore javore.

Seminari është një program i përditshëm arsimimi fetar. 
Studimi i shkrimeve tuaja të shenjta plot lutje duhet të jetë 
një praktikë e përditshme. Do t’ju duhet të punoni për 
detyrat tuaja të seminarit çdo ditë shkolle, edhe pse nuk do 
të merrni pjesë në një orë mësimi të seminarit çdo ditë. Janë 
32 njësi që duhet të plotësohen gjatë kursit. Tabela e leximit 
në faqen viii tregon atë që duhet të studioni për çdo njësi. 
Mësuesi juaj do t’ju ndihmojë të kuptoni se kur e ka afatin 
çdo njësi. Secili prej mësimeve në këtë udhëzues studimi 
duhet të dojë rreth 30 minuta për t’u përfunduar, përveç 
studimit tuaj të përditshëm të shkrimeve të shenjta. 

Duhet të keni dy ditarë të studimit të shkrimeve të shenjta 
(ose dy fletore), përveç ditarit tuaj vetjak, në të cilët do të 

shkruani detyrat nga veprimtaritë e udhëzuesit të studimit. 
Çdo javë që takoheni me mësuesin tuaj, duhet t’i dorëzoni 
me radhë ditarin e studimit të shkrimeve të shenjta që 
përmban detyrat e plotësuara nga veprimtaritë e udhëzuesit 
të studimit që plotësuat për atë javë. Mësuesi juaj do të 
lexojë dhe do të përgjigjet ndaj detyrave dhe do t’jua kthejë 
atë ditar të studimit të shkrimeve të shenjta javën pasuese. 
Ju mund t’i shkruani përgjigjet edhe në një fletë brenda një 
dosjeje me fletë të shkëputura dhe të dorëzoni faqet që bëtë 
atë javë. Pastaj, kur mësuesi juaj t’jua rikthejë faqet, mund t’i 
vendosni sërish në fletore.

Përdorimi i Këtij Manuali në një 
Program të Përditshëm Seminari
Ky manual mund të përdoret nga mësuesit dhe studentët në 
një program të përditshëm seminari për të zgjeruar mësimet 
ose për detyra për shlyerje. Megjithatë, nuk synohet t’i jepet 
çdo studenti të seminarit të përditshëm. Nëse një student 
duhet të shlyejë kreditet për një mësim, mësuesi mund t’i 
caktojë atij ose asaj që të plotësojë mësimin e studimit në 
shtëpi që përputhet me mësimin që ka humbur.

Hyrje në Programin e Studimit 
të Seminarit në Shtëpi
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urdhërimeve të Perëndisë. Cila është një mënyrë që ju 

mund të jeni më të bindur? Ndiqini plotësisht nxitjet 

që merrni nga Shpirti.

 6. Shkruani sa më poshtë në fund të detyrave të sotme, 
në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 1 Nefin 2 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

 Pyetje, mendime dhe pikëpamje shtesë që do të doja t’i ndaja 
me mësuesin tim:

NJËSIA 2: DITA 3

1 Nefi 3–4
Hyrje
Zoti e urdhëroi Lehin që t’i dërgonte bijtë e tij sërish 

në Jerusalem, për t’i marrë Labanit fletët prej tunxhi. 

Ndërkohë që Lamani dhe Lemueli nuk e kuptuan më-

nyrën se si do ta përmbushnin këtë urdhër, Nefi pati 

besim se Zoti do të siguronte një mënyrë për ta për-

mbushur atë që Ai kërkoi. Pavarësisht vështirësive të 

përsëritura, Nefi ngulmoi me besnikëri në bërjen e asaj 

që Zoti kishte kërkuar. Si rezultat, ai u udhëhoq nga 

Shpirti i Shenjtë dhe i mori fletët me sukses. Përvoja 

e Nefit tregon se bindja e vazhdueshme na kualifikon 

për ndihmën e Zotit në situata të vështira.

1 Nefi 3:1–9, 19–20
Bijtë e Lehit kthehen në Jerusalem
A jeni përballur ndonjëherë me një situatë të vështirë 

dhe e keni pyetur veten se si do të zgjidhej? Mësimi i 

sotëm mund t’ju ndihmojë ta forconi besimin dhe ven-

dosmërinë tuaj për të qenë i bindur, teksa përballeni 

me situata të vështira. Filloni duke lexuar 1 Nefin 3:1–6 

dhe nënvizoni në shkrimet tuaja të shenjta urdhrin 

që Zoti i dha Lehit për t’u përmbushur nga bijtë e tij. 

Gjithashtu vini re ndryshimin në mënyrën se si Lamani 

dhe Lemueli reaguan ndaj urdhrit të Zotit, në krahasim 

me reagimin e Nefit.

Për të kuptuar vështirësinë e asaj që Zoti urdhëroi, 

është e dobishme të dimë se distanca nga Jerusalemi 

për në Detin e Kuq (Gjiri i Akabës) është rreth 290 

kilometra përmes një vendi të nxehtë, të thatë, të mbu-

shur me shumë hajdutë. Lehi dhe familja e tij kishin 

bërë një udhëtim tre ditor përtej kësaj pike (shih 1 Nefi 

2:5–6) dhe tani Zoti po thoshte se bijtë e tij duhej të 

ktheheshin në Jerusalem. Lexoni 1 Nefin 3:7–8 dhe 

gjeni arsyen që dha Nefi për gatishmërinë e tij për t’iu 

bindur urdhrit të Zotit.

Nefi dëshmoi për parimin që nëse vërtet do të bëjmë 
atë që Zoti urdhëron, atëherë Ai do të përgati ë një 
udhë që ne ta plotësojmë atë. Ndërsa vazhdoni ta 
studioni 1 Nefin 3, mendoni rreth asaj se si shembulli i 

kurajës dhe i vendosmërisë së Nefit, mund t’ju frymë-

zojë të jeni më të bindur dhe të tregoni besim më të 

madh te Zoti. Kushtojini vëmendje të veçantë mënyrës 

se si reagoi Nefi ndaj vështirësive. Megjithëse Nefi do 

të haste vështirësi ndërsa ai dhe vëllezërit e tij përpi-

qeshin të merrnin fletët prej tunxhi, ai zgjodhi të mos 

mërmëriste (shih 1 Nefi 3:6).

Fletët prej tunxhi përmbanin “analin e judenjve” 

(1 Nefi 3:3), të cilat ishin shkrimet e tyre të shenjta. Ato 

përmbanin disa nga shkrimet dhe informacionin që 

aktualisht gjenden në Dhiatën e Vjetër, si edhe shkrime 

të tjera profetike. Lexoni 1 Nefin 3:19–20 dhe nënvizoni 

se çfarë përmbanin fletët prej tunxhi, që i bëri ato kaq të 

rëndësishme për familjen dhe pasaardhësit e Lehit.

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë –  1 Nefi 3:7
Lexoni 1 Nefin 3:7 tri herë (ju mund të dëshironi 

ta ndryshoni mënyrën si e lexoni atë: me zë ose 

në heshtje). Mbyllini shkrimet tuaja të shenjta dhe 

përpiquni të shkruani përgjigje për pyetjet vijuese, pa e 

parë vargun:

• Kujt po i fliste Nefi?

• Çfarë u zotua Nefi se do të bënte?

• Çfarë dinte Nefi se do të bënte Zoti?

Hapini shkrimet tuaja të shenjta dhe rishikoni vargun 

1 Nefi 3:7 dhe përgjigjet tuaja.

Profeti Jozef Smith tha: “E bëra këtë rregullin tim: Kur 

Zoti urdhëron, bëje atë” (në History of the Church, 2:170). 

Merreni parasysh ta shkruani këtë thënie në shkrimet 

tuaja të shenjta pranë vargut 1 Nefi 3:7.

1 Nefi 3:10–31
Labani vjedh pronën e Lehit dhe përpiqet të vrasë Nefin 
dhe vëllezërit e tij
Perëndia na bekon në mënyra të ndryshme kur ne u 

bindemi urdhërimeve të Tij. Përvoja e Nefit në marrjen 

e fletëve prej tunxhi mbështet dëshminë e tij se Perën-

dia siguron një mënyrë që fëmijët e Tij t’i përmbushin 

urdhërimet e Tij (shih 1 Nefi 3:7). Përdorni tabelën 

e mëposhtme për të studiuar dy përpjekjet e para të 

bijve të Lehit për të marrë fletët prej tunxhi. Shkruajeni 

Përdorimi i Manualit për Studentët që Studiojnë në Shtëpi

Hyrje në Tekstin e 
Shkrimit të Shenjtë

Hyrja jep disa informacio-
ne mbi rrethanat dhe një 
përmbledhje të tekstit të 

shkrimit të shenjtë për çdo 
mësim.

Shënimi i Përgjigjeve 
në Manual

Ndonjëherë do t’ju kërkohet 
t’i shkruani përgjigjet në 

manual në rreshtat boshe 
ose në një tabelë.

Grupimi i Vargjeve 
dhe Përmbledhja e 

Kontekstit
Grupimet e vargjeve të 

shkrimeve të shenjta ndahen 
në mënyrë të natyrshme ku 

ndodh një ndryshim në vep-
rim ose temë. Secili ndiqet 

nga një përmbledhje e shkur-
tër ngjarjesh ose mësimesh të 

vargjeve.

Zotërimi i Shkrimit 
të Shenjtë

Secili prej 25 fragmenteve 
të zotërimit të shkrimit të 

shenjtë që gjendet në Librin e 
Mormonit, trajtohet më vete 
te mësimi në të cilin shfaqet, 
për t’ju ndihmuar ta thelloni 

zotërimin e tij prej jush.
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Shënojeni këshillën e tyre në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve 
të shenjta.

1 Nefi 7:6–15 
Nefi përpiqet t’i bindë vëllezërit e tij që ta vazhdojnë 
udhëtimin e tyre nëpër vendin e shkretë

Lexoni 1 Nefin 7:6–7 dhe 

zbuloni përse Lamani, 

Lemueli dhe disa vetë 

nga familja e Ishmaelit u 

rebeluan gjatë udhëtimit 

të tyre nëpër vendin e 

shkretë. Përfytyrojeni 

si do të ishte po të ishit 

Nefi në këtë situatë. 

Mendoni se çfarë do t’i 

thonit Lamanit e Lemue-

lit dhe familjes së Ishma-

elit, për t’u përpjekur që 

t’i bindnit ata ta vazh-

donin udhëtimin e tyre 

drejt tokës së premtuar.

Lexoni 1 Nefin 7:8–12 

dhe përcaktoni pyetjet 

që Nefi u bëri vëllezërve 

të tij, në përpjekje për t’i 

bindur ata të mos kthe-

heshin në Jerusalem. Cilat ishin tri të vërtetat që Nefi 

tha se vëllezërit e tij kishin harruar?

Përgjigjiuni pyetjeve më poshtë në ditarin tuaj të studi-

mit të shkrimeve të shenjta:

 2. Si mund t’i kishte ndihmuar kujtimi i atyre tri të vërte-
tave Lamanin dhe Lemuelin për t’i qënë besnikë Zotit?
 3. Renditni 4–5 bekime që ju keni marrë nga Zoti. Si 
mund t’ju ndihmojë të kujtuarit e asaj që Zoti ka bërë për 

ju, për të qënë besnikë në zgjedhjen për ta ndjekur Atë?
Lexoni 1 Nefin 7:13–15 dhe përcaktoni atë që tha Nefi 

se do t’i ndodhte Lamanit, Lemuelit dhe anëtarëve 

rebelues të familjes së Ishmaelit nëse do të ktheheshin 

në Jerusalem.

 4. Shkruani një paragraf në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta se përse është thelbësore të kujtoni 

atë që ka bërë Zoti për ju dhe ta ndiqni udhëheqjen e Tij.

1 Nefi 7:16–22 
Zoti e çliron Nefin
Vazhdoni të përfytyroni se si do të ishte po të ishit në 

situatën e Nefit, ndërsa lexoni 1 Nefin 7:16. Çfarë do 

të bënit?

Studimi i shkrimeve të shenjta 
mund të bëhet më kuptim-
plotë nëse ju e përfytyroni 
në mendjen tuaj atë që po 
ndodh. Përfytyroni se si do të 
ndiheshit dhe vepronit nëse 
do të ishit pjesë e ngjarjes 
së përshkruar në shkrimet e 
shenjta. Kjo mund t’ju ndih-
mojë gjithashtu të kuptoni 
se si rrëfimet e shkrimeve 
të shenjta mund të jenë të 
ngjashme me situatat në jetën 
tuaj, dhe t’ju përgatitin për t’i 
zbatuar të vërtetat që ju më-
sojnë shkrimet e shenjta.

Përfytyrojini 
Shkrimet e Shenjta

Nefi u lut. Lexoni lutjen e tij te 1 Nefi 7:17–18 dhe 

përcaktoni se për çfarë u lut Nefi.

Vini re se si Nefi kërkoi të çlirohej “sipas besimit të [tij]”. 

Një mësim që marrim nga këto vargje, është se  Perën-
dia u përgjigjet lutjeve sipas besimit tonë. Të lutesh 

me besim do të thotë të lutesh me mirëbesim te Zoti 

dhe gjithmonë përfshin gatishmërinë për të vepruar.

Studiojeni thënien vijuese nga Plaku Dejvid A. Bednar, 

i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, në lidhje me 

lutjen e Nefit te 1 Nefi 7:17 dhe fuqinë e Shlyerjes për 

t’i ndryshuar zemrat tona. Nënvizoni çdo frazë që ju 

ndihmon të kuptoni rëndësinë e të qenit i gatshëm për 

të vepruar kur lutemi me besim.

“A e dini se për çfarë do të isha lutur, në 

qoftë se do të isha lidhur nga vëllezërit e 

mi? Lutja ime do të kishte përfshirë një 

kërkesë që diçka e keqe t’iu ndodhte 

vëllezërve të mi dhe do të kishte përfun-

duar me frazën ‘a do më lirosh nga duart 

e vëllezërve të mi’ ose me fjalë të tjera, ‘Të lutem më 

nxirr nga kjo ngatërresë, tani!’ Është veçanërisht 

interesante për mua që Nefi nuk u lut, siç do të isha 

luturUnë, që të ndryshoheshin rrethanat e tij. Në vend 

të kësaj, ai u lut për forcën që t’i ndryshonte rrethanat 

e tij. DheUnë mund të sugjeroj se ai u lut në këtë 

mënyrë pikërisht sepse e dinte, e kuptoi dhe e kishte 

përjetuar fuqinë mundësuese të Shlyerjes së Shpëtim-

tarit. . . .

Vëllezër e motra, nënkuptimi i kësaj ngjarjeje për 

secilin prej nesh është shumë i qartë. KurUnë dhe ju 

arrijmë ta kuptojmë dhe ta përdorim fuqinë mundësu-

ese të Shlyerjes në jetën tonë personale, ne vërtet do 

të lutemi dhe do të kërkojmë forcë që të ndryshojmë 

rrethanat tona në vend që të lutemi që rrethanat tona 

të ndryshohen. Ne do bëhemi njerëz që ‘veprojnë’ më 

tepër sesa objekte ‘që pësojnë’ (2 Nefi 2:14)” (“‘In the 

Strength of the Lord’ (Words of Mormon 1:14; Mosi-

ah 9:17; Mosiah 10:10; Alma 20:4)”, në Brigham Young 

University 2001–2002 Speeches [2002], f.124).

 5. Përgjigjiuni një prej pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të 
studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Kur jeni lutur me besim në jetën tuaj dhe e keni dalluar për-
gjigjen e Zotit ndaj lutjes tuaj?
 b. Si mund ta ndiqni shembullin e Nefit për t’u lutur dhe kërkuar 
forcë që t’i ndryshoni rrethanat tuaja, në vend që të luteni që 
rrethanat tuaja të ndryshohen?

Pasi Nefi u çlirua nga rripat, vëllezërit e tij dëshironin 

përsëri që ta sulmonin atë. Lexoni 1 Nefin 7:19–21 dhe 

përcaktoni se çfarë ju bën përshtypje rreth qëndrimit të 

Nefit. Mendoni për një situatë në vetë familjen tuaj që 

pati nevojë për falje. Merrni parasysh përse është kaq e 

Detyrat e Ditarit të 
Studimit të Shkrimeve 
të Shenjta
Detyrat e ditarit të studimit të 
shkrimeve të shenjta duhet 
të shkruhen dhe t’i jepen 
mësuesit tuaj çdo javë për të 
marrë përshtypje. Të kushtua-
rit e mendimit të kujdesshëm 
ndaj përgjigjeve tuaja do t’ju 
ndihmojë të keni përvoja 
kuptimplote teksa i mësoni 
dhe i zbatoni të vërtetat nga 
shkrimet e shenjta.

Doktrina dhe Parime
Teksa doktrinat dhe parimet e 
ungjillit dalin natyrshëm nga 
teksti i shkrimit të shenjtë, 
ato theksohen në mësim për 
t’ju ndihmuar t’i dalloni.

Ndihma për Studimin
Ndihmat për studim japin 
pikëpamje dhe shpjegojnë 
praktika që mund ta zgjerojnë 
studimin dhe të kuptuarin e 
shkrimeve të shenjtë prej jush.



VIII

Tabela për Leximin e Librit të Mormonit
Numri i 
Njësisë Kapitujt e Caktuar që Lexova Këtë Javë Ditët kur i Lexova  

Shkrimet e Shenjta

1
Faqja e titullit | Parathënia | Dëshmia e Tre Dëshmitarëve | Dëshmia e Tetë Dëshmitarëve | 
Dëshmia e Profetit Joseph Smith | Një Shpjegim i Shkurtër mbi Librin e Mormonit D H M M E P Sh

2 1 Nefi 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | D H M M E P Sh

3 1 Nefi 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | D H M M E P Sh

4 1 Nefi 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | D H M M E P Sh

5 1 Nefi 20 | 21 | 22 | 2 Nefi 1 | 2 | 3 | D H M M E P Sh

6 2 Nefi 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | D H M M E P Sh

7 2 Nefi 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | D H M M E P Sh

8 2 Nefi 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | D H M M E P Sh

9 2 Nefi 32 | 33 | Jakobi 1 | 2 | 3 | 4 | D H M M E P Sh

10 Jakobi 5 | 6 | 7 | Enosi 1 | Jaromi 1 | Omni 1 | D H M M E P Sh

11 Fjalët e Mormonit 1 | Mosia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | D H M M E P Sh

12 Mosia 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | D H M M E P Sh

13 Mosia 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | D H M M E P Sh

14 Mosia 26 | 27 | 28 | 29 | Alma 1 | 2 | 3 | 4 | D H M M E P Sh

15 Alma 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | D H M M E P Sh

16 Alma 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | D H M M E P Sh

17 Alma 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | D H M M E P Sh

18 Alma 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | D H M M E P Sh

19 Alma 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | D H M M E P Sh

20 Alma 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | D H M M E P Sh

21 Alma 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | D H M M E P Sh

22 Helamani 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D H M M E P Sh

23 Helamani 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | D H M M E P Sh

24 3 Nefi 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11:1–17 | D H M M E P Sh

25 3 Nefi 11:18–41 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | D H M M E P Sh

26 3 Nefi 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | D H M M E P Sh

27 3 Nefi 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | D H M M E P Sh

28 4 Nefi 1 | Mormoni 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8:1–11 | D H M M E P Sh

29 Mormoni 8:12–41 | 9 | Ethëri 1 | 2 | 3 | D H M M E P Sh

30 Ethëri 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | D H M M E P Sh

31 Ethëri 13 | 14 | 15 | Moroni 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7:1–19 | D H M M E P Sh

32 Moroni 7:20–48 | 8 | 9 | 10 | D H M M E P Sh
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Mirësevini në Librin e Mormonit

Çfarë Është Libri i Mormonit?
Libri i Mormonit është një dëshmi tjetër e Jezu Krishtit. Ai 
përmban shkrimet e profetëve të lashtë, që japin një rrëfim 
të marrëdhënieve të Perëndisë me një degë të shtëpisë së Iz-
raelit në kontinentin amerikan. Për shenjtorët e ditëve të më-
vonshme, Libri i Mormonit qëndron përkrah Biblës, Doktrinës 
e Besëlidhjeve dhe Perlës me Vlerë të Madhe si shkrim i 
shenjtë. Libri i Mormonit është një anal i qytetërimeve të 
 mëdha të amerikanëve të lashtë.

Që kur u botua për herë të parë në anglisht në vitin 1830, 
Libri i Mormonit është përkthyer në shumë gjuhë dhe kopjet 
e shtypura kanë arritur sasinë e më shumë se 150 milionëve. 
Ai është përshkruar nga profetët e Perëndisë si “gurthemeli” 
i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të 
Mëvonshme.

Përse Është i Rëndësishëm për Mua Studimi i Librit 
të Mormonit?
Presidenti Ezra Taft Benson dha mësim se bekimi i të afruarit 
më shumë me Perëndinë ju pret teksa e studioni Librin e 
Mormonit me një zemër të sinqertë:

“A nuk ka diçka të thellë në zemrat tona që dëshiron shumë 
të afrohet më shumë me Perëndinë, të jetë më shumë si Ai 
në ecjen tonë të përditshme, të ndiejë praninë e Tij me ne në 
mënyrë të qëndrueshme? Nëse po, atëherë Libri i Mormonit 
do të na ndihmojë ta bëjmë këtë më tepër se çdo libër tjetër.

Nuk është vetëm që Libri i Mormonit na e mëson të vërtetën 
edhe pse ai njëmend e bën atë. Nuk është vetëm që Libri i 
Mormonit na jep dëshmi për Krishtin edhe pse ai njëmend e 
bën atë gjithashtu. Por ka diçka më tepër. Ekziston një fuqi 
brenda librit që do të fillojë të rrjedhë në jetën tuaj që në ças-
tin kur filloni një studim serioz të librit. Ju do të gjeni fuqi më 
të madhe për t’i bërë ballë tundimit. Do të gjeni fuqinë për të 
shmangur mashtrimin. Do të gjeni fuqi të qëndroni në shte-
gun e ngushtë e të ngushtuar. Shkrimet e shenjta janë quaj-
tur ‘fjalët e jetës’  (shih DeB 84:85) dhe kjo nuk është askund 
tjetër më e vërtetë sa është për Librin e Mormonit. Kur filloni 
të keni uri dhe etje për ato fjalë, ju do ta gjeni jetën në bega-
ti gjithnjë e më të madhe” (“The Book of Mormon—Key-
stone of Our Religion”, Ensign, nëntor 1986, f. 7).

Libri i Mormonit u shkrua për ne në kohën tonë. Mormoni, 
profeti i lashtë emrin e të cilit ka marrë libri, dhe biri i tij, Mo-
roni, përmblodhën shekuj shkrimesh kur përpiluan fletët e 
arta nga të cilat Profeti Jozef Smith përktheu Librin e Mormo-
nit. Perëndia, që e di fundin që nga fillimi, i frymëzoi profetët 

e Tij mbi atë që duhej të përfshinin në përmbledhjen që do të 
na nevojitej për kohën tonë. Moroni, që ishte i fundit i profe-
tëve që shkroi në Librin e Mormonit, e pa që më parë kohën 
tonë: “Unë ju flas sikur të ishit të pranishëm, por megjithatë 
nuk jeni akoma. Por vini re, Jezu Krishti ju ka paraqitur tek 
unë dhe unë i di veprimet tuaja” (Mormoni 8:35).

Edhe Presidenti Benson dha mësim se studimi i Librit të Mor-
monit do t’ju ndihmojë të bëni dallimin midis së mirës dhe së 
ligës:

“Libri i Mormonit i sjell njerëzit te Krishti nëpërmjet dy mëny-
rave bazë. Së pari, ai tregon në një mënyrë të çiltër për Krish-
tin dhe ungjillin e tij. Ai dëshmon për hyjnueshmërinë e tij 
dhe për domosdoshmërinë për një Shëlbues dhe nevojën për 
ta vendosur mirëbesimin tonë tek ai. Ai jep dëshmi për Rëni-
en dhe Shlyerjen dhe parimet e para të ungjillit, përfshirë ne-
vojën tonë për një zemër të thyer dhe një shpirt të penduar e 
një rilindje shpirtërore. Ai shpall se ne duhet të durojmë deri 
në fund në drejtësi dhe të jetojmë jetën morale të një 
shenjtori.

Së dyti, Libri i Mormonit nxjerr në shesh armiqtë e Krishtit. Ai 
i ngatërron doktrinat e rreme dhe i jep fund grindjes. (Shih 
2 Nefi 3:12.) Ai forcon pasuesit e përulur të Krishtit ndaj pla-
neve, strategjive dhe doktrinave të liga të djallit në kohën 
tonë. Llojet e braktisësve në Librin e Mormonit janë të ngja-
shëm me llojet që kemi sot. Perëndia, me njohurinë e tij para-
prake të pafundme, e modeloi Librin e Mormonit në mënyrë 
të tillë që ne të mund ta shohim gabimin dhe të dimë se si të 
luftojmë konceptet e rreme arsimore, politike, fetare dhe filo-
zofike të kohës sonë” (“The Book of Mormon Is the Word of 
God”, Ensign, maj 1975, f. 64).

Rreth Librit të Mormonit
Libri i Mormonit përbëhet nga 15 libra më të vegjël. Tetë prej 
këtyre librave fillojnë me një krye që u shkrua në fletët e arta 
origjinale të përkthyera nga Profeti Jozef Smith: 1 Nefi, 
2 Nefi, Jakobi, Alma, Helamani, 3 Nefi, 4 Nefi dhe Ethëri. 
Disa kapituj në Librin e Mormonit paraprihen edhe nga një 
krye që qe përfshirë në fletët e arta origjinale (përveç fjalive 
rreth kapitujve përfshirës): Mosia 9, Mosia 23, Alma 5, 
Alma 7, Alma 9, Alma 17, Alma 21, Alma 36, Alma 38, 
Alma 39, Alma 45, Helamani 7, Helamani 13, 3 Nefi 11 dhe 
Moroni 9.

Në fillim të çdo kapitulli në Librin e Mormonit ka një për-
mbledhje të shkurtër të kapitullit të shtypur me germa të 
 pjerrëta. Këto përmbledhje kapitujsh u shkruan dhe u shtuan 
nën drejtimin e Presidencës së Parë dhe nuk qenë pjesë e 
 tekstit origjinal të Librit të Mormonit nga fletët e arta. 
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XI

Vendndodhje të Mundshme te Libri i Mormonit (në raport me njëra-tjetrën)*

Lumi i Sidonit

Vend i Shkretë  
Hermounts

Vendi i Shkretë  
në Jug

Vendi i Shkretë  
në Lindje

Rrip i Ngushtë Shkretëtire

Toka në Veri

Begati

Zarahemla

Deti Verior

Ngushticë Toke

Shkretimi
Deti Verior

Muleku
Omneri

Gidi
Moriantoni

Lehi
Jershoni

Moroni

Gideoni

Amoniha

Kodra Manti
Noeu

Sidomi Kodra Amnihu
Judea

Antiparahu Minoni Aaroni

Kumeni Zizromi

Meleku
Manti

Antionumi

Nefiha

Toka e Trashëgimit të Parë

Nefi (Lehi-Nefi)

Amuloni

Helami

Shilomi
Midoni

Mormoni

Deti Perëndimor Deti Lindor

Midiani
Jerusalemi

Shemloni
Ishmaeli

Lemueli

Shimniloni

Kodra Riplah

* Raportet e mundshme mes vendndodh-
jeve në Librin e Mormonit, bazuar në 
fakte të brendshme. Nuk duhet bërë as-
një përpjekje për të njëjtësuar pika nga 
kjo hartë me ndonjë pozicion gjeografik 
ekzistues.
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NJËSIA 1: DITA 1

Studimi i Shkrimeve 
të Shenjta
Hyrje
Qëllimi i këtij mësimi është t’ju ndihmojë të mëso-

ni se si t’i studioni shkrimet e shenjta dhe si ta ftoni 

Frymën e Shenjtë t’ju frymëzojë e t’ju mësojë ndërsa e 

bëni këtë. Ky mësim do t’ju mësojë edhe teknika që do 

t’ju ndihmojnë t’i kuptoni më mirë shkrimet e shenjta 

dhe t’i zbatoni mësimet e tyre në jetën tuaj. Ndërsa e 

studioni këtë mësim, kërkoni mënyrat si mund ta ftoni 

Frymën e Shenjtë në studimin tuaj të ungjillit.

Mësoni me anë të Studimit dhe me anë  
të Besimit
Përfytyroni sikur dëshironi të përmirësoni vetë gjend-

jen tuaj fizike, ndaj ju i kërkoni një miku të bëjë stër-

vitje për ju. Sa do të ndikojë stërvitja e mikut tuaj në 

mirëqenien e gjendjes tuaj fizike? Duke e lidhur këtë 

shembull me rritjen tuaj shpirtërore, ashtu siç një per-

son nuk mund të bëjë stërvitje për dikë tjetër, po ashtu 

një person nuk mund ta mësojë ungjillin për një tjetër. 

Çdonjëri prej nesh është përgjegjës për të mësuarin 

vetjak të ungjillit dhe rritjen shpirtërore.

Te Doktrina e Besëlidhje 88:118, Zoti përshkroi mëny-

rën se si të mësohet ungjilli. Ndërsa e lexoni vargun, 

përcaktoni se çfarë duhet të bëni që ta mësoni ungjillin 

dhe plotësoni shprehjen në vijim: “Kërkoni të mësoni, 

madje me anë të - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  dhe gjithashtu me 

anë të - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”.

Të kërkosh të mësosh me anë të studimit dhe me 
anë të besimit duhet përpjekje individuale. Për-

pjekjet tuaja për të studiuar me lutje ungjillin do të 

ftojnë Frymën e Shenjtë në procesin e të mësuarit. Disa 

nga mënyrat për të punuar shumë në studimin tuaj të 

ungjillit këtë vit janë të luteni për kuptueshmëri, të për-

mbushni detyrat tuaja të seminarit, të ndani me të tjerët 

dëshminë dhe përvojat tuaja lidhur me vënien në jetë të 

ungjillit dhe të zbatoni gjërat që mësoni në jetën tuaj.

Një përpjekje thelbësore që mund të bëni për ta ftuar 

Frymën e Shenjtë që të jetë pjesë e të mësuarit tuaj 

shpirtëror, është t’i studioni shkrimet e shenjta përdi-

të. Studimi i përditshëm vetjak i shkrimeve të shenjta 

ju ndihmon të dëgjoni zërin e Zotit tek ju flet (shih 

DeB 18:34–36). Plaku Robert D. Hejls, i Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve, premtoi: “Kur dëshirojmë që 

[Perëndia] të na flasë, ne hetojmë shkrimet e shenjta; 

pasi fjalët e Tij janë thënë nëpërmjet profetëve të Tij. 

Ai atëherë do të na mësojë ne, ndërsa dëgjojmë nxitjet 

e Shpirtit të Shenjtë” (“Holy Scriptures: The Power of 

God unto Our Salvation”, Ensign ose Liahona, nëntor 

2006, f. 26–27; “Shkrimet e Shenjta: Fuqia e Perëndisë 

për Shpëtimin Tonë”, Konferenca e Përgjithshme, Tetor 

2006, nr. art. 01637 101, f. 35).

Ndërkohë që lexoni shkrimet e shenjta dhe ftoni 

Frymën e Shenjtë në studimin tuaj, ju do të merrni be-

kimet e një rritjeje më të madhe shpirtërore, një afërsi 

me Perëndinë, zbulesë më të madhe në jetën tuaj, forcë 

të shtuar për t’i bërë ballë tundimit dhe një dëshmi më 

të madhe për ungjillin e Jezu Krishtit.

Studimi i Shkrimit të Shenjtë
Presidenti Marion G. Romni, i Presidencës së Parë, për-

caktoi një prej qëllimeve kyçe të shkrimeve të shenjta 

kur tha: “Shkrimet e shenjta janë shkruar për të ruajtur 

parimet për dobinë tonë” (“Records of Great Worth”, 

Ensign, shtator 1980, f. 4). Kur i studiojmë shkrimet e 

shenjta ne mësojmë parimet dhe doktrinat e ungjillit. 

Këto parime dhe doktrina do të na drejtojnë ndërsa i 

zbatojmë në jetën tonë.

Gjetja e parimeve dhe doktrinave tepër të çmuara që 

përmbajnë shkrimet e shenjta, kërkon përpjekje dhe 

ushtrim. Plaku Riçard G. Skot, i Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve, e krahasoi 

studimin e shkrimeve të shenjta me 

punën e gërmimit për gurë të çmuar: 

“Gjeni diamantët e së vërtetës që 

ndonjëherë duhet të gërmohen me 

kujdes nga faqet e [shkrimit të 

shenjtë]” (“Four Fundamentals 

for Those Who Teach and Inspire 

Youth”, në Old Testament Symposium 

Speeches, 1987 [1988], f. 1). Procesi i 

studimit, apo gërmimit, të shkrimeve të 

shenjta ka tri pjesë të rëndësishme: 1) ne duhet të 

kuptojmë rrethanat dhe mjedisin e shkrimeve të 

shenjta, 2) ne duhet të dallojmë parimet dhe doktrinat 

që jepen mësim dhe 3) ne duhet t’i zbatojmë ato të 

vërteta në vetë jetën tonë.

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përgjigjiuni pyetjes vijuese: Cilat janë ngjashmëritë midis 

një minatori që kërkon diamantë dhe dikujt që kërkon në shkri-
met e shenjta parimet e ungjillit dhe i zbaton ato në jetën e vet?

Kuptoni Rrethanat dhe Mjedisin e Shkrimeve 
të Shenjta
Kuptimi i rrethanave dhe mjedisit të një fragmenti të 

shkrimit të shenjtë ju përgatit të dalloni mesazhet e 
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ungjillit që ai përmban. Presidenti Tomas S. Monson 

këshilloi: “Njihuni me mësimet që na japin shkrimet 

e shenjta. Mësoni për mjedisin dhe rrethanat. . . . 

Studiojini ato sikur po ju flasin juve, sepse kështu është 

e vërteta” (“Të Jini më i Miri që Mundeni”, Ensign ose 

Liahona, maj 2009, f. 68).

Kur i lexoni shkrimet e shenjta, është me vlerë të 

bëni pyetje si: “Kush i shkroi këto vargje?” “Për kë u 

shkruan ato?” “Çfarë po ndodh në këtë rrëfim?” dhe 

“Përse i shkroi autori këto vargje?” Krerët e kapitujve 

(përmbledhjet me germa kursive në fillim të çdo kapi-

tulli) ofrojnë një vështrim të përgjithshëm të ngjarjeve 

kryesore në kapitull dhe shpesh u përgjigjen këtyre 

pyetjeve.

Gjithashtu është e dobishme të kërkoni fjalë të vësh-

tira ose të panjohura në një fjalor. Kur një frazë ose 

fragment i shkrimit të shenjtë është i pakuptueshëm, 

të drejtuarit te çfarëdo shënimesh në fund të faqes së 

gjendur mund t’ju ndihmojë ta kuptoni atë më mirë.

Për t’u ushtruar me përdorimin e këtyre mjeteve, lexoni 

3 Nefi 17:1–10 dhe kërkoni përgjigjet për pyetjet e 

mëposhtme: Kush qe folësi? Kujt po i fliste Ai? Çfarë 

po ndodhte? Kujtoni që të shihni kreun e kapitullit për 

një vështrim të shpejtë të përgjithshëm të ngjarjeve që 

po ndodhin.

 2. Duke përdorur shënimin në fund të faqes për 3 Nefin 
17:1, përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studi-

mit të shkrimeve të shenjta: Çfarë donte të thoshte Jezusi kur 
tha: “Koha ime është e afërt”?

 3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani me vetë fjalët tuaja atë që ndodhi kur Shpëtim-

tari po përgatitej të largohej nga turma. Përse qëndroi Ai? Çfarë 
bëri Ai për njerëzit?

Dalloni Doktrinat dhe Parimet
Doktrinat dhe parimet janë të vërteta të përjetshme 

e të pandryshueshme të ungjillit që sigurojnë drejtim 

për jetën tonë. Profetët e lashtë na i mësojnë këto të 

vërteta përmes ngjarjeve, historive apo predikimeve që 

shënuan në shkrimet e shenjta.

Sapo të kuptoni rrethanat dhe mjedisin e një fragmenti 

të shkrimit të shenjtë, ju jeni të përgatitur për t’i dalluar 

doktrinat dhe parimet që ai jep mësim. Plaku Riçard G. 

Skot, përshkroi një mënyrë të dobishme për t’i kup-

tuar parimet: “Parimet janë e vërteta e përqendruar, e 

mbledhur për zbatim në një mori të gjerë rrethanash. 

Një parim i vërtetë i bën vendimet të qarta edhe nën 

rrethanat më të ngatërruara dhe shtrënguese. Ia vlen 

përpjekja për ta sistemuar të vërtetën që mbledhim në 

formulime të thjeshta parimesh” (“Acquiring Spiritual 

Knowledge”, Ensign, nëntor 1993, f. 86).

Disa parime të ungjillit janë bërë të qarta përmes 

përdorimit të frazave të tilla si “kështu ne shohim” ose 

“megjithatë”. Prapëseprapë, shumica e parimeve nuk 

deklarohen drejtpërdrejt. Përkundrazi, ato paraqiten 

përmes jetës së njerëzve në shkrimet e shenjta. Këto 

doktrina dhe parime mund të zbulohen duke i bërë 

vetes pyetje si këto: “Cili është parimi moral ose thelbi 

i këtij rrëfimi?” “Përse e përfshiu autori këtë rrëfim ose 

ngjarje?” “Çfarë synonte autori që të mësojmë?” dhe 

“Çfarë të vërtetash jepen mësim në këtë fragment të 

shkrimit të shenjtë?”

 4. Për t’u ushtruar me dallimin e disa prej parimeve dhe 
doktrinave të dhëna mësim te 3 Nefi 17:1–10, shkruani 

një përgjigje ose për veprimtarinë a ose b në ditarin tuaj të studi-
mit të shkrimeve të shenjta. Kujtoni që të lexoni kreun për një 
vështrim të shpejtë të përgjithshëm të kapitullit.
 a. Kush po flet në këto vargje? Kujt po i flet Ai? Cili është parimi 
moral ose thelbi i 3 Nefit 17:1–10?
 b. Cilat janë disa nga gjërat që autori i vargjeve 1, 5–6 dhe  
9–10 kishte për synim që ne të mësonim nga ky rrëfim? Cilat 
janë disa të vërteta të rëndësishme që mësuat nga këto vargje?

Një prej të vërtetave të ungjillit që mund të keni përcak-

tuar nga këto vargje, është: Zoti iu përgjigjet dëshira-
ve tona të sinqerta për t’iu afruar më pranë Atij.

Zbatoni Doktrinat dhe Parimet
Pasi t’i keni përcaktuar doktrinat dhe parimet e ungji-

llit, ju jeni gati të veproni dhe të bëni diçka lidhur me to. 

Pasi të veproni sipas asaj që keni mësuar, do të ndieni 

Shpirtin e Shenjtë të dëshmojë për të vërtetën e pari-

mit (shih Moroni 10:4–5). Çdo mësim i dhënë në shtë-

pi, në seminar e kishë dhe në çdo përvojë të broshurës 

“Detyrë ndaj Perëndisë” dhe “Përparimi Personal”, ka 

për qëllim të na ndihmojë të veprojmë sipas asaj që na 

është dhënë mësim.

Presidenti Tomas S. Monson tha: “Qëllimi 

i mësimdhënies së ungjillit . . . nuk është 

që të ‘derdhë informacion’ në mendjet e 

[nxënësve]. . . . Qëllimi është që ta frymëzojë 

individin që të mendojë rreth tij, të ndiejë dhe 

më pas të bëjë diçka për t’i jetuar parimet e 

ungjillit ” (në Conference Report, tetor 1970, f. 107).

Për t’ju ndihmuar t’i zbatoni parimet që mësoni, bëni 

pyetje si këto: “Çfarë dëshiron Zoti që të bëj me këtë 

njohuri?” “Çfarë mbresash shpirtërore mora që më 

ndihmojnë të përmirësohem?” “Çfarë ndryshimi mund 

të bëjë ky parim në jetën time?” “Çfarë mund të nis 

ose të ndaloj së bëri tani për të jetuar sipas kësaj të vër-

tete?” “Si do të jetë jeta ime më e mirë nëse bëj atë që 

ky shkrim i shenjtë jep mësim?”
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 5. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani një paragraf të shkurtër duke përshkruar mëny-

rën se si mund ta zbatoni një parim ose doktrinë që mësuat nga 
3 Nefi 17:1–10.

Teknika dhe Metoda për Studimin e 
Shkrimeve të Shenjta
Përdorimi i teknikave dhe metodave të studimit në 

vijim do t’ju ndihmojë të kuptoni rrethanat e shkri-

meve të shenjta dhe të përcaktoni e zbatoni doktrinat 

dhe parimet e dhëna mësim në to. Këto metoda do të 

përmenden gjatë gjithë këtij manuali. Lexojeni secilën 

teknikë dhe përzgjidhni një ose dy teknika që ju ndieni 

se duhet t’i përdorni më shpesh në studimin tuaj vetjak 

të shkrimeve të shenjta.

Shkaku dhe Pasoja. Kërkoni raportet nëse- atëherë dhe 

sepse- prandaj. Shembuj: 2 Nefi 13:16–26; Alma 34:33.

Referencat- Kryq. Grupojini, lidhini ose grumbullojini 

shkrimet e shenjta bashkë për të qartësuar domethëni-

en dhe për të zbërthyer kuptimin. Për shembull, kraha-

soni Mosia 11:2–6, 14 dhe Ligji i Përtërirë 17:14–20. Ju 

mund të përdorni edhe shënimet në fund të faqeve për 

të gjetur referencat- kryq të shkrimit të shenjtë. Shem-

bull: 3 Nefi 12:28–29, shënimi në fund të faqes 29a, 

referencat Doktrina e Besëlidhje 42:23.

Përcaktimi i Mjedisit. Përcaktoni personin, arsyen, 

kohën dhe vendin e ngjarjeve të shkrimeve të shenjta. 

Shembull: Alma 31:1, 6–11; 32:1–6 jep mjedisin për 

Alma 32:21–43.

Fjalët Kyçe. Fjalë dhe fraza të tilla si “megjithatë” ose 

“kështu ne shohim” janë ftesa për t’u ndalur dhe për të 

kërkuar shpjegime rreth asaj që sapo u shkrua. Shem-

buj: Alma 30:60; Helamani 6:35–36; 3 Nefi 18:30–32.

Shenjimi i Shkrimeve të Shenjta. Ngjyrosini, qarko-

jini ose nënvizojini fjalët dhe frazat e rëndësishme në 

shkrimet tuaja të shenjta që i japin kuptim të veçantë 

vargut. Gjithashtu shkruani mendime, ndjenja, pi-

këpamje apo parime të shkurtra në anë të fletës. Kjo 

do t’ju ndihmojë të kujtoni se çfarë e bëri shkrimin e 

shenjtë të rëndësishëm për ju.

Zëvendësimi i Emrit. Vendosni emrin tuaj në vend të 

një tjetri në shkrimet e shenjta. Shembull: Zëvendëso-

jeni me emrin tuaj emrin e Nefit te 1 Nefi 3:7.

Përsiatja. Përsiatje do të thotë të mendosh thellë rreth 

diçkaje. Përsiatja përfshin bërjen e pyetjeve dhe vlerësi-

min e asaj që ju dini dhe asaj që keni mësuar. Përsiatja 

shpesh çon në dallimin e mënyrës se si ta zbatoni një 

parim në jetën tuaj.

Fjalët që Përsëriten. Fjalët ose frazat që janë për-

sëritur mund të jenë të rëndësishme për lexuesin që 

t’u kushtojë vëmendje. Ato janë të dhëna të asaj që 

shkruesi mendoi se qenë të rëndësishme. Shembuj: 

Fjala i tmerrshëm te 2 Nefi 9:10, 19, 26–27, 39, 46–47; 

fjala mbani mend te Helamani 5:6–14.

Krahasimet e Shkrimeve të Shenjta. Herë pas here, 

profetët i vendosin rrëfimet e njerëzve, ideve apo 

ngjarjeve të ndryshme afër njëri- tjetrit në shkrimet e 

shenjta. Dallimi midis atyre të dyjave e bën më të lehtë 

përcaktimin dhe kuptimin e parimeve të rëndësishme 

të ungjillit që jepen mësim. Kërkoni krahasime në 

vargjet e veçanta, në blloqet e shkrimeve të shenjta apo 

kapitujt. Shembuj: 2 Nefi 2:27; Alma 47–48.

Listat e Shkrimeve të Shenjta. Gjetja e listave brenda 

shkrimeve të shenjta mund t’ju ndihmojë ta kuptoni 

më mirë atë që Zoti dhe profetët e Tij janë duke dhënë 

mësim. Kur të gjeni lista, mund të dëshironi t’i vini nu-

mër secilit element. Shembull: Lista e zakoneve të liga 

midis nefitëve e gjendur te Helamani 4:11–13.

Simbolika në Shkrimet e Shenjta. Fjalë të tilla si: 

si, sikurse ose e ngjashme me ndihmojnë të dallohen 

simbolet. Përpiquni të përcaktoni se çfarë përfaqëson 

simboli. Përdorni shënimet në fund të faqeve, Udhëzu-

esin për Shkrimet e Shenjta dhe Udhëzuesin Tematik 

për t’ju ndihmuar të gjeni kuptimin e simbolit. Shem-

bull: Krahasoni Jakobi [LiM] 5:3, 75–77 me Jakobi 

[LiM] 6:1–7.

Përfytyrimi. Ndërsa lexoni, përfytyrojeni në mendje 

atë që po ndodh. Bëni pyetje rreth ngjarjes dhe për-

fytyroni sikur të ishit të pranishëm kur ajo ndodhi. 

Shembull: Përpiquni të përfytyroni atë çfarë po ndodh 

tek Enosi 1:1–8.

Përkufizimet e Fjalëve. Shkrimet e shenjta shpesh 

përdorin fjalë që nuk janë të njohura për ne. Kur hasni 

një fjalë të panjohur, përdorni Udhëzuesin për Shkri-

met e Shenjta, shënimet në fund të faqeve ose një 

fjalor të zakonshëm për t’ia gjetur kuptimin.

 6. Përzgjidhni dhe përdorni njërën prej teknikave nga 
seksioni i mësipërm “Teknika dhe Metoda për Studimin e 

Shkrimeve të Shenjta”. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta, shkruani rreth mënyrës se si ajo teknikë ju ndihmoi në 
studimin tuaj vetjak të shkrimeve të shenjta.

 7. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

E kam studiuar mësimin “Studimi i Shkrimeve të Shenjta” dhe e 
përfundova më (datë).

Pyetje, mendime dhe pikëpamje të tjera që do të doja t’i ndaja 
me mësuesin tim:
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NJËSIA 1: DITA 2

Plani i Shpëtimit
Hyrje
Ati ynë Qiellor ka siguruar për ne, fëmijët e Tij, një plan 

që ka për synim të na drejtojë që të gjithë ne drejt lum-

turisë së përjetshme dhe ekzaltimit. Qendrore në planin 

e Tij është Shlyerja e Jezu Krishtit. Shlyerja i mposht 

pasojat e Rënies dhe bën të mundur për ne që të pen-

dohemi dhe të pastrohemi nga mëkatet tona, në mënyrë 

që të mund të kemi gëzim në këtë jetë dhe në përjetësi.

Ky mësim do t’ju parashtrojë shkurtazi një vështrim 

të përgjithshëm të planit të shpëtimit të Atit Qiellor. 

Ai mund t’ju ndihmojë të kuptoni se si të vërtetat e 

ungjillit që do të mësoni këtë vit, lidhen me njëra- 

tjetrën dhe me qëllimin tuaj në tokë. Ndërsa kuptimi 

juaj për planin e shpëtimit rritet, besimi juaj në Perëndi 

dhe Birin e Tij, Jezu Krishtin, do të rritet, sikurse do të 

rritet edhe aftësia juaj për të përmbushur rolin tuaj në 

plan. Plani i shpëtimit është “plotësia e ungjillit të Jezu 

Krishtit, i krijuar që të shkaktojë pavdekësinë dhe jetën 

e përjetshme të njeriut. Ai përmban Krijimin, Rënien 

dhe Shlyerjen, së bashku me tërë ligjet, ordinancat dhe 

doktrinat e dhëna nga Perëndia. Ky plan bën të mun-

dur që të gjithë njerëzit të ekzaltohen dhe të jetojnë 

përgjithmonë me Perëndinë” (Udhëzuesi për Shkrimet 

e Shenjta, “Plani i Shëlbimit”, f. 152, scriptures.lds.org).

Plani na Ndihmon të Kuptojmë Qëllimin Tonë 
në Vdekshmëri
Plani i shpëtimit i Atit tonë Qiellor u përgjigjet shu-

më pyetjeve që shumica e njerëzve i kanë menduar 

në një pikë të caktuar në jetën e tyre. A keni përsiatur 

ndonjëherë mbi pyetje të tilla si: “Nga erdha?”, “Përse 

ndodhem këtu?”, “Ku do të shkoj pas kësaj jete?”

Përpara se të lindeshim në tokë, ne jetuam në praninë 

e Atit tonë Qiellor si fëmijët e Tij shpirtërorë. Ne jemi 

në kuptimin e plotë të fjalës fëmijët e Tij dhe Ai na do. 

Plani i Tij i shpëtimit është rruga për secilin prej nesh 

që të bëhemi si Ai dhe të gëzojmë të gjitha bekimet e 

Tij. Ne e kuptuam dhe e pranuam planin e Tij përpara 

se të vinim në tokë.

Libri i Mormonit luan një rol qendror në të kuptuarin 

tonë të planit të shpëtimit. Profetët e Librit të Mormo-

nit përdorën shumë terma të ndryshëm kur folën rreth 

planit.

1. Lexojini shkrimet e shenja të renditura më poshtë dhe 
dalloni emrin e përdorur për planin e Atit Qiellor në seci-

lin varg. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani emrin në krah të referencës së shkrimit të shenjtë.  
E para ju është dhënë gati.
a. 2 Nefi 9:6 “Plan[i] [i] mëshirshëm [i] Krijuesit të madh”
b. 2 Nefi 11:5  
c. Alma 12:25  
d. Alma 24:14  
e. Alma 42:8  
f. Alma 42:15  

Fjalë të tilla si i mëshirshëm, çlirimit, shpëtimit, lumtu-

risë dhe shëlbimit theksojnë doktrinën se plani i Atit 
Qiellor u krijua për t’iu 
sjellë fëmijëve të Tij 
shpëtim dhe lumturi të 
përjetshme.

2. Përgjigjiuni pyetjes 
në vijim në ditarin tuaj 

të studimit të shkrimeve të 
shenjta: Si shkakton ndryshim 
në jetën tuaj njohuria se Ati 
Qiellor ka një plan për lumturi-
në dhe ekzaltimin tuaj?

Roli i Lirisë së 
Zgjedhjes dhe Rënies 
së Adamit dhe Evës 
në Planin e Shpëtimit
Adami dhe Eva qenë 

fëmijët e parë të Atit 

Qiellor që erdhën në këtë 

tokë. Ai i vendosi ata në 

Kopshtin e Edenit dhe 

u dha lirinë e zgjedhjes 

për vete – “aftësi[në] dhe 

Gjatë përvojës suaj të studimit 
në shtëpi do të keni mundësi-
në t’u përgjigjeni pyetjeve dhe 
të ndani pikëpamjet tuaja me 
mësuesin në një ditar të stu-
dimit të shkrimeve të shenjta. 
Hedhja në letër e mendimeve 
dhe mbresave tuaja, si edhe 
shkrimi i përgjigjeve ndaj 
pyetjeve nga manuali, mund 
të ftojnë zbulesë dhe ju ndih-
mojnë të kuptoni shkrime të 
shenjta të veçanta. Merrni me 
vete ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta në 
klasën tuaj javore të studimit 
në shtëpi në mënyrë që të jeni 
të përgatitur për të diskutuar 
mbi ato që keni mësuar, dhe 
për t’i treguar mësuesit tuaj 
punën që keni bërë.

Ditarë të Studimit të 
Shkrimeve të Shenjta



5

privilegji[n] . . . për të zgjedhur dhe vepruar për veten 

e tyre” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Zgjedhje e 

Lirë”, f. 215, scriptures.lds.org). Ai i urdhëroi që të mos 

e hanin frutën e pemës të njohjes të së mirës dhe të së 

keqes. Bindja ndaj këtij urdhërimi do të thoshte se ata 

do të ishin në gjendje të qëndronin në kopsht, por nuk 

mund të përparonin duke përjetuar kundërshtim në 

vdekshmëri. Ata nuk mund ta njihnin gëzimin, sepse 

nuk mund të përjetonin hidhërim dhe dhembje.

Lexoni 2 Nefi 2:17–20 dhe kërkoni të gjeni atë që i 

ndodhi Adamit dhe Evës pasi zgjodhën të mos i bin-

deshin urdhërimit të Perëndisë. Në hapësirën e lënë 

bosh, përshkruani atë që Adami dhe Eva zgjodhën të 

bënin dhe dy nga pasojat që zgjedhja – përgjithësisht e 

quajtur Rënie – pati mbi ta:   

  

 

Lexoni 2 Nefi 2:22–26 dhe përcaktoni më shumë nga 

pasojat e zgjedhjes që bënë Adami dhe Eva. Shenjoni 

në shkrimet tuaja të shenjta të vërtetat e tjera që mëso-

ni rreth pasojave të Rënies.

 3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përfundojeni paragrafin në vijim duke përshkruar pasojat 

e Rënies së Adamit dhe Evës mbi vetë ju. Përfshini ide rreth 
zgjedhjeve, lirisë së zgjedhjes, trupave fizikë, vdekjes, fëmijëve 
dhe mëkatit.

“Për shkak të shkeljes së Adamit dhe Evës, unë gjithashtu jam në 
një gjendje të rënë dhe . . .”

Roli i Shlyerjes së Jezu Krishtit në Planin e 
Shpëtimit
Mëkati dhe vdekja na ndajnë nga prania e Atit tonë 

në Qiell. Ne nuk mund të kthehemi në praninë e 
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Perëndisë pa ndihmë hyjnore. Ne duhet ta kuptojmë 

rolin e Jezu Krishtit dhe të Shlyerjes së Tij në planin e 

shpëtimit, në mënyrë që të mund të kemi besim tek Ai 

dhe të ndjekim planin e Atit Qiellor. Studioni Mosia 

3:17–19, duke kërkuar fraza që përshkruajnë mënyrën 

se si Shlyerja e Jezu Krishtit mposht pasojat e Rënies 

dhe na ndihmon të fitojmë lumturi dhe të kthehemi 

tek Ati ynë Qiellor. Përmblidhini këto vargje me vetë 

fjalët tuaja:   

  

 

Një parim që mësojmë është se: Jezu Krishti është 
figura qendrore në planin e shpëtimit dhe Shlyerja 
e Tij është ajo që e bën planin të funksionojë për të 
gjithë fëmijët e Perëndisë.

 4. Lexoni fragmentet e shkrimeve të shenjta në vijim: 
2 Nefi 2:8; Mosia 3:7–11; 16:4–8; Alma 34:9, 15–16; 

Mormoni 9:13–14. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta, shkruani një paragraf duke shpjeguar se çfarë mësimi ja-
pin ato rreth rolit qendror të Shlyerjes së Jezu Krishtit në planin e 
shpëtimit. Ju mund të dëshironi të nënvizoni fraza që janë dome-
thënëse për ju.

Përgjegjësia Jonë në Planin e Shpëtimit
Ati Qiellor ka siguruar planin e Tij të përsosur për të 

shkaktuar lumturinë tonë të përjetshme dhe ekzaltimin 

me Të dhe të dashurit tanë. Jezu Krishti e ka përmbu-

shur rolin e Tij në plan, duke mposhtur vdekjen dhe 

duke bërë të mundur për ne që të mposhtim mëkatin 

dhe të kthehemi të jetojmë sërish me Atin tonë në 

Qiell. Megjithatë, kjo nuk e përjashton përgjegjësinë 

tonë në plan.

 5. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani: Disa nga përgjegjësitë e mia në planin e shpëti-

mit, dhe renditni atë që secili prej shkrimeve të shenjta vijuese 
jep mësim rreth përgjegjësisë sonë vetjake për të ftuar fuqinë e 
Shlyerjes në jetën tonë dhe për të marrë plotësisht bekimet e pla-
nit të shpëtimit:
 a. 2 Nefi 2:25–27
 b. Mosia 3:12–13
 c. Alma 12:24–25, 32–34
 d. 3 Nefi 27:13–14, 20–22, 27

Këto shkrime të shenjta mund të na ndihmojnë të 

kuptojmë se kur zgjedhim të jetojmë ungjillin e 
Jezu Krishtit dhe të ndjekim planin e Perëndisë, ne 
përgatitemi për të marrë jetën e përjetshme përmes 
Shlyerjes së Shpëtimtarit.

 6. Përfytyroni sikur ju kërkua të jepnit një bisedë në Ki-
shë rreth planit të shpëtimit. Duke përdorur ato që keni 

mësuar nga shkrimet e shenjta në detyrën e mësipërme, shkruani 
në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta atë që do të 
thonit rreth përgjegjësisë sonë vetjake në planin e Atit Qiellor.

Mendoni mbi atë që mund të bënit për të përmbushur 

më mirë përgjegjësinë tuaj në planin e Atit Qiellor dhe 

për të ftuar fuqinë e Shpëtimtarit në jetën tuaj.  Merrni 

parasysh t’i ndani mendimet tuaja me njërin prej 

prindërve, motrën ose vëllanë apo një mikun tuaj të 

ngushtë.

Plani i Shpëtimit të Jep Përgjigje dhe Drejtim
Të kuptuarit e planit të shpëtimit mund t’ju drejtojë kur 

merrni vendime dhe gjeni përgjigje ndaj pyetjeve që 

mund të hasni ju ose të tjerët.

 7. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përgjigjiuni njërës prej pyetjeve në vijim, duke treguar se 

si të kuptuarit e planit të shpëtimit të jep drejtim dhe përgjigje:
 a. Si ndikon njohuria se ju me të vërtetë jeni një bir ose bijë e 
Perëndisë në ndjenjat tuaja të vetëvlerësimit?
 b. Si do t’i përgjigjeshit dikujt që thotë: “Kjo është jeta ime –  
do bëj atë që dua”?
 c. Si mund ta ndihmojë dikë të kuptuarit e planit të shpëtimit 
që të mposhtë ndjenjat se jeta është thjesht argëtim dhe plotë-
sim i dëshirave tona vetjake për kënaqësi?
 d. Si mund ta përdorni njohurinë tuaj për planin e shpëtimit për 
të ndihmuar dikë që është duke përjetuar sprova dhe ndien se 
kjo ndodh për shkak se Perëndia nuk e do atë?

Të kuptuarit e planit të shpëtimit mund t’ju ndihmojë 

t’u bindeni urdhërimeve të Perëndisë sepse ai shpjegon 

arsyen përse ne duhet t’u bindemi atyre (shih Alma 

12:32).

 8. Lexoni 2 Nefi 2:25, dhe përmblidhni qëllimin e planit 
të shpëtimit duke iu përgjigjur pyetjes vijuese në ditarin 

tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta: Në ç’mënyra ju ka sjellë 
gëzim ju dhe familjes tuaj plani i shpëtimit?

 9. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

E kam studiuar mësimin “Plani i Shpëtimit” dhe e përfundova më 
(datë).

Pyetje, mendime dhe pikëpamje të tjera që do të doja t’i ndaja 
me mësuesin tim:
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NJËSIA 1: DITA 3

Faqja e Titullit, 
Parathënia dhe 
Dëshmitë e 
Dëshmitarëve
Hyrje
Përfytyroni sikur një mik ju pyet përse anëtarët e 

Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të 

Mëvonshme kanë nevojë për Librin e Mormonit nëse 

tashmë e kemi Biblën. (Ndoshta ju tanimë e keni pasur 

këtë përvojë!) Çfarë do t’i thonit mikut tuaj?

Libri i Mormonit fillon me një faqe titulli dhe një 

parathënie që shpjegon qëllimin e këtij libri të shenjtë, 

përfshirë ndikimin që ai mund të ketë në dëshminë dhe 

marrëdhënien tonë me Perëndinë. Faqet e para të Librit 

të Mormonit gjithashtu përmbajnë dëshmitë e dëshmi-

tarëve që i panë fletët e arta, nga të cilat u përkthye libri 

dhe dhanë dëshmi për origjinën e tij hyjnore.

Kur ta përfundoni këtë mësim, mendoni rreth mënyrës 

se si mund të përfitoni maksimalisht nga studimi i Lib-

rit të Mormonit vetë këtë vit dhe se si Libri i Mormonit 

mund t’ju ndihmojë të zhvilloni një dëshmi më të 

madhe për Shpëtimtarin Jezu Krisht dhe për ungjillin e 

Tij të rivendosur.

Faqja e Titullit
Profeti Jozef Smith shpjegoi se profeti i lashtë Moroni e 

përfshiu faqen e titullit të Librit të Mormonit në fletët e 

arta: “Faqja e titullit e Librit të Mormonit është një për-

kthim i fjalëpërfjalshëm, marrë nga fleta e fundit fare, 

në anën e majtë të koleksionit ose librit të fletëve, që 

përmbante analin që ishte përkthyer, . . . dhe . . . faq[ja] 

e titullit e përmendur nuk është në asnjë mënyrë një 

krijim modern, as i imi dhe as i ndonjë njeriu tjetër që 

ka jetuar ose jeton në këtë brez” (Mësimet e Presidentë-

ve të Kishës: Jozef Smith [2009], f. 64).

Ndërsa lexoni paragrafin e parë në faqen e titullit, kër-

koni fjalët dhe frazat që përdori Moroni për të dësh-

muar për përfshirjen e Zotit në daljen në dritë të Librit 

të Mormonit.

 1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shpjegoni arsyen përse është e rëndësishme për ju të dini 

se sa i përfshirë qe Zoti në shkrimin dhe përkthimin e Librit të 
Mormonit.

Ndërsa lexoni paragrafin e dytë në faqen e titullit, kër-

koni tre qëllimet kryesore që dha Moroni për shkrimin 

e Librit të Mormonit. (Ju mund të dëshironi t’i she-

njoni këto në shkrimet tuaja të shenjta.) “Shtëpi[a e] 

Izraelit” u referohet atyre që janë pasardhës të Jakobit, 

si dhe atyre që janë anëtarë të besëlidhur të Kishës së 

Zotit (shih Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Izrael”, 

f. 68- 70). Gjithashtu, fraza “Judenjve dhe Johebrenjve” 

përfshin të gjithë fëmijët e Atit Qiellor. Në paragrafin e 

dytë, bëjeni më vetjak mesazhin e faqes së titullit duke 

i zëvendësuar me emrin tuaj frazat “atyre që mbetën 

nga shtëpia e Izraelit” dhe “Judenjve dhe Johebrenjve”.

 2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shpjegoni se si njohja e këtyre qëllimeve të Librit të Mor-

monit ju ndihmon të kuptoni rëndësinë e tij.

Presidenti Ezra Taft Benson tha sa vijon lidhur me “mi-

sionin më të madh” apo qëllimin e Librit të Mormonit:

“Misioni më i madh i Librit të Mormonit, sikurse shë-

nohet edhe te faqja e titullit të tij, është ‘për bindjen e 

Judenjve dhe Johebrenjve se Jezusi është Krishti, Perën-

dia i Amshuar, që ua shfaqi veten të gjitha kombeve’.

Kërkuesi i sinqertë i të vërtetës mund të fitojë dëshmi-

në se Jezusi është Krishti ndërsa përsiat me lutje fjalët 

e frymëzuara të Librit të Mormonit.

Më shumë se gjysma e të gjitha vargjeve në Librin e 

Mormonit i referohet Zotit tonë. Disa forma të emrit 

të Krishtit përmenden më shpesh për varg në Librin e 

Mormonit sesa madje në Dhiatën e Re” (“Come unto 

Christ”, Ensign, nëntor 1987, f. 83).
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Sikurse shpall faqja e titullit të tij, Libri i Mormonit 
është një dëshmi se Jezusi është Krishti. Ndërsa e 

studioni Librin e Mormonit këtë vit, përqendrohuni 

tek ajo që mësoni rreth Jezu Krishtit dhe kërkojini Atit 

Qiellor në lutje të pohojë atë që po mësoni përmes 

fuqisë së Frymës së Shenjtë.

Parathënia e Librit të Mormonit
A e keni pyetur veten ndonjëherë se si një hark në një 

urë ose një ndërtesë është në gjendje të mbahet nga 

rënia pa asnjë mbështetjeje nën të? Kur ndërtohet një 

hark, dy krahët ndërtohen me materiale mbështetëse 

për t’i mbajtur ato. Pastaj, hapësira në majë të harkut 

matet me kujdes dhe një gur, i quajtur “gurthemeli”, 

pritet për t’iu përshtatur saktësisht. Kur gurthemeli 

vihet në vend, harku mund të qëndrojë pa mbështetje 

nga jashtë. Përfytyroni se çfarë do t’i ndodhte harkut 

nëse do të hiqej gurthemeli.

Kthehuni te parathënia te Libri i Mormonit dhe lexoni 

paragrafin e gjashtë, që fillon “Në lidhje me këtë 

anal . . .” Ndërsa e lexoni këtë paragraf, kërkoni tre 

parime domethënëse që dha mësim Profeti Jozef Smith 

në lidhje me Librin e Mormonit.

Presidenti Ezra Taft Benson shpjegoi më shumë rreth 

asaj se si Libri i Mormonit vepron si gurthemeli i 

besimit tonë. Ndërsa e lexoni citimin, nënvizoni fraza 

apo thënie që mund t’ju ndihmojnë t’ia përshkruani 

dikujt tjetër rolin qendror që luan Libri i Mormonit në 

besimin tonë.

“Ka tri mënyra në të cilat Libri i Mormonit është gur-

themeli i besimit tonë. Ai është gurthemeli i dëshmimit 

tonë për Krishtin. Ai është gurthemeli i doktrinës sonë. 

Ai është gurthemeli i dëshmisë.

Libri i Mormonit është gurthemeli në dëshminë që 

japim për Jezu Krishtin, i cili është Vetë gurthemeli i 

çdo gjëje që bëjmë. Ai dëshmon për realitetin e Tij me 

fuqi dhe qartësi. . . .

Vetë Zoti shpalli se Libri i Mormonit përmban 

‘plotësi[në e] ungjillit të Jezu Krishtit’ (DeB 20:9). Kjo 

nuk do të thotë se ai përmban çdo mësim, çdo doktri-

në të zbuluar ndonjëherë. Përkundrazi, kjo do të thotë 

se në Librin e Mormonit ne do të gjejmë plotësinë e 

atyre doktrinave që kërkohen për shpëtimin tonë. Dhe 

ato janë dhënë mësim thjesht dhe qartë në mënyrë që 

edhe fëmijët të mund t’i mësojnë mënyrat e shpëtimit 

dhe ekzaltimit. . . .

Përfundimisht, Libri i Mormonit është gurthemeli i 

dëshmisë. Ashtu si harku shembet në qoftë se i hiqet 

gurthemeli, po kështu edhe e gjithë Kisha qëndron ose 

bie me vërtetësinë e Librit të Mormonit. Kundërshtarët 

e Kishës e kuptojnë këtë fare qartë. Kjo është arsyeja 

përse ata shkojnë kaq larg në përpjekje për të hedhur 

poshtë Librin e Mormonit, sepse nëse ai mund të 

zhvlerësohet, Profeti Jozef Smith zhvlerësohet bashkë 

me të. Po kështu edhe pretendimi ynë për çelësat e 

priftërisë dhe zbulesën dhe Kishën e rivendosur. Por 

në të njëjtën mënyrë, nëse Libri i Mormonit është i 

vërtetë – dhe miliona njerëz tanimë kanë dëshmuar se 

ata kanë marrë dëshminë e Shpirtit se ai është pady-

shim i vërtetë – atëherë duhen pranuar pretendimet 

e Rivendosjes dhe gjithçkaje që lidhet me të” (“The 

Book of Mormon—Keystone of Our Religion”, Ensign, 

nëntor 1986, f. 5–6).

 3. Lexoni paragrafin e tetë të parathënies së Librit të 
Mormonit që fillon: “Ne ftojmë të gjithë njerëzit 

kudo . . . ”, dhe përcaktoni se si ju mund ta dini se Libri i Mormo-
nit është i vërtetë. Pasi ta keni lexuar paragrafin, plotësojeni fjali-
në në vijim në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta: 
Ndërsa lexojmë, përsiatim dhe lutemi, Fryma e Shenjtë do të . . .

Sikurse gurthemeli mbështet gurët e tjerë në një hark, 

dëshmia për Librin e Mormonit forcon dëshmitë tona 

për parime të tjera të rëndësishme të ungjillit. Lexoni 

paragrafin e nëntë të parathënies, që fillon: “Ata që 

marrin këtë dëshmi hyjnore . . . ”, dhe nënvizoni tri të 

vërtetat e tjera për të cilat do të merrni dëshmi ndërsa 

ndiqni këshillën në paragrafin e tetë. Ndërsa lexojmë, 
përsiatim dhe lutemi rreth Librit të Mormonit, Fry-
ma e Shenjtë do të dëshmojë se ai është i vërtetë, se 
Jezusi është Krishti, se Jozef Smithi qe një profet i 
Perëndisë dhe se Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorë-
ve të Ditëve të Mëvonshme është mbretëria e Zotit 
në tokë.

 4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shpjegoni arsyen përse Libri i Mormonit quhet gurthemeli 

i besimit tonë.

Dëshmitë e Dëshmitarëve
Përfytyroni sikur jeni një gjykatës që po përpiqet të 

përcaktojë të vërtetën për atë që ndodhi në një konflikt 

midis dy palëve. Çfarë vlere do të kishte pasja e një 

dëshmitari të asaj që ndodhi? Çfarë vlere më të madhe 

do të kishte pasja e shumë dëshmitarëve?

Gurthemeli
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Zoti u tregoi disa dëshmitarëve fletët e arta nga të 

cilat Jozef Smithi përktheu Librin e Mormonit. Lexoni 

“Dëshmia e Tre Dëshmitarëve” dhe shenjoni tri ose 

katër fraza që ata përdorën për të dëshmuar për fletët 

dhe për daljen në dritë të Librit të Mormonit. Më 

pas lexoni “Dëshmia e Tetë Dëshmitarëve”. Vërini re 

ndryshimet në përvojat e dy grupeve, siç tregohen në 

tabelën më poshtë.

Tre Dëshmitarët Tetë Dëshmitarët

 1. Një engjëll u tregoi fletët, 
Urimin dhe Thumimin, 
parzmoren, Liahonën 
[busullën] dhe shpatën e 
Labanit.

1. Jozef Smithi u tregoi 
fletët.

 2. Zëri i Perëndisë shpalli 
hyjninë e analit.

2. Ata i mbajtën (“i 
ngritë[n]”) fletët e arta.

5. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta: Përse është e rëndësishme që të kish-

te dëshmitarë të tjerë për fletët e arta përveç Jozef Smithit?
 6. Në ditarin tuaj të 
studimit të shkrimeve 

të shenjta, shkruani dëshminë 
tuaj vetjake lidhur me Librin e 
Mormonit, Jozef Smithin dhe 
ungjillin e rivendosur të Jezu 
Krishtit. Nëse ndieni se ende 
nuk keni dëshminë tuaj vetja-
ke, shkruani se çfarë do të 
bëni për ta zhvilluar dëshminë 
për Librin e Mormonit këtë vit. 
Për ta forcuar dëshminë tuaj, 
ndajini ndjenjat tuaja rreth 
asaj që shkruat me njërin prej 
prindërve apo një pjesëtar tje-
tër të familjes ose mik.

 7. Shkruani sa vijon 
në fund të detyrave të 

sotme në ditarin tuaj të studi-
mit të shkrimeve të shenjta:

Oliver Kaudri Dejvid UitmerMartin Herris

Presidenti Bojd K. Paker, i Ku-
orumit të Dymbëdhjetë Apos-
tujve, dha mësim se si mund 
ta zhvillojmë dëshminë duke e 
ndarë atë me të tjerët:
“Një dëshmi fitohet me dhëni-
en e saj! . . .
Është një gjë të marrësh dësh-
mi nga ajo që keni lexuar apo 
ajo që dikush ka thënë; dhe 
ky është një fillim i domosdo-
shëm. Është pothuaj tjetër gjë 
të kesh Shpirtin që të të poho-
jë në kraharor atë që ju keni 
dëshmuar se është e vërtetë” 
(“The Candle of the Lord”, En-
sign, janar 1983, f. 54–55).

Zhvillimi i Dëshmisë

E kam studiuar mësimin “Materiale Hyrëse në Librin e Mormonit” 
dhe e përfundova më (datë).

Pyetje, mendime dhe pikëpamje të tjera që do të doja t’i ndaja 
me mësuesin tim:

NJËSIA 1: DITA 4

Vështrim i 
Përgjithshëm mbi 
Librin e Mormonit
Hyrje
Profeti Jozef Smith përshkroi ngjarjet që ndodhën rreth 

daljes në dritë të Librit të Mormonit. Duke e studiuar 

rrëfimin e tij, dëshmia juaj për thirrjen e tij profetike 

dhe rolin hyjnor të Librit të Mormonit në Rivendosjen 

e plotësisë së ungjillit të Jezu Krishtit mund të thello-

het. Ky mësim gjithashtu do t’ju ndihmojë të njiheni 

më nga afër me mënyrën si u shkrua Libri i Mormonit 

në lashtësi. Profetët Mormoni dhe Moroni dëshmuan 

se kishin drejtimin e Zotit ndërsa i shkruan dhe i për-

mblodhën shkrimet e shumë profetëve të tjerë në fletët 

e arta. Ndërsa e studioni, kërkoni prova të dorës së 

Zotit në daljen në dritë të Librit të Mormonit dhe për 

rolin që Libri i Mormonit mund të ketë në drejtimin e 

jetës suaj.

“Dëshmia e Profetit Joseph Smith”
Si do t’i përgjigjeshit pyetjes: “Si e mori Kisha juaj 

Librin e Mormonit?”

“Dëshmia e Profetit Joseph Smith”, që gjendet në ma-

terialet hyrëse, në fillim të Librit të Mormonit, përmban 

fragmente nga Joseph Smith – Historia, që gjendet në 

Perlën me Vlerë të Madhe. Ajo përshkruan me vetë 

fjalët e Profetit daljen në dritë të Librit të Mormonit. Ju 

nxiteni ta lexoni të tërë rrëfimin e tij nga Joseph Smith 

– Historia gjatë studimit tuaj të përditshëm të shkrime-

ve të shenjta.

Për shkak se “Dëshmia e Profetit Joseph Smith” nuk 

i përfshin numrat e vargjeve, ky mësim do të quhet 

Joseph Smith – Historia për ta bërë më të lehtë për ju 

që të gjeni detyrat për lexim. Ndërsa e studioni dësh-

minë e Profetit Jozef, kërkoni fakte që Libri i Mormo-
nit doli në dritë nëpërmjet fuqisë së Perëndisë.

Lexoni Joseph Smith – Historia 1:29–35, 42–43 dhe 

nënvizoni detaje të vizitës së Moronit te Jozef Smithi, 
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që ju do t’i përfshinit nëse do të ishit duke ia shpjeguar 

këto ngjarje dikujt tjetër. Te Joseph Smith – Historia 

1:34, çfarë tha Moroni se përmbanin fletët e arta?

 1. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Cilën gjë të vetme te Joseph 

Smith – Historia 1:29–35, 42–43 do të donit të theksonit nëse 
do të ishit duke ia treguar këtë rrëfim dikujt tjetër? Përse është 
domethënëse për ju?

 2. Lexoni Joseph Smith – Historia 1:51–54 dhe hidhni në 
ditarin vetjak të studimit të shkrimeve të shenjta mendi-

met tuaja rreth pyetjeve të mëposhtme: Çfarë mësoi Jozef Smithi 
gjatë vizitave të tij të përvitshme me engjëllin Moroni? Përse 
mendoni se ishte e rëndësishme për Jozefin që të kishte këtë pe-
riudhë udhëzimi katërvjeçare përpara se t’i merrte dhe t’i për-
kthente fletët?
Në 1827- ën, pas një periudhe përgatitjeje dhe udhëzi-

mi, Jozef Smithit iu dhanë fletët dhe përgjegjësia për t’i 

përkthyer ato me anë të dhuratës dhe fuqisë së Perëndi-

së. Lexoni Joseph Smith – Historia 1:59–60 dhe përcak-

toni detyrën që iu dha përsa i përket fletëve të arta.

“Një Shpjegim i Shkurtër mbi Librin e 
Mormonit”
Për të kuptuar se si është organizuar Libri i Mormonit 

lexoni “Një Shpjegim i Shkurtër mbi Librin e Mor-

monit”, që gjendet pas “Dëshmia e Profetit Joseph 

Smith”. Krahasoni atë që lexoni me ilustrimin që gjen-

det në fund të këtij mësimi, që shpjegon mënyrën se si 

llojet e ndryshme të fletëve u bashkuan së bashku për 

të formuar analin e Librit të Mormonit.

Shumë individë shërbyen si mbajtës të analeve gjatë 

historisë së nefitëve dhe lamanitëve, duke filluar me 

Lehin dhe duke e mbyllur, mbi 1.000 vjet më vonë, me 

profetin- historian, Mormonin dhe të birin, Moronin. 

Mormoni u udhëzua nga Zoti që t’i përmblidhte shkri-

met e këtyre profetëve të lashtë dhe historinë 1.000 

vjeçare të popullit të tij. Përmbledhja e tij u shkrua në 

fletët e Mormonit, gjithashtu të njohura si fletët e arta. 

Pas vdekjes së Mormonit, biri i tij Moroni e përfundoi 

analin dhe fletët u fshehën derisa iu dhanë Profetit 

Jozef Smith.

Helamani 3:13–15 është një nga shumë fragmentet, ku 

Mormoni përshkroi bërjen e përmbledhjes së analeve 

nefite. Ndërsa e lexoni, vini re se qe shkruar mjaft më 

shumë sesa qenë në gjendje të përfshinin në fletët e 

arta Mormoni dhe Moroni.

Lexoni Fjalët e Mormonit 1:9 dhe Mormoni 8:34–35. 

Ngjyrosni fjalët apo frazat që përshkruajnë mënyrën 

se si Zoti i ndihmoi e i drejtoi Mormonin dhe Moronin 

ndërsa përmblodhën analin e Librit të Mormonit.

 3. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Nëse do të ishit Mormoni ose 

Moroni dhe do të kishit përgjegjësinë për të përmbledhur vëlli-
met e shkrimeve profetike në një anal të vetëm, si do të vendos-
nit se çfarë do të përfshinit në përmbledhjen tuaj?

Nga këto vargje mund të shohim se shkruesit e Librit 
të Mormonit e panë kohën tonë dhe shkruan rreth 
asaj që do të ishte më e dobishmja për ne. Ju mund 

të dëshironi ta shkruani këtë në shkrimet tuaja të 

shenjta afër Mormonit 8:35.

Presidenti Ezra Taft Benson dëshmoi se Libri i Mor-

monit “u shkrua për kohën tonë” dhe shpjegoi se si 

njohuria për këtë mund të na ndihmojë ndërsa e studi-

ojmë Librin e Mormonit:

“Nefitët nuk e patën kurrë librin; as lamanitët e kohëve 

të lashta. Ai ishte paracaktuar për ne. Mormoni shkroi 

afër fundit të qytetërimit nefit. Nën frymëzimin e 

Perëndisë, i cili i sheh të gjitha gjërat që nga fillimi, ai 

përmblodhi anale qindravjeçare, duke zgjedhur histori, 

fjalime dhe ngjarje që do të ishin më të dobishmet 

për ne. . . .

Nëse ata e panë kohën tonë dhe zgjodhën ato gjëra që 

do të ishin me vlerë më të madhe për ne, a nuk mjaf-

ton kjo që ta studiojmë Librin e Mormonit? Ne duhet 

vazhdimisht ta pyetim veten: ‘Përse Zoti e frymëzoi 

Mormonin (ose Moronin apo Almën) që ta përfshinte 

këtë gjë në analin e tij? Çfarë mësimi mund të mësoj 

nga kjo që të më ndihmojë të jetoj në këtë kohë dhe në 

këtë periudhë?’” (“The Book of Mormon—Keystone of 

Our Religion”, Ensign, nëntor 1986, f. 6).
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Disa prej burimeve për fletët e Mormonit Fletët e Mormonit që iu dhanë Profetit Jozef Smith

Fletët dhe Lidhja e Tyre me Librin e Mormonit të Botuar

1 Nefi
2 Nefi
Jakobi
Enosi
Jaromi
Omni

Lehi
Mosia
Alma

Helamani
3 Nefi
4 Nefi

Mormoni 1–7

Fletët e Vogla 
të Nefit

Fletët e Mëdha 
të Nefit

Fletët e 
Ethërit

Fletët prej 
Tunxhi

E përfshirë në mënyrë të 
papërmbledhur

Shpjegimi i Mormonit 
për përfshirjen e fletëve 

të vogla të Nefit

Përmbledhur nga 
Mormoni

Përfundimi i librit të të 
atit nga Moroni

Përmbledhur nga Moroni

Shkrimet e Moronit, duke 
përfshirë faqen e titullit

Shumë citime nga këto 
fletë shfaqen në Librin e 

Mormonit

Fletët e Mormonit 
(Fletët e Arta)

Libri i Lehit
(pjesë e përmbledhjes së 
Mormonit; 116 fletët e 
përkthyera të humbura 

nga Martin Herrisi)

1 Nefi deri tek Omni

Fjalët e Mormonit

Mormoni 8–9

Ethëri

Moroni

Pjesa e Vulosur

Mosia deri te 
Mormoni 7

* Datat përfaqësojnë periudhën e përafërt kohore të trajtuar nga secili  
grup fletësh.

† Nuk dihet me saktësi koha kur profeti Ethëri e përfundoi analin e tij,  
por ka të ngjarë diku midis viteve 589 pr.K. dhe 131 pr.K.
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Bërja e pyetjeve të këtij lloji ndërsa studioni, do t’ju 

ndihmojë që të zbuloni parimet dhe doktrinat që Zoti e 

dinte se do të ishin më të dobishmet për ju në jetën tuaj.

Mendoni për jetën tuaj pikërisht tani. Mendoni mbi 

pyetjet që keni apo situatat që po kaloni për të cilat do 

të donit të merrnit pak drejtim nga Perëndia. Shkru-

ani një ose dy prej tyre në ditarin tuaj personal ( jo në 

ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta që ia 

tregoni mësuesit tuaj). Gjatë studimit tuaj të Librit të 

Mormonit çdo ditë, kërkoni parime që japin drejtim 

dhe këshillë lidhur me këto situata.

Në lidhje me studimin e përditshëm të 

shkrimeve të shenjta, Presidenti 

 Gordon B. Hinkli tha: “Ju mund të 

mendoni se jeni tepër i zënë. Dhjetë ose 

pesëmbëdhjetë minuta në ditë me 

shkrimet e shenjta, dhe në veçanti me 

Librin e Mormonit, mund t’ju japin kuptueshmëri të 

mrekullueshme për të vërtetat e mëdha të përjetshme 

që janë ruajtur nëpërmjet fuqisë së Të Plotfuqishmit 

për bekimin e fëmijëve të Tij. Ndërsa lexoni . . . , ju do 

të afroheni më pranë Tij, i cili është autori i shpëtimit 

tonë” (“Rise to the Stature of the Divine within You”, 

Ensign, nëntor 1989, f. 97).

 4. Përsiatni se çfarë qëllimi mund të vendosni që do t’ju 
ndihmonte të përfitonit vetë maksimalisht nga leximi i 

Librit të Mormonit për këtë vit. Shkruajeni qëllimin tuaj në ditarin 
e studimit të shkrimeve të shenjta. Ju mund të dëshironi të ven-
dosni orare të rregullta për të vlerësuar përparimin tuaj.

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në 
 ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

E kam studiuar mësimin “Vështrim i Përgjithshëm mbi Librin e 
Mormonit” dhe e përfundova më (datë).

Pyetje, mendime dhe pikëpamje të tjera që do të doja t’i ndaja 
me mësuesin tim:
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HYRJE TE  

1 Nefi
Përse të Studiohet Ky Libër?
Ndërsa studioni 1 Nefin, ju do të zbuloni se “mëshirat 
e dhembshura të Zotit janë mbi të gjithë ata që ai ka 
zgjedhur, për shkak të besimit të tyre, për t’i bërë ata 
të pushtetshëm” (1 Nefi 1:20). Për shembull, ju do të 
shihni se si Perëndia e ndihmoi Nefin që të merrte 
fletët prej tunxhi, kështu që familja e tij të mund të 
kishte shkrimet e shenjta, se si Perëndia e shpëtoi 
Nefin nga kërcënime fizike për jetën e tij dhe se si 
Perëndia i shpëtoi Lehin dhe njerëzit e tij nga zia e 
bukës në vendin e shkretë dhe nga shkatërrimi në 
oqean, duke i çuar ata të sigurt në tokën e premtuar.

Lehi dhe njerëzit e tij përjetuan mëshirën dhe ndihmën 
e Perëndisë kur i zbatuan urdhërimet. Lehi dhe Nefi 
kërkuan udhëheqje nga Perëndia dhe e morën atë 
nëpërmjet shkrimeve të shenjta, ëndrrave, vegimeve 
dhe Liahonës. Nefi mori dhe shënoi një vegim për 
historinë e tokës, që i tregoi atij fuqinë e gjithëditur 
të Perëndisë. Nëpërmjet vegimeve, Nefi pa pagëzimin, 
shërbesën dhe kryqëzimin e ardhshëm të Jezu Krishtit.

Ndërsa i studioni përvojat e Nefit dhe të Lehit në këtë 
libër, ju mund të mësoni se si t’i kërkoni dhe t’i merrni 
bekimet e qiellit në jetën tuaj.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Biri i Lehit, Nefi, e shkroi këtë libër në përgjigje të 
urdhrit të Zotit që ai të mbante një anal të popullit 
të tij. Ka gjasa që Nefi të ketë lindur në Jerusalem 
ose afër tij. Ai jetoi atje gjatë shërbesës së profetit 
Jeremia dhe mbretërimit të mbretit Zedekia.

Nefi kërkoi të fitonte dëshminë e vet për fjalët e atit 
të tij në lidhje me shkatërrimin e Jerusalemit dhe 
të nevojës së familjes së tyre për t’u larguar. Ndërsa 
vazhdonte ta kërkonte dhe ta ndiqte këshillën e Zotit, 
Nefi u bë një mjet në duart e Perëndisë. Duke treguar 
bindje, ai u kthye në Jerusalem me vëllezërit e tij dy 
herë – së pari për të marrë fletët prej tunxhi dhe më 
vonë për ta bindur familjen e Ishmaelit që t’i bashkohej 
familjes së Lehit në vendin e shkretë. Me ndihmën e 
Zotit, Nefi ndërtoi anijen që e çoi familjen e tij dhe të 
tjerët përtej oqeanit, për në tokën e premtuar. Kur Lehi 
vdiq, Nefi u bë udhëheqësi i popullit të tij.

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Nefi e shkroi analin që u bë 1 Nefi përafërsisht në 
570 pr.K. – 30 vite pasi ai dhe familja e tij u larguan 
nga Jerusalemi (shih 2 Nefi 5:28–31). Ai e shkroi atë 
kur ishte në tokën e Nefit.

NJËSIA 2: DITA 1

1 Nefi 1
Hyrje
Libri i Mormonit fillon me rrëfimin e Nefit për atin e 

tij, Lehin, duke i përmbushur besnikërisht rolet e tij 

si profet dhe si udhëheqës priftërie i familjes së tij. Të 

kuptuarit e shërbesës së Lehit mund t’ju ndihmojë të 

kuptoni më mirë rolin e profetëve në kohën tonë. Ai 

ishte një prej “shumë profetë[ve], duke profetizuar te 

[judenjtë] se ata duhej të pendoheshin” (1 Nefi 1:4). 

Për shkak se Lehi ishte i bindur ndaj Perëndisë dhe 

profetizoi shkatërrimin e Jerusalemit, njerëzit e tallën 

dhe kërkuan ta vrisnin. Megjithatë, Lehi u gëzua në 

mëshirën dhe fuqinë çliruese të Zotit. Ndërsa studioni 

1 Nefin 1, mendoni se si shfaqen mëshira dhe përfshirja 

vetjake e Perëndisë në vetë jetën tuaj.

1 Nefi 1:1–3
Nefi fillon analin e tij
Lexoni 1 Nefin 1:1 dhe gjeni fjalë e fraza kyçe që zbu-

lojnë se si ishte jeta e Nefit.

1. Nga ajo që lexoni në vargun 1, shkruani në ditarin tuaj 
të studimit të shkrimeve të shenjta për të paktën një më-

nyrë që ju mendoni se jeta juaj është e ngjashme me jetën e Nefit.
2. Përgjigjiuni pyetjes 
vijuese në ditarin tuaj 

të studimit të shkrimeve të 
shenjta: Si mendoni ju që Nefi 
mund të kishte “parë shumë 
vuajtje”, por ende ishte “jash-
tëzakonisht i favorizuar nga 
Zoti në të gjitha ditët e [tij]”?

1 Nefi 1:4–20
Lehi merr një vegim dhe i 
paralajmëron njerëzit për 
shkatërrimin e Jerusalemit
Mendoni për një rast 

kur prindërit apo udhë-

heqësit tuaj të Kishës ju 

paralajmëruan për diçka 

të rrezikshme. Cila ishte 

arsyeja përse ju paralaj-

mëruan?

Ati ynë Qiellor na do dhe 

dëshiron që ne të jemi 

të mbrojtur nga mëka-

ti, i cili na dëmton. Një 

Një nga mundësitë tuaja 
këtë vit si student seminari 
është që të lexoni Librin e 
Mormonit. Leximi i shkrimeve 
të shenjta e forcon marrëdhë-
nien tuaj me Zotin. Presidenti 
Spenser W. Kimball na mësoi: 
“Unë shoh se, kur bëhem 
rastësor në marrëdhëniet e 
mia me hyjninë dhe kur duket 
sikur asnjë vesh hyjnor nuk 
po dëgjon dhe asnjë zë hyjnor 
nuk po flet, unë jam shumë, 
shumë larg. Nëse e zhyt veten 
time në shkrimet e shenjta, 
largësia zvogëlohet dhe 
shpirtmëria kthehet” (Teach-
ings of the Presidents of the 
Church: Spencer W. Kimball 
[2006], f. 67).

Bekimet e Studimit të 
Shkrimeve të Shenjta
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nga mënyrat se si Perëndia i paralajmëron fëmijët e Tij 

është nëpërmjet profetëve. Profetët paralajmërojnë 
kundër mëkatit dhe japin mësim për shpëtimin 
nëpërmjet Jezu Krishtit. Ndërsa studioni 1 Nefin 1, 

kërkoni për dëshmi të këtij parimi. Nefi e filloi analin 

e tij duke na treguar se shumë profetë predikuan dhe 

i paralajmëruan njerëzit për atë që do të ndodhte nëse 

nuk pendoheshin (shih 1 Nefi 1:4). Lexoni 1 Nefin 

1:5–7 dhe shenjoni në shkrimet tuaja të shenjta si u 

lut Lehi dhe për çfarë u lut ai. Lutja e Lehit ndaj Zotit 

tregon se ai e besonte atë që profetët po thonin.

Lexoni 1 Nefin 1:8–10 dhe qarkoni poshtë gjithçka që 

Lehi pa në vegim.

Perëndinë

Jezu Krishtin

Engjëjt

Dymbëdhjetë të tjerë

Lexoni 1 Nefin 1:11–12  dhe vini re se çfarë i ndodhi 

Lehit teksa lexonte librin që iu dha. Nëpërmjet këtij 

vegimi, Zoti e përgatiti më tej Lehin për të shërbyer 

mes popullit të Jerusalemit. Lexoni 1 Nefin 1:13 dhe 

vini re atë që iu mësua 

Lehit në lidhje me 

Jerusalemin. Ndërsa 

lexoni, e vini veten tuaj 

në vend të Lehit dhe 

përfytyroni se si do të 

ndiheshit, nëse Zoti ju 

thoshte se këto gjëra do 

t’i ndodhnin shtëpisë 

dhe qytetit tuaj.

Paralajmërimi rreth shka-

tërrimit të popullit dhe 

qytetit të tij, do të ketë qenë në mënyrë të dukshme 

shumë i vështirë për Lehin. Sidoqoftë, lexoni 1 Nefin 

1:14–15 dhe zbuloni përse u gëzua Lehi, edhe pse pa 

që Jerusalemi do të shkatërrohej.

 3. Shkruajini mendimet tuaja për pyetjen vijuese në dita-
rin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta: Si mund të 

ketë ndikuar përvoja e Lehit te 1 Nefi 1:5–15 në dëshirën e tij për 
t’u dhënë mësim njerëzve dhe për t’i ftuar ata të pendohen?

Pasi u paralajmërua për shkatërrimin e Jerusalemit, 

Lehi i tregoi popullit të Jerusalemit atë që ai kishte 

mësuar. Ai i paralajmëroi ata se do të shkatërroheshin, 

nëse nuk pendoheshin. Lexoni 1 Nefin 1:18–20 dhe 

gjeni se si reaguan njerëzit e Jerusalemit. Përfytyroni 

sikur të ishit redaktor i një gazete dhe do t’ju duhej të 

shkruanit një titull për 1 Nefin 1:18–20. Cili do të ishte 

titulli juaj?   

 

Përsiatni për thënien e mëposhtme:

“Ashtu si profetët e lashtë, profetët e sotëm dëshmojnë 

për Jezu Krishtin dhe mësojnë ungjillin e Tij. Ata bëjnë 

të njohur vullnetin dhe cilësitë e vërteta të Perëndisë. 

Ata flasin me guxim dhe qartë, duke e dënuar mëkatin 

e duke na paralajmëruar për pasojat e tij. Nganjëherë, 

ata mund të frymëzohen që të profetizojnë për ngjarje 

të ardhshme, që kjo të na vlejë” (Të Vërtetë Ndaj Besimit: 

Një Referim për Ungjillin [2004], f. 133).

 4. Me vetë fjalët tuaja, shkruani një fjali në ditarin tuaj të 
studimit të shkrimeve të shenjta që përshkruan përgjegjë-

sinë e një profeti pavarësisht nga kundërshtimi që mund të hasë.

Teksa Nefi shkroi për përvojat e atit të tij në Jerusalem, 

ai i shtoi një mesazh lexuesit në mes të 1 Nefit 1:20, 

duke filluar me frazën “Por, vini re,Unë, Nefi, do t’ju 

tregoj . . .” Ky varg paraqet një temë që Nefi e theksoi 

gjatë gjithë shkrimit të tij. Nënvizojeni këtë temë te 

1 Nefi 1:20 dhe më pas lexoni te Moroni 10:3 duke kër-

kuar për një temë të ngjashme. (Moroni ishte i fundit 

nga profetët e Librit të Mormonit. Koha ndërmjet Nefit 

dhe Moronit ishte rreth 1.000 vjet.)

Vini re se në kapitullin e parë të Librit të  Mormonit, 

Nefi shpalli që ai do të na tregonte “mëshirat e 

dhembshura të Zotit” në shkrimet e tij (1 Nefi 1:20). 

Në kapitullin e fundit të Librit të Mormonit, Moroni 

na tha që të mbanim mend “sa i mëshirshëm ka qenë 

Zoti” (Moroni 10:3).

Nefi donte që ne të kuptonim pikërisht që 

nga fillimi i analit të tij se mëshirat e 
dhembshura të Zotit shtrihen tek ata 
që ushtrojnë besim në Të. Plaku 

Dejvid A. Bednar, i Kuorumit të Dymbë-

dhjetë Apostujve, shpjegoi se çfarë janë 

mëshirat e dhembshura të Zotit në jetën tonë. Qarkoji-

ni fjalët dhe frazat që përdori Plaku Bednar për të 

përshkruar se cilat janë “mëshirat e dhembshura të 

Zotit” teksa lexoni shpjegimin e tij:

“Mëshirat e dhembshura të Zotit janë bekimet tepër 

personale dhe individuale, forcë, mbrojtje, siguri, drej-

tim, dashamirësi, ngushëllim, mbështetje dhe dhuratat 
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shpirtërore, të cilat i marrim nga dhe nëpërmjet Zotit 

Jezu Krisht. . . .

. . . Mëshirat e dhembshura të Zotit nuk ndodhin 

rastësisht ose thjesht për koinçidencë. Besnikëria, 

bindja dhe përulësia ftojnë mëshirat e dhembshura 

në jetën tonë dhe shpesh është koha e zgjedhur nga 

Zoti që na lejon t’i kuptojmë dhe çmojmë këto bekime 

të rëndësishme” (“Mëshirat e Dhembshura të Zotit”, 

Ensign ose Liahona, maj 2005, f. 99–100; Konferenca e 

Përgjithshme, prill 2005, f.118).

 5. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përgjigjiuni pyetjes vijuese: Çfarë shembulli keni parë të 

shtrirjes së mëshirave të dhembshura që Zoti ka bërë në jetën 
tuaj apo në jetën e dikujt që ju njihni?

Filloni ose vazhdoni të kërkoni dhe shënoni në ditarin 

tuaj vetjak, mëshirat e dhembshura që Zoti ju ka shtrirë 

juve. Ndërsa e bëni këtë, ju do të jeni më të gatshëm të 

shihni bekimet që Perëndia ju ka shtrirë juve.

 6. Shkruani sa më poshtë në fund të detyrës së sotme, 
në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 1 Nefin 1 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe pikëpamje shtesë që do të doja t’i ndaja me 
mësuesin tim:

NJËSIA 2: DITA 2

1 Nefi 2
Hyrje
Njerëzit i përgjigjen zbulesës nga Perëndia në mënyra 

të ndryshme. Zoti e urdhëroi Lehin në një ëndërr që 

ta çonte familjen e tij në vendin e shkretë. Lamani dhe 

Lemueli mërmëritën kundër urdhrave të Perëndisë, 

ndërkohë që Nefi kërkoi një dëshmi miratuese. Kraha-

simi i reagimeve të tyre të ndryshme do t’ju ndihmojë 

të vendosni si ta përdorni lirinë tuaj të zgjedhjes kur i 

përgjigjeni udhëzimit të Zotit.

1 Nefi 2:1–7
Perëndia e urdhëron Lehin të niset për në vendin e shkretë
Përfytyroni sikur të ishit Lehi dhe Zoti do t’ju kërkonte 

juve dhe familjes suaj të linit shtëpinë tuaj dhe të gjitha 

zotërimet tuaja. Do t’ju duhej të ecnit për ditë të tëra 

dhe mund të merrnit rezerva ushqimore vetëm për të 

mbështetur nevojat e familjes suaj. Mendoni se si do t’i 

përgjigjeshit një kërkese të tillë.

Lexoni 1 Nefin 2:1–6 dhe shikoni për rrethanat që çuan 

në largimin e Lehit dhe të familjes së tij për në vendin 

e shkretë.

Përse njerëzit “kërkuan të merrnin jetën [e Lehit]”? 

(shih 1 Nefi 2:1).   

 

Çfarë e urdhëroi Zoti Lehin të bënte? (shih 1 Nefi 2:2).  

  

 

Lehi është një shembull i parimit të ungjillit se  kur 
jemi besnikë dhe të bindur, Zoti do të na ndihmojë 
në kohë sprove.

 1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, për-
gjigjiuni pyetjes vijuese për 1 Nefin 2:4: Çfarë mund të më-

soni nga zgjedhjet e Lehit se çfarë të merrni dhe çfarë të lini prapa?

Për t’ju ndihmuar që ta kuptoni më mirë gjeografinë e 

udhëtimit të Lehit, shqyrtoni hartën në fund të mësimit.

Lexoni 1 Nefin 2:7 dhe vini re se çfarë bëri Lehi pasi 

u largua me familjen e tij për të udhëtuar në vendin e 

shkretë. Çfarë fjale mund të përdorni për të përshkruar 

një tipar të rëndësishëm karakteri që shfaqi Lehi?  

 

1 Nefi 2:8–14
Lamani dhe Lemueli mërmërisin kundër të atit
Të katër bijtë e Lehit bënë të njëjtin udhëtim, por e 

bënë atë me qëndrime të ndryshme ndaj urdhërimeve 

të Perëndisë.

Studioni 1 Nefin 2:8–10 dhe qarkoni fjalët lumë dhe 

luginë.

 2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani mendimet tuaja për pyetjen vijuese: Si mendoni 

ju, çfarë u përpoq t’u mësonte Lehi Lamanit dhe Lemuelit, duke i 
krahasuar ata me një lumë dhe një luginë?
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Lexoni 1 Nefin 2:11–14 dhe gjeni arsyet përse Lamani 

dhe Lemueli mërmëritën kundër të atit. (Shënim: Fjala  

kokëfortësi do të thotë kryeneçësi dhe krenari.)

Një arsye pse Satani nxit mërmëritjen është që t’i pen-

gojë njerëzit të ndjekin profetët e gjallë, udhëheqësit e 

frymëzuar dhe prindërit. Plaku H. Ros Uorkman, i Të 

Shtatëdhjetëve, foli për mërmëritjen. Ai tha se “mër-

mëritja përbëhet nga tre hapa, secili duke çuar te hapi 

tjetër, në një shteg që zbret drejt mosbindjes”.

Së pari, kur njerëzit mërmërisin, ata 

përdorin gjykimin e tyre dhe fillojnë t’i 

vënë në dyshim mësimet e profetëve të 

gjallë. “Ata [dyshojnë] fillimisht në vetë 

mendjen e tyre dhe më pas i [rrënjosin] 

dyshimet në mendjet e të tjerëve.”

Së dyti, ata që mërmërisin, fillojnë të “arsyetojnë dhe 

ta justifikojnë veten nga të bërit e asaj që ata [janë] 

udhëzuar të bëjnë. . . . Në këtë mënyrë, ata [krijojnë] 

një justifikim për mosbindjen.

Hapi i tretë pason në mënyrë të pashmangshme: plo-

gështia në ndjekjen e urdhërimit të Mësuesit [shih DeB 

58:29]. . . .

Unë ju ftoj të përqendroheni tek urdhërimi që është 

dhënë nga profetët e gjallë, që ju shqetëson më shumë. 

A e vini në dyshim nëse urdhërimi është i zbatueshëm 

për ju? A gjeni me lehtësi justifikime përse ju nuk mund 

të pajtoheni tani me urdhërimin? A ndiheni të zemëru-

ar ose të nervozuar me ata që jua kujtojnë urdhërimin? 

A jeni të ngadaltë në mbajtjen e tij? Ruhuni nga dina-

këria e kundërshtarit. Ruhuni nga mërmëritja” (“Be-

ware of Murmuring”, Ensign, nëntor 2001, f. 85–86).

3. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Çfarë mund të bëni nëse e gjeni 

veten duke mërmëritur (duke u ankuar) për një urdhërim apo 
standard të Kishës?

1 Nefi 2:16–19
Nefi kërkon kuptueshmëri nga Zoti
Lexoni 1 Nefin 2:16, 19 dhe shenjoni se çfarë donte 

Nefi dhe çfarë bëri ai që e çoi atë të pranonte urdhëri-

met e Zotit të dhëna përmes atit të tij. Edhe pse Nefi 

nuk mërmëriti, Përsiatni se si ajo që ai shkroi te 1 Nefi 

2:16 për zbutjen e zemrës së tij nga Zoti, lë të kuptojë 

se largimi nga Jerusalemi mund të ketë qenë i vështirë 

edhe për të.

4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
tregoni një shembull të një rasti kur, sikurse Nefi, ju i 

thirrët Atit Qiellor dhe përjetuat zbutje të zemrës suaj përmes 
Shpirtit, ose të një rasti kur morët dëshmi për diçka që tha Zoti.

Përvoja e Nefit na mëson parimin vijues të ungjillit: 

Kur i thërrasim Perëndisë, Ai mund t’i zbutë zem-
rat tona që t’u besojmë fjalëve të Tij.

Lexoni 1 Nefin 2:17–18 dhe përcaktoni dëshirat dhe 

veprimet e Nefit pasi Zoti e zbuti zemrën e tij. Mendo-

ni se çfarë mund të mësoni nga reagimet e ndryshme 

të Nefit, Samit, Lamanit dhe Lemuelit. Sa vijon është 

një e vërtetë e rëndësishme: Kur ne e themi atë që 
kemi mësuar nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë, të tje-
rët mund t’i besojnë fjalët tona.

5. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta për një rast kur fjalët e dikujt ju bënë që ta beso-

nit fjalën e Perëndisë, ashtu si Sami i besoi Nefit.

Mendoni për dikë të cilit mund t’i tregoni diçka që 

Shpirti ju ka ndihmuar të mësoni dhe të ndieni së 

është e vërtetë. Mund të jetë një mik, një anëtar i fa-

miljes tuaj, një udhëheqës Kishe apo një mësues. Gjeni 

mundësinë këtë javë për të biseduar me atë person dhe 

për ta dhënë atë dëshmi.

1 Nefi 2:20–24
Zoti e siguron Nefin se ai do të përparojë nëpërmjet bindjes 
së tij
Gjeni dhe shenjoni premtimin që përmbahet te 1 Nefi 

2:20–21. Ky premtim haset 34 herë gjatë gjithë Librit të 

Mormonit. Gjatë studimit tuaj të Librit të Mormoni ju 

do të shihni se si fjalët e Zotit thënë Nefit u përmbu-

shën plotësisht. Përfundojeni mësimin e sotëm duke 

lexuar 1 Nefin 2:22–24.

Perëndia i bekon ata që janë të bindur dhe  besnikë. 
Përsiatni për nivelin tuaj të bindjes në mbajtjen e 
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VDeti Mesdhe

Ishmaeli vdiq  
në një vend  
“i cili ishte 
quajtur Nahom” 
(1 Nefi 16:34)

“Ne udhëtuam 
pothuajse drejt 
lindjes që nga 
ajo kohë e tutje” 
(1 Nefi 17:1)

“Në kufijtë pranë Detit  
të Kuq” (1 Nefi 16:14)

“Pak a shumë në një drejtim 
jug-juglindje” (1 Nefi 16:13)

“Afër kufijve pranë bregut  
të Detit të Kuq” (1 Nefi 2:5)

Begati (?)

Deti i Kuq

Shkretëtira 
Arabe

Jerusalemi

Oqeani Indian

Gjiri Persik

Deti i Vdekur

Deti i Galilesë
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urdhërimeve të Perëndisë. Cila është një mënyrë që ju 

mund të jeni më të bindur? Ndiqini plotësisht nxitjet që 

merrni nga Shpirti.

 6. Shkruani sa më poshtë në fund të detyrave të sotme, 
në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 1 Nefin 2 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe pikëpamje shtesë që do të doja t’i ndaja me 
mësuesin tim:

NJËSIA 2: DITA 3

1 Nefi 3–4
Hyrje
Zoti e urdhëroi Lehin që t’i dërgonte bijtë e tij sërish 

në Jerusalem, për t’i marrë Labanit fletët prej tunxhi. 

Ndërkohë që Lamani dhe Lemueli nuk e kuptuan më-

nyrën se si do ta përmbushnin këtë urdhër, Nefi pati 

besim se Zoti do të siguronte një mënyrë për ta për-

mbushur atë që Ai kërkoi. Pavarësisht vështirësive të 

përsëritura, Nefi ngulmoi me besnikëri në bërjen e asaj 

që Zoti kishte kërkuar. Si rezultat, ai u udhëhoq nga 

Shpirti i Shenjtë dhe i mori fletët me sukses. Përvoja 

e Nefit tregon se bindja e vazhdueshme na kualifikon 

për ndihmën e Zotit në situata të vështira.

1 Nefi 3:1–9, 19–20
Bijtë e Lehit kthehen në Jerusalem
A jeni përballur ndonjëherë me një situatë të vështirë 

dhe e keni pyetur veten se si do të zgjidhej? Mësimi i 

sotëm mund t’ju ndihmojë ta forconi besimin dhe ven-

dosmërinë tuaj për të qenë i bindur, teksa përballeni 

me situata të vështira. Filloni duke lexuar 1 Nefin 3:1–6 

dhe nënvizoni në shkrimet tuaja të shenjta urdhrin 

që Zoti i dha Lehit për t’u përmbushur nga bijtë e tij. 

Gjithashtu vini re ndryshimin në mënyrën se si Lamani 

dhe Lemueli reaguan ndaj urdhrit të Zotit, në krahasim 

me reagimin e Nefit.

Për të kuptuar vështirësinë e asaj që Zoti urdhëroi, 

është e dobishme të dimë se distanca nga Jerusalemi 

për në Detin e Kuq (Gjiri i Akabës) është rreth 290 

kilometra përmes një vendi të nxehtë, të thatë, të mbu-

shur me shumë hajdutë. Lehi dhe familja e tij kishin 

bërë një udhëtim treditor përtej kësaj pike (shih 1 Nefi 

2:5–6) dhe tani Zoti po thoshte se bijtë e tij duhej të 

ktheheshin në Jerusalem. Lexoni 1 Nefin 3:7–8 dhe 

gjeni arsyen që dha Nefi për gatishmërinë e tij për t’iu 

bindur urdhrit të Zotit.

Nefi dëshmoi për parimin që nëse vërtet do të bëjmë 
atë që Zoti urdhëron, atëherë Ai do të përgatitë një 
udhë që ne ta plotësojmë atë. Ndërsa vazhdoni ta 

studioni 1 Nefin 3, mendoni rreth asaj se si shembulli i 

kurajës dhe i vendosmërisë së Nefit, mund t’ju frymë-

zojë të jeni më të bindur dhe të tregoni besim më të 

madh te Zoti. Kushtojini vëmendje të veçantë mënyrës 

se si reagoi Nefi ndaj vështirësive. Megjithëse Nefi do 

të haste vështirësi ndërsa ai dhe vëllezërit e tij përpi-

qeshin të merrnin fletët prej tunxhi, ai zgjodhi të mos 

mërmëriste (shih 1 Nefi 3:6).

Fletët prej tunxhi përmbanin “analin e judenjve” 

(1 Nefi 3:3), të cilat ishin shkrimet e tyre të shenjta. Ato 

përmbanin disa nga shkrimet dhe informacionin që 

aktualisht gjenden në Dhiatën e Vjetër, si edhe shkrime 

të tjera profetike. Lexoni 1 Nefin 3:19–20 dhe nënvizoni 

se çfarë përmbanin fletët prej tunxhi, që i bëri ato kaq të 

rëndësishme për familjen dhe pasaardhësit e Lehit.

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë –  1 Nefi 3:7
Lexoni 1 Nefin 3:7 tri herë (ju mund të dëshironi 

ta ndryshoni mënyrën si e lexoni atë: me zë ose 

në heshtje). Mbyllini shkrimet tuaja të shenjta dhe 

përpiquni të shkruani përgjigje për pyetjet vijuese, pa e 

parë vargun:

• Kujt po i fliste Nefi?   

 

• Çfarë u zotua Nefi se do të bënte?   

 

• Çfarë dinte Nefi se do të bënte Zoti?   

 

Hapini shkrimet tuaja të shenjta dhe rishikoni vargun 

1 Nefi 3:7 dhe përgjigjet tuaja.

Profeti Jozef Smith tha: “E bëra këtë rregullin tim: Kur 

Zoti urdhëron, bëje atë” (në History of the Church, 2:170). 

Merreni parasysh ta shkruani këtë thënie në shkrimet 

tuaja të shenjta pranë vargut 1 Nefi 3:7.

1 Nefi 3:10–31
Labani vjedh pronën e Lehit dhe përpiqet të vrasë Nefin 
dhe vëllezërit e tij
Perëndia na bekon në mënyra të ndryshme kur ne u 

bindemi urdhërimeve të Tij. Përvoja e Nefit në marrjen 

e fletëve prej tunxhi e mbështet dëshminë e tij se Pe-

rëndia siguron një mënyrë që fëmijët e Tij t’i përmbu-

shin urdhërimet e Tij (shih 1 Nefi 3:7). Përdorni tabelën 

e mëposhtme për të studiuar dy përpjekjet e para të 

bijve të Lehit për të marrë fletët prej tunxhi. Shkruajeni 
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përgjigjen për pyetjet në kolonën për secilën orvatje, 

ose ju mund ta përfundoni këtë detyrë në ditarin tuaj 

të studimit të shkrimeve të shenjta.

Shënim: Në kohën e Nefit, hedhja e shortit (shih 1 Nefi 

3:11) ishte një mënyrë e zakonshme për të bërë një 

zgjedhje. Duke hedhur short, Nefi dhe vëllezërit e tij po 

kërkonin udhëheqjen e Zotit për përmbushjen e urdhë-

rimit për të marrë fletët prej tunxhi (shih Fjalët e Urta 

16:33; Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Short”).

Pyetje Orvatja e Parë 
(1 Nefi 3:10–18)

Orvatja e Dytë 
(1 Nefi 3:21–31)

 1. Kush shkoi?

 2. Çfarë bënë 
ata?

 3. Si reaguan 
vëllezërit 
pasi dështoi 
orvatja?

 1. Pas përpjekjes së tyre të parë për të marrë fletët prej 
tunxhi, Nefi dhe vëllezërit e tij ishin “jashtëzakonisht të 

brengosur” (1 Nefi 3:14). Rishikoni 1 Nefin 3:15–16 dhe në dita-
rin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta përshkruani se si ishte 
i ndryshëm reagimi i Nefit në dështimin e parë, nga ai i vëllezërve 
të tij.

 2. Pas përsiatjes për orvatjen e dytë (shih 1 Nefi 3:21–
31), përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 

të shkrimeve të shenjta: Në çfarë mënyrash, zemërimi, mërmëritja 
dhe mosbesimi, na pengojnë që t’ia vëmë veshin Perëndisë?

1 Nefi 4:1–26
Nefi merr fletët prej tunxhi
Gjeni pyetjet që bënë Lamani dhe Lemueli te 1 Nefi 

3:31. Nëse do të ishit Nefi, si do t’u përgjigjeshit pyetje-

ve të tyre? Lexoni 1 Nefin 4:1–3, duke kërkuar përgji-

gjet e Nefit për pyetjet e vëllezërve të tij. Si mendoni ju, 

përse Nefi zgjodhi shembullin e Moisiut dhe të Detit 

të Kuq për t’iu përgjigjur pyetjeve të tyre? Shkruani një 

frazë nga përgjigjja e Nefit ndaj vëllezërve të tij, që ju e 

gjeni lartësuese:   

 

Edhe Moisiu kishte përballuar një detyrë në dukje të 

pamundur, kur iu tha se duhej t’i nxirrte bijtë e Izraelit 

nga Egjipti. Pavarësisht orvatjeve të përsëritura, ai nuk 

qe në gjendje ta bindte faraonin që t’i lironte izraelitët. 

Megjithatë, Moisiu ngulmoi në bërjen e asaj që Zoti e 

urdhëroi, dhe Zoti siguroi një mënyrë që ai t’i çlironte 

izraelitët.

Nefi e zbatoi shembullin e Moisiut për rrethanat e tij 

vetjake dhe ishte i sigurt se Perëndia do të përgatiste 

një udhë edhe për të që, në një farë mënyre, ai t’i merr-

te fletët prej tunxhi. Ndërsa studioni pjesën e mbetur 

të rrëfimit, kërkoni rezultatet e këmbënguljes dhe 

vendosmërisë së Nefit për të qenë i bindur pavarësisht 

nga pengesat fillestare.

A ju është dashur ndonjëherë të bëni diçka apo jeni 

ndier të frymëzuar për të bërë diçka dhe prapë të mos e 

dini menjëherë përse, kur dhe si? Presidenti Harold B. 

Li vuri re se shpesh në këto situata, ne “duam ta sho-

him fundin që nga fillimi”, përpara se ta ndjekim vërtet 

drejtimin e Zotit, dhe ai ofroi këshillën e mëposhtme: 

“Ti duhet të mësosh të ecësh deri te skaji i dritës dhe 

pastaj për pak hapa në errësirë; atëherë drita do të 

shfaqet dhe do të të tregojë udhën përpara teje” (cituar 

në Boyd K. Packer, “The Edge of the Light”, BYU Today, 

mars 1991, f. 23).

Lexoni 1 Nefin 4:4–7 dhe gjeni se si Nefi eci me besim 

në brendësi të errësirës (të panjohurës).

Çfarë është domethënëse rreth frazës “Megjithatë, 

vazhdova të ecja” (1 Nefi 4:7)?   

 

 3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përshkruani një situatë në të cilën një të riu ose të reje 

mund t’i kërkohet të bëjë diçka apo të mund të udhëhiqet nga 
Shpirti i Shenjtë për të bërë diçka dhe të mos e dijë që më parë 
se cili do të jetë përfundimi. Ndoshta ka një rast kur shkuat për-
para me besim pa e ditur që më parë se si ose kur do t’ju ndih-
monte Perëndia. Nëse është kështu, shënojeni përvojën në ditarin 
tuaj. Ju mund të dëshironi ta tregoni atë në klasë.
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Nefi mësoi përse, kur dhe si do ta ndihmonte Zoti që 

të plotësonte urdhërimin për të marrë fletët vetëm 

pasi ai e lejoi Frymën e Shenjtë që ta drejtonte atë dhe 

pasi ai vendosi të shkonte përpara me besim. Lexoni 

1  Nefin 4:8–26 dhe vini re se si Zoti e ndihmoi atë të 

merrte fletët prej tunxhi.

 4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
renditni arsyet që Shpirti i dha Nefit për ta vrarë Labanin 

(shih 1 Nefi 4:8–13).
 5. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Çfarë keni mësuar nga përpjekja 

e fundit e Nefit për të marrë fletët prej tunxhi, që mund t’ju ndih-
mojë t’ua dilni mbanë sfidave që hasni ose që do të përballoni në 
jetën tuaj?
Kur përballeni me çaste në jetën tuaj që nuk e dini si, 

përse dhe kur, kujtoni parimin që ilustron përvoja e 

Nefit: Kur ushtrojmë besim te Perëndia dhe për-
piqemi të bëjmë atë që kërkon Ai, edhe kur nuk 
mund ta shohim përfundimin, Ai do të na drejtojë 
nëpërmjet ndikimit të Frymës së Shenjtë.

Komente dhe Informacion për Rrethanat
Urdhri për të Vrarë Labanin
Profeti Jozef Smith dha mësim se është Zoti që vendos 

standardin për të drejtën dhe të gabuarën: “Perëndia 

tha: ‘Nuk do të vrasësh’ [Eksodi 20:13]; në një rast 

tjetër Ai tha: ‘Do të vendosësh shfarosjen’ [Ligji i 

Përtërirë 20:17]. Ky është parimi sipas të cilit drejtohet 

qeverisja e qiellit – me anë të zbulesës, të përshtatur 

sipas rrethanave në të cilat ndodhen bijtë e mbretërisë. 

Çfarëdolloj gjëje që Perëndia kërkon është e drejtë, 

pavarësisht se çfarë është, edhe pse mund të mos e 

shohim arsyen për të deri shumë kohë pasi të ndodhin 

ngjarjet. Nëse kërkojmë së pari mbretërinë e Perëndisë, 

të gjitha gjërat e mira do të na shtohen” (në History of 

the Church, 5:135).

Mund të na ndihmojë të kuptojmë përse Zoti i kërkoi 

Nefit që ta vriste Labanin, kur marrim parasysh sa vi-

jon: Zoti i kishte dhënë Labanit të paktën dy mundësi 

për t’i dhënë vullnetarisht fletët prej tunxhi, por Labani 

“nuk do t’i dëgjonte urdhërimet e Zotit” (1 Nefi 4:11). 

Labani ishte gënjeshtar e hajdut dhe kishte kërkuar të 

vriste Lamanin dhe të katër bijtë e Lehit, gjë e cila, nën 

ligjin e Moisiut, dënohej me vdekje (shih Eksodi 21:14). 

Zoti e dinte se ishte thelbësore për Lehin dhe pasar-

dhësit e tij që ta kishin analin e shkrimeve të shenjta, 

edhe nëse duhej “të mbaro[nte] një njeri” (1 Nefi 4:13) 

që ajo të ndodhte.

Fletët prej tunxhi jo vetëm që i bekuan njerëzit dhe 

kombet e Librit të Mormonit, por gjithashtu ruajtën 

dhe siguruan mësimet e profetëve të lashtë për kohën 

tonë, kur disa nga shkrimet u kopjuan në fletët e arta 

prej të cilave u përkthye Libri i Mormonit (të tilla si 

citime nga Isaia dhe alegoria e Zenosit). Nëpërmjet 

Librit të Mormonit, ato mësime nga fletët prej tunxhi 

kanë bekuar dhe vazhdojnë të bekojnë jetën e milio-

nave njerëzve dhe kombet e botës. Në fund të fundit, 

e gjithë kjo qe në rrezik kur Nefi qëndroi mbi Labanin 

dhe ndoqi zërin e Shpirtit.

Presidenti Ezra Taft Benson sugjeroi “tri prova të 

shkurtra” që të na ndihmojnë për t’iu shmangur të 

qenit të mashtruar gjatë situatave të vështira:

“1. Çfarë kanë për të thënë veprat stan-

darde rreth saj? ‘Përmbahuni ligjit dhe 

dëshmisë! Në rast se një popull nuk flet 

në këtë mënyrë, kjo do të thotë se ai nuk 

ka dritë’, tha Isaia. (Isaia 8:20.) . . .

Ne duhet t’i studiojmë me zell shkrimet 

e shenjta. Me rëndësi të veçantë për ne janë Libri i 

Mormonit dhe Doktrina e Besëlidhje. . . .

2. Udhëzuesi i dytë është: çfarë kanë për të thënë 

Presidentët e ditëve të mëvonshme të Kishës lidhur me 

çështjen – veçanërisht Presidenti i gjallë? . . .

Ka vetëm një njeri mbi tokë sot që flet për Kishën. 

(Shih DeB 132:7; 21:4.) Ai njeri është Presidenti [i 

Kishës]. Për shkak se ai na jep fjalën e Zotit sot, fjalët e 

tij kanë një rëndësi madje më të drejtpërdrejtë sesa ato 

të profetëve të vdekur. Kur flet nën ndikimin e Frymës 

së Shenjtë, fjalët e tij janë shkrim i shenjtë. (Shih DeB 

68:4.) . . .

Presidenti mund të flasë për çfarëdo çështje që ai e 

ndien se është e nevojshme për shenjtorët. . . .

3. Prova e tretë dhe përfundimtare është Fryma e 

Shenjtë – prova e Shpirtit. Nëpërmjet atij Shpirti ne 

‘. . . mund të di[më] të vërtetën e të gjitha gjërave’. 

(Moroni 10:5.) Kjo provë mund të jetë plotësisht 

frytdhënëse vetëm nëse kanalet e komunikimit të një 
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njeriu me Perëndinë janë të pastra e të virtytshme dhe 

të zhbllokuara nga mëkati” (në Conference Report, 

tetor 1963, f. 16–17).

6. Shkruani sa vijon në fund të detyrës së sotme, në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 1 Nefin 3–4 dhe e kam përfunduar këtë më-
sim më (data).

Pyetje, mendime dhe pikëpamje shtesë që do të doja t’i ndaja me 
mësuesin tim:

NJËSIA 2: DITA 4

1 Nefi 5–6; 9
Hyrje
Gruaja e profetit Lehi, Saria, pati frikë se bijtë e saj nuk 

do të ktheheshin nga Jerusalemi. Lehi e ngushëlloi atë 

duke i shprehur besimin e tij te Zoti. Kur bijtë e saj u 

kthyen të sigurt me fletët prej tunxhi, Saria fitoi një 

dëshmi më të fortë për dorën e Perëndisë në drejtimin 

dhe ruajtjen e familjes së saj. Teksa Lehi i studionte 

fletët prej tunxhi, ai “u mbush me Shpirtin dhe filloi 

të profetizonte në lidhje me farën e tij” (1 Nefi 5:17). 

Ndërsa e studioni këtë mësim, mendoni për studimin 

tuaj vetjak të shkrimeve të shenjta dhe çfarë mund të 

bëni për të marrë fuqinë që vjen nga hetimi i fjalës së 

Perëndisë.

1 Nefi 5:1–9
Bijtë e Lehit kthehen të sigurt në familjen e tyre në vendin 
e shkretë
Udhëtimi i vajtjes dhe i kthimit nga Jerusalemi ndoshta 

u mori Nefit dhe vëllezërve të tij disa javë. Mendoni 

për një rast kur një vëlla, motër, prind ose dikush tjetër 

që ju njihni, u largua nga shtëpia për një periudhë të 

gjatë kohore – të tillë si mision, shkollë apo shërbim 

ushtarak. Çfarë shqetësimesh apo meraku patët (ose 

çfarë shqetësimesh mendoni se mund të ketë një 

prind) kur u ndatë nga njerëzit e dashur për një kohë 

të gjatë? Lexoni 1 Nefin 5:1–3 dhe përcaktoni shqetësi-

met që Saria i shprehu Lehit në lidhje me udhëtimin e 

kthimit të bijve të saj në Jerusalem.

Studioni 1 Nefin 5:4–6 dhe kërkoni se si Lehi iu për-

gjigj shqetësimeve të Sarias.

1. Në ditarin tuaj të 
studimit të shkrimeve të 

shenjta, rishprehni me vetë fja-
lët tuaja përgjigjen e Lehit ndaj 
gruas së tij.

Reflektoni për pyetjet që 

vijojnë:

• Çfarë ju bën përshtyp-

je rreth mënyrës se si 

reagoi Lehi ndaj shqetë-

simeve të Sarias?

• Si i shfaqin fjalët e  

Lehit besimin dhe 

kurajën e fituar nga 

zbulesat që Perëndia i 

kishte dhënë atij?

Sipas 1 Nefit 5:6, çfarë ndikimi pati dëshmia e Lehit te 

Saria?  

Dy të vërteta që mund të mësojmë nga kjo përvojë e 

Lehit dhe Sarias janë se Zoti mund të na bekojë me 

siguri, ndërsa e ndjekim frymëzimin e Tij, dhe se ne 

mund t’i ngushëllojmë dhe forcojmë të tjerët kur e 

shprehim besimin tonë në Perëndinë.

2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përshkruani një rast kur ju e ndiet sigurinë ngushëlluese 

të Perëndisë gjatë një kohe të vështirë, kur dhatë dëshminë tuaj 
për të ngushëlluar dhe forcuar dikë tjetër, apo kur u ngushëlluat 
dhe u forcuat nga fjalët e besimit të dikujt tjetër.

Lexoni 1 Nefin 5:7–9, duke kërkuar për ndikimin që 

pati kjo përvojë në besimin e Sarias.

• Çfarë mësoi Saria nga kjo përvojë?  

3. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Në ç’mënyrë është e ngjashme 

dëshmia e Sarias te 1 Nefi 5:8 me dëshminë e Nefit te 1 Nefi 3:7?

1 Nefi 5:10–22 
Lehi heton fletët prej tunxhi
Nefi dhe vëllezërit e tij kishin rrezikuar jetën e tyre, 

kishin sakrifikuar pasurinë e familjes së tyre, kishin 

udhëtuar larg dhe ishin mbrojtur në mënyrë hyjnore 

gjatë udhëtimit të tyre për të marrë fletët prej tunxhi. 

Në qoftë se do të ishit një anëtar i familjes së Lehit, si 

do ta kishin ndikuar përpjekjet e tyre qëndrimin tuaj 

për studimin e asaj që ishte në fletët prej tunxhi?

Një mënyrë për t’i kuptuar 
shkrimet e shenjta është t’i 
rishprehni parimet me vetë 
fjalët tuaja. Ose me shkrim 
ose me gojë, rishprehja e asaj 
që lexoni, do t’ju ndihmojë t’i 
kuptoni më mirë të vërtetat 
që përmbahen në shkrimet e 
shenjta. Ajo gjithashtu siguron 
mundësinë që Shpirti i Zotit të 
dëshmojë për të vërtetat.

Rishprehja me 
Vetë Fjalët Tuaja
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Pasi bijtë e tij u kthyen të sigurt, Lehi filloi të heton-

te përmbajtjen e fletëve prej tunxhi. Lexoni 1 Nefin 

5:11–14 dhe nënvizoni atë që përmbanin fletët prej 

tunxhi.

Lexoni 1 Nefin 5:17–20, për të gjetur se si ndikoi te 

Lehi studimi i fletëve prej tunxhi. Bazuar në atë mësoni 

në këto vargje, si do ta përfundonit shprehjen e parimit 

të mëposhtëm? (shih 1 Nefi 5:17): Kur hetojmë shkri-
met e shenjta, ne mund të jemi  

 

Plaku Robert D. Hejls i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve pohoi këtë të vërtetë:

“Kur dëshirojmë të flasim me Perëndinë, ne lutemi. 

Dhe kur dëshirojmë që Ai të na flasë, ne hetojmë 

shkrimet e shenjta; pasi fjalët e Tij janë thënë përmes 

profetëve të Tij. Ai atëherë do të na mësojë ne, ndërsa 

dëgjojmë nxitjet e Shpirtit të Shenjtë.

Nëse nuk e keni dëgjuar zërin e Tij t’ju flasë kohët e 

fundit, kthehuni me shikim të ri dhe dëgjim të ri në 

shkrimet e shenjta. Ato janë shpëtimi ynë shpirtëror” 

(“Shkrimet e Shenjta: Fuqia e Perëndisë për Shpëtimin 

Tonë”, Ensign ose Liahona, nëntor 2006, f. 26–27).

 4. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta për një rast kur ju i hetuat shkrimet e shenjta dhe 

e ndiet Shpirtin e Zotit.

Lexoni 1 Nefin 5:21–22 dhe kërkoni se përse fletët 

ishin “me vlerë të madhe” për Lehin dhe familjen e tij.

Shkoni te himni “As I search the Holy Scriptures” 

[“Kur Hetoj Shkrimet e Shenjta”] (Hymns, nr. 277) dhe 

vini re bekimet që mund të vijnë nëpërmjet hetimit 

të shkrimeve të shenjta. Reflektoni për leximin tuaj të 

përditshëm të shkrimeve të shenjta. Si mund të përmi-

rësoheni në studimin tuaj të shkrimeve të shenjta?   

 

Ka urtësi në studimin e shkrimeve të shenjta ndërsa 

udhëtojmë në vdekshmëri – vendi ynë i shkretë. Mbani 

mend se fletët prej tunxhi u morën nëpërmjet besimit 

e sakrificës dhe se, pa fletët prej tunxhi, Lehi dhe famil-

ja e tij nuk do t’i kishin marrë bekimet e nevojshme 

në udhëtimin e tyre (shih 1 Nefi 5:22). Teksa hetoni 

shkrimet e shenjta, ju mund të mbusheni me Shpirtin 

e Zotit dhe të merrni forcë dhe besim për të mbajtur 

urdhërimet e Tij.

1 Nefi 6:1–6 
Nefi shkruan për t’i bindur të gjithë që të vijnë te Jezu Krishti
Zgjidhni një libër në shtëpinë tuaj ose mendoni për një 

libër që njihni. Si mendoni ju, cili ishte qëllimi i autorit 

në shkrimin e atij libri? Si ju ndihmon njohja e qëllimit 

të autorit teksa lexoni?

Lexoni 1 Nefi 6:3–6 dhe nënvizoni qëllimin e Nefit në 

shkrimin e analit të tij. Fraza “Perëndia e Abrahamit, 

dhe Perëndia e Isakut, dhe Perëndia e Jakobit” (var-

gu 4) i referohet Jehovait, që është Jezu Krishti. Qëllimi 

i Nefit u vazhdua nga të gjithë ata, shkrimet e të cilëve 

gjenden në Librin e Mormonit: Një qëllim i Librit 
të Mormonit është që t’i bindë të gjithë njerëzit të 
vijnë te Jezu Krishti.

 5. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përshkruani se si të kuptuarit e qëllimit të Nefit në shkri-

min e analit të tij do të ndikojë në mënyrën se si e studioni Librin 
e Mormonit.

1 Nefi 9
Nefi bën dy lloje fletësh
Te 1 Nefi 9 (shih edhe kapitullin 6), Nefi shpjegoi se ai 

u urdhërua të bënte dy lloje analesh – këto njihen si 

fletët e vogla dhe fletët e mëdha të Nefit. Fletët e vogla 

duhej të përmbanin historinë e shenjtë të popullit të 

tij – shërbesën e profetëve dhe zbulesat e Zotit – dhe 

fletët e mëdha duhej të përmbanin historinë laike (shih 

1 Nefi 9:2–4). Nefi përdori frazat “këto fletë” dhe “fle-

tët e tjera” për t’iu referuar dy llojeve të fletëve që Zoti 

e kishte urdhëruar të bënte. Në anë të shkrimeve tuaja 

të shenjta pranë 1 Nefit 9, shkruani një shënim si ai që 

vijon, për t’ju ndihmuar të kujtoni se cilit grup fletësh 

po i referohej Nefi: “këto fletë” = fletët e vogla (të shenjta); 

“fletët e tjera” = fletët e mëdha (laike).

Ndërsa studioni Librin e Mormonit ju do të arrini të 

kuptoni përse Nefi mbajti dy lloje analesh. Nefi u frymë-

zua të bënte një përmbledhje, një variant të shkurtuar, 

të rrëfimit të atit të tij (që gjendet te 1 Nefi 1–8) në fletët 

e vogla. Pothuajse 1.000 vjet më vonë, profeti Mormon 

u drejtua nga Zoti që t’i përfshinte fletët e vogla të Nefit 

me fletët e arta (shih Fjalët e Mormonit 1:7). Të dy burrat 

nuk e dinin përse duhej të bënin atë që bënë (shih 

1 Nefi 9:5), por ata e ndoqën urdhrin e Zotit.
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 6. Ndërsa lexoni 1 Nefin 9 në studimin tuaj vetjak, re-
flektoni dhe shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkri-

meve të shenjta përse është e rëndësishme që t’i bindemi Zotit, 
edhe kur nuk i kuptojmë plotësisht arsyet e Tij.

 7. Shkruani sa vijon në fund të detyrës së sotme në dita-
rin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 1 Nefin 5–6 dhe 9 dhe e kam përfunduar këtë 
mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe pikëpamje shtesë që do të doja t’i ndaja me 
mësuesin tim:

NJËSIA 3: DITA 1

1 Nefi 7
Hyrje
Devotshmëria e plotë e Nefit ndaj Zotit tregohet te 

1 Nefi 7. Me vëllezërit e tij, ai iu bind urdhrit të Zotit 

për t’u kthyer në Jerusalem dhe për të sjellë me ta 

në vendin e shkretë Ishmaelin dhe familjen e tij. Në 

rrugën e kthimit për në vendin e shkretë, Lamani, Le-

mueli dhe disa vetë nga familja e Ishmaelit, u rebeluan 

kundër Nefit dhe donin të ktheheshin në Jerusalem. 

Kur e lidhën dhe kërkuan që ta vrisnin Nefin, ai u lut 

me besim, u çlirua nga Zoti dhe i fali sinqerisht ata që 

e kishin persekutuar atë. Ndërsa studioni këtë mësim, 

përsiatni se si ju mund t’u përgjigjeni besnikërisht 

urdhërimeve dhe vështirësive, ashtu siç bëri Nefi.

1 Nefi 7:1–5 
Zoti i urdhëron bijtë e Lehit që të kthehen në Jerusalem për 
Ishmaelin dhe familjen e tij
Mendoni për familjen tuaj dhe përsiatni përse familjet 

janë të rëndësishme në planin e Perëndisë.

Lexoni 1 Nefin 7:1–2 dhe zbuloni se për çfarë e urdhë-

roi Zoti Lehin që bijtë e tij duhej të bënin, dhe përse Ai 

dëshironte që ta bënin atë. (Mund të jetë e dobishme 

të dini se fjala farë te 1 Nefi 7:1 u referohet fëmijëve 

dhe pasardhësve).

Një nga të vërtetat që mësojmë nga këto vargje, është 

se  Zoti na urdhëron të martohemi dhe t’i rritim 
fëmijë Atij. Ndërsa e vazhdoni studimin tuaj të 1 Ne-

fit 7, bëjini vetes tuaj pyetjen përse martesa dhe familja 

janë aq të rëndësishme, saqë Zoti do ta urdhëronte 

Nefin dhe vëllezërit e tij t’i duronin ditët e shumta të 

udhëtimit të vështirë përmes vendit të shkretë për t’u 

kthyer në Jerusalem.

Nefi dhe vëllezërit e tij duke folur me familjen e Ishmaelit

Lexoni deklaratën vijuese nga “Familja: një Prokla-

matë drejtuar Botës” dhe gjeni se çfarë kanë deklaruar 

profetët e ditëve të tanishme për rëndësinë e martesës: 

“Ne, Presidenca e Parë dhe Këshilli i Dymbëdhjetë 

Apostujve të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të 

Ditëve të Mëvonshme, solemnisht shpallim se martesa 

midis një burri dhe një gruaje shugurohet nga Perëndia 

dhe se familja është thelbësore në planin e Krijuesit 

për të ardhmen e përjetshme të fëmijëve të Tij”. (Ensign 

ose Liahona, nëntor 2010, f. 129).

Ju mund të dëshironi të qarkoni frazën “Zotit” te 

1 Nefi 7:1. Mendoni se çfarë do të thotë ajo frazë në 

kohën tonë.

Kërkoni ide shtesë për rritjen e fëmijëve Zotit, ndërsa 

lexoni mësimin vijues nga “Familja: Një Proklamatë 

drejtuar Botës”:

“Ne deklarojmë se urdhërimi i Perëndisë për fëmijët 

e Tij që të shumohen dhe të mbushin tokën, mbetet i 

vlefshëm. . . .

. . . Prindërit kanë një detyrë të shenjtë për t’i rritur 

fëmijët e tyre me dashuri dhe drejtësi, për të plotësuar 

nevojat e tyre fizike dhe shpirtërore dhe për t’i mësuar 

ata ta duan e t’i shërbejnë njëri-tjetrit, të zbatojnë ur-

dhërimet e Perëndisë dhe të jenë qytetarë që u binden 

ligjeve kudo që jetojnë. Bashkëshortët dhe bashkë-

shortet – nënat dhe etërit – do të mbahen përgjegjës 

përpara Perëndisë për plotësimin e këtyre detyrimeve” 

(Ensign ose Liahona, nëntor 2010, f. 129).

Lexoni 1 Nefin 7:3–5, për të zbuluar se si i ndihmoi 

Zoti bijtë e Lehit që t’i përmbushnin urdhrat e Tij. Si e 

ndihmoi Zoti Ishmaelin dhe familjen e tij, që ta prano-

nin ftesën për t’iu bashkuar familjes së Lehit në vendin 

e shkretë?

 1. Kërkojuni prindërve tuaj, një udhëheqësi Kishe apo 
një mësuesi që të sugjerojnë tri mënyra se si të rinjtë sot 

mund të përgatiten për martesë dhe për t’i rritur fëmijë “Zotit”. 
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Shënojeni këshillën e tyre në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve 
të shenjta.

1 Nefi 7:6–15 
Nefi përpiqet t’i bindë vëllezërit e tij që ta vazhdojnë 
udhëtimin e tyre nëpër vendin e shkretë

Lexoni 1 Nefin 7:6–7 dhe 

zbuloni përse Lamani, 

Lemueli dhe disa vetë 

nga familja e Ishmaelit u 

rebeluan gjatë udhëtimit 

të tyre nëpër vendin e 

shkretë. Përfytyrojeni 

si do të ishte po të ishit 

Nefi në këtë situatë. 

Mendoni se çfarë do t’i 

thonit Lamanit e Lemue-

lit dhe familjes së Ishma-

elit, për t’u përpjekur që 

t’i bindnit ata ta vazh-

donin udhëtimin e tyre 

drejt tokës së premtuar.

Lexoni 1 Nefin 7:8–12 

dhe përcaktoni pyetjet 

që Nefi u bëri vëllezërve 

të tij, në përpjekje për t’i 

bindur ata të mos kthe-

heshin në Jerusalem. Cilat ishin tri të vërtetat që Nefi 

tha se vëllezërit e tij kishin harruar?

Përgjigjiuni pyetjeve më poshtë në ditarin tuaj të studi-

mit të shkrimeve të shenjta:

2. Si mund t’i kishte ndihmuar kujtimi i atyre tri të vërte-
tave Lamanin dhe Lemuelin për t’i qënë besnikë Zotit?
3. Renditni 4–5 bekime që ju keni marrë nga Zoti. Si 
mund t’ju ndihmojë të kujtuarit e asaj që Zoti ka bërë për 

ju, për të qënë besnikë në zgjedhjen për ta ndjekur Atë?
Lexoni 1 Nefin 7:13–15 dhe përcaktoni atë që tha Nefi 

se do t’i ndodhte Lamanit, Lemuelit dhe anëtarëve 

rebelues të familjes së Ishmaelit nëse do të ktheheshin 

në Jerusalem.

4. Shkruani një paragraf në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta se përse është thelbësore të kujtoni 

atë që ka bërë Zoti për ju dhe ta ndiqni udhëheqjen e Tij.

1 Nefi 7:16–22 
Zoti e çliron Nefin
Vazhdoni të përfytyroni se si do të ishte po të ishit në 

situatën e Nefit, ndërsa lexoni 1 Nefin 7:16. Çfarë do 

të bënit?

Studimi i shkrimeve të shenjta 
mund të bëhet më kuptim-
plotë nëse ju e përfytyroni 
në mendjen tuaj atë që po 
ndodh. Përfytyroni se si do të 
ndiheshit dhe vepronit nëse 
do të ishit pjesë e ngjarjes 
së përshkruar në shkrimet e 
shenjta. Kjo mund t’ju ndih-
mojë gjithashtu të kuptoni 
se si rrëfimet e shkrimeve 
të shenjta mund të jenë të 
ngjashme me situatat në jetën 
tuaj, dhe t’ju përgatitin për t’i 
zbatuar të vërtetat që ju më-
sojnë shkrimet e shenjta.

Përfytyrojini 
Shkrimet e Shenjta

Nefi u lut. Lexoni lutjen e tij te 1 Nefi 7:17–18 dhe 

përcaktoni se për çfarë u lut Nefi.

Vini re se si Nefi kërkoi të çlirohej “sipas besimit të [tij]”. 

Një mësim që marrim nga këto vargje, është se  Perën-
dia u përgjigjet lutjeve sipas besimit tonë. Të lutesh 

me besim do të thotë të lutesh me mirëbesim te Zoti 

dhe gjithmonë përfshin gatishmërinë për të vepruar.

Studiojeni thënien vijuese nga Plaku Dejvid A. Bednar, 

i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, në lidhje me 

lutjen e Nefit te 1 Nefi 7:17 dhe fuqinë e Shlyerjes për 

t’i ndryshuar zemrat tona. Nënvizoni çdo frazë që ju 

ndihmon të kuptoni rëndësinë e të qenit i gatshëm për 

të vepruar kur lutemi me besim.

“A e dini se për çfarë do të isha lutur, në 

qoftë se do të isha lidhur nga vëllezërit e 

mi? Lutja ime do të kishte përfshirë një 

kërkesë që diçka e keqe t’iu ndodhte 

vëllezërve të mi dhe do të kishte përfun-

duar me frazën ‘a do më lirosh nga duart 

e vëllezërve të mi’ ose me fjalë të tjera, ‘Të lutem më 

nxirr nga kjo ngatërresë, tani!’ Është veçanërisht 

interesante për mua që Nefi nuk u lut, siç do të isha 

lutur unë, që të ndryshoheshin rrethanat e tij. Në vend 

të kësaj, ai u lut për forcën që t’i ndryshonte rrethanat 

e tij. Dhe unë mund të sugjeroj se ai u lut në këtë 

mënyrë pikërisht sepse e dinte, e kuptoi dhe e kishte 

përjetuar fuqinë mundësuese të Shlyerjes së Shpëtim-

tarit. . . .

Vëllezër e motra, nënkuptimi i kësaj ngjarjeje për 

secilin prej nesh është shumë i qartë. Kur unë dhe ju 

arrijmë ta kuptojmë dhe ta përdorim fuqinë mundësu-

ese të Shlyerjes në jetën tonë personale, ne vërtet do 

të lutemi dhe do të kërkojmë forcë që të ndryshojmë 

rrethanat tona në vend që të lutemi që rrethanat tona 

të ndryshohen. Ne do bëhemi njerëz që ‘veprojnë’ më 

tepër sesa objekte ‘që pësojnë’ (2 Nefi 2:14)” (“ ‘In the 

Strength of the Lord’ (Fjalët e Mormonit 1:14;  Mosia 

9:17; Mosia 10:10; Alma 20:4)”, në Brigham Young 

University 2001–2002 Speeches [2002], f.124).

5. Përgjigjiuni një prej pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të 
studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Kur jeni lutur me besim në jetën tuaj dhe e keni dalluar për-
gjigjen e Zotit ndaj lutjes tuaj?
b. Si mund ta ndiqni shembullin e Nefit për t’u lutur dhe kërkuar 
forcë që t’i ndryshoni rrethanat tuaja, në vend që të luteni që 
rrethanat tuaja të ndryshohen?

Pasi Nefi u çlirua nga rripat, vëllezërit e tij dëshironin 

përsëri që ta sulmonin atë. Lexoni 1 Nefin 7:19–21 dhe 

përcaktoni se çfarë ju bën përshtypje rreth qëndrimit të 

Nefit. Mendoni për një situatë në vetë familjen tuaj që 

pati nevojë për falje. Merrni parasysh përse është kaq e 
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rëndësishme që anëtarët e familjes të jenë të gatshëm 

ta falin njëri-tjetrin.

6. Shkruani sa vijon në fund të detyrës së sotme, në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 1 Nefin 7 dhe e kam përfunduar këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe pikëpamje shtesë që do të doja t’i ndaja me 
mësuesin tim:

NJËSIA 3: DITA 2

1 Nefi 8
Hyrje
Te 1 Nefi 8 ne lexojmë për vegimin e Lehit për pemën 

e jetës. Ai ndjeu gëzim të madh kur mori nga fruta 

pemës, i cili simbolizon bekimet e Shlyerjes. Më pas ai 

pa grupe të ndryshme njerëzish që reaguan në mëny-

ra të ndryshme ndaj pemës dhe frutës së saj. Për t’ju 

ndihmuar që të përgatiteni për këtë mësim, ju mund 

të dëshironi të këndoni ose lexoni fjalët e himnit “The 

Iron Rod” [“Shufra e Hekurt”] (Hymns, nr. 274). Teksa 

e studioni këtë kapitull, përsiatni për mënyrën se si 

Shlyerja ju ka sjellë gëzim të madh dhe çfarë duhet të 

bëni tani e në të ardhmen për t’i marrë të gjitha beki-

met e saj. Përsiatni se ç’pengesa duhet të mposhtni për 

t’i marrë këto bekime.

1 Nefi 8:1–18 
Lehi merr nga fruta e 
pemës së jetës dhe e fton 
familjen e tij të bëjë të 
njëjtën gjë
Mendoni për një kohë 

në jetën tuaj kur e ndiet 

dashurinë e Zotit për 

ju personalisht. Merrni 

parasysh se si zgjedh-

jet që bëni ndikojnë në 

afërsinë tuaj me Zotin 

dhe në aftësinë tuaj për 

të ndier dashurinë e Tij. 

Ndërsa studioni 1 Ne-

fin 8, shikoni se çfarë ju mëson të bëni dhe çfarë duhet 

të shmangni për t’iu afruar më tepër Zotit dhe për ta 

ndier dashurinë e Tij më fuqishëm në jetën tuaj.

Presidenca e Parë na ka mësu-
ar se “himnet ftojnë Shpirtin e 
Zotit” dhe “krijojnë një ndje-
një nderimi” (Hymns, f. ix). 
Nëse të kënduarit apo dëgjimi 
i himneve është i papërshtat-
shëm ose i parehatshëm atje 
ku studioni, leximi i fjalëve të 
një himni ose ripërsëritja e tij 
në mendjen tuaj mund të jetë 
gjithashtu e dobishme.

Përfshini Muzikë 
në Studimin Tuaj

Lexoni 1 Nefin 8:2 dhe përcaktoni atë që përjetoi Nefi 

ndërsa ishte në vendin e shkretë. Lexoni 1 Nefin 8:5–

12, duke kërkuar atë që duket se është figura qendrore 

ose thelbi kryesor i ëndrrës së Lehit.

Pasi të keni dalluar figurën qendrore, renditni disa nga 

fjalët dhe frazat që përdori Lehi për ta përshkruar 

frutën te 1 Nefi 8:10–11.  

Zoti shpesh përdor objekte të njohura për ne si sim-

bole, për të na ndihmuar të kuptojmë të vërteta të 

përjetshme. Për t’ju ndihmuar të përcaktoni se çfarë 

përfaqësojnë pema dhe fruta në ëndrrën e Lehit, lexoni 

thënien vijuese nga Plaku Nil A. Maksuell, i Kuorumit 

të Dymbëdhjetë Apostujve: “Pema e jetës . . . është 

dashuria e Perëndisë (shih 1 Nefi 11:25). Dashuria e 

Perëndisë për fëmijët e Tij shprehet në mënyrën më të 

thellësishme, në dhuratën e Tij të Jezusit si Shëlbuesi 

ynë: ‘Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të 

vetëmlindurin’ (Gjoni 3:16). Të marrësh nga dashuria e 

Perëndisë është të marrësh nga Shlyerja e Jezusit dhe 

çlirimet [liri nga mposhtja ose mëkati] dhe gëzimet 

që mund të sjellë ajo” (“Lessons from Laman and 

Lemuel”, Ensign, nëntor 1999, f. 8).

Për t’ju ndihmuar të përcaktoni një parim të ungjillit 

që ilustrohet te 1 Nefi 8:10–12, nënvizoni në shkrimet 

tuaja të shenjta atë që bëri Lehi me frutën te 1 Nefi 

8:11 dhe nënvizoni rezultatet te 1 Nefi 8:12. Mendoni 

për mënyrat se si mund të “merrni” nga Shlyerja, ashtu 

si Lehi “mori” nga fruta.

Përvoja e Lehit tregon se ardhja te Jezu Krishti dhe 
marrja prej Shlyerjes së Tij sjell gëzim e lumturi.
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1. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Kur ju ka sjellë Shlyerja e Shpë-

timtarit gëzim dhe lumturi në jetën tuaj?

Përsiatni përse ne, ashtu si Lehi, duhet të dëshirojmë 

që familjet tona dhe miqtë tanë të përjetojnë bekimet 

e Shlyerjes pasi ne i kemi përjetuar ato. Lexoni 1 Nefin 

8:3–4, 13–18 dhe shihni se si reaguan anëtarët e famil-

jes së Lehit ndaj ftesës së Lehit për të marrë nga fruta e 

pemës së jetës.

Ne nuk mund të vendosim nëse të tjerët do të zgje-

dhin të marrin nga dashuria e Perëndisë. Megjithatë, 

ashtu si Lehi, ne mund t’i ftojmë dhe t’i inkurajojmë 

ata. Mendoni se si mund ta ftoni dhe inkurajoni dikë 

që ju e njihni, të vijë te Krishti dhe të marrë bekimet e 

Shlyerjes së Tij.

1 Nefi 8:19–35 
Lehi sheh suksesin e disave dhe dështimin e të tjerëve 
teksa ecin drejt pemës së jetës dhe marrin frutën
Më vonë te 1 Nefi ju do të lexoni se si Nefit iu tregua 

edhe vegimi i pemës së jetës. Ai shënoi atë që simbolet 

dhe figurat e vegimit duan të thonë. Përdoreni tabelën e 

mëposhtme për të përcaktuar simbolet dhe interpretimin 

e tyre. Kërkoni shkrimet tuaja të shenjta për ta përfun-

duar ushtrimin e mëposhtëm. Ju tashmë e keni studiuar 

dhe mësuar interpretimin e dy simboleve të para.

Simbol nga Ëndrra e Lehit Interpretimi i Simbolit i 
Dhënë Nefit

Pema (shih 1 Nefi 8:10; quhet 
pema e jetës te 1 Nefi 15:22)

Dashuria e Perëndisë  
(shih 1 Nefi 11:25)

Fruta e pemës  
(shih 1 Nefi 8:10–12)

Dhurata më e madhe e 
Perëndisë – bekimet e 
Shlyerjes së Jezu Krishtit 
(shih 1 Nefi 15:36)

Lumi me ujë të (fëlliqur)  
(shih 1 Nefi 8:13)

  
  
(shih 1 Nefi 2:16; 15:27)

Shufra e hekurt  
(shih 1 Nefi 8:19)

  

(shih 1 Nefi 11:25; 15:23–24)

Mjegulla e errësirrës  
(shih 1 Nefi 8:23)

  
  
(shih 1 Nefi 12:17)

Ndërtesa e gjerë dhe e 
madhe (shih 1 Nefi 8:26)

  
  
(shih 1 Nefi 11:36; 12:18)

Mund të jetë e dobishme t’i shenjoni shkrimet tuaja 

të shenjta duke e shkruar interpretimin e çdo simboli 

(përgjigjet në kolonën e dytë të tabelës më sipër) pranë 

vargut ose vargjeve ku përmendet simboli (vargjet në 

kolonën e parë të tabelës).

Ndërsa lexoni citimin e 

mëposhtëm nga Presidenti 

Bojd K. Paker, i Kuorumit 

të Dymbëdhjetë Apostujve, 

nënvizoni atë që tha ai, se 

përse është e rëndësishme 

që ne ta studiojmë ëndrrën 

e Lehit:

“Ju mund të mendoni se 

ëndrra apo vegimi i Lehit 

nuk ka ndonjë kuptim të 

veçantë për ju, por ajo ka. 

Ju jeni pjesë e saj; ne të 

gjithë jemi në të. . . .

Ëndrra apo vegimi i Lehit 

për shufrën e hekurt ka 

brenda saj gjithçka që 

i duhet një shenjtori të ditëve të mëvonshme për të 

kuptuar provën e jetës” (“Finding Ourselves in Lehi’s 

Dream”, Ensign, gusht 2010, f. 22).

Ndërsa studioni pjesën e mbetur të 1 Nefit 8, merrni 

parasysh se si ajo që po mësoni mund t’ju ndihmojë 

për të “kuptuar provën e jetës”. Lexoni 1 Nefin 8:21–33 

për të parë se si lumi, mjegulla e errësirrës dhe ndërte-

sa e gjerë dhe e madhe i ndaluan njerëzit në ëndrrën 

e Lehit të hanin ose t’i gëzoheshin frutës së pemës së 

jetës. Ju mund të merrni parasysh shenjimin e fjalëve 

dhe frazave kyç në shkrimet tuaja të shenjta, që iu 

referohen këtyre pengesave dhe ndikimin që kishin te 

njerëzit.

Cilat mund të jenë në jetën tonë sot ato pengesa që 

Lehi i pa? Nënvizoni cilëndo nga pengesat e mëposht-

me që e keni parë ta pengojë dikë të afrohet te Shpë-

timtari dhe të ndiejë gëzim: pornografia, të kërkuarit 

e pranimit apo lavdërimit nga të tjerët, varësitë [pas 

drogave etj.], egoizmi, lakmia, të qenit ziliqar ndaj të 

tjerëve, dështimi në lutje dhe në studimin e shkrime-

ve të shenjta, përdorimi i tepërt i lojërave elektronike, 

pjesëmarrja e tepërt në ndonjë veprimtari ose sport, 

pandershmëria dhe të ndjekurit e asaj që bën çdokush 

tjetër. Mendoni për disa shembuj të tjerë të ditëve të 

sotme të këtyre pengesave.

Parimi vijues i ungjillit është një mënyrë për të për-

mbledhur se çfarë mund të mësoni nga studimi i 

pengesave te 1 Nefi 8:21–33: Kryelartësia, të qenit 
si bota dhe nënshtrimi ndaj tundimeve mund t’ju 
pengojnë të merrni bekimet e Shlyerjes.

Shënimet e shkruara në shkri-
met tuaja të shenjta mund 
të jenë më të arritshme sesa 
informacioni në një ditar apo 
në një copë letër. Shkrimi i 
interpretimeve të simboleve, i 
referencave kryq dhe informa-
cioneve të tjera në shkrimet 
tuaja të shenjta mund t’jua 
bëjnë më të lehtë t’i kuptoni 
shkrimet e shenjta dhe të jep-
ni mësim prej tyre më vonë.

Shenjoni Shkrimet 
e Shenjta
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 2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani përmbledhjen e mësipërme dhe ndjenjat tuaja 

rreth vërtetësisë së saj dhe mënyrave si mund të zbatohet në je-
tën tuaj.

Përsiatni për mënyrën se si fëlliqësia e botës, tundimet 

e Satanit dhe krenaria e botës mund të jenë duke pen-

guar ose ngadalësuar përparimin tuaj shpirtëror.

Studiojeni përsëri 1 Nefin 8:21–33. Këtë herë kërkoni 

përgjigjet e pyetjeve në vijim:

• Në çfarë mënyre ishte shufra e hekurt (fjala e Pe-

rëndisë – e cila përfshin shkrimet e shenjta, fjalët e 

frymëzuara të profetëve dhe të udhëheqësve të tjerë 

të Kishës dhe zbulesën vetjake) thelbësore për ata që 

morën nga fruta me sukses ?

• Cila frazë te 1 Nefi 8:30 përshkruan atë që duhet të 

bëjmë me qëllim që fjala e Perëndisë të mund të na 

udhëheqë të sigurt drejt pemës së jetës?

 3. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta se si fjala e Perëndisë mund të na udhëheqë dhe 

të na mbajë të sigurt nga tundimi.

Këto vargje na mësojnë parimet vijuese të ungjillit: 

Nëse kapemi fort pas fjalës së Perëndisë, ajo do të 
na ndihmojë t’i mposhtim tundimin dhe ndikimet 
e botës. Të kapurit fort pas fjalës së Perëndisë na 
ndihmon që t’i afrohemi më tepër Zotit dhe të ma-
rrim bekimet e Shlyerjes.

 4. Për t’ju ndihmuar që të shihni prova të këtyre parime-
ve në jetën tuaj, përgjigjiuni njërës ose të dyja pyetjeve të 

mëposhtme në ditarin tuaj të shkrimeve të shenjta:
 a. Kur ju ka udhëhequr dhe mbajtur të sigurt nga tundimi, kre-
naria ose të qenit si bota fjala e Perëndisë?
 b. Kur ju ka ndihmuar fjala e Perëndisë për t’iu afruar më tepër 
Shpëtimtarit?

Lehi e nxiti familjen e tij “me gjithë ndjenjën e një 

prindi të dhembshur, që t’u[a] vinin veshin fjalëve të tij” 

(1 Nefi 8:37). Ai dëshironte që ata të përjetonin gëzimin 

dhe bekimet e Shlyerjes së Jezu Krishtit sikurse ai.

 5. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani një synim për përmirësimin e studimit tuaj të fja-

lës së Perëndisë.

Teksa e ndiqni dhe mbaheni fort te fjala e Perëndisë, 

ju mund të mposhtni pengesa që do t’ju pengonin të 

merrnit nga Shlyerja dhe gëzimi i vërtetë.

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrës së sotme në dita-
rin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 1 Nefin 8 dhe e kam përfunduar këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe pikëpamje shtesë që do të doja t’i ndaja me 
mësuesin tim:

NJËSIA 3: DITA 3

1 Nefi 10–11
Hyrje
Mësimet e Lehit për pemën e jetës dhe profecitë e 

tij për judenjtë e rritën dëshirën e Nefit për të parë, 

dëgjuar dhe ditur për veten e tij gjërat që ati i tij kishte 

parë. Ndërsa Nefi po përsiaste për gjërat që i ati i 

kishte thënë, ai “u rrëmbye në Shpirtin e Zotit” (1 Nefi 

11:1) dhe e pa vetë vegimin e pemës së jetës. Në vegi-

min e tij ai pa gjithashtu jetën, shërbesën dhe vdekjen 

e Shpëtimtarit – Nefi e dëshmoi dashurinë e Shpë-

timtarit për ne. Teksa studioni këtë mësim, përsiatni 

për atë që mund të mësoni nga shembulli i Nefit për 

të kërkuar zbulesë vetjake. Reflektoni gjithashtu mbi 

jetën dhe misionin e Shpëtimtarit dhe dashurinë e Tij 

të madhe për të gjithë ne.

1 Nefi 10:1–16 
Lehit profetizon
Pasi rrëfeu për vegimin e tij të pemës së jetës, Lehi 

profetizoi për ngjarje të ardhshme. Profecitë e tij janë 

shënuar te 1 Nefi 10:1–16. Lexoni 1 Nefin 10:4–6 dhe 

shenjoni përgjigjet e pyetjeve të mëposhtme në shkri-

met tuaja të shenjta:

• Kur profetizoi Lehi se Mesia – Shpëtimtari – do të 

vinte?

• Çfarë tha Lehi se do t’u ndodhte atyre që nuk 

“mbështeten te [ky] Shëlbues”?

1 Nefi 10:17–11:6
Nefi kërkon të shikojë, të dëgjojë dhe të dijë të njëjtat të 
vërteta si ati i tij
Merrni parasysh skenën e mëposhtme dhe mendoni 

rreth mënyrës se si njerëz të përfshirë në të njëjtën 

situatë, mund të kenë përvoja kaq të ndryshme: Tre 

të rinj ndoqën të njëjtën mbledhje të Kishës. Njëri 

prej tyre mendoi se mbledhja ishte e mërzitshme dhe 

humbje kohe. Një tjetër mendoi se mbledhja ishte 

e mirë, por nuk mësoi asgjë prej saj. I treti u ndje i 

lartësuar prej Frymës së Shenjtë dhe mori frymëzim 
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dhe udhëzim vetjak, madje përtej asaj që u mësua në 

mbledhje.

Ndërsa studioni përvojën e Nefit te 1 Nefi 10:17–11:6, 

vini re se çfarë bëri Nefi që e lejoi atë të merrte zbulesë 

shtesë, përtej asaj që i kishte mësuar i ati.

Lexoni 1 Nefin 10:17 dhe nënvizoni atë që ndjeu Nefi 

pasi dëgjoi rreth vegimit të Lehit.

Lexoni 1 Nefin 10:19 dhe gjeni një frazë që na mëson 

se si na zbulohen misteret e Perëndisë.

Sipas 1 Nefit 10:19, ata që kërkojnë me zell, marrin 

misteret e Perëndisë. Shkruani se çfarë do të thotë 

sipas jush të kërkosh me zell.   

 

Nefi dha një shembull të shkëlqyer të kërkimit me 

zell të zbulesës. Lexoni 1 Nefin 10:17–19 dhe 11:1–6; 

zgjidhni dy nga tri temat e renditura në tabelën më 

poshtë – dëshirat, besimi dhe përsiatja; dhe shkruajini 

përgjigjet tuaja te pyetjet përkatëse në tabelë.

Dëshira Çfarë donte të dinte Nefi?   
 
Si mendoni se ndikojnë dëshirat tona në 
aftësinë tonë për të marrë zbulesë?   
 
Çfarë dëshironi të dini nga Zoti?   
 

Besimi Cilat janë disa gjëra që Nefi i besoi,  
të cilat çuan te zbulesa?   
 
Si mendoni se mund të ndikojnë këto 
bindje në aftësinë tonë për të marrë 
zbulesë sot?   
 
A e besoni atë që Zoti ju ka zbuluar?   
 

Përsiatja (të 
menduarit 
thellësisht për 
diçka; hapja e 
mendjes dhe 
zemrës suaj 
ndaj Frymës së 
Shenjtë)

Çfarë ndodhi kur Nefi u ul që të përsiaste 
[meditonte]? (Shih 1 Nefi 11:1.)   
 
Si mendoni, si mund të çojë përsiatja drejt 
zbulesës?   
 
Çfarë mund të bëni për të përsiatur më 
shumë për ungjillin në jetën tuaj?   
 

Përmblidhni një parim të ungjillit që e keni mësuar nga 

përvoja e Nefit, duke plotësuar fjalinë e mëposhtme: 

Perëndia u zbulon të vërtetën të gjithë atyre që  

 .

 1. Shkruani përgjigjen për njërën apo të dyja pyetjet vi-
juese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Kur keni ndier se Perëndia iu përgjigj lutjeve tuaja apo keni 
ndier nxitje nga Shpirti, teksa po kërkonit me zell ndihmë apo 
udhëzim nga Zoti?
 b. Cila është një mënyrë se si ju mund të kërkoni me më shumë 
zell frymëzim nga Zoti?

1 Nefi 11:7–36
Nefi dëshmon denjimin e Jezu Krishtit
Nefi vazhdoi të përsiaste dhe të kërkonte udhëzim hyj-

nor gjatë vegimit të tij. Lexoni thënien e mëposhtme 

nga Presidenti Bojd K. Paker, President i Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve, dhe përcaktoni atë që ai tha 

se ishte përqendrimi kryesor i vegimit të Nefit:

“Profecitë në lidhje me Mesian shfaqen në Dhiatën e 

Vjetër. Por Libri i Mormonit shënon një vegim të asaj 

ngjarjeje, e cila nuk ka asnjë tjetër të ngjashme me të 

në Dhiatën e Vjetër.

Pasi populli i Lehit [la Jerusalemin], Lehi pati një vegim 

të pemës së jetës. Biri i tij, Nefi, u lut që ta dinte kupti-

min e saj. Në përgjigje, atij iu dha një vegim i mreku-

llueshëm i Krishtit.

Në atë vegim ai pa:

• Një virgjëreshë që mbante një fëmijë në krahët e saj,

• Një njeri që duhej të përgatiste udhën – Gjon Pagë-

zorin,

• Shërbesën e Birit të Perëndisë,

• Dymbëdhjetë të tjerë që ndiqnin Mesian,

• Qiejt e hapur dhe engjëjt që u shërbenin atyre,

• Turma të mëdha, të bekuara dhe të shëruara,

• Kryqëzimin e Krishtit,

• Diturinë dhe krenarinë e botës duke e kundërshtuar 

punën e Tij. (Shih 1) Nefi 11:14–36.)

Ai vegim është mesazhi qendror i Librit të Mormonit” 

(“The Things of My Soul”, Ensign, maj 1986, f. 60–61).

Një engjëll e ndihmoi Nefin që të zbulonte interpre-

timin e pemës së jetës dhe më pas e pyeti: “E di ti 

domethënien e pemës që ati yt pa?” (1 Nefi 11:21). 

Rishqyrtojeni kuptimin e pemës duke nënvizuar frazat 

që Nefi dhe engjëlli përdorën për ta përshkruar pemën 

te 1 Nefi 11:21–24.

Lexoni 1 Nefin 11:16 dhe nënvizoni një pyetje të 

mëparshme që engjëlli ia kishte bërë Nefit. Ju mund të 

doni të shkruani në shkrimet tuaja të shenjta se fjala 

denjim do të thotë të zbresësh vullnetarisht nga një 

pozitë e një statusi të lartë për të ndihmuar apo bekuar 

të tjerë.
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Te 1 Nefi 11:17, gjeni 

përgjigjen e Nefit ndaj 

pyetjes së engjëllit. Çfarë 

dinte Nefi? Çfarë nuk 

dinte ai? Pas përgjigjes së 

Nefit, engjëlli i tregoi atij 

se denjimi i Jezu Krish-
tit tregon dashurinë e 
Perëndisë për ne.

Pasi të keni mësuar 

kuptimin e fjalësdenjim, 

lexoni 1 Nefi 11:13–21 

dhe më pas lexoni citi-

min e mëposhtëm nga 

Plaku Xherald N. Land, i 

cili atëherë shërbente si 

anëtar i Të Shtatëdhje-

tëve, dhe përsiatni se 

si lindja e Shpëtimtarit 

tregon denjimin e Tij 

dhe dashurinë e Tij për ne: “Këtu ishte Jezusi – anëtar 

i Kreut-Perëndi, i Parëlinduri i Atit, Krijuesi, Jehovai i 

Dhiatës së Vjetër – që tani po linte vendin e Tij hyjnor 

dhe të shenjtë; duke e zhveshur Veten prej gjithë asaj 

lavdie e madhështie dhe duke hyrë në trupin e një 

foshnjëje të vogël, i pazotë, tërësisht i varur prej nënës 

dhe atit të Tij tokësor. Është mahnitëse që Ai nuk duhej 

të vinte në një prej pallateve më të mira tokësore dhe 

të mbështillej në rrobë të purpurtë [shenjë e familjes 

mbretërore] dhe të mbulohej me xhevahire, por duhej 

të vinte në një grazhd të përulur. Nuk është çudi që 

engjëlli duhej t’i thoshte Nefit: ‘Vër re denjimin e 

Perëndisë!’” (Jesus Christ, Key to the Plan of Salvation 

[1991], f. 16).

2. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta se çfarë do të thotë për ju që Jezu Krishti “do të 

zbriste nga froni i tij hyjnor” (“Qëndroj Plot Habi”, Himne dhe 
këngë të Fëmijëve, f. 22) dhe nga pozicioni i tij i lavdishëm në 
botën paratokësore për t’u lindur si një foshnjë e vogël.

Lexoni 1 Nefin 11:27 dhe merrni parasysh se si pagë-

zimi i Shpëtimtarit tregon gjithashtu denjimin e Tij. 

Megjithëse Ai nuk kishte mëkat, Ai u pagëzua për të 

treguar bindjen e Tij ndaj ligjeve të Perëndisë. Ai tregon 

gjithashtu dashurinë e Tij për ne duke na dhënë një 

shembull për të ndjekur.

Lexoni 1 Nefin 11:28–31 dhe mendoni se si jeta e Jezu 

Krishtit plot shërbim ndaj të tjerëve tregon denjimin e 

Tij. Vini re kujt i shërbeu dhe kë shëroi Shpëtimtari.

3. Shkruani në ditarin tuaj të shkrimeve të shenjta se 
ajo që lexoni te 1 Nefi 11:28–31, tregon dashurinë e 

Është e rëndësishme që të 
përcaktoni fjalët e vështira 
teksa studioni shkrimet e 
shenjta. Kjo do t’ju ndihmojë 
të keni një kuptueshmëri më 
të mirë për to. Kontrolloni 
shënimet në fund të faqes te 
shkrimet e shenjta, përdorni 
një fjalor ose këshillohuni me 
një prind apo mësues, nëse 
në studimin tuaj hasni fjalë 
që nuk i kuptoni. Mund të 
jetë e dobishme ta shkruani 
kuptimin e këtyre fjalëve në 
shkrimet tuaja të shenjta.

Përcaktimi i Fjalëve 
të Vështira

Shpëtimtarit për popullin e Tij. Si mendoni se lidhet kjo me da-
shurinë e Tij për ju sot?

Lexoni 1 Nefin 11:32–33 dhe përsiatni se si kryqëzimi 

i Jezu Krishtit tregon denjimin e Tij. Lexoni thënien 

e mëposhtme nga Plaku Ërl C. Tingi, i cili atëherë 

shërbente si anëtar i Presidencës së Të Shtatëdhjetëve, 

dhe kërkoni atë që ai tha rreth mënyrës se si Shlyerja e 

Shpëtimtarit tregon dashurinë e Tij dhe ju bekon:

“Si njeriu që ishte zgjedhur për të përmbushur kër-

kesat e Shlyerjes, Jezu Krishti denjoi . . . të tundohej, 

provohej, tallej, gjykohej dhe kryqëzohej, edhe pse Ai 

kishte fuqinë dhe autoritetin për t’i parandaluar vepri-

me të tilla.

Presidenti Xhon Tejlor e përshkroi 

denjimin e Krishtit me këto fjalë të 

bukura: ‘Ishte për më tepër e nevojshme 

që Ai duhej të zbriste poshtë të gjitha 

gjërave, me qëllim që të mund t’i ngrinte 

të tjerët përmbi të gjitha gjërat . . .’ [The 

Mediation and Atonement (1882), f. 144].
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Vuajtja e Krishtit në Kopshtin e Gjetsemanit mishëron 

më të madhërishmin nga të gjitha tiparet e Krishtit, 

dashurinë e Tij të përkryer. Këtu shohim se Ai na deshi 

me të vërtetë të gjithëve ne. . . .

Shlyerja është një ngjarje që na mundëson pajtimin 

me Perëndinë. . . . Në aspektin e familjes, do të thotë të 

ribashkohemi me njëri-tjetrin dhe me Perëndinë, dhe 

me Birin e Tij, Jezu Krishtin. Do të thotë që trishtimi 

për shkak të ndarjes do të bëhet lumturi nëpërmjet 

ribashkimit” (“The Great Plan of Happiness”, Ensign 

ose Liahona, maj 2006, f. 73–74).

Shlyerja e Jezu Krishtit ishte pjesë themelore e denjimit 

të Tij dhe shprehja më e madhe e dashurisë së Tij për ne.

 4. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta se si njohuria për denjimin e Jezu Krishtit i ndikon 

ndjenjat dhe dashurinë tuaj për Të.

Përfundojeni studimin e sotëm duke kënduar, dëgjuar 

apo lexuar fjalët e himnit “Qëndroj Plot Habi” (Himne 

dhe Këngë të Fëmijëve, f. 22). Vini re frazat që dëshmojnë 

për atë që keni studiuar sot. Përsiatni përse bekimet e 

Shlyerjes së Jezu Krishtit janë “më të dëshirueshm[et]” 

dhe “më të gëzueshm[et]” për ju (shih 1 Nefi 11:22–

23). Ashtu si Nefi, ndërsa kërkoni me zell kuptueshmë-

ri nëpërmjet zbulesës, ju do të afroheni më pranë Zotit 

dhe do të ndieni fuqinë e sakrificës së Tij në jetën tuaj 

dhe gëzimin që sjell ajo.

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrës së sotme në dita-
rin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 1 Nefin 10–11 dhe e kam përfunduar këtë 
mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe pikëpamje shtesë që do të doja t’i ndaja me 
mësuesin tim:

NJËSIA 3: DITA 4

1 Nefi 12–14
Hyrje
Rrëfimi i vegimit të Nefit, i cili fillon te 1 Nefi 11, vazh-

don te 1 Nefi 12–14. Në vegimin e tij, Nefi pa tragjedi 

të tmerrshme, duke përfshirë shkatërrimin përfun-

dimtar të pasardhësve të tij. Ai pa të ligun të hiqte të 

vërteta të qarta e të çmueshme nga Bibla, duke bërë që 

shumë të pengoheshin shpirtërisht. Megjithatë, vegimi 

i Nefit i dha atij edhe arsye për shpresë të madhe në të 

ardhmen. Ai pa Kolombin dhe kolonizimin e Amerikës. 

Ai pa se Zoti do të përgatiste udhën për Rivendosjen e 

ungjillit, duke përfshirë rivendosjen e shumë të vërte-

tave të qarta dhe të çmueshme që kishin humbur. Nefi 

dëshmoi se si në ditët e fundit Zoti do t’i ndihmonte 

dhe mbronte ata që jetojnë drejtësisht. Ndërsa studioni 

1 Nefin 12–14, përsiatni për rëndësinë e të vërtetave 

të qarta dhe të çmueshme, të mësuara në Librin e 

Mormonit dhe në shkrimet e tjera të shenjta të ditëve 

të mëvonshme në jetën tuaj. Ndërsa përpiqeni të jetoni 

drejtësisht dhe të nderoni besëlidhjet tuaja me Perën-

dinë, edhe ju mund të ngadhënjeni mbi të keqen.

1 Nefi 12
Nefi sheh të ardhmen e kombeve nefite dhe lamanite
Te 1 Nefi 12, Nefi përshkroi çfarë pa ai për të ardhmen 

e pasardhësve të tij dhe se si do të prekeshin ata nga 

ndikimet e paraqitura nga mjegulla e errësirës dhe 

ndërtesa e gjerë dhe e madhe. Ai përdori fjalën farë për 

t’ju referuar pasardhësve.

Nefi pa se disa prej pasardhësve të tij do t’i pranonin 

të gjitha bekimet e Shlyerjes. Megjithatë, ai pa edhe 

se pasardhësit e tij në fund do të shkatërroheshin prej 

lamanitëve. Lexoni 1 Nefin 12:19 dhe nënvizoni arsyet 

përse u shkatërruan nefitët. Mendoni se si mund të ru-

heni ndaj krenarisë dhe t’i shmangni tundimet e djallit.

1 Nefi 13:1–9
Nefi shikon kishën e madhe dhe të neveritshme
Qarkoni çdonjërin nga sportet e mëposhtme që keni 

luajtur apo keni parë dhe shtojini listës çdo sport tjetër 

që keni luajtur apo keni parë:

Futboll

Kriket

Basketboll

Bejsboll

Pingpong

Tenis

Regbi

Hokej mbi akull

Volejboll

Futboll amerikan

Në sportet profesionale, skuadrat shpesh studiojnë 

ndeshjet dhe strategjitë e kaluara të kundërshtarëve 

të tyre përpara se të ndeshen. Të kuptuarit e qëllimit, 

metodave dhe strategjive të kundërshtarit mund të na 

ndihmojë të përgatitemi për ta mbrojtur veten ndaj tyre.

Te 1 Nefi 13, Nefi përshkroi çfarë pa ai për ata që do ta 

kundërshtonin Kishën e Perëndisë në ditët e mëvon-

shme. Lexoni 1 Nefin 13:1–6 dhe gjeni atë që pa Nefi 

se do të formohej midis johebrenjve dhe 

çfarë tha engjëlli për të.

Kjo “kishë e madhe dhe e neveritshme” 

që pa Nefi, nuk përfaqëson një grup, fe 

apo kishë të veçantë. Plaku Brus R. 
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Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, e 

përcaktoi atë si “të gjitha . . . organizatat e çfarëdo emri 

apo natyre . . . të cilat kanë për qëllim t’i çojnë njerëzit 

në një rrugë që i largon nga Perëndia dhe ligjet e Tij, 

dhe kështu nga shpëtimi i mbretërisë së Perëndisë” 

(Mormon Doctrine, botimi i 2-të. [1966], f. 137–138). 

Ju mund të doni ta shkruani përkufizimin e Plakut 

Mek-Konki pranë 1 Nefit 13:4–6.

Lexoni 1 Nefin 13:8–9 dhe dalloni dëshirat dhe shtysat 

e kishës së madhe dhe të neveritshme.

 1. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Përse mendoni se është e rëndë-

sishme të dimë që Satani i organizon forcat e tij për të na larguar 
nga Perëndia dhe ligjet e Tij?

Teksa e studioni më tej 1 Nefin 13, ju do të shihni një 

mënyrë se si kisha e madhe dhe e neveritshme është 

përpjekur për t’i penguar ata që kërkojnë Shpëtimtarin.

1 Nefi 13:10–42
Nefi sheh johebrenjtë e ardhshëm me Biblën, Librin e 
Mormonit dhe shkrime të tjera të shenjta të ditëve të 
mëvonshme
Për t’i luftuar ndikimet e kishës së madhe dhe të 

neveritshme, Zoti përgatiti udhën për Rivendosjen e 

ungjillit të Tij. Te 1 Nefi 13, Nefi parashikoi ngjarje të 

tilla si ardhjen e Kolombit dhe e pelegrinëve në tokën 

e premtuar, sepse “Shpirti [i] Perëndisë . . . veproi 

[qëndroi ose punoi] mbi [ta]” (shih 1 Nefi 13:12–13). Ai 

gjithashtu parashikoi Luftën Amerikane të Pavarësisë 

– kur “Johebrenjtë që kishin dalë nga robëria”, luftu-

an kundër “të parë[ve të] këtyre Johebrenjve [të cilët] 

u mblodhën së bashku . . . kundër tyre”, por ata “u 

shpëtuan nëpërmjet fuqisë së Perëndisë, nga duart e të 

gjitha kombeve të tjera” (shih 1 Nefi 13:16–19).

Lexoni te 1 Nefi 13:20–23 dhe përcaktoni librin që pa 

Nefi, të cilin do ta sillnin mes tyre në tokën e premtuar 

kolonizuesit e hershëm johebrenj.

Shkruani “Bibla” në shkrimet tuaja të shenjta pranë 

1 Nefi 13:20. Nefi shpjegoi se Bibla do të ishte me 

“vler[ë] të madhe” për ne (1 Nefi 13:23) dhe se kur u 

shkrua fillimisht “përmbante plotësinë e ungjillit të 

 Zotit” (1 Nefi 13:24). Përdorni 1 Nefin 13:26–27, 29 

për të plotësuar vendet bosh të përmbledhjes së 

 mëposhtme:

Kisha e madhe dhe e neveritshme hoqi “shumë pjesë 

të cilat janë -------------------- dhe më të --------------------; 

dhe gjithashtu shumë -------------------- të Zotit ato i 

kanë hequr” nga Bibla (1 Nefi 13:26). Ata i hoqën këto 

gjëra që të “-------------------- udhët e drejta të Zotit, që 

të mund të -------------------- sytë dhe të -------------------- 

zemrat e fëmijëve të njerëzve” (1 Nefi 13:27). Për shkak 

se këto gjëra nuk gjenden më, “një shumicë jashtëza-

konisht e madhe --------------------” (1 Nefi 13:29).

Rilexojeni përmbledhjen e mësipërme pasi t’i keni 

plotësuar vendet bosh.

Një nga qëllimet e kishës së madhe dhe të neveritshme 

është të “shtrembërojnë udhët e drejta të Zotit” (1 Nefi 

13:27) duke hequr shumë të vërteta të qarta dhe të 

çmueshme. Të “shtrembërosh” do të thotë të shkaktosh 

të ndërrojë drejtim ose të largohet nga diçka që është e 

drejtë. Mendoni rreth pasojave negative të ndërrimit të 

drejtimit ose largimit nga “udhët e drejta të Zotit”.

Përdorni shkrimet tuaja të shenjta për t’iu përgjigjur 

pyetjeve të mëposhtme:

• Sipas 1 Nefit 13:34, çfarë do të sjellë Zoti në dritë për 

shkak të mëshirës së Tij? (Mund të jetë me dobi të 

dini se titulli “Qengji” i referohet Shpëtimtarit, Jezu 

Krishtit.)   

 

• Te 1 Nefi 13:35–36, çfarë tha Shpëtimtari se do të 

fshihej për t’iu ardhur johebrenjve?   

 

• Te 1 Nefi 13:36, çfarë tha engjëlli se u shkrua në ana-

lin që ishte fshehur – Librin e Mormonit?   

 

• Përveç Librit të Mormonit, çfarë “libra[sh] të tjerë” 

mund t’i referohet 1 Nefi 13:39?   

 

Lexoni 1 Nefin 13:40–41 dhe nënvizoni se çfarë u 

bëjnë të njohur të gjithë njerëzve, Libri i Mormoni dhe 

këta “libra të tjerë”. Është e rëndësishme të vërejmë që 

ne duhet të vijmë te Shpëtimtari “sipas fjalëve që do të 

vendosen nga goja e Qengjit” (1 Nefi 13:41) – shkrimet 

e shenjta.
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Nëpërmjet kësaj pjese të vegimit të Nefit, ne mësoj-

më që Libri i Mormonit dhe shkrimet e shenjta të 
ditëve të mëvonshme rivendosin të vërteta të qarta 
dhe të çmueshme, që na ndihmojnë të dimë se Jezu 
Krishti është Biri i Perëndisë dhe na ndihmojnë të 
dimë se si të vijmë tek Ai.

2. Shkruajeni përgjigjen për pyetjet vijuese në ditarin 
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Si kanë ndikuar te dëshmia juaj për Jezu Krishtin të vërtetat 
e qarta dhe të çmueshme në Librin e Mormonit dhe shkrimet e 
tjera të shenjta të ditëve të mëvonshme?
b. Si ju kanë ndihmuar ato ta kuptoni dhe ta jetoni ungjillin e Tij?

Gjeni një çast për të për-

caktuar se sa shumë po 

ju ndihmon studimi juaj i 

shkrimeve të shenjta për 

t’iu afruar Shpëtimtarit.

1 Nefi 14:1–17
Nefi sheh betejën midis 
kishës së madhe e të 
neveritshme dhe Kishës së 
Qengjit të Perëndisë
Te 1 Nefi 14 ne lexojmë 

për një betejë midis 

kishës së madhe e të 

neveritshme dhe Kishës 

së Qengjit të Perëndisë. 

Lexoni 1 Nefin 14:10–13 

dhe përcaktoni se cila anë do të kishte më shumë 

njerëz. Vëreni te 1 Nefi 14:12 se përse numri i njerëzve 

që mbështetin Kishën e Qengjit, do të ishte i vogël dhe 

përse kisha e madhe dhe e neveritshme ishte në gjend-

je të grumbullonte turma të mëdha.

Si do të ndiheshit nëse do t’ua kalonin në numër dhe 

po luftonit në luftë? Lexoni 1 Nefin 14:14 dhe nënvizo-

ni frazat që tregojnë ndihmën që do të marrin “shenj-

torët e kishës së Qengjit” dhe “njerëzit e besëlidhjes së 

Zotit”, ndërsa luftojnë kundër së keqes.

Një parim i rëndësishëm i ungjillit, i mësuar te 1 Nefi 

14:1–17 është  se ndërsa jetojmë drejtësisht dhe 
mbajmë besëlidhjet tona, fuqia e Perëndisë do të 
na ndihmojë të ngadhënjejmë mbi të keqen.

3. Shkruani një paragraf të shkurtër në ditarin tuaj të 
shkrimeve të shenjta, duke shpjeguar se si të qenit një 

nga “njerëzit e besëlidhjes së Zotit” dhe të qenit “i armatosur me 
drejtësi” (të jetuarit drejtësisht) ju kanë ndihmuar të ngadhënjeni 
mbi tundimet që mund t’ju largonin nga Perëndia dhe ligjet e Tij.

Kur të shkruani mendimet 
tuaja për shkrimet e shenjta, 
sigurohuni që t’i jepni vetes 
kohë të mjaftueshme. Megji-
thëse po përpiqeni të përfun-
doni një detyrë, përsiatni me 
kujdes për pyetjen. Disa pyetje 
kërkojnë kohë dhe vëmendje 
për t’iu përgjigjur mirë. Kër-
koni udhëheqjen e Shpirtit të 
Shenjtë teksa shkruani.

Shkruajini Mendimet 
Tuaja rreth Shkrimeve 
të Shenjta

Nefi pa se në ditët e fundit ata që e mbështetin kishën 

e madhe dhe të neveritshme, do të gjejnë “shkatë-

rrimin e plotë të tyre” (1 Nefi 14:3). Ju mund të keni 

mirëbesim se mbretëria e Perëndisë do të ngadhënjejë 

në ditët e fundit.

4. Shkruani sa vijon në fund të detyrës së sotme, në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 1 Nefin12–14 dhe e kam përfunduar këtë 
mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe pikëpamje shtesë që do të doja t’i ndaja me 
mësuesin tim:

NJËSIA 4: DITA 1

1 Nefi 15
Hyrje
Te 1 Nefi 15 ju do të shihni ndryshimin e dallueshëm 

midis përpjekjeve të zellshme të Nefit për të marrë 

zbulesë personale dhe përpjekjeve pa besim të vëlle-

zërve të tij. Ndërsa e studioni këtë kapitull, përsiatni 

për përpjekjet që po bëni për të marrë përgjigje dhe 

udhëheqje nga Zoti.

1 Nefi 15:1–11
Vëllezërit e Nefit ankohen se nuk mund ta kuptojnë 
vegimin e Lehit
Shumë veprimtari kërkojnë përpjekje nga ana jonë  

përpara se të jemi në gjendje t’i gëzojmë rezultatet. 

Mendoni për një veprimtari në të cilën ju merrni 

pjesë – të tillë si detyrat e shkollës, luajtja e një vegle 

muzikore apo atletika – dhe përsiatni mbi marrëdhë-

nien midis përpjekjes që harxhoni në veprimtarinë 

dhe rezultateve që pasojnë. Kërkoni për një model të 

ngjashëm teksa studioni 1 Nefin 15. Vini re se si bërja 

e përpjekjes ka lidhje me të mësuarit e të vërtetave 

shpirtërore dhe marrjen e zbulesës nga Zoti.

Pas kërkimit të zellshëm për të kuptuar vegimin dhe 

mësimet e atit të tij, dhe më pas marrjen e vetë zbule-

sës së tij, Nefi u kthye tek tenda e atit të tij. Atje ai gjeti 

vëllezërit e tij duke debatuar me njëri-tjetrin. Kërkoni 

te 1 Nefi 15:1–3 dhe gjeni se për çfarë po diskutonin.

Te 1 Nefi 15:6–7, nënvizoni se çfarë i shqetësoi vëlle-

zërit e Nefit dhe shkaktoi debatin. Sipas 1 Nefit 15:3, 

përse ishte e vështirë për ta t’i kuptonin mësimet e 

Lehit?  
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Lexoni 1 Nefin 15:8 dhe nënvizoni pyetjen që Nefi u 

bëri vëllezërve të tij. Përse kjo është një pyetje logjike e 

bërë nga Nefi, pas asaj që ai sapo kishte përjetuar?

Nënvizoni përgjigjen e vëllezërve te 1 Nefi 15:9. Fjala  

pasi në këtë varg do të thotë sepse. Me fjalë të tjera, 

vëllezërit e Nefit shpjeguan: “Ne nuk i kemi kërkuar 

Zotit, sepse Ai nuk na flet”.

 1. Përfytyroni se keni një mik që nuk i kërkon Zotit udhë-
heqje, sepse ai ose ajo nuk beson se Ai do të përgjigjet. 

Studioni 1 Nefin 15:11 dhe përsiatni për këshillën që Nefi u dha 
vëllezërve të tij lidhur me marrjen e përgjigjeve nga Zoti. Pastaj, 
në ditarin tuaj të shkrimeve të shenjta, shkruani një letër duke e 
nxitur mikun tuaj t’i kërkojë Perëndisë me besim. Tregoni në letër 
këshillën e Nefit dhe ndjenjat tuaja rreth lutjes.

Një parim ungjillor që mund të mësojmë nga veprimet 

dhe përvojat e Nefit dhe vëllezërve të tij, është se, nëse 
i kërkojmë Zotit me besim dhe u bindemi urdhëri-
meve të Tij, atëherë ne vërtet do të përgatitemi për të 
marrë zbulesë dhe udhëheqje më të madhe prej Tij.

 2. Zgjidhni një nga pyetjet më poshtë dhe jepini përgjigje 
asaj në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Çfarë do të thoshit për ta ndihmuar një anëtar të ri të Kishës 
të kuptojë atë që kërkohet prej nesh, me qëllim që të mësohemi 
dhe udhëhiqemi nga Zoti?
 b. Si e kanë ndikuar përpjekjet tuaja për të mësuar të vërteta 
shpirtërore dhe për të kërkuar udhëheqjen e Zotit, aftësinë tuaj 
për ta ndier Shpirtin dhe për ta kuptuar ungjillin?

Në një çast të përshtatshëm brenda ditës vijuese, 

tregojani përgjigjen tuaj për detyrën e mësipërme një 

prindi, një anëtari tjetër të familjes, një udhëheqësi të 

Kishës apo një mësuesi. Ndërsa e bëni, ftojeni personin 

të ndajë me ju përvoja për kohën kur ai ose ajo bëri 

përpjekje dhe pati besim në kërkimin e ndihmës dhe të 

udhëheqjes së Atit Qiellor.

1 Nefi 15:12–20
Nefi shpjegon shpërndarjen dhe mbledhjen e Izraelit
Vëllezërit e Nefit ishin të hutuar rreth profecisë dhe 

mësimeve të Lehit për pemën e ullirit dhe  johebrenjtë 

(shih 1 Nefi 15:7; shih edhe 1 Nefi 10:12–15). Nefi 

shpjegoi se shpërndarja e degëve natyrale të pemës së 

ullirit simbolizonte shpërndarjen fizike dhe shpirtërore 

të shtëpisë së Izraelit (populli i besëlidhjes së Perën-

disë) për shkak të mosbindjes së tyre. Në gjendjen e 

tyre të shpërndarë, ata humbën njohurinë e ungjillit, si 

edhe identitetin e tyre si anëtarë të shtëpisë së Izrae-

lit. Si pjesë e mbledhjes së shtëpisë së Izraelit në ditët 

e mëvonshme, njerëzit kudo në botë do ta pranojnë 

ungjillin e rivendosur dhe do të kuptojnë se ata janë 

populli i besëlidhjes së Zotit (shih 1 Nefi 15:14–15).

Lexoni 1 Nefin 15:14 dhe shenjoni se çfarë do të kup-

tojë Izraeli i shpërndarë në ditët e mëvonshme.

Nefi dha mësim se ata që bashkohen me Kishën, janë 

sikur të ishin shartuar “në pemën e vërtetë të ullirit” 

(1 Nefi 15:16). Ai tha gjithashtu se, sikurse shpërndarja 

e shtëpisë së Izraelit, ky shartim apo kjo mbledhje do 

të ndodhte “nga johebrenjtë” (1 Nefi 15:17). Mund të 

jetë ndihmuese të kuptojmë se “në shkrimet e shenjta, 

fjala johebrenj ka disa kuptime. Nganjëherë përcakton 

njerëz që nuk janë me prejardhje izraelite, nganjëherë 

njerëz që nuk janë të prejardhjes judease dhe nganjë-

herë kombe që janë pa ungjillin, edhe pse mund të 

ketë disa me gjak izraelit mes njerëzve. Ky përdorim i 

fundit është veçanërisht karakteristik për fjalën siç për-

doret në Librin e Mormonit” (Udhëzuesi për Shkrimet 

e Shenjta, “Johebrenj”, f. 79).

Zoti i mban premtimet e Tij dhe i kujton besëlidhjet e 

Tij me fëmijët e Tij. Ai dëshiron që të gjithë fëmijët e Tij 

të marrin bekimet e ungjillit të përjetshëm (shih 1 Nefi 

15:18). Përpjekjet tuaja për ta ndarë ungjillin me miq 

dhe anëtarë të familjes, dhe zotimi juaj për të shërbyer 

një mision të nderuar, ndihmojnë për ta përmbushur 

profecinë e Lehit.
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1 Nefi 15:21–36
Nefi u përgjigjet pyetjeve të vëllait të tij rreth vegimit të 
Lehit nga vetë përvoja e tij
Pjesa e mëtejshme e 1 Nefit 15 tregon për pyetje që 

vëllezërit e Nefit i bënë atij rreth ëndrrës së Lehit. Ata 

pyetën: “Ç’do të thotë shufra e hekurit që ati ynë pa në 

një ëndërr, që të çonte te pema?” 1 Nefi 15:23.) Lexoni 

përgjigjen e Nefit te 1 Nefi 15:24–25 dhe përcaktoni 

bekimet e premtuara ndaj atyre që e dëgjojnë me zell 

fjalën e Perëndisë. Në thëniet e mëposhtme nga Presi-

denti Ezra Taft Benson rreth fuqisë së fjalës së Perëndi-

së, nënvizoni frazat që janë të ngjashme me atë që dha 

mësim Nefi:

• “Jo vetëm që fjala e Perëndisë do të na çojë te fruta 

që është më i dëshirueshëm mbi gjithë të tjerët, por 

në fjalën e Perëndisë dhe nëpërmjet saj ne mund të 

gjejmë fuqinë për t’i bërë ballë tundimit, fuqinë për 

të rreshtur punën e Satanit dhe të dërguarve të tij.”

• “Fjala e Perëndisë . . . ka fuqinë për t’i fortifikuar 

shenjtorët dhe për t’i armatosur ata me Shpirtin, 

kështu që ata mund t’i bëjnë ballë të ligës, të mba-

hen tek e mira dhe të gjejnë gëzim në këtë jetë.”

• “Sukses në drejtësi, fuqinë për të shmangur 

mashtrimin dhe për t’i bërë ballë tundimit, udhëheqje 

në jetën tonë të përditshme, shërimin e shpirtit – këto 

janë veçse pak nga premtimet që Zoti u ka dhënë 

atyre që do të vijnë te fjala e Tij. . . . Sado të zellshëm 

që ne mund të jemi në aspekte të tjera, bekime të 

caktuara mund të gjenden vetëm në shkrimet e 

shenjta, vetëm në ardhjen te fjala e Zotit dhe në 

mbajtjen fort tek ajo, ndërsa çajmë rrugën tonë 

përmes mjegullës së errësirës për te pema e jetës” 

(“The Power of the Word”, Ensign, maj 1986, f. 80, 82).

Është jetike që ne të mbahemi te fjala e Perëndisë 

nëpërmjet studimit të shkrimeve të shenjta, lutjes dhe 

dëgjimit të udhëheqësve të frymëzuar.

 3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
skiconi një fletushkë që nxit fjalën e Perëndisë. Sigurohuni 

që t’i përfshini bekimet që Nefi u premtoi atyre të cilët mbahen 
fort te fjala e Perëndisë. Ju gjithashtu mund të doni të renditni 
burime për të gjetur fjalën e Perëndisë.

Merrni parasysh shkrimin e parimit vijues në shkrimet 

tuaja të shenjta afër 1 Nefi 15:24–25: Studimi dhe 
ndjekja e fjalës së Perëndisë çdo ditë na forcon 
kundër tundimeve të Satanit.

 4. Për të ndihmuar në forcimin e dëshmisë suaj për këtë 
parim, përgjigjiuni njërës ose të dyja pyetjeve të mëposht-

me në ditarin tuaj të shkrimeve të shenjta:
 a. Cila përvojë që ka lidhje me studimin tuaj personal të shkrime-
ve të shenjta, ju ka ndihmuar të dini se ky parim është i vërtetë?

 b. Si mund të zbuloni nëse ky parim është i vërtetë?

Në ëndrrën e Lehit, ata që u mbajtën fort te shufra e 

hekurt, u çuan të sigurt përmes mjegullës së errësirës 

për te pema e jetës. Te 1 Nefi 15:26, vëllezërit e Nefit 

i kërkuan atij të shpjegonte kuptimin e lumit që ishte 

afër pemës së jetës. Shikoni te 1 Nefi 15:27–29 dhe 

përcaktoni se çfarë përfaqësonte lumi.

Lexoni 1 Nefin 15:32–36. Përse vëllezërit e Nefit do të 

ishin shqetësuar nga këto mësime?

 5. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Cilat pjesë të ëndrrës së Lehit dhe të interpretimit të Nefit për 
ëndrrën, tregojnë dashurinë dhe shqetësimin e Perëndisë për vë-
llezërit e Nefit?
 b. Si e kuptoni dashurinë dhe shqetësimin e Perëndisë për ju te 
1 Nefi 15?

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 1 Nefin 15 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe pikëpamje shtesë që do të doja t’i ndaja me 
mësuesin tim:
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NJËSIA 4: DITA 2

1 Nefi 16
Hyrje
Duke ndier fuqinë e fjalëve të Nefit, vëllezërit e tij 

u përulën përpara Zotit. Teksa familja udhëtonte në 

shkretëtirë, Zoti u dha atyre Liahonën për t’i udhëhe-

qur në udhëtimin e tyre. Familja përjetoi shumë vështi-

rësi ndërsa udhëtonin, përfshirë humbjen e kordave të 

harqeve të tyre dhe thyerjen e harkut të Nefit, gjë që e 

kufizoi sigurimin e ushqimit. Ndërsa pjesa më e madhe 

e familjes mërmëriti si rezultat i kësaj humbjeje, Nefi 

bëri një hark të ri dhe kërkoi këshillën e Zotit se ku të 

shkonte për gjah. Studimi i 1 Nefit 16 ju jep mundësi 

që të mendoni se si mund t’i përgjigjeni si korrigjimit, 

ashtu edhe vuajtjes. Ashtu si Zoti e udhëhoqi familjen 

e Lehit përmes mundimeve të tyre, Ai do t’ju udhëheqë 

ju përmes sfidave në jetën tuaj, në qoftë se me përulësi 

e kërkoni dhe e ndiqni këshillën e Tij.

1 Nefi 16:1–6
Nefi u përgjigjet mërmëritjeve të vëllezërve të tij
A keni parë ndonjëherë dikë që të korrigjohet apo 

qortohet për sjellje të keqe? Si reagoi ai njeri?

Lamani dhe Lemueli u ndien të qortuar nga Nefi, kur 

ai u mësoi atyre se të ligjtë nuk do të pranoheshin dhe 

nuk do të lejoheshin të merrnin nga pema e jetës (shih 

1 Nefi 15:36–16:1). Lexoni 1 Nefin 16:1–2 dhe nënvi-

zoni çfarë tha Nefi në lidhje me mënyrën se si reagojnë 

disa njerëz ndaj dëgjimit të së vërtetës, kur nuk po e 

jetojnë atë.

Fraza “i godet ata drejt në qendër” do të thotë se zbu-

lon fajin e tyre. Çfarë mendoni se do të thotë “fajtorët e 

marrin të vërtetën të jetë e rëndë”?   

 

 1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, ren-
ditni disa gjëra që mund të bëni për të qenë të bindur, edhe 

kur një e vërtetë është e vështirë për t’u dëgjuar dhe “[të] godet 
drejt në qendër”(1 Nefi 16:2). Përse mendoni se disa të rinj e kanë 
të vështirë që t’u binden disa të vërtetave? Krahasojeni listën tuaj 
me atë që Nefi i tregoi Lamanit dhe Lemuelit te 1 Nefi 16:3–4.
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Sipas 1 Nefit 16:5, si zgjodhën Lamani dhe Lemueli që 

t’i përgjigjeshin udhëzimit të Nefit? Cila fjalë ose frazë 

në këtë varg përshkruan atë që duhet të bëjmë, kur një 

e vërtetë na godet drejt e në qendër? Shenjojini përgji-

gjet e këtyre pyetjeve në shkrimet tuaja të shenjta.

1 Nefi 16:7–33
Familja e Lehit udhëhiqet nga Liahona
Përgjigjiuni thënieve vijuese si të vërteta (V) ose të 

rreme (Rr) në këtë lojë me pyetje, duke i qarkuar 

përgjigjet tuaja:

V Rr   Nefi u martua me vajzën më të madhe të 

Ishmaelit.

V Rr   Lehit iu dha një sferë si një busull, e quajtur 

Liahona.

V Rr   Sfera e rrumbullakët kishte katër akrepa që u 

dhanë drejtim Lehit dhe familjes së tij.

V Rr   Pasi familja e Lehit mori sferën, udhëtimi i 

tyre në shkretëtirë ishte i lehtë.

Ndërsa studioni 1 Nefin 16:7–10 dhe përmbledhjen e 

kapitullit, rishikoni përgjigjet tuaja për tri pyetjet e para 

(shih edhe Alma 37:38). Lexoni 1 Nefin 16:17–19 për 

të përcaktuar nëse iu përgjigjët saktësisht pyetjes së 

katërt. (Përgjigjet e sakta janë në fund të këtij mësimi.)

Edhe kur jemi të bindur, ne ende do të përjetojmë 

sprova. Shumë nga sprovat që hasim, nuk janë pasojat 

e bërjes së zgjedhjeve të gabuara. Më tepër, ato vijnë si 

rezultat i natyrshëm i jetës së vdekshme, por na japin 

mundësinë për të mësuar dhe për t’u rritur gjatë udhë-

timit tonë në vdekshmëri, pikërisht siç bëri Shpëtimtari 

(shih DeB 122:7–8). Një nga provat tona në jetë është 

mënyra se si reagojmë ndaj këtyre sprovave.

Bazuar në përshkrimin e Nefit për sferën te 1 Nefi 

16:10, si mund të ishte e dobishme një dhuratë e tillë 

për Lehin dhe familjen e tij, ndërsa udhëtuan drejt 

tokës së premtuar? Gjeni dhe shenjoni se si Liahona u 

solli të mira familjes së Lehit te 1 Nefi 16:16.

Kërkoni 1 Nefin 16:20–22 dhe përcaktoni se në ç’më-

nyrë reaguan disa vetë nga familja e Lehit kur Nefi 

theu harkun e tij. Studioni 1 Nefin 16:23–25, 30–32, 

duke kërkuar për reagimin e Nefit ndaj kësaj sprove. 

Si ndikoi te familja e tij reagimi i tij?

 2. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Cilat janë disa gjëra që keni më-

suar, duke i krahasuar reagimet e ndryshme të Nefit dhe familjes 
së tij për të njëjtën sprovë?

Në vend që të ankohej, Nefi bëri një hark të ri dhe 

pastaj kërkoi udhëzim për të ditur ku të gjente ushqim. 

Shembulli i Nefit tregon se,  nëse bëjmë gjithçka që 
mundemi dhe gjithashtu kërkojmë drejtimin e 
Zotit, atëherë Ai do të na ndihmojë përmes vështi-
rësive tona.

Gjatë këtyre ngjarjeve, Zoti i shpjegoi Lehit se si vep-

ronte Liahona. Te 1 Nefi 16:26–29, shikoni për atë që 

kërkohej nga Zoti për ta udhëhequr familjen e Lehit 

nëpërmjet Liahonës.

 3. Përfytyroni sikur po i jepni mësim një fëmije të vogël 
për Liahonën. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 

shenjta, me fjalë të thjeshta, shpjegoni se si Liahona e udhëhoqi 
familjen e Lehit dhe se çfarë iu desh të bënin me qëllim që ajo të 
vazhdonte t’i udhëhiqte ata.

 4. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Si na tregon Liahona se “nëpër-

mjet mjeteve të vogla, Zoti mund të shkaktojë gjëra të 
 mëdha”? (1 Nephi 16:29).
Si edhe populli i Lehit, Zoti ju ka dhënë shumë dhu-

rata për t’ju ndihmuar të merrni udhëheqje personale. 

Lexojini tri thëniet vijuese në lidhje me disa nga këto 

dhurata dhe përsiatni se si secila nga këto dhurata nga 

Zoti është e ngjashme me Liahonën.

Bekimi Patriarkal
Presidenti Tomas S. Monson iu drejtua bekimeve 

patriarkale si një Liahonë vetjake:

“I njëjti Zot, i cili i siguroi një Liahonë 

Lehit, siguron për ju dhe mua sot një 

dhuratë të rrallë dhe të çmuar për t’i 

dhënë drejtim jetës sonë, për të shenjuar 

rreziqet kundrejt sigurisë tonë dhe për të 

skicuar udhën, madje një kalim të sigurt 

– jo drejt një toke të premtuar, por drejt shtëpisë sonë 

qiellore. Dhurata për të cilën e kam fjalën, njihet si 

bekimi juaj patriarkal. Çdo anëtar i denjë i Kishës ka të 

drejtë që ta marrë një thesar të tillë, të dashur dhe të 

paçmuar. . . .

. . . Bekimi juaj nuk është për t’u palosur me kujdes dhe 

për t’u fshehur. Nuk është bërë për t’u vënë në kornizë 

apo për t’u botuar. Më saktë, është bërë për t’u lexuar. 

Është bërë për t’u dashur. Është bërë për t’u ndjekur. 

Bekimi juaj patriarkal do t’ju mbështetë përmes natës 

më të errët. Ai do t’ju udhëheqë përmes rreziqeve të 

jetës. . . . Bekimi juaj patriarkal është për ju një Lia-

honë vetjake, për të shënuar drejtimin tuaj dhe për të 

udhëhequr udhën tuaj” (“Your Patriarchal Blessing: A 

Liahona of Light”, Ensign, nëntor 1986, f. 65–66).
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Shkrimet e Shenjta dhe Fjalët e Profetëve
Plaku W. Ralf Ker, që atëherë po shërbente 

si anëtar i Të Shtatëdhjetëve, pohoi se fjalët 

e Krishtit dhe të shërbëtorëve të Tij, janë 

një Liahonë shpirtërore: “Fjalët e Krishtit 

mund të jenë një Liahonë vetjake për 

secilin prej nesh, duke na treguar udhën. 

Le të mos jemi dembelë për shkak të lehtësisë së udhës. 

Le t’i marrim me besim fjalët e Krishtit në mendjen tonë 

dhe në zemrat tona, siç shënohen në shkrimin e shenjtë 

dhe siç shqiptohen nga profetët, shikuesit dhe zbuluesit 

e gjallë. Le të ushqehemi me fjalët e Krishtit me besim 

dhe zell, sepse fjalët e Krishtit do të jenë Liahona jonë 

shpirtërore, duke na treguar të gjitha gjërat që duhet të 

bëjmë” (“The Words of Christ – Our Spiritual Liahona”, 

Ensign ose Liahona, maj 2004, f. 37).

Fryma e Shenjtë
Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuromit të 

Dymbëdhjetë Apostujve, krahasoi Frymën 

e Shenjtë dhe Liahonën: “Kur përpiqemi 

t’i rendisim sjelljet dhe veprimet tona me 

drejtësinë, atëherë Fryma e Shenjtë bëhet 

për ne sot ajo që Liahona ishte për Lehin 

dhe familjen e tij në kohën e tyre. Pikërisht faktorët që 

e bënë Liahonën të punonte për Lehin, në të njëjtën 

mënyrë do ta ftojnë Frymën e Shenjtë në jetën tonë. 

Dhe pikërisht faktorët që e bënë Liahonën të mos 

punonte në kohët e lashta, në të njëjtën mënyrë do të 

na bëjnë që të largohemi nga Fryma e Shenjtë sot” 

(“Që të Mund të Kemi Gjithmonë me Vete Shpirtin e 

Tij”, Ensign ose Liahona, maj 2006, f. 30; Konferenca e 

Përgjithshme, prill 2006, f. 50).

 5. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta dy apo tri mënyra se si një bekim patriarkal, shkri-

met e shenjta dhe fjalët e profetëve, ose Fryma e Shenjtë janë si 
një Liahonë.

 6. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, për-
shkruani një rast kur ndjekja e drejtimit të një prej burime-

ve të renditura më sipër, ju çoi në marrjen e udhëheqjes nga Zoti.

1 Nefi 16:34–39
Bijat e Ishmaelit vajtojnë vdekjen e tij dhe Lamani 
komploton për të vrarë Lehin dhe Nefin.
Te 1 Nefi 16:34–38 mësojmë se Ishmaeli vdiq pasi 

udhëtoi shumë ditë nëpër vendin e shkretë. Bijat e tij e 

vajtuan jashtëzakonisht shumë humbjen e atit të tyre 

dhe disa nga familja e tij mërmëritën kundër Lehit e 

Nefit dhe donin të ktheheshin në Jerusalem. Lamani 

madje komplotoi për t’i vrarë Nefin dhe Lehin. Edhe 

një herë, vëllezërit e Nefit treguan dobësinë dhe mos-

besnikërinë e tyre, sepse ata nuk e kërkuan vullnetin 

e Zotit. Ata e kishin refuzuar Frymën e Shenjtë dhe 

ndihmën që Ai do t’u kishte dhënë atyre.

Lexoni 1 Nefin 16:39 dhe zbuloni çfarë bëri Zoti në 

këtë situatë. Nga ajo që mësoni në këtë varg, përse na 

qorton Zoti?   

 

Zoti na udhëheq dhe na qorton për të mirën tonë. 

Nëse veprojmë sipas drejtimit apo qortimit që marrim 

nga Zoti, Ai do të na bekojë.

 7. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë kam studiuar 1 Nefin 16 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
Përgjigjet për lojën me pyetje E Vërtetë/ E Rreme: 1) Rr, 

2) V, 3) Rr, 4) Rr.

NJËSIA 4: DITA 3

1 Nefi 17
Hyrje
Pasi udhëtuan për tetë vjet në vendin e shkretë, familja 

e Lehit arriti në një vend pranë bregdetit. Ata e quajtën 

vendin Begati. Nefi iu bind urdhrit të Zotit për të ndër-

tuar një anije. Ai gjithashtu i qortoi vëllezërit e tij për 

ligësinë e tyre, e cila i pengoi ata të merrnin frymëzim 

nga Zoti. Ndërsa studioni 1 Nefin 17 dhe shembullin e 

Nefit, ju do të shihni se nëpërmjet bindjes, ju mund të 

përmbushni gjithçka që Perëndia ka urdhëruar. Ju do të 

mësoni gjithashtu ta dalloni më mirë Zotin, kur ju flet 

nëpërmjet zërit të qetë, të ulët.

1 Nefi 17:1–51
Familja e Lehit udhëton drejt Begatisë, ku Nefi urdhërohet 
që të ndërtojë një anije
A do ta përshkruanit jetën tuaj si të lehtë apo të vësh-

tirë? Përse? Lexoni 1 Nefin 17:1, 4, 6 dhe qarkoni fjalët 

që tregojnë nëse koha që Nefi dhe familja e tij kaluan 

në vendin e shkretë ishte e lehtë apo e vështirë.

Lexoni 1 Nefin 17:3 dhe përcaktoni arsyen që dha Nefi, 

përse u bekua familja e tij gjatë kësaj kohe të vështirë 

– fillon me fjalën  në qoftë se. Shenjojeni këtë parim në 

shkrimet tuaja të shenjta.
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Parimet e ungjillit shpesh 

citohen në shkrimet e 

shenjta në një format 

“në qoftë se-atëherë”. Ky 

format “në qoftë se-atë-

herë” mund të shihet 

edhe në drejtimin e jetës 

individuale, si edhe të 

familjeve e kombeve të 

tëra. Fjala  në qoftë se për-

shkruan veprimin tonë 

dhe atëherë shpjegon 

pasojën ose bekimin që 

vërtet do të marrim për 

atë veprim. Ndërkohë që 

1 Nefi 17:3 nuk përmban fjalën atëherë, ai përshkruan 

një veprim dhe një bekim që do të pasojë. Si do ta 

thonit me vetë fjalët tuaja parimin për të cilin Nefi po 

dëshmon? Në qoftë se -------------       ---------------------, 
atëherë  

.

Vini re se si ilustrohet ky parim te 1 Nefi 17:2, 12–13. 

Teksa i lexoni këto vargje, shenjoni disa mënyra se si 

Zoti i forcoi dhe i bekoi Nefin dhe familjen e tij, kur 

ata i zbatuan urdhërimet. Kërkoni prova shtesë të së 

vërtetës së këtij parimi, ndërsa vazhdoni të studioni 

përvojën e Nefit.

1. Gjeni kohë për t’iu përgjigjur në mënyrë kuptimplote 
pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 

shenjta: Ky ushtrim do t’ju ndihmojë të kuptoni se Nefi vazhdoi ta 
jetonte parimin që shpalli te 1 Nefi 17:3, ndërsa anëtarë të tjerë 
të familjes dështuan në të jetuarin e tij. Mbani mend të mendoni 
rreth mënyrës se si ky parim zbatohet në vetë jetën tuaj.
a. Çfarë e urdhëroi Zoti Nefin të bënte? (Shih 1 Nefi 17:7–8.) 
Çfarë mund të ketë qenë e vështirë rreth bindjes ndaj këtij ur-
dhërimi?
b. Çfarë ju bën përshtypje rreth reagimit të Nefit ndaj këtij ur-
dhërimi? (Shih 1 Nefi 17:9–11,15–16). Si reaguan vëllezërit e tij? 
(Shih 1 Nefi 17:17–21.) Çfarë mund të mësoni nga këto reagime?
c. Nefi iu përgjigj vëllezërve të tij duke kujtuar përvojën e Moi-
siut. Si e ndihmoi Zoti Moisiun për të përmbushur detyrën që ai 
u urdhërua të bënte? (Shih 1 Nefi 17:23–29.) Në çfarë mënyre 
ishin vëllezërit e Nefit të ngjashëm me fëmijët e Izraelit? (Shih 
1 Nefi 17:30, 42.)
d. A ka disa urdhërime që janë të vështira për ju? Si mund të 
reagoni ndaj detyrave apo urdhërimeve të vështira që vijnë nga 
Perëndia, ashtu siç bënë Nefi dhe Moisiu?

Kur ta keni mbaruar detyrën më sipër, lexoni shprehjen 

e Nefit lidhur me besimin te 1 Nefi 17:50.

Lexoni 1 Nefin 17:51 dhe zbatojeni këtë varg te vetja 

juaj, duke e shtuar emrin tuaj pas fjalës “më” dhe duke 

Teksa i studioni shkrimet 
e shenjta, kërkoni për fjalë 
ose fraza të tilla si “kështu 
ne shohim”, “prandaj”, “si 
rrjedhim”, “vini re” ose “në 
qoftë se . . . atëherë . . .”. Ato 
shpesh tregojnë se kur po je-
pet një thënie e doktrinës apo 
një parim i ungjillit.

Mësoni si t’i Dalloni 
Parimet dhe Doktrinat

e zëvendësuar frazën “ndërtoj një anije” me një urdhë-

rim që e vutë re në pyetjen d më lart.

2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani rreth një përvoje (tuajën apo të dikujt që ju njih-

ni) e cila ju ndihmoi të dini se, nëse jeni besnikë ndaj Perëndisë, 
Ai do t’ju ndihmojë të përmbushni çfarëdo që Ai ju kërkon.

Parimi për të cilin Nefi u bë shembull te1 Nefi 17 dhe 

gjatë gjithë jetës së tij, është se, në qoftë se i zbatojmë 
urdhërimet, atëherë Zoti do të na forcojë dhe do të 
sigurojë mjete për ne që të përmbushim atë që Ai 
ka urdhëruar.

1 Nefi 17:45–55
Nefi i qorton vëllezërit e tij për ligësinë e tyre
Lexoni 1 Nefin 17:48, 53–54 dhe përcaktoni përse Nefi 

“ua shtriu dorën [e tij] vëllezërve [të tij]”.

Sipas 1 Nefit 17:53, çfarë u bëri Zoti vëllezërve të Ne-

fit? Përse?  

Goditja që iu dha vëllezërve të Nefit, ishte një nga 

mënyrat e shumta që Zoti kishte kërkuar për të ko-

munikuar me ta. Lexoni 1 Nefin 17:45 dhe dalloni disa 
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mënyra të tjera që Zoti kishte përdorur për të komuni-

kuar me ta.

Përsiatni për citimin e mëposhtëm nga 

Presidenti Bojd K. Paker, i Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve: “Fryma e 

Shenjtë flet me një zë që ju e ndieni më 

shumë sesa e dëgjoni. Ai përshkruhet si 

një ‘zë i vogël, i qetë’[DeB 85:6]. Dhe 

ndërsa ne flasim për ‘dëgjimin’ e pëshpëritjeve të 

Shpirtit, shumë shpesh një njeri e përshkruan një nxitje 

shpirtërore duke thënë: ‘Pata një ndjenjë . . .’” (“Perso-

nal Revelation: The Gift, the Test, and the Promise”, 

Ensign, nëntor 1994, f. 60).

Ju mund të doni ta shenjoni 1 Nefin 17:45 dhe të 

shkruani parimin vijues pranë tij: Fryma e Shenjtë 
flet me një zë të qetë, të vogël, që ne e ndiejmë më 
shumë sesa e dëgjojmë.

 3. Shkruani përgjigje për pyetjet vijuese në ditarin tuaj 
të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Kur e keni ndier Zotin t’ju flasë nëpërmjet një zëri të të qetë, 
të vogël?
 b. Çfarë mund të bëni për ta ndier dhe njohur zërin e qetë, 
të vogël?

Shenjoni frazën vijuese te 1 Nefi 17:45: “Ai ju ka folur 

me një zë të qetë, të ulët, por ju kishit humbur ndjesi-

në, që ju nuk mund të ndjenit fjalët e tij”. Shikoni së-

rish fjalinë e parë te 1 Nefi 17:45 dhe dalloni një arsye 

përse vëllezërit e Nefit e kishin “humbur ndjesinë”.

Si mund të na pengojë mëkati që ta ndiejmë Frymën 

e Shenjtë? Çfarë gjërash të tjera mund të na e largojnë 

vëmendjen nga të ndierit e Frymës së Shenjtë?   

  

 

Presidenti Xhejms E. Faust, i Presidencës së Parë, për-

dori një analogji për të dalluar disa mënyra se si mëkati 

mund të na pengojë ta ndiejmë Frymën e Shenjtë:

“Telefonat celularë përdoren për pjesën 

më të madhe të komunikimit në kohën 

tonë. Prapëseprapë, me raste, ne gjejmë 

pika të vdekura ku sinjali nuk vjen në 

celular. Kjo mund të ndodhë kur përdoru-

esi i celularit është në një tunel apo 

kanion, ose kur ka ndërhyrje tjetër.

Kështu është edhe me komunikimin hyjnor. . . . Ne 

shpesh e vendosim veten në pika të vdekura shpir-

tërisht – vende dhe situata që i bllokojnë mesazhet 

hyjnore. Disa nga këto pika të vdekura përfshijnë ze-

mërimin, pornografinë, shkeljen, egoizmin dhe situata 

të tjera që e fyejnë Shpirtin” (”Did You Get the Right 

Message?” Ensign ose Liahona, maj 2004, f. 67).

 4. Përsiatni për faktin se sa mirë i keni dëgjuar mesazhet 
që Zoti ka kërkuar t’ju komunikojë kohët e fundit. Rendit-

ni në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta çdo “pikë të 
vdekur shpirtërore” – situata dhe vende që mund t’ju pengojnë 
në marrjen e zërit të qetë, të vogël – dhe çfarë do të bëni për t’i 
shmangur ato.

Ju mund të merrni komunikim nga Zoti nëpërmjet 

zërit të qetë, të vogël, ndërsa kërkoni që të jeni i denjë 

dhe t’i kushtoni vëmendje këtyre nxitjeve të urta.

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 1 Nefin 17 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 4: DITA 4

1 Nefi 18–19
Hyrje
Duke ndjekur udhëzimet e Zotit, Nefi dhe familja e tij 

e përfunduan ndërtimin e anijes dhe nisën lundrimin 

drejt tokës së premtuar. Gjatë lundrimit të tyre, shumë 

njerëz në anije, të drejtuar nga Lamani dhe Lemueli, u 

rebeluan. Si rezultat, Liahona pushoi së punuari dhe 

një stuhi e madhe kërcënoi jetën e çdonjërit në kuver-

të. Pasi rebeluesit u penduan dhe Nefi u lut me besim, 

Liahona filloi të vepronte dhe Zoti e qetësoi stuhinë 

dhe e udhëhoqi sërish udhëtimin e tyre. Pasi arritën në 

tokën e premtuar, Nefi e këshilloi familjen e tij që ta 

kujtonin Shpëtimtarin dhe që t’ia përshtatnin shkrimet 

e shenjta vetes së tyre. Ndërsa studioni 1 Nefin 18–19, 

krahasojeni përvojën e Nefit në përballimin e sprovave 

me sfidat e përballimit të vetë sprovave tuaja. Kërkoni 

të ndiqni shembullin e Nefit.

1 Nefi 18:1–8
Familja e Lehit përgatitet për të lundruar drejt tokës  
së premtuar
Përse është e rëndësishme të punosh me zell, por edhe 

të kërkosh drejtim nga Zoti? Si i shfaqi Nefi të dyja 

këto cilësi kur ndërtoi anijen? Lexoni 1 Nefin 18:1–8.

 1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
renditini të gjitha fjalët dhe frazat te 1 Nefi 18:1–8 që 

përshkruajnë përpjekjen e bërë nga Nefi dhe familja e tij. Pastaj 
përcaktoni të gjitha fjalët dhe frazat që tregojnë se si i drejtoi 
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dhe ndihmoi ata Zoti. Çfarë marrëdhënie shikoni midis përpjekjes 
së Nefit dhe ndihmës që mori nga Zoti?

Përvoja e Nefit na tregon se  që të përmbushim çfarë 
Zoti urdhëron, ne duhet të kërkojmë ndihmën e Tij 
dhe të bëjmë vetë përpjekjen tonë.

 2. Mendoni për një situatë në të cilën jeni tani, ku keni ne-
vojë për ndihmën e Perëndisë. Shkruani në ditarin tuaj të 

studimit të shkrimeve të shenjta se çfarë mund të bëni për të kërku-
ar drejtimin e Zotit dhe çfarë përpjekjeje mund t’ju duhet të bëni.

1 Nefi 18:8–25
Lamani dhe Lemueli udhëheqin një rebelim në anije që e 
pengon udhëtimin drejt tokës së premtuar
Kur përjetojmë sprova ose vështirësi në jetë, është 

e zakonshme të mendojmë përse po përballemi me 

vështirësi të tilla. Ndoshta ju ose dikush që ju njihni ka 

pyetur “Përse?” gjatë një kohe të vështirë.

Plaku L. Uitni Klejton, i Presidencës së Të Shtatëdhje-

tëve, përcaktoi tri burime për vështirësitë që përjetojmë. 

Ndërsa lexoni, nënvizojini burimet që përshkruan ai.

“Në një kuptim të përgjithshëm, barrat 

tona vijnë nga tri burime. Disa barra janë 

fryt normal i kushteve të botës në të cilën 

jetojmë. Sëmundje, paaftësia fizike, 

uraganet dhe tërmetet ngjasin herë pas 

here jo për ndonjë faj tonin. . . .

Barra të tjera na ngarkohen nga sjellja e keqe e të tje-

rëve. Abuzimi dhe varësitë mund ta bëjnë shtëpinë çdo 

gjë mbi tokë përveçse një qiell mbi tokë për anëtarët 

e pafajshëm të familjes. Mëkati, traditat e gabuara, 

shtypja dhe krimi shpërndajnë viktima të ngarkua-

ra me barra nëpër shtigjet e jetës. Edhe keqbërje më 

pak të rënda, të tilla si thashethemet dhe mosmirësia, 

mund t’u shkaktojnë të tjerëve vuajtje të rënda.

Vetë gabimet e të metat tona shkaktojnë shumë prej 

problemeve tona dhe vendosin barra të rënda mbi vetë 

shpatullat tona. Barra më e vështirë që ne i ngarkoj-

më vetes, është barra e mëkatit. Të gjithë ne e kemi 

njohur keqardhjen e dhimbjen, që pashmangërisht 

pasojnë dështimin tonë në mbajtjen e urdhërimeve” 

(“Që  Barrat Tuaja të Jenë të Lehta”, Ensign ose Liahona, 

nëntor 2009, f. 12–13).

Pasi Nefi dhe familja e tij filluan të lundronin drejt 

tokës së premtuar, ata përjetuan shumë vështirësi. 

Ndërsa studioni 1 Nefin 18, shikoni për një nga llojet 

e vuajtjes që diskutoi Plaku Klejton. Lexoni 1 Nefin 

18:9–11 dhe përcaktoni shembuj të zgjedhjeve të gabu-

ara, të bëra nga disa prej njerëzve në anije.

Edhe pse nuk është e gabuar të vallëzosh, të dëgjosh 

muzikë ose të argëtohesh, 1 Nefi 18:9 tregon se ata i 

bënë këto gjëra “me shumë vrazhdësi”. Fjala vrazhdë-

si do të thotë të jesh i ashpër, vulgar ose i rëndomtë. 

Satani mund t’i përdorë vallëzimin, muzikën ose më-

nyrën si flasim për të na korruptuar zemrën dhe mend-

jen, duke na shkaktuar që ta humbasim shoqërimin e 

Frymës së Shenjtë.

Sipas 1 Nefit 18:10, çfarë kishte frikë Nefi se do të 

ndodhte, nëse ata që u rebeluan nuk pendoheshin?  

  

 .

Çfarë bëri Nefi për këtë? Si do të reagonit nëse një 

prind ose udhëheqës Kishe do t’ju kërkonte ta ndry-

shonit muzikën që dëgjoni, mënyrën si kërceni ose të 

përmbaheni nga përdorimi i një gjuhe të ndyrë? A do 

të ishit i gatshëm për të dëgjuar dhe ndryshuar?

Lexoni 1 Nefin 18:12–14, 17–19 dhe kërkoni pasojat e 

rebelimit të tyre. Si vuajtën Nefi dhe anëtarë të tjerë të 

familjes për shkak të veprimeve të të tjerëve? Vini re 

se si veprimet rebele të disave ndikuan në aftësinë e të 

gjithë grupit për të marrë udhëheqje nga Perëndia.

Veprimet e atyre që u rebeluan, na tregojnë se mëkati 
çon në vuajtje për veten dhe ndonjëherë edhe për 
të tjerë.

 3. Disa tundime të zakonshme që adoleshentët hasin sot, 
përfshijnë mosrespektimin e prindërve dhe të udhëheqës-

ve, të kopjuarin në shkollë, bërjen e thashethemeve, veshjen e pa-
hijshme, shkeljen e ligjit të dëlirësisë, shkeljen e Fjalës së Urtësisë 
(duhani, alkooli dhe drogat) dhe shikimin e pornografisë. Zgjidhni 
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dy ose më shumë nga ato tundime dhe shkruani në ditarin tuaj të 
studimit të shkrimeve të shenjta se në ç’mënyrë secila prej tyre 
mund t’i ndikojë familjen dhe miqtë e dikujt që i jepet tundimit.

Pjesa e mbetur e 1 Nefit 18 na mëson si të reagojmë 

kur vijnë vështirësitë, qoftë kur ato vijnë nga bërja e 

zgjedhjeve të gabuara apo pa asnjë faj nga ana jonë. 

Lexoni 1 Nefin 18:15–16, 20–23 dhe shenjoni fraza që 

na mësojnë çfarë të bëjmë në secilën situatë.

Ka disa doktrina dhe parime të ilustruara në këto var-

gje. Pas secilës prej thënieve vijuese, shkruani numrin 

e vargut apo të vargjeve nga 1 Nefi 18:15–16, 20–23 që 

ndieni se tregojnë një shembull të asaj të vërtete:

• Ne mund të shohim te Perëndia dhe të qëndroj-
më besnikë gjatë sprovave tona. 

• Lutja mund të na ndihmojë të gjejmë paqe gjatë 
sprovave tona.  

 

 4. Zgjidhni një nga vargjet që përdorët në ushtrimin pa-
raprirës, i cili është veçanërisht kuptimplotë për ju, dhe 

shpjegoni në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta për-
se e pëlqeni atë. Përfshini atë që keni mësuar nga vargu dhe çfarë 
ju mësoi rreth reagimit ndaj vuajtjeve. Nëse keni parë një shem-
bull të asaj që ky varg ju mëson në vetë jetën tuaj apo në jetën e 
dikujt tjetër, shkruani edhe për atë.

Pavarësisht vështirësive që hasën, Nefi dhe familja e 

tij përfundimisht arritën në tokën e premtuar. Ndërsa 

kërkoni drejtimin e Zotit dhe punoni me zell për ta 

ndjekur atë, edhe ju mund ta përfundoni me sukses 

udhëtimin që Zoti ju dërgoi ta përmbushni në tokë.

Plaku L. Uitni Klejton ofroi këtë dëshmi:

“Pavarësisht barrave që hasim në jetë, si pasojë e 

kushteve natyrore, sjelljes së keqe të të tjerëve, ose vetë 

gabimeve e të metave tona, ne jemi të gjithë fëmijë të 

një Ati Qiellor të dashur, që na dërgoi në tokë si pjesë e 

planit të Tij të përjetshëm për rritjen e përparimin tonë. 

Përvojat tona vetjake të pashoqe mund të na ndihmoj-

në të përgatitemi që të kthehemi tek Ai. Fatkeqësia 

dhe vuajtjet që ne përjetojmë, sado të vështira për t’u 

mbajtur, zgjatin, nga pikëpamja hyjnore, ‘vetëm për një 

çast [të] shkurtër; dhe në qoftë se i duro[jmë] mirë ato, 

Perëndia do të [na] lartësojë nga lart’[DeB 121:7–8]. 

Ne duhet të bëjmë gjithçka mundemi, për t’i mbajtur 

‘mirë’ barrat tona për aq sa të zgjatë ‘çasti i shkurtër’ 

yni duke i mbajtur ato. . . .

. . . E di se kur mbajmë urdhërimet e Perëndisë dhe 

besëlidhjet tona, Ai na ndihmon për barrat tona. Ai 

na forcon. Kur pendohemi, Ai na fal dhe na bekon me 

paqe të ndërgjegjes e gëzim” (“Që Barrat Tuaja të Jenë 

të Lehta”, f. 13–14).

1 Nefi 19
Nefi shënon profeci në lidhje me Jezu Krishtin për të na 
nxitur që ta kujtojmë Atë.
Pas arritën në tokën e premtuar, Nefi profetizoi në lidhje 

me ardhjen e Shpëtimtarit dhe se si do të pritej Ai nga 

populli i Tij. Lexoni 1 Nefin 19:8–10 dhe dalloni fraza që 

na mësojnë për natyrën dhe karakterin e Jezu Krishtit.

 5. Shënoni në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta se si ajo që mësuat te 1 Nefi 19:8–10, e rrit da-

shurinë tuaj për Shpëtimtarin.

Përfundojeni mësimin e sotëm duke lexuar te 1 Nefi 

19:18–19, 23 dhe duke theksuar atë për të cilën Nefi 

dëshironte t’i bindte për të bërë popullin e tij dhe të 

gjithë ata që e lexojnë Librin e Mormonit. Kërkoni një 

mundësi sot që të jepni dëshminë tuaj për Shpëtimta-

rin me një mik apo anëtar të familjes, ose jepeni dësh-

minë tuaj në një mbledhje Kishe. Duke bërë kështu, ju 

mund t’i ndihmoni ata ta kujtojnë dhe besojnë Shëlbu-

esin e tyre.

 6. Shënoni në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta mënyra sipas të cilave ju mund ta ndiqni shembu-

llin e Nefit në vetë jetën tuaj.
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7. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 1 Nefin 18 19 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 5: DITA 1

1 Nefi 20–22
Hyrje
Te 1 Nefi 20–21, Nefi citoi profeci nga profeti i Dhiatës 

së Vjetër, Isaia, shkrimet e të cilit u mbajtën në fletët 

prej tunxhi, që Nefi dhe vëllezërit e tij ishin dërguar në 

Jerusalem për t’i marrë nga Labani. Isaia na mësoi se, 

edhe kur Izraeli i lashtë nuk i mbajti besëlidhjet e tij, 

Zoti ende i donte dhe i ftoi të pendoheshin e të vinin 

tek Ai. Ndërsa studioni këta kapituj, përqendrohuni 

mbi atë që Isaia dha mësim për Jezu Krishtin dhe dë-

shirën e Tij për ta shëlbuar popullin e Tij.

1 Nefi 20
Zoti e ndëshkon Izraelin dhe i fton ata të kthehen tek Ai
A mund të mendoni për një rast kur bëtë diçka, e cila 

nuk ishte në përputhje me besëlidhjet që keni bërë apo 

me standardet e Kishës? Si u ndiet rreth vendimit tuaj? 

Lexoni 1 Nefin 20:1–2 (të “qëndrosh” në vargun 2 do 

të thotë të mbështetesh). Kujt po i fliste Isaia? Kush 

është “shtëpia e Jakobit”?

Në Dhiatën e Vjetër, Jakobi ishte biri i Isakut dhe nipi 

i Abrahamit. Atij iu dha emri Izrael nga Zoti (shih 

Zanafilla 32:28). “Shtëpia e Izraelit” u referohet pasaar-

dhësve të tij dhe ndonjëherë quhet “shtëpia e Jakobit”. 

Ai term gjithashtu i drejtohet çdo besimtari të vërtetë te 

Jezu Krishti. (Shih Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, 

“Izrael”; shih edhe Bible Dictionary, “Israel, Kingdom of 

[Izrael, Mbretëria e]”.) Ashtu si në kohët e lashta, ata që 

bëjnë besëlidhje (të tillë si pagëzimi) me Perëndinë sot 

konsiderohen anëtarë besëlidhës të shtëpisë së Izraelit.

Kërkoni 1 Nefin 20:3–4, 8, 18 dhe nënvizoni fjalë ose 

fraza që tregojnë se shtëpia e Izraelit nuk kishte qenë 

besnike ndaj Zotit. Fraza “qafa jote është një brez i 

hekurt dhe balli yt prej bronzi” (1 Nefi 20:4) në mënyrë 

simbolike përfaqëson një kusht që shkrimet e shenjta 

në mënyrë të përsëritur e quajnë “kokëfortësi”. Një 

shpjegim i mundshëm i kësaj fraze është që kafshë të 

tilla si qè dhe gomerë i forcojnë qafat e tyre, kështu 

që ata nuk mund të udhëhiqen apo drejtohen nga 

zotërinjtë e tyre. Një shpjegim tjetër është se njerëzit 

që nuk janë të gatshëm t’i përkulin kokat e tyre, janë 

kokëfortë. Në mënyrë të ngjashme, shtëpia e Izraelit 

e forcoi qafën e saj nëpërmjet krenarisë e ligësisë dhe 

nuk pranoi të udhëhiqej nga Zoti.

Për t’i kuptuar më mirë 

këto vargje dhe për t’i 

përshtatur me kohën 

tonë, mendoni se si këto 

përshkrime të shtëpisë së 

Izraelit i përshkruajnë vep-

rimet e disa njerëzve sot.

Teksa lexoni 1 Nefin 

20:9–14, 16, përsiatni për 

atë që na mësojnë këto 

vargje rreth Zotit dhe se si 

është Ai.

1. Shkruani përgjigje të 
shkurtra për pyetjet viju-

ese në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta:
a. Megjithëse njerëzit kishin 
qenë rebelë në të kaluarën, si 
iu përgjigj Zoti atyre? Përse? 
(Shih 1 Nefi 20:9, 11, 14.)
b. Çfarë donte Zoti që të bënte 
populli i Tij i besëlidhjes? (Shih 
1 Nefi 20:12, 16.)

Presidenti Henri B. Ajring, i 
Presidencës së Parë, na mësoi: 
“Leximi, studimi dhe përsiatja 
nuk janë e njëjta gjë. Ne lexoj-
më fjalë dhe mund të marrim 
ide. Ne studiojmë dhe mund 
të zbulojmë modele ose lidhje 
në shkrimin e shenjtë. Por kur 
përsiatemi, ne ftojmë zbulesë 
nga Shpirti. Përsiatja, për 
mua, është mendimi dhe lutja 
që bëj, pasi i lexoj e i studioj 
me kujdes shkrimet shenjta” 
(“Shërbeni me Shpirtin”, 
Ensign ose Liahona, nëntor 
2010, f. 60). Studimi i shkri-
meve të shenjta në një vend 
të qetë ku mund t’i përsiatni 
ato, do t’ju ndihmojë të ndieni 
ndikimin e Frymës së Shenjtë.

Përsiatja
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Nga këto vargje ne mësojmë se Zoti i fton ata që 
kanë qenë të pabindur, të pendohen dhe të kthe-
hen tek Ai. Teksa e lexoni thënien vijuese nga Presi-

denti Diter F. Uhtdorf, i Presidencës së Parë, nënvizoni 

një ose më shumë fraza që e pohojnë këtë të vërtetë:

“[Satani] do që ne të ndiejmë se jemi përtej faljes (shih 

Zbulesa 12:10). Satani do që të mendojmë se kur kemi 

mëkatuar, ne kemi shkuar përtej ‘pikës pa kthim’ – që 

është shumë vonë për ta ndryshuar drejtimin tonë. . . .

Krishti erdhi për të na shpëtuar. Nëse kemi marrë drej-

tim të gabuar, Shlyerja e Jezu Krishtit mund të na japë 

sigurinë se mëkati nuk është pikë pa kthim. Një kthim 

i sigurt është i mundur nëse ne vërtet ndjekim pla-

nin e Perëndisë për shpëtimin tonë” (“Pikë Kthimi të 

Sigurt”, Ensign ose Liahona, maj 2007, f. 99; Konferenca 

e Përgjithshme, prill 2007, f. 123).

1 Nefi 21:1–17
Isaia profetizon se Mesia nuk do ta harrojë popullin e Tij  
të besëlidhjes
Te 1 Nefi 21:1–13, Nefi shënoi një nga profecitë e Isaias 

rreth Jezu Krishtit, i cili do të ishte Mesia. Krishti (një fjalë 

greke) dhe Mesia (një fjalë hebraike), të dyja duan të tho-

në “i Vajosuri” ose “i Zgjedhuri”. Jezu Krishti u zgjodh 

për të qenë Shëlbuesi i Izraelit, si edhe i johebrenjve.

Teksa lexoni te 1 Nefi 21:6–13, shenjoni në shkrimet 

tuaja të shenjta ato fraza që përshkruajnë Jezu Krishtin 

dhe atë që Ai do të bënte si Shëlbuesi i Izraelit.
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Si pasojë e mëkateve të tyre, fëmijët e Izraelit e ki-

shin larguar veten nga Zoti dhe u ndien të harruar e 

të braktisur nga Ai (shih 1 Nefi 21:14). Megjithëse u 

ndien të braktisur nga Zoti, kërkoni te 1 Nefi 21:14–16 

prova që Zoti na do dhe Ai kurrë nuk do të na ha-
rrojë. Ju mund të doni të shenjoni ndonjë frazë në këto 

vargje që është kuptimplotë për ju.

Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, shpjegoi se si Shpëtimtari i mbajti plagët 

e kryqëzimit të Tij si provë se Ai kurrë nuk do të na 

harronte: “Krishti nuk do t’i harrojë fëmijët që i ka 

shëlbuar, apo besëlidhjet që ka bërë me ta për shpëti-

min e Sionit. Kujtuesit e dhembshëm të kujdesit dhe 

besëlidhjes së [Tij] janë shenjat e gozhdëve romake, të 

gdhendura në pëllëmbët e duarve të Tij” (Christ and the 

New Covenant [1997], f. 84).

 2. Shkruani përgjigje të shkurtra për pyetjet vijuese në 
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Si mendoni ju, përse ndonjëherë njerëzit ndiejnë se Zoti i ka 
harruar ata?
 b. Si mendoni ju, çfarë do të thotë të gdhendesh në pëllëmbët e 
duarve të Shpëtimtarit? Si ju ndihmon kjo për ta vlerësuar vuajt-
jen e Shpëtimtarit në kryq?
 c. Çfarë përvojash ju kanë ndihmuar të dini se Zoti nuk ju ka 
harruar?

 3. Përfytyroni sikur të keni një mik që tha se ai ose ajo 
nuk ndihet më i/e denjë për të ardhur në kishë për shkak 

të mëkateve të së kaluarës. Në ditarin tuaj të studimit të shkrime-
ve të shenjta, shkruani një letër të shkurtër inkurajimi për një 
mik, duke përdorur atë që keni mësuar nga 1 Nefi 20–21 dhe 
thënia e Presidentit Uhtdorf në seksionin e studimit për 1 Nefi 20.

1 Nefi 21:18–22:22
Nefi shpjegon profecinë e Isaias për shpërndarjen dhe 
mbledhjen e Izraelit
Nefi përfshiu në analin e tij një nga profecitë e Isaias 

rreth mbledhjes së Izraelit. Ajo gjendet te 1 Nefi 21:18–

26. Te 1 Nefi 22, Nefi dha shpjegimin dhe interpreti-

min e vet për profecinë e Isaias. Teksa lexoni 1 Nefin 

22:4–12, shikoni për shpjegimin e Nefit se në ç’mënyrë 

do të mblidhet Izraeli në ditët e fundit.

Ai mund t’ju ndihmojë të dini se në Librin e Mormonit 

termi “johebrenj” shpesh u drejtohet njerëzve që nuk 

janë pasaardhës të Judës. Fraza “një punë e mrekullu-

eshme” i referohet Rivendosjes së ungjillit në ditët e 

mëvonshme. Gjithashtu vini re se sa shpesh Nefi për-

mend fjalën besëlidhje – ju mund të doni t’i shenjoni 

këto në shkrimet tuaja të shenjta.

Zoti premtoi të rivendoste ungjillin dhe ta mblidh-
te Izraelin në ditët e fundit. Shenjoni në shkrimet tu-

aja të shenjta se çfarë do t’i ndodhë Satanit, për shkak 

të drejtësisë së njerëzve, ndërsa studioni 1 Nefin 22:17, 

19–22, 25–28.

 4. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 1 Nefi 20 22 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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HYRJE TE  

2 Nefi
Përse të Studiohet Ky Libër?
Libri i 2 Nefit do t’ju ndihmojë të kuptoni doktrinat 
bazë të ungjillit, të tilla si Rënia e Adamit dhe Evës, 
Shlyerja e Jezu Krishtit dhe liria e zgjedhjes. Përveç 
këtyre, ky libër është i mbushur me profeci nga Nefi, 
Jakobi dhe Isaia, të cilët ishin dëshmitarë të veçantë 
të Shpëtimtarit. Ata profetizuan për Rivendosjen e 
ungjillit në ditët e mëvonshme, mbledhjen e popullit 
të besëlidhjes së Perëndisë, Ardhjen e Dytë të Jezu 
Krishtit dhe Mijëvjeçarin. Libri i 2 Nefit përmban 
gjithashtu shpjegimin e Nefit mbi doktrinën e 
Krishtit dhe përfundon me dëshminë e Nefit për 
Shpëtimtarin.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Nefi, biri i Lehit, e shkroi 2 Nefin. Nefi ishte profet dhe 
udhëheqësi i parë i madh i popullit nefit. Shkrimet 
e tij zbulojnë se ai përjetoi fuqinë shëlbuese të Zotit 
(shih 2 Nefi 4:15–35; 33:6) dhe donte me gjithë shpirt 
t’i sillte shpëtimin popullit të tij (shih 2 Nefi 33:3–4). 
Për ta përmbushur këtë qëllim, ai ndërtoi një tempull 
dhe e mësoi popullin e tij të besonte në Jezu Krisht.

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Nefi filloi ta shkruante rrëfimin që u quajt 2 Nefi 
përafërsisht në vitin 570 pr.K. – 30 vjet pasi ai dhe 
familja e tij u larguan nga Jerusalemi (shih 2 Nefin 
5:28–31). Ai e shkroi kur ishte në tokën e Nefit (shih 
2 Nefi 5:8, 28–34).

NJËSIA 5: DITA 2

2 Nefi 1
Hyrje
Ndërsa e studioni 2 Nefin 1, vëreni që ai përmban fjalët 

e një prindi dhe udhëheqësi të dashur të priftërisë, i 

cili po i afrohej vdekjes. Ati Lehi iu lut familjes së tij që 

t’u bindej urdhërimeve të Perëndisë (shih 2 Nefi 1:16). 

Ai profetizoi që, nëse do t’u bindeshin urdhërimeve të 

Perëndisë, ata do të përparonin në tokën e premtuar. Ai 

gjithashtu i nxiti fëmijët e tij dhe ata të cilët erdhën me 

ta nga Jerusalemi, që të ndiqnin udhëheqjen profetike 

të Nefit. Ndërsa e studioni këtë kapitull, vlerësoni 

bindjen tuaj vetjake ndaj urdhërimeve të Zotit. Sa po e 

ndiqni këshillën e udhëheqësve të Kishës?

2 Nefi 1:1–23
Lehi e nxit popullin e tij për të jetuar drejtësisht
Përfytyroni që befasisht duhet ta braktisni familjen tuaj 

dhe të mos i shikoni më kurrë ata. Ju keni një mundësi 

të fundit për t’u folur atyre. Çfarë do t’u thoshit atyre 

në këtë situatë?

Te 2 Nefi 1–4, Nefi shënoi këshillën e fundit të të atit 

drejtuar familjes së tij. Ndërsa i studioni këta kapituj, 

mendoni për mënyrat se si gjejnë zbatim për ju mësi-

met e fundit të shkruara të Lehit.

Lexoni 2 Nefin 1:1–4 dhe përcaktoni se çfarë “gjëra[sh] 

të mëdha kishte bërë Zoti” për familjen e Lehit.

1. Shkruani përgjigje të shkurtra për pyetjet në vijim në 
ditarin tuaj të shkrimeve të shenjta:

a. Në çfarë mënyrash Zoti tregoi mëshirë ndaj familjes së Lehit?
b. Çfarë “gjëra[sh] të mëdha” ka bërë Zoti për ju dhe familjen 
tuaj? Çfarë ndjenjash keni për Zotin kur mendoni se sa i mëshir-
shëm ka qenë Ai ndaj jush dhe familjes suaj?

Lehi e mësoi familjen e tij që zgjedhja për të mbajtur 

urdhërimet e Perëndisë do të përcaktonte nëse ata do 

të vazhdonin apo jo të 

merrnin “gjëra të mëdha” 

dhe “mëshirat e Perëndi-

së” në jetën e tyre.

2. Për t’ju ndihmuar të 
kuptoni që Zoti na be-

kon kur i mbajmë urdhëri-
met e Tij dhe Ai i ndal 
bekimet kur ne nuk i mbaj-
më urdhërimet e Tij, vizatoni 
një tabelë si kjo më poshtë në 
ditarin tuaj të shkrimeve të 
shenjta. Lexoni 2 Nefin 1:7–11 
dhe përcaktoni veprimet 
(“nëse”) që Lehi tha se do të 
sillnin pasoja të caktuara (“atë-
herë”). Shkruani atë çfarë zbu-
loni te kolona përkatëse e 
tabelës në ditarin tuaj të studimit.

Nëse (veprimet) Atëherë (pasojat)

Të mësuarit se si dallohen 
doktrinat e parimet e ungjillit 
që gjenden në shkrimet e 
shenjta kërkon përpjekje dhe 
praktikë të kujdesshme. Të 
shkruarit e të vërtetave që 
zbuloni në shkrimet e shenjta 
në formën “nëse- atëherë”, 
mund t’ju ndihmojë të kup-
toni parime të cilat më pas 
mund të gjejnë zbatim në 
jetën tuaj.

Dallojini Doktrinat 
dhe Parimet
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Lehi ishte veçanërisht i shqetësuar për gjendjen shpir-

tërore të Lamanit e të Lemuelit dhe e kuptoi që ata 

duhej të pendoheshin. Ndërsa i këshilloi, ai përdori disa 

simbole që t’i ndihmonte të kuptonin mëkatin dhe pen-

dimin. Kërkoni te 2 Nefi 1:13–14 për simbolet që përdori 

Lehi për t’i nxitur bijtë e tij që të pendoheshin, dhe 

shkruajini përgjigjet tuaja në vendet bosh më poshtë:

“- - - - - - - - - - - - -  -- - - - - - -  nga një . . . i thellë - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

“- - - - - - - - - - - -  - - - -- - - - - - - -  tutje - - - - - - - - - - -- - - -  - - - -- - - - - - - -  - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

“- - - - - - - - - - - - - - - -  -- - - - - - - - - - - - - -  nga - - - - - - - - - -  - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

 3. Përgjigjiuni pyetjes në vijim në ditarin tuaj të shkrime-
ve të shenjta: Si ngjan pendimi me secilën nga frazat në 

ushtrimin e mësipërm?

Lexoni 2 Nefin 1:15 dhe shenjoni në shkrimet tuaja 

të shenjta tri frazat që përdori Lehi për të përshkruar 

bekimet që mori falë bindjes së tij ndaj urdhërimeve të 

Perëndisë. Krahasojini këto bekime me pasojat negati-

ve te 2 Nefi 1:17–18, 22 që Lehi tha se do t’u ndodhnin 

atyre që nuk i mbajnë urdhërimet e Perëndisë.

Shenjoni këshillën e Lehit te 2 Nefi 1:23 dhe përsiatni 

atë se çfarë duhet të bëni në jetën tuaj në mënyrë që të 

“zgjoh[eni]” ose të “ngrih[eni]” ose [çfarë] të “flakni tej” 

që të merrni bekimet për të cilat Lehi foli në këtë kapitull.

2 Nefi 1:24–32
Lehi i nxit bijtë e tij që të ndjekin udhëheqjen profetike  
të Nefit
Lehi pastaj e kujtoi familjen e tij dhe të tjerët për një 

burim tjetër drejtimi e frymëzimi me të cilin ishin bekuar 

për t’i ndihmuar të merrnin vendime të drejta në jetën e 

tyre. Lexoni 2 Nefin 1:24 dhe gjejeni këtë burim.

Ndërsa lexoni 2 Nefin 1:24–27, shikoni se si Lehi e nxiti 

popullin e tij që të ndiqte Nefin. Mendoni rreth përgji-

gjeve tuaja ndaj pyetjeve në vijim:

• Çfarë cilësish theksoi Lehi që do t’ju ndihmonin të 

kishit besim te Nefi si udhëheqës?

• Përse do t’i besonit një udhëheqësi me këto cilësi?

• Si i keni parë udhëheqësit e Kishës sot të shfaqin po 

të njëjtat cilësi?

Lexoni 2 Nefin 1:28–32 dhe shenjoni në shkrimet 

tuaja të shenjta premtimet që i dha Lehi atyre që do 

të ndiqnin udhëheqjen e Nefit. Këto premtime tregoj-

në se ndërsa i ndjekim ata, të cilët Perëndia i ka 
thirrur të na udhëheqin, ne bekohemi me begati 
shpirtërore dhe siguri. Përsiatni atë çfarë ju kanë 

mësuar udhëheqësit e Kishës këto kohët e fundit rreth 

mënyrës se si bindja ndaj këshillës së frymëzuar mund 

t’ju çojë në begati shpirtërore dhe siguri.

Lexoni thënien në vijim nga Presidenti 

Uillford Udraf dhe nënvizoni premtimet 

që bëri ai nëse do të ndjekim këshillën e 

shërbëtorëve të Zotit: “Unë shpresoj se ne 

të gjithë do të ndjekim drejtimin e 

përcaktuar për ne nga shërbëtorët e Zotit, 

sepse nëse e bëjmë këtë unë e di se ne do të jemi të 

sigurt në këtë botë, dhe do të sigurojmë lumturi dhe 

ekzaltim në botën që vjen. . . . Nëse jemi besnikë ata 

do të na udhëheqin në udhën e jetës dhe, për aq sa ne 

kemi besë t’u besojmë udhëzimeve të tyre, mësimeve 

të Shpirtit të Shenjtë përmes tyre, ne jemi gjithmonë 

në shtegun e sigurt dhe do të jemi të sigurt për shpër-

blimin tonë” (Teachings of Presidents of the Church: 

Wilford Woodruff [2004], f. 199).

 4. Shkruani në ditarin tuaj të shkrimeve të shenjta arsy-
en përse mendoni se të qenit të bindur ndaj urdhërimeve 

të Zotit dhe këshillës së shërbëtorëve të Tij, është e rëndësishme 
të bëhet gjatë gjithë jetës suaj.

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 2 Nefin 1 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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NJËSIA 5: DITA 3

2 Nefi 2
Hyrje
Te 2 Nefi 2, Lehi e mësoi të birin, Jakobin, se përse 

Ati Qiellor i ka vendosur fëmijët e Tij në një botë ku 

ekzistojnë hidhërimet, brenga, mëkati dhe vdekja. Për 

ta ndihmuar Jakobin të kuptonte qëllimin e vdekshmë-

risë, ai i shpjegoi doktrinat bazë të planit të shëlbimit 

– përfshirë lirinë e zgjedhjes, Rënien e Adamit dhe 

Shlyerjen e Jezu Krishtit. Studimi i të vërtetave të dhë-

na mësim te 2 Nefi 2 mund t’ju ndihmojë të vlerësoni 

më plotësisht se si Shlyerja e Jezu Krishtit mposht pa-

sojat e Rënies dhe bën të mundur për secilin prej nesh 

që të bëjë zgjedhje që do të çojnë te jeta e përjetshme.

2 Nefi 2:1–25
Lehi jep mësim rreth Rënies së Adamit dhe Shlyerjes së 
Jezu Krishtit
Mendoni rreth disa prej sfidave që keni hasur kohët e 

fundit. A e keni pyetur ndonjëherë veten se përse jeta 

ka sfida të këtilla? Ndërsa lexoni 2 Nefin 2:1, ju mund të 

dëshironi t’i shenjoni fjalët ose frazat që përdori Lehi për 

të përshkruar vitet e para të Jakobit. Më pas lexoni 2 Ne-

fin 2:2 dhe shenjoni se çfarë i premtoi Lehi Jakobit se do 

të vinte nga hidhërimet e tij. Një kuptim i fjalës shenjtëroj 

është të përkushtosh ose të bësh të shenjtë. Lehi duket 

se po i premton Jakobit se Zoti do t’i përkushtojë spro-

vat e Jakobit për përfitimin e tij përfundimtar.

Lehi e mësoi Jakobin për domosdoshmërinë e Rëni-

es së Adamit dhe nevojën tonë për Shlyerjen e Jezu 

Krishtit në planin e Atit Qiellor. Ai dëshironte që Jako-

bi ta dinte se Rënia dhe Shlyerja bëjnë të mundur për 

ne që të ushtrojmë lirinë tonë të zgjedhjes në mënyrë 

që të mund të rritemi dhe të përparojmë drejt jetës 

së përjetshme. Lexoni 2 Nefin 2:15–18 dhe shkruani 

përgjigje të shkurtra ndaj pyetjeve në vijim:

• Çfarë i siguroi Perëndia Adamit dhe Evës në Kop-

shtin e Edenit që i mundësoi ata ta përdornin lirinë e 

tyre të zgjedhjes? (Shih 2 Nefi 2:15–16.)   

 

• Çfarë po kërkonte Satani në Kopshtin e Edenit? 

(Shih 2 Nefi 2:17–18.) Si e shikoni Satanin të ndjekë 

po atë synim sot?   
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1. Vizatoni tabelën e mëposhtme në ditarin tuaj të shkri-
meve të shenjta. Shqyrtoni 2 Nefin 2:19–25 dhe përcakto-

ni se cilat do të kishin qenë pasojat nëse Adami dhe Eva nuk do 
ta kishin ngrënë frutën e ndaluar dhe nuk do të kishin rënë, si 
edhe pasojat që ndodhën për shkak të Rënies.

Nëse Adami dhe Eva nuk 
do të kishin rënë 
(2 Nefi 2:22–23)

Për shkak se Adami dhe 
Eva ranë 
(2 Nefi 2:19–20, 25)

Pasi të plotësoni tabelën, merrni parasysh përse Rënia 
e Adamit dhe e Evës është pjesë thelbësore e planit 
të lumturisë të Atit Qiellor.

2. Zëreni se një shok ju thotë se Adami dhe Eva bënë 
gabim duke e marrë frutën e ndaluar. Duke përdorur atë 

që keni mësuar te 2 Nefi 2:19–25, shkruani një paragraf në dita-
rin tuaj të shkrimeve të shenjta duke shpjeguar se përse Rënia 
ishte thelbësore në planin e Atit Qiellor për shpëtimin tonë.

Ndërsa Rënia e Adamit 

dhe Evës na siguroi rru-

gën për të përparuar, ajo 

gjithashtu paraqiti pasoja 

të tjera. Përpara Rënies, 

Adami dhe Eva ishin 

në praninë e Perëndisë 

në Kopshtin e Edenit; 

pas marrjes nga fruta e 

ndaluar, atyre iu desh të 

largoheshin nga prania 

e Tij.

Lexoni 2 Nefin 2:5 dhe 

përcaktoni frazën që 

tregon ndarjen e Adamit 

dhe Evës nga Perëndia 

pas Rënies. “Ligji tokë-

sor” iu referohet ligjeve 

fizike që hynë në fuqi për 

shkak të Rënies. Kështu 

që, të “përjasht[ohesh]” sipas “ligjit tokësor” i refero-

het gjendjes së vdekshme në tokë, që ne e trashëgojmë 

si pasardhës të Adamit dhe Evës. Për shkak të këtyre li-

gjeve, ne jemi fizikisht të ndarë nga prania e Perëndisë 

dhe i nënshtrohemi brengave, dhimbjeve, hidhërimeve 

dhe vdekjes fizike. Të “përjasht[ohesh]” sipas “ligjit 

shpirtëror” i referohet të qenit të ndarë nga prania e 

Perëndisë për shkak të mëkateve tona.

Juve do t’ju kërkohet të 
shpjegoni bindjet tuaja fetare 
dhe mësimet e ungjillit gjatë 
gjithë jetës suaj – si misionar, 
në thirrjet e Kishës ose për 
familjen, miqtë dhe të njohurit 
tuaj. Ndërsa ushtroheni duke e 
shpjeguar ungjillin me shkrim, 
mund të jetë e dobishme të 
përfytyroni se po i shkruani një 
personi të posaçëm. Kjo do t’ju 
ndihmojë të përqendroheni 
mbi individualizimin e mesa-
zhit të ungjillit për atë person.

Ushtrohuni në 
Shpjegimin e Të 
Vërtetave të Ungjillit

Përsiatni se si i keni përjetuar personalisht këto pasoja 

të Rënies duke reflektuar rreth pyetjeve në vijim:

• Çfarë hidhërimesh, dhembjesh dhe brengash keni 

përjetuar në këtë jetë?

• Kë [person] njihni i cili ka vdekur? Si ka ndikuar 

vdekja e këtij personi te ju?

• Kur jeni ndier shpirtërisht të ndarë nga Perëndia?

Ndërsa lexoni 2 Nefin 2:6–10, ju mund të dëshironi 

të shenjoni fjalë ose fraza kyçe që tregojnë se përmes 
Shlyerjes, Jezu Krishti na shëlbon nga pasojat e 
Rënies dhe siguron shëlbimin nga mëkatet tona. Te 

2 Nefi 2:9–10, fjala ndërmjetësim do të thotë të veprosh 

në dobi të një tjetri.

Zotërim i Shkrimit të Shenjtë – 2 Nefi 2:25
Ndërsa Lehi po e mësonte Jakobin për Rënien e Ada-

mit dhe kundërshtimin që përjetojmë në vdekshmëri, 

ai theksoi rezultatet pozitive të Rënies për të gjithë 

njerëzimin.

3. Përgjigjiuni pyetjeve në vijim në ditarin tuaj të studi-
mit të shkrimeve të shenjta:

a. Nga ajo që keni mësuar rreth Rënies, si i sjell ajo gëzim njerë-
zimit?
b. Kur keni përjetuar gëzim për shkak të pasojave pozitive të 
Rënies?

2 Nefi 2:11–18, 26–30
Lehi jep mësim rreth lirisë së zgjedhjes dhe pasojave të 
zgjedhjeve tona
Mendoni për një zgjedhje të rëndësishme që duhej të 

bënit kohët e fundit dhe se cilat mund të jenë pasojat 

afatgjata të asaj zgjedhjeje. Lehi e mësoi popullin e 

tij mbi rëndësinë thelbësore të lirisë së zgjedhjes në 

planin e shpëtimit të Atit Qiellor. Për t’ju ndihmuar 

të kuptoni se ne jemi të lirë të zgjedhim lirinë dhe 
jetën e përjetshme apo robërinë dhe vdekjen (shih 

2 Nefi 2:27), plotësoni veprimtarinë më poshtë.

4. Shkruani secilën nga thëniet në vijim të marra nga Për 
Forcën e Rinisë ([broshurë, 2011], f. 2–3) në ditarin tuaj të 

shkrimeve të shenjta. Më pas, ndërsa lexoni secilin varg te 2 Nefi 
2:11–18, 26–29, ndaloni dhe shkruajeni numrin e atij vargu pas 
thënies ose thënieve që mendoni se ai varg mbështet. Secili nga 
numrat e vargjeve duhet shkruar pas njërës prej thënieve. Një 
thënie mund të gjejë zbatim për më shumë sesa një varg, dhe një 
varg mund të lidhet me më shumë sesa një thënie. Si shembull, 
është plotësuar një varg për thënien e parë – një e vërtetë që 
Lehi dha mësim te 2 Nefi 2:16 është se neve na është dhënë aftë-
sia për të vepruar nga vetja jonë.
a. “Ati Qiellor ju ka dhënë lirinë e zgjedhjes, aftësinë për të 
zgjedhur të drejtën nga e gabuara dhe për të vepruar për veten 
tuaj.” 2 Nefi 2:16
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b. “Ndërsa jeni këtu në tokë, ju po provoheni për të parë nëse 
do ta përdorni lirinë tuaj të zgjedhjes për të treguar dashurinë 
tuaj për Perëndinë duke mbajtur urdhërimet e Tij.”
c. “Ndërsa jeni të lirë të zgjidhni drejtimin e jetës suaj, ju nuk 
jeni të lirë të zgjidhni pasojat.”
d. “[Zgjedhjet] mëkatare . . . vonojnë përparimin tuaj dhe ju 
drejtojnë në hidhërim dhe mjerim.”
e. “Zgjedhjet e drejta ju çojnë në lumturi të qëndrueshme dhe 
jetë të përjetshme.”

Lexoni 2 Nefin 2:26–27. Çfarë jeni të lirë të zgjidhni? Le-

xoni 2 Nefin 2:28 dhe shenjoni se çfarë tjetër ju ka dhënë 

Perëndia për t’ju ndihmuar “të zgjidhni jetën e përjet-

shme”. Përsiatni zgjedhjet që keni bërë në vetë jetën tuaj, 

që tregojnë se ju keni zgjedhur jetën e përjetshme.

Zotërim i Shkrimit të Shenjtë – 2 Nefi 2:27
Ushtrohuni që të mësoni përmendsh 2 Nefin 2:27, varg 

i zotërimit të shkrimit të shenjtë. Lexojeni disa herë 

atë dhe pastaj mbyllini shkrimet tuaja të shenjta dhe 

përdorni shkronjën e parë të secilës fjalë në këtë varg, 

të renditura më poshtë që të përpiqeni ta thoni për-

mendsh me vete ose t’ia thoni një anëtari të familjes. 

Përsëriteni këtë ushtrim derisa të ndieni se mund t’ia 

dilni mbanë.

K q, nj j t l s m; dh t gj gj u j dh a t c j t n p nj. Dh a j t l 

t z l dh j e p n N t m t t gj nj, o t z r dh v, s r dh f s d; p a 

k q t gj nj t j t m s ë a v.

5. Duke përdorur vetëm shkronjën e parë të secilës fjalë 
te 2 Nefi 2:27 më sipër, shkruajeni këtë fragment të zotë-

rimit të shkrimit të shenjtë në ditarin tuaj të shkrimeve të shenjta. 
Mos shikoni vjedhurazi nga vargu!

6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 2 Nefin 2 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 5: DITA 4

2 Nefi 3
Hyrje
Te 2 Nefi 3, Lehi i dha fjalë këshille dhe bekimi birit të 

tij më të vogël, Jozefit. Duke e bërë këtë, Lehi i rrë-

feu profecinë e Jozefit të Egjiptit lidhur me rolin e një 

shikuesi të zgjedhur, Jozef Smith të Riut, në sjelljen 

e Librit të Mormonit. Në këtë mësim, ju do të keni 

mundësinë të fitoni vlerësim më të madh për Profetin 

Jozef Smith dhe një dëshmi më të fortë për rolin e tij të 

caktuar hyjnisht në Rivendosjen e ungjillit.

2 Nefi 3:1–25
Lehi rrëfen profecinë e Jozefit të Egjiptit rreth Profetit 
Jozef Smith
Lehi e vijoi këshillën e tij të fundit ndaj familjes së vet 

duke e mësuar të birin, Jozefin, rreth tre burrave të tjerë 

të cilët e kishin gjithashtu emrin Jozef. Bëni një vizë 

nga referenca e shkrimit të shenjtë nga 2 Nefi 3 te figu-

ra e Jozefit ose Jozefëve për të cilët mësoni në atë varg.

Ky mësim do të përqendrohet te profecia e Jozefit të 

Egjiptit rreth Profetit Jozef Smith – dhënë mbi 3.000 

vjet përpara se Jozef Smithi të lindej!

1. Nisni në ditarin tuaj të shkrimeve të shenjta një listë 
ngjarjesh dhe mësimet që ju vijnë në mendje kur mendoni 

për Profetin Jozef Smith dhe rolin e tij në Rivendosjen e ungjillit. Ju 
do t’i shtoni kësaj liste ndërsa zbuloni më shumë informacion gjatë 
këtij mësimi, kështu që lini hapësirë për të shkruar më shumë.

Lexoni 2 Nefin 3:6–8 dhe 

përcaktoni fjalë e fraza që 

Jozefi i Egjiptit i përdori 

për të përshkruar Profetin 

Jozef Smith dhe punën 

që ai do të përmbushte. 

Shtojani ndonjë prej këtyre 

fjalëve e frazave që ndieni 

se janë të rëndësishme, 

listës suaj për Profetin në 

ditarin tuaj të shkrimeve 

të shenjta. Në këto vargje 

Jozefi i Egjiptit dëshmoi se 

Zoti ngriti Profetin Jozef 
Smith që të ndihmonte 
në sjelljen e Rivendos-
jes së ungjillit. Ndërsa 

1

Jozefi i 
Egjiptit

2

Jozefi, 
biri i 
Lehit

3

Jozef 
Smith 
Plaku

4

Jozef 
Smith i 

Riu

2 Nefi 3:3 2 Nefi 3:4 2 Nefi 3:14 2 Nefi 3:15

Listat mund t’ju ndihmojnë 
ta organizoni atë çka mësoni 
nga shkrimet e shenjta dhe 
profetët në mënyrë që të 
mund ta mbani mend atë dhe 
të jeni gati t’ua tregoni atë që 
dini, të tjerëve. Kur bëni një 
listë, vërini një titull të qartë 
dhe përfshini informacion të 
mjaftueshëm në mënyrë që 
të mund të kujtoni qëllimin 
e listës kur t’i ktheheni asaj 
më vonë.

Bërja e Një Liste
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Te 2 Nefi 3:12, fraza “fryti i ijeve të tua [pasardhësve 

të Jozefit të Egjiptit] do të shkruajë” i referohet analit 

të shkruar të shkrimit të shenjtë – Librit të Mormo-

nit – i hartuar nga pasardhësit e Jozefit (shih 2 Nefi 

3:4). Qe profetizuar se Libri i Mormonit “do të rrite[j] 

së bashku” me Biblën, një anal i shenjtë i shkruar nga 

“fryti i ijeve të Judës”. Kërkoni te 2 Nefi 3:12 fraza që 

përshkruajnë ndikimin që Libri i Mormonit dhe Bibla 

do të kenë në botë ndërsa ato rriten së bashku.

Jozefi i Egjiptit profetizoi gjithashtu se Profeti Jozef 

Smith do të kishte një rol të rëndësishëm në planin e 

Atit Qiellor për ta “sjellë popullin [e Tij] në shpëtim” 

(2 Nefi 3:15).

 2. Përgjigjiuni pyetjeve në vijim në ditarin tuaj të shkri-
meve të shenjta për t’ju ndihmuar të vazhdoni të rritni 

vlerësimin tuaj për rolin e Jozef Smithit në planin e shpëtimit të 
Atit Qiellor:
 a. Cilët janë disa shembuj të besëlidhjeve, të autoritetit apo të 
ordinancave që u rivendosën përmes Profetit Jozef Smith, të cilat 
mund të ndihmojnë për t’u sjellë shpëtim njerëzve?
 b. Çfarë ndryshimesh kanë shkaktuar në jetën tuaj këto bekime?

Kërkoni fjalë ose fraza që përshkruajnë Profetin Jozef 

Smith te 2 Nefi 3:24 dhe shtojani ato listës në ditarin 

tuaj të shkrimeve të shenjta. Ndërsa lexoni citimin në 

vijim nga Presidenti Gordon B. Hinkli, shtojini listës 

suaj çfarëdo mësimesh të tjera të Profetit Jozef Smith që 

vërtetojnë se ai ishte “një mjet në duart e Perëndisë”:

“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 zbulesave që iu dhanë 

Profetit të ri [Jozef Smithit]. . . .

E para nga të gjitha këto, sigurisht, është shfaqja e Vetë 

Perëndisë dhe Birit të Tij të Dashur, Zotit të ringjallur 

Jezu Krisht. . . .

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. . . .

Libri i Mormonit ka ardhur nëpërmjet dhuratës dhe 

fuqisë së Perëndisë. . . .

Një tjetër [kontribut i Profetit Jozef Smith] është priftëria 

e rivendosur. . . .

Një tjetër zbulesë e madhe dhe e veçantë që iu dha Pro-

fetit ishte plani për jetën e përjetshme të familjes. . . .

Pafajësia e fëmijëve të vegjël është një tjetër zbulesë që 

Perëndia na ka dhënë nëpërmjet Profetit Jozef. . . .

. . . Doktrina e madhe e shpëtimit të të vdekurve është 

unike për këtë Kishë. . . .

Natyra e përjetshme e njeriut na është zbuluar. . . .

vazhdoni të studioni 2 Nefin 3, kërkoni të vërteta të 

tjera rreth Profetit Jozef Smith që mund të forcojnë 

dëshminë tuaj për misionin e tij hyjnor dhe shtojani 

ato listës suaj.

Për t’ju ndihmuar ta kuptoni më mirë profecinë e Joze-

fit të Egjiptit, vini re se sa shpesh ndeshet fjala shikues 

te 2 Nefi 3:6–7, 11 dhe 14. Ju mund të dëshironi të bëni 

një shënim në anë të faqes suaj pranë njërit prej këtyre 

vargjeve që një shikues është një person që mund të 

dijë për gjërat e së shkuarës, së tashmes dhe së ardh-

mes (shih Mosia 8:13–17).

Te 2 Nefi 3:7, Jozefi i Egjiptit tha se Zoti i tregoi që Jozef 

Smithi do të “bëjë një punë . . . që do të jetë me vlerë 

të madhe” për pasardhësit e tij. Shyrtoni 2 Nefin 

3:11–15, 19–21 duke kërkuar se çfarë pune “me vlerë të 

madhe” do të përmbushte Zoti përmes Profetit Jozef. 

Mjetet ndihmëse studimore që janë të mundësuara për 

ju (përmbledhjet e kapitujve, shënimet në fund të 

faqes, Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta dhe të tilla), 

mund t’ju ndihmojnë të kuptoni shumë nga detajet të 

cilave iu referua Jozefi i Egjiptit. Ndërsa gjeni informa-

cion të ri rreth rolit të Profetit Jozef Smith, shtojani 

listës në ditarin tuaj të shkrimeve të shenjta.

Kur shkrimet e shenjta i referohen “frytit të ijeve të 

[dikujt]”, ato u referohen pasardhësve të atij personi. 

Jozefi i Egjiptit profetizoi se Profeti Jozef Smith, një prej 

pasardhësve të tij, do të sillte Librin e Mormonit në 

ditët e mëvonshme.
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. . . Është edhe një tjetër që duhet ta përmend. Ai është 

parimi i zbulesës moderne. . . .

. . . Gjatë 38 viteve të jetës së tij të shkurtër, nëpërmjet 

[Profetit Jozef Smith] erdhi një derdhje e pashoq njohu-

rie, dhuratash dhe doktrine” (“The Great Things Which 

God Has Revealed”, Ensign, maj 2005, f. 80–83; “Gjërat 

e Mëdha që Ka Zbuluar Perëndia”, Konferenca e Për-

gjithshme prill 2005 [nr. i artikullit 00074 101], f. 93- 97).

Pas martirizimit të Profetit Jozef Smith, Presiden-

ti Xhon Tejlor shkroi atë që u emërtua Doktrina e 

Besëlidhje 135. Lexoni Doktrina e Besëlidhje 135:3 dhe 

përsiatni mbi atë çfarë keni mësuar në këtë mësim për 

rolin e Jozef Smithit në planin e Atit Qiellor për Riven-

dosjen e ungjillit.

 3. Shkruani një përgjigje për një nga pyetjet në vijim në 
ditarin tuaj të shkrimeve të shenjta:

 a. Çfarë keni mësuar apo ndier sot ndërsa studiuat 2 Nefin 3 që 
e forcon dëshminë tuaj për Profetin Jozef Smith?
 b. Çfarë bëri, dha mësim apo rivendosi Jozef Smithi, që ju ndieni 
se është “me vlerë të madhe” (2 Nefi 3:7) për ju?

Kërkoni me lutje mënyra për të dhënë dëshminë tuaj 

për Profetin Jozef Smith me miqtë dhe familjen tuaj që 

t’i ndihmoni të kuptojnë ato shumë gjëra me vlerë të 

madhe që u rivendosën përmes tij.

 4. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 2 Nefin 3 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 6: DITA 1

2 Nefi 4–5
Hyrje
Te 2 Nefi 4 ju do të lexoni se si Lehi i mblodhi së 

bashku pasardhësit e tij për t’u dhënë këshillën dhe 

bekimin e tij të fundit përpara se të vdiste. Pas vdekjes 

së Lehit, Lamani dhe Lemueli u zemëruan me Nefin 

ngaqë ai u predikoi atyre “qortime[t] [e] Zotit” (shih 

2 Nefi 4:13–14). I shqetësuar nga qëndrimet e veprimet 

e vëllezërve të tij dhe nga vetë dobësitë e mëkatet e tij, 

Nefi i shënoi ndjenjat e tij në një gjuhë shprehëse dhe 

poetike (shih 2 Nefi 4:15–35). Siç shënohet te 2 Nefi 5, 

Zoti e paralajmëroi Nefin dhe ata që e mbështetnin atë, 

që të iknin nga Lamani, Lemueli dhe bijtë e Ishmaelit. 

Në vijim të kësaj ndarjeje, nefitët jetuan në drejtësi 

e lumturi, ndërsa ata që qëndruan me Lamanin dhe 

Lemuelin, e ndanë shpirtërisht veten nga Zoti. Për-

kushtimi i Nefit ndaj Zotit e forcoi atë që ta mposhte 

mëkatin dhe shkurajimin. Më pas Nefi shënoi se si ai 

dhe populli i tij “jetua[n] sipas mënyrës së lumtur së” 

(2 Nefi 5:27).
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2 Nefi 4:3–11
Lehi këshillon dhe bekon familjen e tij
Mendoni rreth një rasti kur morët këshillë apo porosi 

nga nëna, babai apo udhëheqësit tuaj. A e përmbu-

shët porosinë? Përse e përmbushët apo përse nuk e 

përmbushët porosinë? A keni ndonjë keqardhje? Te 

2 Nefi 4:1–11, Nefi shënoi këshillën dhe bekimin e 

fundit të Lehit për familjen e tij. Lexoni 2 Nefin 4:4–5 

dhe përcaktoni këshillën që Lehi u dha fëmijëve të tij, e 

cila mund të gjejë zbatim edhe për ju. A ju kanë dhënë 

prindërit, anëtarët e familjes apo udhëheqësit tuaj 

ndonjëherë këshillë të ngjashme?

1. Bëni në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta 
një listë të disa prej bekimeve që kanë ardhur në jetën tuaj 

nga dëgjimi i këshillës së atyre që kujdesen për ju. Çfarë bekimesh 
kanë ardhur nga të qenit i bindur ndaj urdhërimeve të Zotit?

2 Nefi 4:12–35
Nefi shpreh besimin e tij te Zoti dhe pranon dobësitë e tij
Te 2 Nefi 4:12–35, Nefi shkroi “gjërat e shpirtit [të tij]” 

(2 Nefi 4:15). Lexoni 2 Nefin 4:15–16 dhe kërkoni se në 

çfarë kënaqej Nefi.

Mendoni rreth gjërave të dobishme që ju sjellin gëzim 

të madh. Plotësojeni frazën në vijim me disa përgjigje: 

Shpirti im kënaqet në  

.

2. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta se çfarë mendoni që do të thotë të kënaqesh në 

gjërat e Zotit.

Nefi përmendi se “zemra [e tij] i mediton” (2 Nefi 

4:15) shkrimet e shenjta. Të përsiatësh do të thotë jo 

vetëm të meditosh dhe të mendosh thellë rreth shkri-

meve të shenjta, por edhe t’ia hapësh zemrën zbulesës 

dhe kuptimit.

Nefi përjetoi çaste gëzimi 

të madh në jetën e tij; mi-

rëpo, ai u ndesh edhe me 

çaste të vështira. Drejto-

juni sërish 2 Nefit 4:12–13 

për të zbuluar disa sfida 

të vështira që hasi Nefi në 

këtë kohë në jetën e tij.

Lexoni 2 Nefin 4:17–18 

dhe gjeni se çfarë tjetër e 

brengoste Nefin. Ndërsa 

lexoni, sillni ndër mend 

përkufizimet në vijim: I 

mjerë do të thotë i gjorë 

ose i pavlerë. Mishi i refe-

rohet dobësisë në gjendjen 

tonë të vdekshme. Ngacmoj 

do të thotë të rrethosh ose 

të ushtrosh presion nga të gjitha drejtimet, të shqetë-

sosh ose të trazosh. Megjithëse Nefi ndjeu brengë për 

mëkatet e tij, kjo nuk duhet keqkuptuar për të mendu-

ar se ai qe fajtor për ndonjë shkelje madhore.

Merrni parasysh një periudhë në jetën tuaj kur ju 

mund ta gjenit veten te mënyra si u ndje Nefi (të tillë si 

kur keni humbur një njeri të dashur, kur të tjerët kanë 

qenë të zemëruar me ju ngaqë ndoqët Zotin, kur keni 

ndeshur vështirësi ose zhgënjim, apo kur keni ndier 

brengë për shkak të mëkateve, dobësive dhe tundime-

ve tuaja). Lexoni 2 Nefin 4:19 dhe përcaktoni frazën 

që shpreh shpresën e Nefit pavarësisht brengave të tij. 

Çfarë mendoni se donte të thoshte Nefi kur tha: “Unë 

e di në cilin kam besuar”? Si mund të keni më shumë 

besim te Perëndia?

Ndërsa vazhdoni studimin tuaj, shikoni për prova të 

parimit të ungjillit që Perëndia i mbështet ata që e 
vendosin besimin e tyre tek Ai.

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përgjigjiuni pyetjeve në tabelën në vijim:

Referenca e 
Shkrimit të 
Shenjtë

Si Gjetën Zbatim 
Këto Vargje për 
Nefin

Si Mund të Gjejnë 
Zbatim Këto Vargje 
për Ju

2 Nefi 
4:20–25

 a. Si e kishte bekuar 
Zoti Nefin në të 
shkuarën ngaqë 
kishte vënë besi-
min e tij tek Ai?

 b. Si ju ka bekuar 
Zoti kur keni 
besuar tek Ai?

Përsiatja mbi atë se çfarë kup-
timi kanë fjalët dhe frazat e 
shkrimit të shenjtë ka vlerë të 
madhe. Kur ushtroheni të për-
siatni dhe më pas të ritregoni 
me vetë fjalët tuaja se çfarë 
mendoni se do të thotë një 
frazë e shkrimit të shenjtë, kjo 
mund t’ju ndihmojë të arrini 
te një kuptim më i madh i asaj 
të vërtete.

Përsiatni Fjalët dhe 
Frazat e Shkrimit 
të Shenjtë
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Referenca e 
Shkrimit të 
Shenjtë

Si Gjetën Zbatim 
Këto Vargje për 
Nefin

Si Mund të Gjejnë 
Zbatim Këto Vargje 
për Ju

2 Nefi 
4:26–30

 c. Si ndikoi në dëshi-
rat e Nefit për 
të qenë i drejtë, 
të kujtuarit e 
bekimeve të tij?

 d. Si kanë ndikuar 
bekimet e Zotit në 
dëshirën tuaj për 
të qenë i drejtë?

2 Nefi 
4:31–33

 e. Për çfarë u lut 
Nefi?

 f. Si mund t’i zbato-
ni këto vargje në 
lutjet tuaja?

Lexoni 2 Nefin 4:34–35 dhe shenjoni frazat që tregojnë 

mirëbesimin e Nefit te Zoti.

 4. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta atë që keni mësuar nga studimi i 2 Nefit 4:17–35 

dhe mënyrat se si do të donit të rritnit besimin tuaj te Zoti.

2 Nefi 5:1–8
Zoti i ndan nefitët nga lamanitët
Ndërsa studioni 2 Nefin 5, mendoni për problemet dhe 

vendimet e vështira që jeni duke përjetuar ose keni 

përjetuar. Në këtë kapitull Nefi shpjegoi që vëllezërit 

e tij “u përpoqën të merrnin jetën time” (2 Nefi 5:2). 

Vini re te 2 Nefi 5:1 se çfarë bëri Nefi për të gjetur një 

zgjidhje për problemin. Pastaj shenjoni në shkrimet tu-

aja të shenjta atë çfarë bëri Zoti për ta ndihmuar Nefin 

te 2 Nefi 5:5.

Si rrjedhim i këtij paralajmërimi, Nefi dhe “të gjithë . . . 

ata që besonin në paralajmërimet dhe zbulesat e 

Perëndisë” (2 Nefi 5:6) u larguan nga toka e trashëgi-

mit të parë. Ata udhëtuan “për hapësirën e shumë 

ditëve” (2 Nefi 5:7) dhe u vendosën në një vend që e 

quajtën Nefi. Kjo përvojë dëshmon se nga bindja ndaj 
zbulesave të Perëndisë rrjedh siguri.

Lexoni dëshminë në vijim nga Plaku Pol V. Xhonson, i 

Të Shtatëdhjetëve: “Nuk është e çuditshme që përballë 

të keqes dhe tundimit të jashtëzakonshëm, Zoti nuk 

na lë të vetëm ta gjejmë rrugëdaljen. Në fakt, ka në 

dispozicion të secilit prej nesh udhërrëfim më shu-

më nga ç’na duhet, nëse do t’ia vëmë veshin. Ju keni 

marrë dhuratën e Frymës së Shenjtë për t’ju drejtuar 

dhe frymëzuar. Ju keni shkrimet e shenjta, prindërit, 

udhëheqësit dhe mësuesit e Kishës. Ju gjithashtu keni 

fjalët e profetëve, shikuesve dhe zbuluesve që jetojnë 

në ditën tonë. Ka kaq shumë udhërrëfim dhe drejtim 

në dispozicion, sa ju nuk do të bëni gabime të mëdha 

në jetën tuaj, përveçse kur me ndërgjegje nuk i kushto-

ni vëmendje udhërrëfimit që merrni” (“The Blessings 

of General Conference”, Ensign, nëntor 2005, f. 51; 

“Bekimet e Konferencës së Përgjithshme”, Konferenca e 

Përgjithshme tetor 2005 [nr. i artikullit 00075 101], f. 71).

 5. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani një paralajmërim që keni marrë nga Zoti, profe-

tët e Tij ose udhëheqësit e tjerë të Kishës. Çfarë po bëni për ta 
ndjekur atë paralajmërim? Si ju ka ndihmuar ndjekja e atij para-
lajmërimi në jetën tuaj dhe si do t’ju ndihmojë në të ardhmen?

2 Nefi 5:9–18, 26–27
Nefitët jetojnë sipas mënyrës së lumturisë
Pasi rrëfeu rrethanat që çuan në ndarjen e familjes së 

Lehit, Nefi përshkroi se si ishte jeta mes “populli[t] [të] 

Nefit” (2 Nefi 5:9). Lexoni 2 Nefin 5:27 dhe shenjoni 

frazën që tregon se si jetonin nefitët. Çfarë mendoni se 

do të thotë të jetosh “sipas mënyrës së lumturisë”?

 6. Lexoni me kujdes 2 Nefin 5:10–18, 26 dhe shenjoni 
në shkrimet tuaja të shenjta se çfarë kishin ose çfarë bë-

nin nefitët që kontribuoi në lumturinë e tyre. Përzgjidhni një nga 
këto gjëra dhe shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve 
të shenjta se si ai veprim ose qëndrim ka kontribuar në lumturinë 
tuaj. Për shembull, nëse zgjodhët faktin që nefitët ndërtuan një 
tempull (shih 2 Nefi 5:16), ju mund të shkruani se si tempulli ju 
ka sjellë lumturi më të madhe juve apo familjes suaj.

Veprimet dhe qëndrimet që keni përcaktuar, janë pjesë 

e të jetuarit të ungjillit të Jezu Krishtit. Ju mund të dë-

shironi ta shkruani parimin në vijim në shkrimet tuaja 

të shenjta pranë 2 Nefit 5:27: Ndërsa ungjilli i Jezu 
Krishtit bëhet mënyra jonë e jetësës, ne rritemi në 
lumturi. Kjo qe e vërtetë për nefitët edhe gjatë një 

periudhe vështirësie të madhe. Analizoni jetën tuaj 

dhe përcaktoni diçka që do të bëni për të jetuar më 

plotësisht sipas mënyrës së lumturisë. Shkruajeni atë 

në ditarin tuaj vetjak ose në shkrimet tuaja të shenjta. 

Parimet që keni studiuar sot, çojnë në lumturi.
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7. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 2 Nefin 4–5 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 6: DITA 2

2 Nefi 6–8
Hyrje
Anali i Nefit i pjesës së parë të predikimit të dhënë 

mësim nga vëllai i tij më i vogël, Jakobi, gjendet te 

2 Nefi 6–8. (Pjesa e dytë e predikimit të Jakobit gjendet 

te 2 Nefi 9–10.) Jakobi profetizoi se, që nga koha kur 

Lehi u largua nga Jerusalemi, judenjtë ishin marrë 

robër dhe ishin shpërndarë për shkak të ligësisë së 

tyre. Sidoqoftë, Zoti në mëshirë do t’i mblidhte sërish 

judenjtë në Jerusalem. Jakobi profetizoi edhe se 

judenjtë do të shpërndaheshin për herë të dytë pasi të 

hidhnin poshtë Shpëtimtarin gjatë shërbesës së Tij të 

vdekshme; përsëri Zoti do të tregonte mëshirë dhe do 

t’i mblidhte në ditët e fundit ndërsa vinin në njohurinë 

e Shpëtimtarit. Përveç 

kësaj, Jakobi citoi 

profecitë e Isaias që 

tregojnë besnikërinë e 

Shpëtimtarit ndaj 

popullit të Tij të besë-

lidhjes, mëshirën e Tij 

dhe madhështinë e 

premtimeve të Tij për 

besnikët.

2 Nefi 6
Jakobi profetizon për 
shpërndarjen dhe 
mbledhjen e Izraelit
Si do të vepronit nëse 

njerëzit që doni, do t’ju 

trajtonin pa dashamirësi? 

Po nëse do të tregonin 

me veprimet ose qënd-

rimet e tyre që marrë-

dhënia juaj nuk ishte më 

e rëndësishme për ta? 

Përsiatni nëse keni vep-

ruar ndonjëherë në këtë 

Është e dobishme t’u kushtoni 
vëmendje të madhe vargjeve 
apo frazave që tregojnë se 
përse folësi ose shkruesi në 
shkrimet e shenjta e dha më-
sim atë që dha. Për shembull, 
fraza si “Unë ju flas . . . që 
ju të mund të mësoni dhe të 
lavdëroni emrin e Perëndisë 
tuaj ” (2 Nefi 6:4; theksimi i 
shtuar) dhe “që ju të mund të 
dini për besëlidhjet e Zotit, që 
ai ka lidhur me të gjithë shtë-
pinë e Izraelit ” (2 Nefi 9:1; 
theksimi i shtuar) na ndihmoj-
në të kuptojmë qëllimin e Ja-
kobit. Fraza të tilla mund t’ju 
ndihmojnë t’i kuptoni më mirë 
idetë dhe parimet kryesore 
në shkrimet e shenjta dhe të 
përqendroheni tek ato.

Kërkoni Qëllimin 
e Autorit

mënyrë kundrejt Zotit. Te 2 Nefi 6–8, Jakobi dha mësim 

se si Zoti u përgjigjet atyre të cilëve, me anë të qëndri-

meve dhe veprimeve të tyre, janë larguar nga Ai.

Lexoni 2 Nefin 6:3–5; 9:1, 3 dhe kërkoni arsyet përse 

Jakobi e dha këtë predikim.

Ndërsa studioni sot, shikoni se si mësimet e Jakobit 

mund t’ju ndihmojnë “të mësoni dhe të lavdëroni em-

rin e Perëndisë tuaj” (2 Nefi 6: 4), të kuptoni më mirë 

besëlidhjet që keni bërë me Zotin (shih 2 Nefi 9:1) 

dhe t’ju japin arsye “të gëzoheni dhe të ngrini kokat 

përgjithmonë” (2 Nefi 9:3).

1. Përgjigjiuni pyetjeve në vijim në ditarin tuaj të studi-
mit të shkrimeve të shenjta:

a. Jakobi e fillon predikimin e tij duke profetizuar mbi atë çfarë u 
ndodhi judenjve pasi Lehi u largua nga Jerusalemi për shkak se 
ata nuk e kishin pranuar Zotin. Si e përshkroi ai këtë te 2 Nefi 6:8?
b. Lehi, Jeremia dhe profetë të tjerë profetizuan për këtë shkatë-
rrim. Kur babilonasit pushtuan judenjtë rreth vitit 587 pr.K., shumë 
u vranë dhe të tjerë u morën robër në Babiloni. Judenjtë përfundi-
misht i zbutën zemrat e tyre kundrejt Zotit. Sipas fjalisë së parë te 
2 Nefi 6:9, çfarë profetizoi Jakobi se do t’u ndodhte atyre?
c. Jakobi profetizoi se Shpëtimtari do ta jetonte jetën e Tij të 
vdekshme mes judenjve pasi ata të ktheheshin nga robëria. Si-
pas 2 Nefit 6:9–10, si do të vepronin e do të ndiheshin judenjtë 
kundrejt Shpëtimtarit?
d. Sipas 2 Nefit 6:10–11, çfarë do t’u ndodhte judenjve që nuk 
do ta pranonin Shpëtimtarin?

Lexoni 2 Nefin 6:11, 14 dhe kërkoni fraza që përshkru-

ajnë se si ndihet Zoti për shtëpinë e Izraelit megjithëse 

ata nuk e pranuan Atë. Ju mund të dëshironi t’i rretho-

ni frazat “i mëshirshëm me ta” dhe “t’i shpëtojë ata” 

në shkrimet tuaja të shenjta.

2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani përgjigjet tuaja për pyetjet në vijim:

a. Çfarë do të thotë ta “shpëto[sh]” dikë apo diçka?
b. Si e tregon gatishmëria e Zotit për ta shpëtuar Izraelin për 
herë të dytë mëshirën e Tij?

Në po këto vargje, Jakobi dha mësim se çfarë duhet 

të bëjnë judenjtë në mënyrë që t’i marrin këto bekime 

nga Zoti. Lexoni përsëri 2 Nefin 6:11, 14 dhe gjeni 

frazën “kur ata” në çdo varg. Theksoni me ngjyra fjalët 

që e plotësojnë frazën. Sipas këtyre vargjeve, si do të 

cilësohet Izraeli për mëshirën e Zotit? Këto vargje japin 

mësim parimin: Zoti është i mëshirshëm ndaj atyre 
që kthehen tek Ai.

3. Përsiatni mënyrat si keni dëshmuar mëshirën dhe ga-
tishmërinë e Zotit për t’i falur ata që kthehen tek Ai. Në 

ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta shkruani: Unë e di 
se Zoti është i mëshirshëm ngaqë . . . Pastaj plotësojeni thënien 
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me mendimet dhe ndjenjat tuaja vetjake. Ju mund të dëshironi ta 
përsëritni këtë ushtrim ndërsa mendoni për mënyrat e ndryshme 
se si Zoti ka treguar që Ai është i mëshirshëm.

Te 2 Nefi 6 ka një premtim të madh shprese për Izra-

elin – i cili na përfshin të gjithëve ne. Lexoni 2 Nefin 

6:17–18 dhe plotësoni premtimet në vijim të dhëna nga 

Shpëtimtari:

“Perëndia i Fuqishëm do ta - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - ” 

(2 Nefi 6:17).

“Dhe çdo mish do të dijë se - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -  - - - - - - - - - ” 

(2 Nefi 6:18).

2 Nefi 7–8
Jakobi citon profecitë e Isaias rreth besnikërisë së 
Shpëtimtarit ndaj popullit të besëlidhjes dhe aftësisë së Tij 
për të na shëlbuar
Siç shënohet te 2 Nefi 7–8, Jakobi citoi profecitë e 

Isaias lidhur me dëshirën dhe aftësinë e Zotit për ta 

shëlbuar Izraelin nga vuajtjet e shkaktuara nga mëka-

tet e tyre. Lexoni 2 Nefin 7:1–2 dhe përcaktoni pyetjet 

që Zoti i bëri Izraelit të cilat tregojnë se Ai ende i donte 

ata dhe dëshironte t’i shëlbonte ata.

Mund të jetë e dobishme të kuptoni se Zoti përdori 

gjuhë simbolike lidhur me divorcin e robërinë dhe 

zakonet shoqërore të njohura për njerëzit e asaj kohe 

që t’i mësonte në një mënyrë ndikuese dhe të paha-

rrueshme. Frazat “të kam shporrur”, “letra e shkuro-

rëzimit të nënës suaj” dhe “të kam shitur” i referohen 

idesë së shkeljes apo prishjes së një besëlidhjeje. Pyet-

jet mund të riformulohen si vijon: “A ju jam larguar? A 

e kam lënë mënjanë besëlidhjen që kemi bërë?” Përgji-

gjja për këto pyetje është: “Jo”. Zoti nuk do të largohet 

kurrë prej nesh apo të harrojë besëlidhjet që Ai ka bërë. 

Pyetjet e Tij janë një mënyrë për të theksuar se Ai kurrë 

nuk do ta shkelë besëlidhjen e Tij me Izraelin.

Në fund të 2 Nefit 7:1, nënvizoni shpjegimin e Zotit se 

përse Izraeli qe ndarë nga Perëndia dhe vuante në robëri.

 4. Përgjigjiuni njërës prej pyetjeve në vijim në ditarin 
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Përse është e rëndësishme të kuptojmë se mendimet, vendi-
met dhe veprimet tona mund të na ndajnë nga Perëndia?
 b. Përse është e rëndësishme për ju që të dini se Zoti kurrë nuk 
na harron apo braktis, edhe pse ne mund ta harrojmë e brakti-
sim Atë?

Te 2 Nefi 7:2 Zoti i bëri Izraelit një pyetje jetësore që 

gjen zbatim për secilin prej nesh. Gjejeni dhe theksoje-

ni me ngjyra pyetjen.

Çfarë mendoni se donte të thoshte Zoti kur pyeti: 

“Është shkurtuar dora ime kaq shumë, që ajo nuk 

mund të shëlbojë?” Për t’ju ndihmuar ta përfytyroni 

këtë, imagjinoni sikur po e shtrini dorën tuaj duke u 

përpjekur të arrini dikë në nevojë. Nëse do të zgjateshit 

për ta arritur, çfarë do të përpiqeshit të bënit për perso-

nin në nevojë? Nëse përkundrazi nuk do të zgjateshit 

ose do ta tërhiqnit dorën tuaj, çfarë do të thoshte kjo 

rreth dëshirës suaj për ta ndihmuar personin? Me këtë 

shëmbëlltyrë në mendje, një mënyrë tjetër për ta shpre-

hur pyetjen e Zotit drejtuar Izraelit është: “A mos po 

përmbahem unë e nuk po zgjatem për t’ju shëlbuar?”

Fraza “nuk kam fuqi të shpëtoj?” e ftoi Izraelin që të 

përsiaste besimin e tij se Zoti kishte fuqinë t’i shpëton-

te ata nga vuajtja e shkaktuar prej mëkateve të tyre.

Në pjesën e mbetur të 2 Nefit 7–8, Isaia dha disa 

shembuj të dëshirës dhe të fuqisë së Shpëtimtarit për 

ta shëlbuar popullin e Tij të besëlidhjes.

Lexoni 2 Nefin 7:5–7 dhe kërkoni fraza në këtë profeci 

që tregojnë atë çfarë do të bënte dhe do të përjeton-

te Mesia si pjesë e sakrificës së Tij shlyese për të na 

shëlbuar. Te 2 Nefi 7:6, shënimi a në fund të faqes, ka 

referenca kryq që shpjegojnë dhe tregojnë plotësimin 

e kësaj profecie. Ju mund të dëshironi ta shenjoni 

Mateun 27:26 te shënimi në fund të faqes; më pas 

lexoni Mateun 27:26–31, duke parë për mënyra se si u 

përmbush profecia e Isaias.

 5. Përgjigjiuni pyetjes në vijim në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Çfarë na tregon 2 Nefi 7:2, 5–7 

rreth dëshirës dhe gatishmërisë së Shpëtimtarit për të na shëlbuar?

Për t’ju ndihmuar të zbuloni dëshmi të mëtejshme 

për mëshirën dhe fuqinë e Zotit në pjesën e mbetur të 

profecisë së Isaias, përfytyroni sikur ju është kërkuar të 

jepnit bisedë në kishë mbi parimin: Shpëtimtari dë-
shiron ta shëlbojë popullin e Tij të besëlidhjes dhe 
e ka të gjithë fuqinë për ta bërë këtë. Që të përgati-

teni për bisedën tuaj, lexoni 2 Nefin 8:3, 11–13, 16, 22 

dhe zgjidhni frazat që ndieni se ofrojnë siguri lidhur 

me dëshirën dhe fuqinë e Zotit për të na shëlbuar.

 6. Përpiloni një plan të bisedës suaj në ditarin tuaj të 
studimit të shkrimeve të shenjta nëpërmjet:

 a. Renditjes së dy ose tri frazave që ju bënë përshtypje, dhe 
shpjegimit se si secila frazë është shembull i dëshirës së Shpë-
timtarit për të na shëlbuar ose i fuqisë së Tij për ta bërë këtë.
 b. Përzgjedhjes së një prej atyre frazave dhe përshkrimit se si 
ose e keni përjetuar ose do të dëshironit ta përjetonit atë bekim 
në jetën tuaj.

Ndërsa e mbaroni këtë mësim, kujtoni se Jakobi i dha 

mësim të vërtetat që keni studiuar sot “që ju të mund 

të mësoni dhe të lavdëroni emrin e Perëndisë tuaj” 

(2 Nefi 6: 4), “që ju të mund të dini për besëlidhjet e 

Zotit” (2 Nefi 9:1) dhe “që ju të gëzoheni dhe të ngrini 
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kokat përgjithmonë” (2 Nefi 9:3). Kërkoni mundësi 

sot që të ndani me dikë vlerësimin tuaj për Zotin dhe 

dashurinë e Tij për ju.

 7. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 2 Nefin 6 8 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 6: DITA 3

2 Nefi 9
Hyrje
Studimi prej jush i predikimit të Jakobit, i cili filloi te 

2 Nefi 6–8 vazhdon te 2 Nefi 9. Te 2 Nefi 6–8 ju studi-

uat mësimet e Jakobit rreth mëshirës së Shpëtimtarit 

dhe fuqisë së Tij për ta shpëtuar shtëpinë e Izraelit nga 

gjendja e tyre e humbur dhe e shpërndarë. Te kapitu-

lli 9 do të studioni mbi dëshminë e Jakobit lidhur me 

fuqinë e Shlyerjes së Shpëtimtarit për të na shpëtuar 

nga pasojat e Rënies, duke përfshirë si vdekjen fizike 

edhe atë shpirtërore si edhe pasojat e mëkateve tona. 

Presidenti Jozef Filding Smith dha mësim se 2 Nefi 9 

përbën “një nga ligjëratat më ndriçuese të mbajtura 

ndonjëherë në lidhje me shlyerjen. . . . Ajo duhet të 

lexohet me kujdes nga çdo person që kërkon shpëtim” 

(Answers to Gospel Questions, përmb. Joseph Fielding 

Smith Jr., 5 vëll. [1957–1966], 4:57).

2 Nefi 9:1–9
Jakobi jep mësim se Rënia solli vdekjen fizike dhe 
shpirtërore mbi të gjithë njerëzimin
Çfarë ju vjen në mendje kur mendoni për fjalën për-

bindësh?

Fjala përbindësh zakonisht i referohet diçkaje që është e 

frikshme dhe e aftë të shkaktojë dëm të madh. Me-

gjithëse shumë njerëz kur mendojnë për një përbin-

dësh mendojnë vetëm për krijesa imagjinare, merrni 

parasysh nëse ka ndonjë gjë që është në të vërtetë e 

aftë t’ju shkaktojë dëm të përhershëm dhe, për pasojë, 

është vërtet e frikshme. Jakobi përdori shëmbëlltyrën 

e një përbindëshi për të simbolizuar një gjendje të 

frikshme me të cilën të gjithë ne përballemi në vdek-

shmëri. Lexoni 2 Nefin 9:10 dhe përcaktoni dy elemen-

tet e përbindëshit që përshkroi Jakobi. Pastaj plotësoni 

vendet bosh tek tabela më poshtë.

Përbindësh i Tmerrshëm

V- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

“v- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  e 
t- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

“v- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  e 
sh- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

Është e rëndësishme të kuptohet që kur Jakobi dha 

mësim rreth “vdekje[s] [së] shpirtit”, ai nuk donte 

të thoshte që shpirtrat tanë do të vdisnin vërtet, por 

përkundrazi që ne jemi shpirtërisht të ndarë ose të 

përjashtuar nga prania e Perëndisë (shih 2 Nefi 9: 6). 

Në shkrimet e shenjta, kjo ndarje shpesh përmendet 

si vdekja shpirtërore. Ju mund të dëshironi ta shkruani 

frazën të përjashtua[r] nga prania e Zotit në anë të faqes 

të shkrimeve tuaja të shenjta pranë “vdekje[s] [së] 

shpirtit” te 2 Nefi 9:10.

Lexoni 2 Nefin 9:6 dhe vini re që Jakobi e filloi duke 

folur rreth vdekjes së trupit dhe e mbylli duke disku-

tuar për të qenit të përjashtuar nga prania e Perëndisë. 

Shqyrtojeni me kujdes këtë varg. Cila ngjarje solli si 

vdekjen fizike edhe vdekjen shpirtërore për njerëzi-

min?   

 

Lexoni 2 Nefin 9:7–9 dhe përcaktoni se çfarë na mësoi 

Jakobi që do t’u ndodhte trupave tanë dhe shpirtrave 

tanë nëse nuk do të kishte Shlyerje dhe vdekja fizike 

e shpirtërore do të mbetnin përgjithmonë. Përpara se 

të lexoni, do të jetë e dobishme të dini kuptimin e ter-

mave në vijim, të cilat Jakobi i përdor te vargu 7: Fraza 

“gjykimi i parë që erdhi mbi njeriun” (2 Nefi 9:7) iu 

referohet pasojave të Rënies së Adamit dhe Evës. Termi 

korrupsion i referohet trupit të vdekshëm ngaqë është i 

papërsosur dhe përfundimisht do të vdesë. Termi pako-

rrupsion i referohet trupit të ringjallur, i cili do të jetojë 

përgjithmonë.

 1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
renditni disa fraza që gjetët te 2 Nefi 9:7–9 të cilat për-

shkruajnë se çfarë do t’u ndodhte trupave dhe shpirtrave tanë 
nëse nuk do të kishte Shlyerje.

Për të sqaruar se cili do të ishte fati ynë pa Shlyerjen e 

Jezu Krishtit, lexoni thënien në vijim nga Plaku D. Tod 

Kristoferson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve: 

“Nëse ndarja jonë nga Perëndia dhe vdekja jonë fizike 

do të ishin të përhershme, liria e zgjedhjes morale do 

të ishte pa kuptim. Po, ne do të ishim të lirë të bënim 

zgjedhje, por me ç’qëllim? Rezultati i fundit do të ishte 

gjithmonë i njëjti, pavarësisht nga veprimet tona: vdek-

je pa shpresë për ringjallje dhe pa shpresë për qiellin. 

Të mirë apo të këqij siç ne mund të zgjedhim të jemi, të 

gjithë do të përfundonim ‘engjëj të një djalli’” (“Moral 

Agency”, Ensign, qershor 2009, f. 50).
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 2. Shkruani një fjali në ditarin tuaj të shkrimeve të 
shenjta duke shpjeguar me vetë fjalët tuaja se çfarë men-

doni se po thoshte Plaku Kristoferson rreth gjendjes sonë të rënë. 
Shtoni një shpjegim të shkurtër lidhur me arsyen përse mendoni 
se Jakobi do ta krahasonte vdekjen fizike dhe të qenit të ndarë 
nga Perëndia me një “përbindësh të tmerrshëm”.

2 Nefi 9:10–27
Jakobi jep mësim se si vuajtja e Shpëtimtarit na çliron nga 
pasojat e rënies dhe rrjedhimet e mëkatit
Perëndia nuk na la të vuanim ndikimet e plota të “a[tij] 

përbindësh[i] [të] tmerrshëm, vdekja dhe ferri”. Lexoni 

2 Nefin 9:10 dhe shenjoni atë çfarë ka përgatitur Pe-

rëndia për ne.

Lexoni analogjinë në vijim nga Presidenti Jozef Filding 

Smith që ilustron nevojën tonë për një Shpëtimtar:

“Një burrë duke ecur përgjatë rrugës, ndodh të bjerë 

në një gropë kaq të thellë dhe të errët sa nuk mund të 

ngjitet në sipërfaqe dhe të rifitojë lirinë e tij. Si mund 

ta shpëtojë ai vetveten nga gjendja e tij e vështirë? Jo 

nëpërmjet ndonjë përpjekjeje nga ana e tij, sepse nuk 

ka ndonjë rrugë shpëtimi brenda në gropë. Ai thërret 

për ndihmë dhe një njeri shpirtmirë, duke i dëgjuar 
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thirrjet e tij për ndihmë, nxiton që ta ndihmojë dhe, 

duke zbritur një shkallë, i jep atij mënyrën me anë të së 

cilës mund të ngjitet përsëri në sipërfaqen e tokës.

Kjo ishte pikërisht gjendja në të cilën Adami e vuri vet-

veten dhe pasardhësit e tij, kur hëngri frutën e ndaluar. 

Përderisa të gjithë njerëzit ishin së bashku në gropë, 

askush nuk mund ta arrinte sipërfaqen dhe t’i ndih-

monte të tjerët. Gropa ishte dëbimi nga prania e Zotit 

dhe vdekja fizike, shpërbërja e trupit. Dhe ngaqë të 

gjithë njerëzit ishin të nënshtruar ndaj vdekjes, askush 

nuk mund ta siguronte mënyrën e shpëtimit.

Prandaj, në mëshirën e tij të përjetshme, Ati i dëgjoi 

thirrjet e fëmijëve të Tij dhe dërgoi Birin e Tij të Ve-

tëmlindur, i cili nuk ishte i nënshtruar ndaj vdekjes, as 

mëkatit, për të siguruar mënyrën e shpëtimit. Këtë Ai e 

bëri nëpërmjet shlyerjes së Tij të pafundme dhe ungji-

llit të përjetshëm” (Doctrines of Salvation, red. Bruce R. 

McConkie, 3 vëll. [1954–1956], 1:126–127).

Pjesa më e madhe e mesazhit të Jakobit në kapitullin 9 

përqendrohet tek udha që Zoti përgatiti për ne për t’u 

shpëtuar kthetrave të vdekjes fizike dhe shpirtërore 

dhe kjo na siguron që mund të çlirohemi.

3. Shqyrtoni 2 Nefin 9:5, 19–21 dhe përgjigjiuni pyetje-
ve në vijim në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 

shenjta:
a. Sipas 2 Nefit 9:5, 21, çfarë kaloi Shpëtimtari në mënyrë që ne 
të mund të çliroheshim nga vdekja dhe ferri?
b. Sipas 2 Nefit 9:21, për kë vuajti Shpëtimtari?

Mendoni se sa shumë njerëz “bëjnë pjesë në familjen 

e Adamit” (2 Nefi 9:21). Kjo përfshin të gjithë ata që 

kanë jetuar në tokë, po jetojnë tani dhe kanë për të 

jetuar ende në tokë – përfshirë ju. Ju mund të dëshironi 

ta shkruani emrin tuaj pranë 2 Nefit 9:21 për të kujtuar 

sakrificën e Shpëtimtarit të bërë për ju.

Jakobi dha mësim se vuajtja e Shpëtimtarit do të na 

ndihmonte t’i shpëtonim përbindëshit të tmerrshëm – 

vdekjes fizike dhe përjashtimit nga prania e Perëndisë 

përgjithmonë. Lexoni 

2 Nefin 9:22 dhe gjeni 

një frazë që pohon se ne 

do të jemi në gjendje ta 

mposhtim vdekjen fizike 

dhe një frazë që tregon 

se ne do të jemi përsëri 

në prani të Perëndisë. 

Shkruajeni atë që gjeni 

në fjalitë më poshtë:

Për shkak të Rënies, 

trupat tanë do të vdesin, 

por për shkak të vuajtjes 

Përdorimi i vetë emrit tuaj në 
një varg të shkrimit të shenjtë 
ndihmon në bërjen e mësimit 
më personal. Pasi të lexoni 
një varg që mendoni se gjen 
zbatim për ju, vendosja e 
emrit tuaj mund t’ju ndihmojë 
ta përqasni atë mesazh me 
jetën tuaj.

Përfshijeni Emrin Tuaj 
në Shkrimet e Shenjta

së Krishtit, trupat tanë do të jenë  

.

Për shkak të Rënies, ne jemi përjashtuar nga prania e 

Perëndisë, por për shkak të vuajtjes së Krishtit, të gjithë 

do të qëndrojnë përsëri  

.

Nga mësimet e Jakobit ne mësojmë doktrinën: Shly-
erja e Jezu Krishtit e çliron të gjithë njerëzimin 
nga vdekja fizike dhe shpirtërore e shkaktuar nga 
Rënia.

Përveç këtij mesazhi shprese, Jakobi dha mësim se 

vuajtja e Shpëtimtarit mund të na çlirojë edhe nga 

vdekja shpirtërore e shkaktuar nga vetë mëkatet tona. 

Lexoni 2 Nefin 9:27 dhe përcaktoni se si e përshkroi 

Jakobi gjendjen e atyre që bëjnë shkelje ose mëkatoj-

në. Lexoni 2 Nefin 9:15–16 dhe shenjoni vuajtjen ose 

mundimin shpirtëror që do të sjellin mbi ne mëkatet 

tona nëse nuk pendohemi.

Përveç këtij mundimi, vini re frazën “dhe ata do të 

shkojnë” te 2 Nefi 9:16. Për shkak të Shlyerjes, i gjithë 

njerëzimi do të kthehet në praninë e Perëndisë për t’u 

gjykuar. Megjithatë, nëse nuk jemi penduar për mëka-

tet tona, ne do të ndahemi sërish nga prania e Perëndi-

së. Ndërsa çlirimi nga Rënia është dhuratë për të gjithë 

njerëzimin, çlirimi ynë nga pasojat e mëkateve tona 

vetjake varet nga dëshirat dhe veprimet tona. Lexoni 

2 Nefin 9:21, 23–24. Për shkak të Shlyerjes, çfarë mund 

të bëjmë që të shpëtohemi nga pasojat e përjetshme të 

mëkateve tona?

Pasi të lexoni fjalët e Jakobit, plotësoni parimin në vi-

jim: Nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit, ne mund 
t’i kapërcejmë pasojat e mëkateve tona nëse ne 

.
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Kaloni një çast dhe mendoni mbi atë çka mund të bëni 

për të ndier më plotësisht fuqinë pastruese të Shlyerjes 

së Shpëtimtarit. A ka gjëra për të cilat Zoti do të donte që 

ju të pendoheshit? Përsiatni se si mund të pendoheni për 

këto gjëra. Si mund t’ia vini më mirë veshin zërit të Tij?

 4. Shkruani një paragraf të shkurtër në ditarin tuaj të 
studimit të shkrimeve të shenjta duke shprehur se si ndi-

heni rreth sakrificës shlyese të Shpëtimtarit për ju.

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 2 Nefin 9 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 6: DITA 4

2 Nefi 9–10
Hyrje
Në mësimin e mëparshëm ju studiuat dëshminë e 

Jakobit lidhur me atë çfarë do të bënte Jezu Krishti 

për ne përmes Shlyerjes së Tij. Në këtë mësim ju do 

të përfundoni studimin tuaj mbi 2 Nefin 9 dhe ditën e 

parë të predikimit të Jakobit dhe do të mësoni se çfarë 

duhet të bëjmë që të marrim bekimet e Shlyerjes. Jako-

bi paralajmëroi kundër marrjes së vendimeve që çojnë 

në ndarje nga Perëndia dhe ai i ftoi të gjithë që të vijnë 

te Krishti dhe të shpëtohen. Ju do të lexoni gjithashtu 

2 Nefin 10 dhe do të studioni atë çfarë Jakobi u tha 

njerëzve ditën tjetër. Jakobi dha mësim sërish se edhe 

pse Izraeli do të shpërndahej për shkak të mëkatit, 

Zoti do t’i kujtonte besëlidhjet e Tij me ta dhe do t’i 

mblidhte kur ata të pendoheshin dhe të ktheheshin tek 

Ai. Jakobi tha se “nuk ka komb tjetër në tokë, që do ta 

kryqëzonte Perëndinë e tij” (2 Nefi 10:3). Ai paratha që 

Amerika do të ishte tokë e lirisë, e fortifikuar kundër të 

gjitha kombeve dhe nuk do të kishte mbretër mbi të. 

Jakobi dëshmoi se njeriu duhet t’i nënshtrohet vullnetit 

të Perëndisë dhe të kujtojë se vetëm përmes hirit të 

Perëndisë mund të shpëtohet.

2 Nefi 9:28–54
Jakobi paralajmëron për veprimet dhe qëndrimet që na 
ndajnë nga Perëndia dhe i fton të gjithë që të vijnë te Krishti
Për shkak të Rënies dhe për shkak të mëkateve tona 

vetjake, secili prej nesh ka nevojë për Shpëtimtarin. 

Jakobi dëshmon se përmes Shlyerjes ne bëhemi të lirë 

nga pasojat e Rënies dhe mund t’i mposhtim mëkatet 

tona dhe të marrim jetën e përjetshme. Jakobi përdori 

shëmbëlltyrën e një porte dhe udhe për ta ilustruar 

këtë. Lexoni 2 Nefin 9:41 dhe shikoni se si e përshkroi 

Jakobi udhën në të cilën duhet të ecim për të marrë je-

tën e përjetshme. Përsiatni pyetjet në vijim: Ç’mendoni 

se do të thotë: “Ejani te Zoti”? (Merrni parasysh nëse 

jeni në udhën që do t’ju çojë më pranë Shpëtimtarit.) 

Çfarë do të thotë për ju që “udha [për te Shpëtimta-

ri] është e ngushtë, por ajo shtrihet në një drejtim të 

drejtë”?

Jakobi gjithashtu e përshkroi Shpëtimtarin si 

“ruajtësi[n] [e] portës”. Kjo simbolizon rolin e Shpë-

timtarit si gjykatësi ynë. Është Ai që i shtrin bekimet e 

Shlyerjes së Tij te ne bazuar në qëndrimet dhe vepri-

met tona. Jakobi gjithashtu na mësoi në mënyrë më 

specifike se si qëndrimet dhe veprimet tona ndikojnë 

në aftësinë tonë për të ardhur te Shpëtimtari.

 1. Për t’ju ndihmuar të përcaktoni qëndrimet, mendimet 
dhe veprimet që mund të na çojnë te Shpëtimtari, bëni sa 

vijon në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
 a. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta vizatoni 
një vizë në qendër nga lart poshtë një faqeje të plotë dhe shkru-
ani në një anë Largimi i Vetes nga Krishti dhe në anën tjetër Ar-
dhja te Krishti.
 b. Lexoni 2 Nefin 9:27–39 dhe përcaktoni ndonjë veprim ose 
qëndrim që Jakobi na paralajmëroi se mund të na largonte nga 
Shpëtimtari. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
bëni një listë të gjërave që zbuloni, të cilat i përkasin kolonës 
“Largimi i Vetes nga Krishti”. Ju gjithashtu mund të dëshironi t’i 
shenjoni ato çfarë gjeni në shkrimet tuaja të shenjta. (Vini re se 
2 Nefi 9:28–29 është fragment i zotërimit të shkrimit të shenjtë. 
Ju mund të dëshironi ta shenjoni në mënyrë të dallueshme që të 
mund ta gjeni në të ardhmen.)
 c. Zgjidhni një nga veprimet ose qëndrimet që zbuluat dhe për-
gjigjiuni pyetjes në vijim në një fletë tjetër në ditarin tuaj të stu-
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dimit të shkrimeve të shenjta: Si mund t’ju pengojë ky veprim 
apo qëndrim që të vini te Krishti dhe të merrni bekimet e plota 
të Shlyerjes së Tij?
 d. Përveçse na paralajmëroi për veprime dhe qëndrime që na 
largojnë nga Zoti, Jakobi dha mësim rreth veprimeve dhe qëndri-
meve që do të na ndihmojnë të vijmë te Jezu Krishti. Lexoni 
2 Nefin 9:23, 42, 45–46, 49–52 dhe zbuloni se çfarë na mësoi 
Jakobi që do të na sillte te Zoti. Renditni atë çfarë zbuloni te ko-
lona “Ardhja te Krishti” në tabelën tuaj.

Duke studiuar 2 Nefin 9:28–54, ju mësuat parimin: 

Duke zgjedhur që të vijmë te Zoti dhe të jetojmë 
në përputhje me vullnetin e Tij, ne mund të ma-
rrim bekimet e plota të Shlyerjes.

 2. Për t’ju ndihmuar ta zbatoni atë çfarë mësuat, shkrua-
jini përgjigjet tuaja ndaj pyetjeve në dy ose më shumë 

prej detyrave më poshtë në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve 
të shenjta:
 a. Te 2 Nefi 9:23 ju lexoni që Zoti na urdhëroi që të pendohemi 
dhe të pagëzohemi. Ndonëse mund të jeni të pagëzuar tashmë, 
si ju ndihmon përtëritja e besëlidhjeve të pagëzimit nëpërmjet 
sakramentit që të vini te Zoti dhe të merrni bekimet e Shlyerjes 
së Tij?
 b. Çfarë mendoni se do të thotë të kesh “besim të përsosur në 
të Shenjtin e Izraelit” (2 Nefi 9:23)? Cilat janë disa mënyra si ju 
tregoni besim te Zoti tani?

 c. Çfarë do të thotë të “largoh[esh] nga mëkatet [e] tua” 
(2 Nefi 9:45)? Çfarë mund t’ju ndihmojë që të largoheni nga më-
katet tuaja?
 d. Cilët janë disa shembuj të shpenzimit të parave “për atë që 
nuk ka vlerë” ose të të punuarit “për atë që nuk mund të japë 
kënaqësi” (2 Nefi 9:51)? Si ju ndihmon shmangia e dëshirave të 
liga ose të parëndësishme që të vini te Zoti? Si mund ta ekuilib-
roni më mirë mënyrën si e kaloni kohën në veprimtaritë e 
ndryshme shkollore, studimore, të Kishës, argëtuese dhe shoqë-
rore?
 e. Cilat janë disa mënyra se si ju mund të “merrni sa të mundni 
nga ajo që nuk mbaron” (2 Nefi 9:51)?
 f. Jakobi i nxiti njerëzit: “Jep[ni] falënderime”, dhe “Lerini zem-
rat tuaja të gëzojnë” (2 Nefi 9:52). Përse mendoni se është e 
rëndësishme ta ndjekësh këtë këshillë ndërsa përpiqeni të vini te 
Shpëtimtari?

 3. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta se si një ose më shumë prej veprimeve dhe qënd-

rimeve që keni studiuar ju kanë sjellë më pranë Shpëtimtarit.

Zotërim i Shkrimit të Shenjtë – 2 Nefi 
9:28–29
Çfarë jeni duke bërë që të përfitoni maksimalisht nga 

mundësitë tuaja të tanishme arsimore? Cilat janë pla-

net tuaja të ardhshme për arsimimin tuaj?   

  

 

Lexoni thënien në vijim nga Presidenti Gordon B. 

Hinkli dhe nënvizoni bekimet që mund të vijnë nga të 

mësuarit: “Ju përballeni me sfida të mëdha që shtrihen 

para [jush]. Ju jeni duke hyrë në një botë konkurren-

ce të egër. Ju duhet të merrni të gjithë arsimimin që 

mundeni. Zoti na ka udhëzuar lidhur me rëndësinë e 

arsimimit. Ai do t’ju cilësojë për mundësi më të mëdha. 

Ai do t’ju përgatitë që të bëni diçka me vlerë në botën 

e madhe të mundësisë që shtrihet përpara. Nëse mund 

të shkoni në universitet dhe kjo është dëshira juaj, 

atëherë bëjeni atë. Nëse nuk keni dëshirë të ndiqni 

universitetin, atëherë shkoni në një shkollë profesio-

nale ose tregtie për të mprehur aftësitë tuaja dhe për 

të rritur zotësinë tuaj” (“Converts and Young Men”, 

Ensign, maj 1997, f. 49–50).

Lexoni 2 Nefin 9:28 dhe shenjoni se cilat tha Jakobi se 

ishin grackat e të mësuarit me qëndrimin e gabuar.

 4. Përgjigjiuni pyetjes në vijim në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Çfarë mendoni se do të thotë thënia “kur janë të mësuar, ata 
mendojnë se janë të ditur”?
 b. Cilat janë rreziqet e të menduarit që ne jemi më të ditur se 
një prind, se peshkopi apo presidenti i degës sonë, se profeti apo 
Ati ynë Qiellor?
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Lexoni 2 Nefin 9:29 dhe përcaktoni se çfarë duhet të 

kujtoni ndërsa përpiqeni për arsimimin.

5. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përgjigjiuni pyetjes në vijim: Si ju ndihmon studimi i zell-

shëm i shkrimeve të shenjta që të jetoni në përputhje me parimin 
te 2 Nefi 9:29?

2 Nefi 10
Jakobi i nxit njerëzit të gëzohen dhe të vijnë te Zoti
Gjatë ditës së dytë të mësimdhënies së tij, Jakobi dësh-

moi përsëri për fuqinë e çlirimit të Zotit nga pasojat e 

mëkatit. Jakobi gjithashtu e mësoi popullin e tij rreth 

mënyrës se si ata duhet të përgjigjen ndaj dhuratës së 

mëshirshme të Shlyerjes. Lexoni 2 Nefin 10:20 23–25 

dhe shenjoni frazat që tregojnë atë çka Jakobi na mësoi 

që duhej të bënim në përgjigje të sakrificës së Shpë-

timtarit për ne.

6. Përgjigjiuni njërës ose më shumë prej pyetjeve në vi-
jim në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Duke marrë parasysh atë çfarë keni studiuar rreth Shpëtimta-
rit, përse dëshironi që gjithmonë “ta kujto[ni] atë” (2 Nefi 
10:20)?
b. Përse mendoni se heqja dorë nga diçka ose pendimi për diçka 
që po bëni gabim, do të tregonte mirënjohjen dhe dashurinë tuaj 
për Shpëtimtarin?
c. Çfarë keni mësuar rreth Shpëtimtarit që ju ndihmon të ndieni 
shpresë më tepër se sa të “ul[ni]” kokën tuaj të shkurajuar?

Një frazë e rëndësishme në këtë kapitull është “pajto-

huni me vullnetin e Perëndisë” (2 Nefi 10:24). Ajo do 

të thotë që ne duhet të rivendosim një marrëdhënie të 

ngushtë me Zotin në të cilën ne jemi të bindur dhe në 

harmoni me vullnetin e Tij. Përsëritni ndonjë shkrim të 

shenjtë që keni shenjuar te 2 Nefi 9–10. Kërkoni udhë-

heqjen e Shpirtit të Shenjtë ndërsa përcaktoni diçka që 

mund të bëni për t’u pajtuar me vullnetin e Perëndisë.

7. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 2 Nefin 9 10 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 7: DITA 1

2 Nefi 11–16
Hyrje
Profeti Isaia jetoi afërsisht 100 vjet përpara kohës së 

Nefit. (Isaia filloi të profetizonte diku përpara vitit 

740 pr.K. dhe vijoi të profetizonte për mbi 40 vjet, 

deri në vitin 701 pr.K.; shih Udhëzuesi për Shkrimet e 

Shenjta, “Isaia”, f. 67.) Në shumë mënyra, Nefi mund 

të ketë pasur të njëjtat ndjenja admirimi dhe dashurie 

për Isaian që ne kemi sot për Profetin Jozef Smith. Ne 

e dimë nga shkrimet e Nefit që ai “kënaqe[j]” me fjalët 

e Isaias (shih 2 Nefi 11:2). Siç shënohet te 2 Nefi 12–16, 

Nefi citoi nga shkrimet e Isaias, të cilat gjendeshin në 

fletët e tunxhit. Këto shkrime përshkruan krenarinë 

dhe ligësinë e Izraelit të lashtë dhe gjykimet që i pris-

nin ata. Isaia rrëfeu edhe vegimin e tij për Zotin, në të 

cilin ai u pastrua nga mëkatet e tij.

2 Nefi 11:1–8
Nefi gëzohet në dëshminë e Isaias për Jezu Krishtin
Mendoni për një rast kur 

ju la mbresë dëshmia e 

dikujt për Shpëtimtarin. 

Lexoni 2 Nefin 11:2–3 dhe 

përcaktoni se çfarë përvoje 

pati veçmas Nefi, Jakobi 

dhe Isaia me Jezu Krishtin.

Zoti thërret profetë që të 

japin dëshmi për Të. Duke 

studiuar dëshmitë e dësh-

mitarëve të Jezu Krishtit, 

ne mund të forcojmë be-

simin tonë në Jezu Krisht 

dhe të gëzohemi në Të.

1. Në ditarin tuaj të 
studimit të shkrimeve të 

shenjta, shkruani mendimet tu-
aja rreth arsyes përse mendoni 
se është e rëndësishme të kemi 
një dëshmi për Jezu Krishtin 
nga shumë profetë.

Megjithëse kapitujt e Isaias 
te Libri i Mormonit mund 
t’ju duken të vështirë për t’u 
kuptuar, Presidenti Bojd K. 
Paker, President i Kuorumit të 
Dymbëdhjetë Apostujve, dha 
këtë këshillë nxitëse: “Mos 
e ndërprisni leximin! Ecni 
përpara nëpër këta kapituj 
të vështirë për t’u kuptuar të 
profecisë së Dhiatës së Vjetër, 
edhe nëse kuptoni fare pak 
prej tyre. Shkoni përpara, 
edhe nëse gjithçka bëni është 
një lexim kalimthi dhe thjesht 
merrni përshtypje herë pas 
here” (“The Things of My 
Soul”, Ensign, maj 1986, 
f. 61).

Studimi i Isaias



62

Te 2 Nefi 11:4–6 gjeni të katër herët kur Nefi tha 

“shpirti im kënaqet”. Ju mund të dëshironi t’i shenjoni 

këto në shkrimet tuaja të shenjta.

Të “kënaqe[sh]” për diçka sugjeron që personi po merr 

kënaqësi të madhe nga ajo gjë dhe se ajo sjell gëzim të 

madh.

 2. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta tri ose më shumë thënie të tipit “shpirti im këna-

qet” të cilat përfaqësojnë elemente të ungjillit në të cilat kënaqe-
ni. Shpjegoni se përse secila nga ato ju sjell gëzim.

Lexoni 2 Nefin 11:8 dhe shkruani se çfarë shpresoi 

Nefi se do të rridhte nga studimi i shkrimeve të Isaias 

nga ana juaj.   

 

2 Nefi 12:1–5
Isaia profetizon se një tempull do të vendoset në ditët e fundit
Përfytyroni një mal të madh. A mund të mendoni ndo-

një ngjashmëri që mund të shihet mes një mali dhe një 

tempulli?

Lexoni 2 Nefin 12:2–3, 5 duke kërkuar se çfarë premtoi 

Perëndia të vendoste në ditët e fundit. Shprehja “mali i 

shtëpisë së Zotit” do të thotë tempulli i Zotit. Sipas kë-

tyre vargjeve, çfarë bekimesh do të rrjedhin nga shtëpia 

e Zotit në ditët e fundit?

Ju mund të dëshironi të shkruani në shkrimet tuaja të 

shenjta diçka të këtillë: Perëndia ka ngritur tempuj për 

të na mësuar për udhët e Tij dhe për të na ndihmuar të 

ecim në shtigjet e Tij (shih 2 Nefi 12:3).

 3. Përgjigjiuni pyetjeve në vijim në ditarin tuaj të studi-
mit të shkrimeve të shenjta:

 a. Si na ndihmojnë tempujt të ecim në shtigjet e Zotit?
 b. Si mund ta përgatitni veten që të hyni në tempull?

2 Nefi 12–15
Ky mësim nuk do të japë mjete ndihmëse të hollësish-

me për të kuptuar 2 Nefin 12–15. Megjithatë, ndërsa i 

lexoni dhe i përsiatni këta kapituj në leximin tuaj vetjak 

të Librit të Mormonit, shikoni për pasojat e krenarisë 

dhe të mëkatit. Komentet ose shpjegimi në vijim do 

t’ju ndihmojnë gjithashtu gjatë leximit tuaj:

2 Nefi 12:6–18. Vini re veçanërisht të gjitha referencat 

lidhur me adhurimin e idhujve, si edhe fjalët e shëm-

bëlltyrat që tregojnë krenari – për shembull, të lartin, 

krenarinë, krenarin, ngritur lart, dhe të larta. Kjo do t’ju 

ndihmojë të kuptoni përse këta njerëz i prisnin gjyki-

me kaq të rënda.

2 Nefi 12:9–11. “Njeriu i ulët” (vargu 9) i referohet 

njeriut të zakonshëm ose të rëndomtë. Si “njeriu i ulët” 

edhe “njeriu i madh”, nëse janë krenarë, do të përulen 

në Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit (shih vargun 11).

2 Nefi 12:12–13. “Dita e Zotit” është frazë që i referohet 

kohës së gjykimit. Ardhja e Dytë e Krishtit do të jetë 

“dita e Zotit”, kur të ligjtë do të shkatërrohen.

2 Nefi 13–14. Te 2 Nefi 13 gjendet vazhdimi i diskutimit 

të Isaias mbi atë se çfarë do të ndodhë nëse izraelitët 

ngulmojnë në ligësinë e tyre. Isaia i thirri gratë izrae-

lite “bija [të] Sionit” (vargu 16), duke sugjeruar që ato 

janë fëmijë të besëlidhjes. Isaia i krahasoi ato me një 
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grua krenare që është e mallkuar nga Zoti dhe të gjitha 

xhevahiret dhe stolitë e tjera fizike i hiqen (shih 2 Nefi 

13:16–26). Në dallim, 2 Nefi 14 përfshin përshkrimin 

nga Isaia të asaj çfarë do të ndodhë nëse bijat e Sionit 

e përulin veten, pendohen dhe kthehen te Zoti. Nëse 

keni në dispozicion botimin shdm të Biblës, përdorni 

shënimet në fund të faqes për Isaian 3, që t’ju ndih-

mojnë të kuptoni 2 Nefin 13:16–26.

2 Nefi 15:8–22. Fjala mjerë i referohet një gjendjeje 

trishtimi të thellë. Isaia e 

përdori atë gjashtë herë 

në këto vargje ndërsa 

përcaktoi mëkatet e 

izraelitëve. Isaia e dinte se 

nëse izraelitët nuk 

pendoheshin, pasojat e 

mëkateve të tyre do të 

sillnin trishtim të thellë 

– veçanërisht në kohën e 

gjykimit. Nëse Isaia do të 

ishte profet në tokë sot, a 

do të gjente ai po të 

njëjtat lloje mëkatesh që 

pa mes izraelitëve?

 4. Lexoni 2 Nefin 15:20. Shkruani në ditarin tuaj të studi-
mit të shkrimeve të shenjta disa mënyra sipas të cilave nje-

rëzit sot i quajnë të këqija gjërat e mira ose të mira gjërat e këqija.

2 Nefi 16:1–8
Isaia thirret të shërbejë si profet
Shkrimet e Isaias janë të pasura në simbolikë. Simbolet 

janë një mënyrë se si Zoti na mëson rreth parimeve 

të ungjillit. Siç shënohet te 2 Nefi 16, Isaia përshkroi 

përvojën e tij se si e pa Zotin. Ndërsa lexoni 2 Nefin 16, 

sillni ndër mend simbolet në vijim dhe kuptimet e tyre 

të mundshme:

Serafinë: Engjëj që rrinë në prani të Perëndisë. Profeti 

Jozef Smith dha mësim se “një engjëll i Perëndisë nuk 

ka kurrë krahë” (History of the Church, 3:392). Krahët e 

engjëjve simbolizonin fuqinë e tyre për të lëvizur dhe 

për të vepruar.

Tymi: Mund të tregojë praninë e Zotit (shih Zbulesa 15:8).

Buzët jo të pastra: Padenjësi.

Thëngjilli i ndezur (zjarr): Mjet pastrues, i ngjashëm me 

fuqinë pastruese të Frymës së Shenjtë.

Altari: Fjalë për fjalë, altari ishte vendi ku bëheshin 

sakrificat. Këtu mund t’i referohet sakrificës së bërë 

nga Jezu Krishti në emrin tonë – Shlyerjes.

 5. Lexoni 2 Nefin 16:1–7 dhe shënoni në ditarin tuaj të 
studimit të shkrimeve të shenjta përgjigjet tuaja për pyet-

jet në vijim:
 a. Çfarë tha një prej serafinëve rreth Zotit të Ushtrive?
 b. Çfarë mendoni se donte të thoshte Isaia kur tha: “I mjeri 
unë! Pasi unë mbarova; pasi unë jam një njeri me buzë jo të pas-
tra”? Çfarë e bëri atë që befas të ndihej në këtë mënyrë? (3 Nefi 
27:19 mund të japë një ide.)
 c. Çfarë ndodhi që ndryshoi ndjenjat e padenjësisë të Isaias?
 d. Si do ta përgatiste kjo përvojë Isaian që të dilte mes njerëzve 
dhe të jepte mësim pendimin?

Një nga të vërtetat e mëdha që mësohet nga thirrja e 

Isaias, është se ne mund të pastrohemi nga padenjë-
sia jonë përmes Shlyerjes së Jezu Krishtit. Përsiatni 

rreth një rasti kur ndiet fuqinë pastruese të Shlyerjes 

në jetën tuaj.

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 2 Nefin 11 16 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 7: DITA 2

2 Nefi 17–20
Hyrje
Te 2 Nefi 17–20, Nefi shënoi që Isaia u përpoq ta bindte 

mbretin e Judës dhe popullin e tij që të besonin në Zot 

më mirë sesa në aleancat e kësaj bote. Duke përdorur 

simbole dhe hije – shenja ose paraqitje që mësojnë dhe 

dëshmojnë për të vërteta të mëdha – Isaia profetizoi 

lidhur me ngjarjet e vetë kohës së tij, lindjen e Jezu 

Krishtit dhe shkatërrimin e të ligjve në Ardhjen e Dytë 

të Zotit.

2 Nefi 17–18
Mbretëria e Judës bekohet kur ata e vendosin besimin e 
tyre te Jezu Krishti
Për t’ju ndihmuar të përgatiteni për mësimin e sotëm, 

mendoni për një rast kur u përballët me një situatë të 

frikshme. A e kujtoni reagimin tuaj të parë? Ndërsa 

studioni 2 Nefin 17–18, përpiquni të gjeni këshillën e 

Isaias për ata që e gjejnë veten në një situatë të vështi-

rë apo të frikshme.
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Për studimin tuaj të 2 Nefit 17–18, do t’ju duhet të dini 

rreth tri kombeve të vogla të Sirisë, Izraelit dhe Judës, 

si edhe shumë më të madhes Perandorisë Asiriane, e 

cila u përpoq t’i pushtonte këto kombe më të vogla. 

Këqyrni hartën në vijim dhe tabelën shoqëruese.

Kombi Siria Izraeli 
(Efraimi)

Judea

Mbreti Retsini Pekahu Ashazi

Kryeqyteti Damasku Samaria Jerusalemi

V

Deti Mesdhe

Deti i 
Galilesë

Deti i 
Vdekur

SIRIA

Damasku

MBRETËRIA VERIORE E 
IZRAELIT

Samaria

Jerusalemi

MBRETËRIA JUGORE E 
JUDËS

Fiset veriore
Efraimi
Rubeni
Simeoni
Levi
Dani
Neftali

Gadi
Asheri
Isakari
Zabuloni
Jozefi

Fiset jugore
Juda
Beniamini

Lexoni 2 Nefin 17:1–2 dhe drejtojuni hartës. “Siria 

është bashkuar me Efraimin” do të thotë se këto dy 

vende krijuan një aleancë apo marrëveshje. Përpiquni 

të përcaktoni se kush po sulmonte kë. Kini parasysh 

se fraza “shtëpi[a] [e] Davidit” te vargu 2 i referohet 

Ashazit dhe popullit të Judës.

Mbretëritë e Izraelit dhe Sirisë dëshironin të pushtonin 

mbretërinë e Judës dhe ta detyronin Judën që të hynte 

në aleancë me ta kundër Perandorisë së fuqishme 

Asiriane. Asiria po kërcënonte të pushtonte një rajon të 

tërë të botës në atë kohë. Izraeli dhe Siria besonin se, 

duke pushtuar Judën, ato mund të kishin më shumë 

njerëz dhe më shumë burime për të luftuar asirianët 

që po afroheshin (shih 2 Nefi 17:5–6). Mbreti Ashaz 

mendoi të bënte këtë aleancë me Izraelin dhe Sirinë.

Merrni parasysh se çfarë do të bënit nëse do të ishit 

mbreti Ashaz. Nga një anë, Asiria po kërcënon të sul-

mojë popullin tënd. Nga ana tjetër, Siria dhe Izraeli po 

kërcënojnë të sulmojnë nëse nuk bashkoheni në ale-

ancë me ta për të luftuar kundër Asirisë. Isaia jetonte 

në mbretërinë e Judës dhe Zoti e dërgoi atë tek Ashazi 

me një mesazh. Si mendoni se do të ndiheshit rreth një 

mesazhi nga profeti nëse do të ishit mbreti Ashaz?

 1. Lexoni 2 Nefin 17:3–8 dhe nënvizoni mesazhin e Zotit 
drejtuar Ashazit dhe popullit të tij, siç u dha përmes pro-

fetit Isaia. (Termi “ur[a] zjarri me tym” te vargu 4 i referohet një 
pishtari flaka e të cilit është djegur, simbol i këtyre dy mbretërive 
që janë ndarë dhe pushtuar.) Përfytyroni sikur e dëgjuat Isaian 
t’ia thotë këtë Ashazit. Më vonë, një mik ju pyet se çfarë tha Isa-
ia. Shkruani dy ose tri fjali në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve 
të shenjta, duke përshkruar si do t’i përgjigjeshit mikut tuaj.

Isaia u përpoq ta ndihmonte mbretin dhe popullin e tij 

që të mbështeteshin te Zoti për ndihmë, sesa t’u zinin 

besë aleancave të paqëndrueshme politike.

 2. Përgjigjiuni pyetjeve në vijim në ditarin tuaj të studi-
mit të shkrimeve të shenjta:

 a. Përse është e rëndësishme për ne që të kthehemi nga Zoti 
kur kemi nevojë për ndihmë, sesa të mbështetemi vetëm te nje-
rëzit e tjerë për të na ndihmuar?
 b. Cilat janë disa mënyra sipas të cilave të rinjtë mund të tundo-
hen që t’i vendosin marrëdhëniet e tyre me njerëzit e tjerë për-
para marrëdhënies së tyre me Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin?

Zoti tha se do t’i jepte Ashazit dhe mbretërisë së Judës 

një shenjë që Ai do t’i mbronte ata dhe se nuk do t’u 

duhej të mbështeteshin në aleancat e kësaj bote. Le-

xoni 2 Nefin 17:14 për të përcaktuar shenjën. Rrethoni 

fjalën Emanuel në këtë varg. Pranë këtij vargu shkruani 

“Mateu 1:22–23”. Lexoni Mateun 1:22–23 për të zbulu-

ar kuptimin e titullit Emanuel.
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Si do ta ndihmonte Ashazin në këtë kohë një shenjë 

që kishte kuptimin “Zoti me ne”? Si mund t’i referohej 

një profeci e tillë nga Isaia edhe lindjes së Jezu Krishtit 

shekuj më vonë?

Për një kuptim të mëtejshëm të shenjës së 

lindjes së një fëmije, përsiatësh mbi 

shpjegimin në vijim nga Plaku Xhefri R. 

Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve: “Ka elemente të shumta ose 

paralele me këtë profeci, si me shumë 

prej shkrimeve të Isaias. Kuptimi i parë përqendrohej 

ndoshta te gruaja e Isaias, një grua e pastër dhe e mirë, 

e cila rreth kësaj periudhe lindi një bir [shih 2 Nefi 18: 

3], duke u bërë fëmija simbol dhe hije e një përmbush-

jeje më të madhe, të mëvonshme të profecisë që do të 

plotësohej me lindjen e Jezu Krishtit” (Christ and the 

New Covenant [1997], f. 79).

Isaia profetizoi se, përpara se të rritej fëmija, Asiria do 

të mposhte ushtritë si të Izraelit (Efraimin) edhe të Si-

risë (shih 2 Nefi 17:15–25). Shenja që kishte kuptimin 

“Zoti me ne” kishte për qëllim ta siguronte mbretin 

Ashaz se Perëndia do të jetë me ne kur besojmë në 
Të, edhe gjatë kohëve të vështirësisë dhe të frikës. 
Merrni parasysh ta shkruani këtë parim në shkrimet 

tuaja të shenjta.

Lexoni 2 Nefin 18:6–8 dhe nënvizoni frazën “ujërat 

e Siloeut”. Ujërat e Siloeut për Isaian simbolizonin 

ndikimin dhe fuqinë qetësuese, të qëndrueshme e 

mbështetëse të Perëndisë që duhej të ishte pjesë e jetës 

politike të kombit (shih 2 Nefi 18:6). Isaia e përdori 

[këtë] referim për ujërat e Siloeut për krahasim pasi 

populli i Izraelit dhe populli i Judës nuk e pranuan Me-

sian – “uj[in] e Siloeut” apo fuqinë e qetë, të ëmbël, të 

qëndrueshme e mbështetëse të Perëndisë. Prandaj, siç 

profetizoi Isaia, mbreti i Asirisë dhe ndikimi i tmerr-

shëm e fuqia e rrebeshtë e ushtrisë së tij pushtuese 

– përfaqësuar nga “ujërat e lumit, të fuqishme dhe të 

shumta” – e mposhtën Sirinë dhe Izraelin.

Isaia, si poet, përdori dy rryma uji të rrjedhshme por 

rrënjësisht të ndryshme, për të shpjeguar atë që do t’i 

ndodhte Judës. Ushtria asiriane pastaj erdhi në Judë – 

përfaqësuar nga fjala tokë. Por ushtria nuk e pushtoi Je-

rusalemin – përfaqësuar nga thënia “ai do të përmbytë 

dhe do të mbulojë, ai do të arrijë madje deri te qafa”.

Lexoni 2 Nefin 18:9–12 dhe vini re se sa herë e kë-

shilloi Zoti Judën që të mos bashkohej me Sirinë dhe 

Izraelin. Siç shënohet te 2 Nefi 18:13, ku e këshilloi 

Zoti Judën, përmes Isaias, që të drejtohej më mirë për 

ndihmë?

Në kohën kur asirianët e kishin pushtuar Judën dhe po 

kërcënonin Jerusalemin, mbretëria e Judës kishte një 
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mbret të ri. Emri i tij qe Ezekia. Ai besonte te Zoti dhe 

te profeti Isaia. Përfundimisht 185.000 ushtarë asirianë 

u vranë në kampin e tyre nga një engjëll i Zotit (shih 

2 Mbretërve 19:35; Isaia 37:36).

 3. Përgjigjiuni njërës ose më shumë prej pyetjeve në vi-
jim në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Cilat janë rreziqet e vendosjes së besimit tuaj te gjërat dhe te 
ndikimet e kësaj bote në vend që t’i vendosni te Zoti? (Ju mund 
të dëshironi të mendoni për situata që mund t’ju tundojnë të 
merrni vendime të bazuara te frika.)
 b. Kur jeni drejtuar nga Perëndia për fuqi kur fillimisht u tunduat 
të drejtoheshit nga burime të tjera? Çfarë mësuat nga përvoja?
 c. Nën mbretin Ezekia, populli i Judës i shpëtoi shkatërrimit pasi 
ndoqën këshillën e Isaias nga Zoti. Si mund t’ju mbrojë ndjekja e 
profetëve modernë kundër dëmit shpirtëror?

2 Nefi 19:1–7
Isaia flet si të ishte Mesia
A keni kaluar ndonjëherë për një kohë të gjatë pa e 

parë diellin apo pa e ndier ngrohtësinë e tij? Nëse nuk 

keni kaluar, përfytyroni sikur të kishit një hije të vazh-

dueshme mbi vete, pa mundësi për të pasur dritën dhe 

ngrohtësinë e diellit (si të ishit në një dhomë të errët 

gjithë kohën). Isaia përdori një shëmbëlltyrë të ngjash-

me për të ilustruar gjendjen shpirtërore të popullit që 

jetonte pa dritën e Jezu Krishtit.

Te 2 Nefi 19:1–2 përmenden dy toka. Lexojini këto 

vargje dhe shenjoni emrat e dy tokave.

Gjatë shekujve, përpara kohës kur Isaia i shkroi këto 

vargje, shumë luftëra qenë bërë në përpjekje për të 

kontrolluar zonën e njohur tani si Toka e Shenjtë. Disa 

i referoheshin kësaj zone si “tok[a] e hijes së vdekjes” 

pasi kaq shumë njerëz kishin humbur jetën në betejë 

atje. Gjatë kohërave të Dhiatës së Re, Nazareti, Kaper-

naumi, Naini dhe Kana ishin të vendosura në rajonet e 

njohura më përpara si tokat e Zabulonit dhe të Naftalit. 

Këto janë qytete ku Jezu Krishti kaloi mjaft nga koha e 

Tij, duke u shërbyer njerëzve më shumë se 500 vjet më 

vonë. Sot njihet si zona e Galilesë.

Shenjoni te 2 Nefi 19:2 atë çfarë Isaia tha se do të shi-

konin përfundimisht njerëzit e këtij rajoni.

Thënia e Isaias se ata që “ec[nin] në errësirë” dhe 

banonin në “tokën e hijes së vdekjes” kishin “parë 

një dritë të madhe” ishte një profeci rreth misionit 

në vdekshmëri të Jezu Krishtit në këtë pjesë të botës. 

Njerëzit që jetonin në zonën e Galilesë, po ecnin në 

errësirë shpirtërore, por kur Jezu Krishti jetoi dhe shër-

beu mes tyre, ata panë “një dritë të madhe”.

 4. Lexoni 2 Nefin 19:6–7 dhe përsiatni se cili nga titujt e 
Shpëtimtarit te vargu 6 mund të ketë qenë veçanërisht 

kuptimplotë për popullin e Judës, në rrethanat e tyre të ditura. Në 
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani se si një 
ose më shumë prej këtyre titujve përshkruan mënyrën si ndiheni 
rreth Shpëtimtarit.

2 Nefi 19–20
Isaia përshkruan shkatërrimin e të ligjve në Ardhjen e Dytë
Profecia e Isaias për shkatërrimin e Asirisë, e shënuar 

te 2 Nefi 20 është gjithashtu profeci për shkatërrimin e 

të ligjve në Ardhjen e Dytë. Ndërsa e lexoni këtë kapi-

tull, kujtoni se ashtu si Ezekia pati besim te këshilla e 

Isaias nga Zoti dhe u bekua, nëse e vendosni mirëbe-

simin tuaj te Zoti, ju nuk duhet t’i keni frikë gjykimet 

që do të vijnë mbi banorët e tokës në kohën që prin 

Ardhjen e Dytë.

Çfarë fjalie përsëritet te 2 Nefi 19:12, 17, 21 dhe te 

2 Nefi 20:4? Ju mund të dëshironi ta shenjoni këtë në 

shkrimet tuaja të shenjta. Shkruajeni fjalinë në ditarin 

tuaj të studimit dhe nënvizoni fjalën zemërim dhe fjalën 

dorë. Nën fjalën zemërim, shkruani gjykim, dhe nën 

fjalën dorë, shkruani mëshirë. Lexojeni fjalinë me zë 

të lartë, duke bërë zëvendësimin me fjalët gjykim dhe 

mëshirë. (“Megjithatë, [gjykimi] i tij nuk është shuar, 

por [mëshira] e tij është akoma e shtrirë.”)

 5. Përgjigjiuni pyetjeve në vijim në ditarin tuaj të studi-
mit të shkrimeve të shenjta:

 a. Si e përshkruan fjalia në ushtrimin studimor më sipër mëny-
rën se si Zoti u përgjigjet kombeve, familjeve apo individëve që 
nuk e pranojnë Atë?
 b. Si mund t’i zbatoni të vërtetat në vijim në jetën tuaj? Jezu 
Krishti është Perëndi i gjykimit dhe i mëshirës. Mëshira e Tij 
shtrihet tek ata që pendohen dhe i mbajnë urdhërimet e Tij.

 6. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani rreth një rasti kur ishit të bindur ndaj një urdhë-

rimi të caktuar dhe ndiet mëshirën e Perëndisë.

 7. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 2 Nefin 17 20 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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NJËSIA 7: DITA 3

2 Nefi 21–24
Hyrje
Shumë nga profecitë e Isaias në Librin e Mormonit 

janë rreth ditëve të fundit. Ai profetizoi rreth Riven-

dosjes së ungjillit, Profetit Jozef Smith, Ardhjes së Dytë 

dhe shkatërrimit të të ligjve. Ai parashikoi se Zoti do 

të “ngrejë një emblemë për kombet” për të mbledhur 

popullin e Tij në ditët e fundit (shih 2 Nefi 21:11–12). 

Isaia gjithashtu dëshmoi se Zoti do të triumfonte mbi 

Satanin dhe do të sillte Mijëvjeçarin, një epokë e paqes 

dhe e gëzimit.

2 Nefi 21:1–4, 10–12
Isaia parasheh Rivendosjen e ungjillit të Jezu Krishtit në 
ditët e mëvonshme
Ndaloni për një çast dhe përfytyroni një dritë që fillon 

të shfaqet para jush. Drita bëhet gjithmonë e më e 

shndritshme. Papritmas, një lajmëtar i dërguar nga pra-

nia e Perëndisë, qëndron përpara jush. Ai ju tregon se 

profecitë e lashta janë gati të përmbushen dhe se ju do 

të ndihmoni në përmbushjen e tyre. Cilat do të ishin 

reagimet, mendimet dhe pyetjet tuaja të para?

Natën që Moroni iu shfaq së pari Jozef Smithit – 

21 shtator 1823, – ai citoi Isaian 11, që gjithashtu gjen-

det te 2 Nefi 21. Moroni i tha Jozef Smithit se profecitë 

në atë kapitull ishin gati “të përmbushe[shin]” (Joseph 

Smith—Historia 1:40). Ndërsa i studioni këto profeci 

nga Isaia, mendoni mbi atë se përse Nefi do t’i shkru-

ante ato në fletët e vogla dhe gjithashtu përse Moroni 

do t’ia citonte ato Jozef Smithit.

Profeti Jozef Smith mori 

një zbulesë që e qartësoi 

kuptimin e profecive të 

shënuara te 2 Nefi 21. Prej 

shumë kohësh, studi-

uesit janë magjepsur në 

përpjekje për të kuptuar 

domethënien e simbole-

ve të përdorura në këtë 

kapitull. Libri i Mormonit 

dhe profetët modernë na 

kanë ndihmuar ta kuptoj-

më më mirë domethënien. 

Për shembull, Isaia përdori 

shëmbëlltyrën e një peme 

ose bime. Lexoni 2 Nefin 

21:1, 10 dhe përcaktoni 

pjesët e veçanta të pemës 

ose të bimës që përmendi 

Isaia. Pastaj lexoni Doktri-

nën e Besëlidhjet 113:1–6 

për t’ju ndihmuar të kup-

toni se çfarë kuptimi kanë 

këto simbole. Mund të jetë 

e dobishme t’i shkruani in-

terpretimet e simboleve në 

shkrimet tuaja të shenjta.

Trungu i Isait – Jezu Krishti

Degëz nga trungu i Isait – Një shërbëtor i Jezu Krishtit

Rrënjë të Isait – Një individ që mban çelësat e priftërisë

Merrni parasysh thënien në vijim nga Plaku Brus R. 

Mek- Konki, i cili shpjegoi se “rrënjë të Isait” dhe “de-

gëz nga trungu i Isait” të dyja i referohen Profetit Jozef 

Smith: “A e kemi gabim të themi se profeti që përmen-

det këtu [te DeB 113:5–6] është Jozef Smithi, të cilit i 

erdhi priftëria, i cili mori çelësat e mbretërisë dhe ngriti 

emblemën për mbledhjen e popullit të Zotit në periu-

dhën tonë ungjillore? Dhe a nuk është ai ‘shërbëtor[i] 

në duart e Krishtit, i cili është pjesërisht pasardhës i 

Isait, sikurse edhe i Efraimit ose i shtëpisë së Jozefit, 

mbi të cilin është vendosur shumë fuqi’? [DeB 113:3–

4]” (Millennial Messiah [1982], f. 339–340).

Librat tanë të shkrimeve të 
shenjta veprojnë bashkërisht 
për të na ndihmuar të kuptoj-
më të vërtetat dhe profecitë 
e ungjillit. Për shembull, ky 
mësim i referohet Doktrinës 
e Besëlidhjeve 113 për të 
ndihmuar në qartësimin e 
profecive dhe mësimeve të 
Isaias. Edhe Nefi na ndihmoi 
që të kuptojmë fjalët e Isaias. 
Plaku Brus R. Mek- Konki, i 
Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apostujve, vërejti se “Libri i 
Mormonit është trajtesa më 
e madhe në botë mbi librin e 
Isaias” (“Ten Keys to Under-
standing Isaiah”, Ensign, tetor 
1973, f. 81).

Përdorimi i Shkrimeve 
të Shenjta për të 
Kuptuar Shkrimin 
e Shenjtë
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Lexoni 2 Nefin 21:10, 12 dhe shikoni se çfarë profetizoi 

Isaia që do të bënte Zoti përmes “rrënjë[s] [s]ë Isait” 

(Jozef Smithit). Fjala emblemë i referohet një “flamuri” 

rreth të cilit mblidhen njerëzit.

Këto vargje japin mësim të vërtetën në vijim: Zoti ka 
rivendosur ungjillin e Tij dhe Kishën e Tij në-
përmjet Profetit Jozef Smith dhe tani po mbledh 
popullin e Tij në ditët e fundit.

 1. Përgjigjiuni pyetjes në vijim në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Si është Kisha e Jezu Krishtit e 

Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme një emblemë për botën?

2 Nefi 21:6–9; 22:1–6
Isaia përshkruan Mijëvjeçarin
Njëra prej temave më të diskutuara mes të krishterë-

ve është mbretërimi mijëvjeçar i Shpëtimtarit. A jeni 

menduar ndonjëherë thellë për të? Përfytyroni sikur 

një mik ju pyet se çfarë besoni rreth Mijëvjeçarit. Çfarë 

do të thoshit?

Isaia profetizoi se, pas Ardhjes së Dytë të Shpëtimtarit, 

në tokë do të ndodhnin ndryshime që do të zgjatnin 

për një mijë vjet. Këtë periudhë paqeje ne e quajmë 

Mijëvjeçari. Lexoni 2 Nefin 21:6–9, duke shikuar se si 

do të jenë rrethanat në tokë gjatë Mijëvjeçarit.

Në përputhje me 2 Nefin 21:9, një profeci rreth Mi-

jëvjeçarit është që “toka do të jetë plot me diturinë e 

Zotit”. Përsiatni se si do të ndikojë te njerëzit anemba-

në botës përmbushja e kësaj profecie. Lexoni 2 Nefin 

22:1–6 dhe vini re shpirtin e adhurimit që njerëzit do 

të kenë gjatë Mijëvjeçarit. Si mundemi ne të zhvillojmë 

po atë qëndrim sot?

Vargjet që keni studiuar, japin mësim këtë të vërtetë: 

Gjatë Mijëvjeçarit, toka do të jetë një vend paqeje 
sepse do të jetë plot me diturinë e Zotit. Cilat as-

pekte të Mijëvjeçarit do t’ju pëlqente t’i kishit në jetën 

tuaj pikërisht tani? Përsiatni për një çast se çfarë mund 

të bëni për të marrë disa prej këtyre bekimeve.

Ju mund të dëshironi të këndoni, dëgjoni ose lexoni 

himnin “The Lord Is My Light” [“Zoti Është Drita 

Ime”] (Hymns, nr. 89) për të plotësuar studimin tuaj 

mbi 2 Nefin 22.

2 Nefi 23–24
Isaia përshkruan rënien e Babilonisë, rënien e të ligjve dhe 
rënien e Luciferit
Siç shënohet te 2 Nefi 23–24, Isaia i mallkoi të ligjtë 

e shtëpisë së Izraelit dhe e krahasoi shkatërrimin e të 

ligjve në ditët e fundit me shkatërrimin e Babilonisë 

së lashtë. Babilonia qe një komb mjaft i lig në kohën e 

Isaias dhe që atëherë ka simbolizuar ligësinë e botës 

(shih DeB 133:14).

Studioni atë që profetizoi Isaia që do t’u ndodhte të 

ligjve në ditët e fundit duke lexuar 2 Nefin 23:1, 4–9, 

11, 15, 19 dhe 22.

Isaia gjithashtu e krahasoi shkatërrimin e Babilonisë 

me rënien e Luciferit (Satanit) nga qielli. Ai foli për 

Luciferin duke e simbolizuar me mbretin e Babilonisë, 

domethënë të gjithë botën e ligë. Isaia e përdori rënien 

e Luciferit në botën para lindjes si ilustrim të asaj se 

si të ligjtë do të dështonin dhe binin. Studioni 2 Nefin 

24:12–14 dhe shenjoni frazat që vënë në dukje kryelar-

tësinë dhe krenarinë e Satanit.

A e vini re përdorimin e fjalës unë në këto vargje? Ju 

mund të dëshironi t’i rrethoni fjalët unë në shkrimet 

tuaja të shenjta. Presidenti N. Eldon Taner, i Presiden-

cës së Parë, një herë tha se Satani “ishte më shumë i 

shqetësuar për nderimin sesa për rezultatet; lavdia dhe 

lavdërimi ishin qëllimi në vetvete” (“For They Loved 

the Praise of Men More Than the Praise of God”, 

 Ensign, nëntor 1975, f. 76).

Shqyrtoni 2 Nefin 24:15–16 lidhur me atë çfarë do t’i 

ndodhë përfundimisht Satanit dhe se si do të ndihen 

njerëzit rreth tij kur ta shohin për atë që ai është.

Lexoni thënien vijuese nga Presidenti Ezra Taft  Benson: 

“Në këshillin paratokësor, ishte krenaria që rrëzoi 

Luciferin, ‘bir i mëngjesit’. (2 Nefi 24:12–15; shih edhe 
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DeB 76:25–27; Moisiu 4:3.). . . . Luciferi e dha propozi-

min e tij në konkurrim me planin e Atit që mbështetej 

nga Jezu Krishti. (Shih Moisiu 4:1–3.) Ai dëshironte 

që të nderohej mbi gjithë të tjerët. (Shih 2 Nefi 24:13.) 

Me pak fjalë, dëshira e tij krenare ishte të hiqte nga 

froni Perëndinë. (Shih DeB 29:36; 76:28.)” (“Beware of 

Pride”, Ensign, maj 1989, f. 4–5).

Te 2 Nefi 23:22, ne mësojmë se mund të ngushëlloheni 

nëse jeni i drejtë. Perëndia do të jetë i mëshirshëm me 

ju, por të ligjtë do të mbarojnë.

2. Përgjigjiuni pyetjeve në vijim në ditarin tuaj të studi-
mit të shkrimeve të shenjta:

a. Çfarë mund të ndryshoj në jetën time sot që të jem më i 
bindur?
b. Si mund të vendos të qëndroj i bindur?

Lutuni që të keni mundësi të jepni dëshminë tuaj rreth 

të vërtetave që mësuat te 2 Nefi 23.

3. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 2 Nefin 21 24 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 7: DITA 4

2 Nefi 25
Hyrje
Pasi shkroi profecitë e Isaias (2 Nefi 12–24), profeti 

Nefi theksoi rëndësinë e këtyre profecive dhe shpjegoi 

se ata që kanë shpirtin e profecisë, mund të arrijnë t’i 

kuptojnë dhe t’i vlerësojnë fjalët e Isaias (2 Nefi 25). Ai 

shpjegoi se qëllimi i shkrimit të tij ishte që “të bindim 

fëmijët tanë dhe gjithashtu vëllezërit tanë të besoj-

në në Krisht dhe të pajtohen me Perëndinë” (2 Nefi 

25:23). Ai i ftoi të gjithë të besojnë në Jezu Krisht dhe 

ta “adhuroni atë me gjithë fuqinë, mendjen dhe forcën 

tuaj dhe me tërë shpirtin tuaj” ( 2 Nefi 25:29).

2 Nefi 25:1–8
Nefi na mëson se mund t’i kuptojmë fjalët e Isaias kur kemi 
shpirtin e profecisë
Njerëzit shpesh përdorin dryna për të siguruar pasuritë 

me vlerë. Ata mund ta mbajnë vetë të vetmin çelës për 

drynin, ose mund t’i japin një kopje 

të çelësit një miku të besuar apo 

anëtari të familjes. Nefi e dinte se 

profecitë e Isaias qenë me “vlerë 

të madhe” (2 Nefi 25:8) dhe 

dëshironte që çdokush t’i 

kuptonte ato. Ai siguroi një çelës 

për këdo që dëshiron të zbulojë 

kuptimin e fjalëve të Isaias.

Lexoni fjalinë e parë te 2 Nefi 

25:4 dhe kërkoni çelësin e të 

kuptuarit të fjalëve të Isai-

as. Çfarë do të thotë të kesh “shpirtin e 

profecisë”? Si mendoni që mund t’ju ndihmojë shpirti 

i profecisë që të kuptoni më mirë shkrimet e shenjta, 

veçanërisht fjalët e Isaias?

Shpirti i profecisë i referohet shpirtit të zbulesës. Kjo 

do të thotë që, kur i studioni me zell dhe lutje shkri-

met e shenjta dhe përpiqeni të kuptoni domethënien 

e tyre, ju mund të keni shpirtin e zbulesës dhe Fryma 

e Shenjtë do të ndriçojë mendjen tuaj dhe të kuptuarit 

tuaj. Gjithashtu, shkrimet e shenjta japin mësim se 

“dëshmia e Jezusit është frymë e profecisë” (Zbulesa 

19:10). Ndërsa rriteni në njohurinë dhe dëshminë tuaj 

për Shpëtimtarin, të kuptuarit tuaj mbi shkrimet e 

shenjta – përfshirë mësimet e Isaias – do të rritet dhe ju 

do të kuptoni më mirë se si ato mësime lidhen me ju.

Nefi dha ide të tjera që mund ta rritin të kuptuarin 

tonë mbi fjalët e Isaias. Shqyrtoni shkrimet e shenjta 

në vijim dhe përcaktoni edhe tre çelësa lidhur me të 

kuptuarin e fjalëve të Isaias:

• 2 Nefi 25:1  

• 2 Nefi 25:5–6  

• 2 Nefi 25:7–8  

Kujtoni që simbolika dhe gjuha poetike përdoren 

shpesh në profecitë e lashta judease (shih 2 Nefi 25:1). 

Gjithashtu, studimi i kulturës, historisë dhe gjeografisë 

së Izraelit të lashtë do t’ju ndihmojë të kuptoni fjalët e 

Isaias (shih 2 Nefi 25:5–6). Të jetuarit në ditët e fundit 

dhe të parit e plotësimit të shumë profecive gjithashtu 

na ndihmojnë të kuptojmë Isaian (shih 2 Nefi 25:7–8).

2 Nefi 25:9–19
Nefi profetizon rreth judenjve
Siç shënohet te 2 Nefi 25:9–19, Nefi profetizoi rreth 

judenjve dhe mëmëdheut të tyre në Jerusalem dhe 

zonat rrethuese. Ai tha se judenjtë që qenë zënë robër 

nga Babilonia pas shkatërrimit të Jerusalemit, do të 
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ktheheshin në “tokën e trashëgimit të tyre” (shih 

2 Nefi 25:9–11). Jezu Krishti, Mesia, do të jetonte midis 

tyre, por shumë nuk do ta pranonin dhe do ta kryqëzo-

nin Atë (shih 2 Nefi 25:12–13). Pas vdekjes dhe Ri-

ngjalljes së Shpëtimtarit, Jerusalemi do të shkatërrohej 

përsëri dhe judenjtë do të shpërndaheshin dhe ndësh-

koheshin nga kombet e tjera (shih 2 Nefi 25:14–15). 

Ata do të besonin më në fund te Jezu Krishti dhe Shly-

erja e Tij dhe Zoti do t’i rivendoste ata “nga gjendja e 

tyre e humbur dhe e rënë” (shih 2 Nefi 25:16–19).

2 Nefi 25:20–30
Nefi dëshmon për Jezu Krishtin
Mendoni rreth mënyrës se si mund t’i përgjigjeshit di-

kujt që pretendon se shenjtorët e ditëve të mëvonshme 

nuk besojnë në Jezu Krisht. Ndërsa studioni pjesën e 

mbetur të 2 Nefit 25, kërkoni fragmente që mund t’i 

jepnit në një situatë të tillë.

Hidhini një sy me të shpejtë 2 Nefit 25:20–30 dhe merrni 

parasysh të shenjoni emrin “Krisht” sa herë që shfaqet.

1. Lexoni 2 Nefin 25:28–29 dhe përcaktoni se cila tha 
Nefi se ishte “udha e drejtë”. Kërkoni te 2 Nefi 25:23–26 

arsyet përse besimi në Jezu Krisht është “udha e drejtë”. (Vini re 

se 2 Nefi 25:23, 26 është një fragment i zotërimit të shkrimit të 
shenjtë. Ju mund të dëshironi ta shenjoni në mënyrë të dalluesh-
me që të mund ta gjeni në të ardhmen.) Shkruajini përgjigjet tua-
ja në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

Fjala pajtohesh te 2 Nefi 25:23 do të thotë të kthehesh 

te harmonia me Perëndinë. “Hiri” i Zotit është mënyra 

si ndodh përfundimisht pajtimi me Perëndinë. Lexoni 

shpjegimin në vijim mbi hirin e Zotit:

“Fjala hir, siç përdoret në shkrime të shenjta, kryesisht 

lidhet me ndihmën dhe forcën hyjnore që marrim më 

anë të Shlyerjes së Zotit Jezu Krishti. . . .

. . . Nëpërmjet hirit, që u bë i mundshëm prej sakrificës 

shlyese të Shpëtimtarit, të gjithë njerëzit do të ringja-

llen e do të marrin pavdekësi. [Por nëse do të cilëso-

hemi për jetën e përjetshme në prani të Perëndisë, ne 

duhet të pastrohemi nga mëkatet tona nëpërmjet hirit 

të Tij.]

Shprehja ‘pas gjithçkaje që ne mund të bëjmë’ [2 Nefi 

25:23] të mëson se nga ana jonë kërkohet përpjekje për 

të marrë pjesën e plotë të hirit të Zotit e për t’u bërë të 

denjë të rrojmë me Të. Zoti na ka urdhëruar t’i bindemi 

ungjillit të Tij, gjë e cila përfshin besimin tek Ai, pendi-

min për mëkatet tona, pagëzimin, marrjen e dhuratës 

së Frymës së Shenjtë dhe durimin deri në fund. . . .

Përveç nevojës për hir në shpëtimin tuaj të fundit, kjo 

fuqi aftësuese ju duhet në çdo ditë të jetës. Kur i shkoni 

pranë Atit tuaj Qiellor me zell, me përulësi dhe butësi, 

Ai do t’ju lartësojë e do t’ju përforcojë nëpërmjet hirit 

të Tij” (Të Vërtetë Ndaj Besimit: Një Referim për Ungjillin 

[2004], f. 60–61).

2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani përgjigjet për pyetjet në vijim:

a. Cila është marrëdhënia ndër-
mjet hirit të Zotit dhe përpjekje-
ve tona për të jetuar ungjillin?
 b. Çfarë do të thotë për ju të 
jeni i shpëtuar nga hiri?
 c. Çfarë do të thotë për ju fraza 
“gjithçka që ne mund të bëjmë”?

Përsiatni të vërtetën në 

vijim: Për shkak të Jezu 
Krishtit, ne mund të 
shpëtohemi nga hiri pas 
gjithçkaje që ne mund 
të bëjmë. Mendoni për 

një rast kur ju bëtë gjith-

çka që mundeshit, dhe u 

bekuat me ndihmë dhe 

forcë hyjnore.

Të kujtuarit e përvojave kur 
Zoti ju bekoi me ndihmë 
mund t’ju forcojë në çastet e 
vështira. Të treguarit e këtyre 
përvojave duke dhënë dësh-
minë tuaj, duke shkruar në 
ditarin tuaj ose duke ia shpje-
guar dikujt që është i afërt për 
ju, jo vetëm që ju ndihmon 
juve, por mund të forcojë të 
tjerët të cilët mund të jenë në 
rrethana të vështira dhe kanë 
nevojë për mbështetje që t’i 
ndihmojë të besojnë se Perën-
dia ekziston me të vërtetë dhe 
ka fuqi të na ndihmojë.

Kujtoni Përvojat
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Një e vërtetë tjetër që Nefi dha mësim (shih 2 Nefi 

25:26), është: Nëpërmjet Shlyerjes së Shpëtimtarit, 
ne mund të marrim një heqje të mëkateve tona.

Merrni parasysh t’i shkruani një letër një miku ose 

anëtari të familjes rreth besimit tuaj në Jezu Krisht ose 

të dëshmoni për besimin tuaj në një mbledhje dësh-

mish apo ambient tjetër të përshtatshëm.

 3. Lexoni përsëri 2 Nefin 25:26 dhe pastaj përgjigjiuni 
pyetjeve në vijim në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve 

të shenjta:
 a. Në çfarë mënyrash e adhuroni apo e nderoni Jezu Krishtin? 
Çfarë veprimtarish u tregojnë të tjerëve që ju besoni dhe e adhu-
roni Jezu Krishtin?
 b. Çfarë mund të bëni për ta adhuruar më mirë Shpëtimtarin me 
të gjithë fuqinë, mendjen dhe forcën tuaj?

Zotërim i Shkrimit të Shenjtë – 2 Nefi 
25:23, 26
Përdoreni mënyrën në vijim për t’ju ndihmuar të më-

soni përmendsh 2 Nefin 25:26:

“Dhe, ne flasim për Krishtin,

ne gëzohemi në Krishtin,

ne predikojmë për Krishtin,

ne profetizojmë mbi Krishtin,

dhe shkruajmë sipas profecive tona,

që fëmijët tanë të mund të dinë

se cilit burim t’i drejtohen

për heqjen e mëkateve të tyre”.

Pasi ta përsëritni disa herë fragmentin, mbuloni rresh-

tin e parë me dorë dhe provojeni ta përsëritni. Pastaj 

mbuloni një rresht tjetër dhe vazhdoni derisa të ndieni 

se e keni mësuar përmendsh fragmentin.

 4. Ia thoni përmendsh 2 Nefin 25:26 një anëtari të fa-
miljes dhe shkruani që e keni mësuar përmendsh në dita-

rin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 2 Nefin 25 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 8: DITA 1

2 Nefi 26–27
Hyrje
Nefi parasheh vizitën e Jezu Krishtit në kontinentet 

amerikane dhe shkatërrimin që do të vinte më vonë 

mbi popullin e tij. Nefi parasheh edhe ata që do të 

jetonin në ditët e fundit, dhe i paralajmëron kundër 

krenarisë, kombinimeve të fshehta dhe intrigave të 

priftërinjve. Për të treguar se si Zoti do të siguronte 

një mënyrë për ne për të mposhtur ndikimet e ligë-

sisë dhe të braktisjes, Nefi përfshin profecitë e Isaias 

rreth Rivendosjes së ungjillit të Jezu Krishtit në ditët e 

mëvonshme.

2 Nefi 26
Nefi profetizon lidhur me ditët e fundit dhe i fton të gjithë 
të vijnë te Krishti
A keni qenë ndonjëherë në një tërmet, stuhi të rëndë 

me vetëtima apo ngjarje tjetër shkatërruese, ose a keni 

parë fotografi apo video të tyre? Nefi pa që në ditët e 
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mëvonshme, banorët e tokës “do të ndëshkohen me 

bubullima dhe rrufe dhe tërmete, dhe të gjitha llojet e 

shkatërrimeve” (2 Nefi 26:6). Çfarë ju vjen në mendje 

kur lexoni rreth “zemërimit të Zotit” (2 Nefi 26:6) ose 

“gjykime[ve] [të] Perëndisë” (2 Nefi 25:3)? Gjykimet 

e Perëndisë kanë qëllim t’i bekojnë fëmijët e Tij – t’i 

sjellin të ligjtë në pendim dhe t’i mbrojnë të drejtët. 

Te 2 Nefi 26:1–11, Nefi profetizoi për shkatërrimet që 

do të paraprinin vizitën e Jezu Krishtit në kontinentet 

amerikane, dhe për shkatërrimin përfundimtar të po-

pullit të tij për shkak të ligësisë së tyre. Lexoni 2 Nefin 

26:8–9 dhe shikoni për bekimet që Nefi tha se do t’u 

vinin pasardhësve të tij të drejtë. Pastaj lexoni 2 Nefin 

26:12–13 dhe shikoni se çfarë na premtohet kur ush-

trojmë besim në Jezu Krisht.

 1. Jezu Krishti ia shfaq Veten atyre që ushtrojnë besim në 
Të dhe durojnë në drejtësi. Në ditarin tuaj të studimit të 

shkrimeve të shenjta, shkruani përgjigjet tuaja për pyetjet në vijim:
 a. Si iu shfaqet Jezu Krishti atyre që ushtrojnë besim në Të? 
(Shih 2 Nefi 26:13.)
 b. Si i keni dëshmuar ose përjetuar disa nga këto shfaqje të 
Jezu Krishtit?

Te 2 Nefi 26:14–19, Nefi profetizoi se në ditët e mëvon-

shme, pasi populli i tij dhe fara e vëllezërve të tij të jenë 

dobësuar nga mosbesimi, Libri i Mormonit do të dalë 

në dritë. Te 2 Nefi 26:20–22, ai përshkroi se sa shumë 

njerëz në ditët e mëvonshme do të jenë plot krenari, 

nuk do të pranojnë mrekullitë e Perëndisë dhe do të 

mbështeten tek urtësia dhe dituria e tyre vetjake. Në 

çfarë mënyrash keni parë shembuj të përmbushjes së 

profecisë së Nefit?

Nefi na paralajmëroi që djalli përdor krenarinë, lakmi-

në dhe punët e fshehta për të na rrënuar ose shkatë-

rruar. Në shkrimet tuaja të shenjta, pranë 2 Nefit 26:22, 

shenjoni se si Satani përpiqet të na lidhë. Një fije liri 

është një fije e hollë e linjtë që mund të këputet lehtë. 

Mirëpo, kur fije të shumta thuren bashkë ato bëhen një 

litar i fortë. Lexoni 2 Nefin 26:32 dhe vini re shembuj të 

“punëve të errësirës” që Zoti na urdhëron t’i shman-

gim. Përsiatni se si një fije e vetme filli mund të bëhet 

“litarët e . . . fortë” te 2 Nefi 26:32.

 2. Përfytyroni sikur po i mësoni një miku si të shmangë 
kurthet e djallit (Satanit). Duke përdorur 2 Nefin 26:20–

22, 32, shkruani një paragraf në ditarin tuaj të studimit të shkri-
meve të shenjta, i cili shpjegon procesin përmes të cilit djalli 
përpiqet të na lidhë. Te 2 Nefi 26:22 vini re në mënyrë specifike 
se si kundërshtari përdor fije liri derisa viktima e tij lidhet me lita-
rë më të fortë, dhe jepni një shembull.

Nefi pa shkatërrimin e shkaktuar nga kundërshtari dhe 

paralajmëroi për kurthet dhe ndikimet e Satanit në di-

tët e fundit. Në dallim me punët e errësirës të Satanit, 

Nefi dha mësim se dashuria e Perëndisë është për të 

gjithë dhe se qëllimi i Tij është që t’i shpëtojë të gjithë 

që do të vijnë tek Ai. Lexoni 2 Nefin 26:23–24 dhe 

theksoni me ngjyra fjalët dhe frazat që përshkruajnë 

mënyrën se si Perëndia punon me fëmijët e Tij. Sipas 

2 Nefit 26:24, cili është qëllimi i Perëndisë në çdo gjë 

që bën Ai? Ju mund të dëshironi ta theksoni me ngjyra 

frazën që e jep mësim këtë doktrinë: Çdo gjë që bën 
Zoti është për të mirën e botës.

 3. Përgjigjiuni pyetjes në vijim në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Si ju ndihmon të rritni besimin 

tuaj në Atin tonë Qiellor dhe ju jep paqe e siguri në këtë jetë, të 
kuptuarit se çdo gjë që bën Zoti është për të mirën e botës?

Hidhini një sy të shpejtë 2 Nefit 26:25–28, 33 dhe she-

njoni sa herë që shfaqen fjalët të gjithë, ndokujt, ndokënd, 

ndonjë dhe asnjëri, asnjë, askujt. Pastaj kthehuni dhe 

rilexojini këto vargje, duke iu kushtuar vëmendje të ve-

çantë këtyre fjalëve dhe se si Nefi dha mësim që Zoti i 
do të gjithë njerëzit dhe i fton të gjithë të vijnë tek 
Ai dhe të marrin nga shpëtimi i Tij. Përsiatni se si ky 

parim ndikon në mënyrën se si ju i shikoni urdhërimet, 

standardet dhe njerëzit e tjerë.

 4. Lexoni 2 Nefin 26:29–31. Në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta renditni dy ose tri karakteristika 

të intrigave të priftërinjve të renditura te vargu 29 dhe pastaj 
përgjigjiuni pyetjeve në vijim:
 a. Përse mendoni që intrigat e priftërinjve janë dëmtuese për 
Kishën?
 b. Sipas 2 Nefit 26:30, si parandalohen intrigat e priftërinjve?

2 Nefi 27:1–23
Nefi profetizon për daljen në dritë të Librit të Mormonit
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 5. Përgjigjiuni pyetjes në vijim në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Si e dini (ose përse besoni) që 

Libri i Mormonit është fjala e Perëndisë?

Zoti i zbuloi profetit Isaia hollësitë lidhur me dal-

jen në dritë të Librit të Mormonit, që Nefi i shënoi 

te 2 Nefi 27. Pasi Isaia profetizoi se në ditët e fundit 

shumë njerëz do të ishin plot me ligësi dhe nuk do 

t’i pranonin profetët, ai dha mësim se Perëndia do të 

zbulonte një libër me shkrime të lashta (shih 2 Nefi 

27:1–7). Lexoni 2 Nefin 27:12–14 dhe shikoni se çfarë 

na mëson ai që do të bënte Zoti për të vendosur të 

vërtetën e librit që do të dilte në dritë në ditët e fundit.

Një mënyrë se si Zoti vendosi vërtetësinë e Librit të 

Mormonit është duke lejuar individë të tjerë që të ishin 

dëshmitarë për fletët e arta. Oliver Kaudri, Dejvid Uit-

meri dhe Martin Harrisi u përzgjodhën si Tre Dëshmi-

tarët dhe përmenden te 2 Nefi 27:12. (Shih “Dëshmia e 

Tre Dëshmitarëve” në fillim të Librit të Mormonit.)

“Disave” që përmendet te 2 Nefi 27:13 përfshiu Tetë 

Dëshmitarët (shih “Dëshmia e Tetë Dëshmitarëve” në 

fillim të Librit të Mormonit). Merrni parasysh ta she-

njoni frazën “aq shumë dëshmitarëve, sa i duket atij e 

përshtatshme” 2 Nefi 27:14. Ndërsa merrni dhe jepni 

dëshminë tuaj për Librin e Mormonit, edhe ju bëheni 

dëshmitar i vërtetësisë së këtij libri. Ju mund të dëshi-

roni ta shkruani emrin tuaj pranë 2 Nefit 27:14 si një 

prej këtyre dëshmitarëve të tjerë të vërtetësisë së Librit 

të Mormonit.

Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, tha lidhur me vetë dëshminë e tij për Librin 

e Mormonit:

“Dëshmoj se një njeri nuk mund të vijë te 

besimi i plotë në këtë punë të ditëve të 

mëvonshme – dhe me të të gjejë masën e 

plotë të paqes e të ngushëllimit në këto 

kohë tonat – derisa ai apo ajo të mirëpre-

së natyrën hyjnore të Librit të Mormonit 

dhe të Zotit Jezu Krishti, për të cilin ai dëshmon. . . .

Kërkoj që dëshmia ime për Librin e Mormonit dhe 

gjithçka që ajo nënkupton, e dhënë sot me betimin tim 

dhe pozitën time, të regjistrohet nga njerëzit mbi tokë 

dhe engjëjt në qiell. . . . Unë dua që të jetë krejtësisht e 

qartë, kur të qëndroj para shufrës së gjykimit të Perën-

disë, që i kam shpallur botës, në gjuhën më të drejtpër-

drejtë që mundem të thërras, se Libri i Mormonit është 

i vërtetë, se ai erdhi me atë mënyrë që tha Jozefi dhe 

se u dha që t’u sjellë besnikëve lumturi dhe shpresë në 

vuajtjet e ditëve të mëvonshme” (“Siguri për Shpirtin 

Njerëzor”, Ensign [ose Liahona], nëntor 2009, f. 89–90).

Mendoni se çfarë mund të bëni për të forcuar bindjen 

tuaj mbi vërtetësinë e Librit të Mormonit.

 6. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani se çfarë do të bëni këtë vit për të forcuar dësh-

minë tuaj mbi vërtetësinë e Librit të Mormonit.

Për të plotësuar veprimtarinë në vijim, do t’ju duhet t’i 

drejtoheni Joseph Smith—Historia që gjendet te Perla 

me Vlerë të Madhe. Lexoni Joseph Smith—Historia 

1:63–65 dhe përcaktoni individët në rrëfim. Pastaj 

lexoni fragmentet e caktuara në tabelën më poshtë nga 

2 Nefi 27 dhe lidhni një emër me secilin grup vargjesh.

 a. Charles Anthon 
[Çarlz Entëni]

 b. Joseph Smith 
[Jozef Smithi]

 c. Martin Harris 
[Martin Harrisi]

- - - - - - -  Njeriu i pamësuar (shih 2 Nefi 
27:9, 15, 19–20)
- - - - - - -  Burri që ia çon fjalët ose 
shkronjat njeriut të mësuar (shih 2 Nefi 
27:15, 17)
- - - - - - -  Njeriu i mësuar (shih 2 Nefi 
27:15, 18)

Fjala shkronjat te Joseph Smith—Historia 1:63–65 iu 

referohet shkronjave të reformuara egjiptiane, të cilat 

Jozef Smithi i kishte kopjuar dhe përkthyer nga fletët e 

arta, që Martin Harrisi ia paraqiti profesorit Çarlz Entë-

ni. Çarlz Entëni ishte mësues në Kolegjin e Kolumbisë 

dhe një njeri që ishte me emër për njohjen e gjuhëve të 

lashta. Pasi pohoi dhe garantoi me shkrim se përkthimi 

nga Jozef Smithi i shkronjave qe i saktë, profesor Entë-

ni e grisi nënshkrimin e tij të përkthimit kur iu tregua 

mënyra e mrekullueshme se si ishin siguruar fletët. Ai 

u ofrua ta përkthente vetë analin. Kur Martin Harri-

si shpjegoi se disa nga fletët ishin vulosur, profesor 

Entëni tha se nuk mund të lexonte një libër të vulosur. 

Sipas 2 Nefit 27:16, çfarë mësojmë ne rreth shtysës së 

Çarlz Entënit që dëshironte t’i përkthente fletët?
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Lexoni 2 Nefin 27:20–23 dhe shenjoni frazën që përsë-

ritet në vargjet 20 dhe 21.

 7. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta se si ajo që keni studiuar deri më tani te 2 Nefi 

27:1–23 pohon se Perëndia është në gjendje ta bëjë punën e Tij. 
(Nëse ju duhet informacion shtesë rreth daljes në dritë të Librit të 
Mormonit, shihni DeB 20:8–12.)

Ju mund të dëshironi ta shkruani të vërtetën në vijim 

në shkrimet tuaja të shenjta: Dalja në dritë e Librit të 
Mormonit është një nga mënyrat se si Perëndia do 
ta përmbushë punën e Tij në ditët e mëvonshme.

 8. Përgjigjiuni pyetjes në vijim në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Si e forcon përmbushja e profeci-

ve të lashta për Librin e Mormonit dëshminë tuaj për librin dhe 
rolin e tij në Rivendosjen e Kishës së Zotit?

2 Nefi 27:24–35
Nefi profetizon për ndikimin pozitiv të ungjillit të 
rivendosur të Jezu Krishtit
Perëndia zgjodhi një të ri të quajtur Jozef Smith që të 

ishte profeti i Rivendosjes dhe të sillte punën e Tij të 

mrekullueshme në ditët e fundit. “Pun[a] [e] mreku-

llueshme” e përmendur në shkrimet e shenjta është 

Rivendosja e ungjillit të Jezu Krishtit, që përfshin 

daljen në dritë të Librit të Mormonit. Lexoni 2 Nefin 

27:25–26, shenjoni frazën “një punë të mrekullueshme 

dhe një çudi” dhe përcaktoni disa nga kushtet që do të 

ekzistonin kur Zoti të fillonte këtë punë të mrekullue-

shme. Përsiatni se si Libri i Mormonit dhe Rivendosja 

ju kanë ndihmuar t’i shmangni ato kushte.

Lexoni 2 Nefin 27:29–30, 34–35 dhe shenjoni bekimet 

që vijnë për shkak të daljes në dritë të Librit të Mor-

monit dhe Rivendosjes së ungjillit. Libri i Mormonit 
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dhe ungjilli i rivendosur do t’i sjellin gëzim dhe 
kuptim atyre që i studiojnë dhe i pranojnë ato.

 9. Shkruani përgjigjen tuaj për pyetjen në vijim në dita-
rin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta: Si ka qenë një 

“punë [e] mrekullueshme” në jetën tuaj Rivendosja e ungjillit, që 
përfshin daljen në dritë të Librit të Mormonit?

 10. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 2 Nefin 26–27 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 8: DITA 2

2 Nefi 28
Hyrje
Nefi profetizoi për disa nga kushtet sfiduese të ditëve 

të mëvonshme, përfshirë mësimdhëniet e rreme dhe 

kryelartësinë e shumë kishave të rreme që do të ngri-

heshin. Ai jep mësim si të dallohen doktrinat e rreme 

dhe qëndrimet e kësaj bote dhe përcakton mënyrat se 

si Satani do të përpiqet t’i shkëputë burrat e gratë nga 

jeta në drejtësi.

2 Nefi 28:1–19
Nefi përshkruan kishat e rreme dhe idetë e rreme të  
kohës sonë
Në shumicën e kulturave ka shenja trafiku që paralaj-

mërojnë udhëtarët kur ka ndonjë rrezik përpara rrugës 

ose itinerarit. Në vendin dhe qytetin ku jetoni, çfarë 

forme dhe ngjyre kanë shenjat e trafikut që i bëjnë 

shoferët vigjilentë për rrezikun që ndodhet përpara? 

Në mënyrë të ngjashme, helmet dhe materialet e tjera 

të rrezikshme zakonisht shënohen me simbole dhe 

paralajmërime mbi paketimet dhe enët. Si shenjohen 

këta artikuj aty ku jetoni ju?

Ashtu si këto shenja fizike paralajmërimi, Libri i Mor-

monit përmban paralajmërime për t’ju ndihmuar të 

shmangni ndikimet që janë të dëmshme për shpirtin 

tuaj. Presidenti Ezra Taft Benson përcaktoi se si Libri i 

Mormonit mund t’ju paralajmërojë dhe forcojë kun-

dër projekteve të liga të Satanit: “Libri i Mormonit vë 

në dukje armiqtë e Krishtit. Ai i ngatërron doktrinat e 

rreme dhe ndalon grindjen. (Shih 2 Nefi 3:12.) Ai forti-

fikon ndjekësit e përulur të Krishtit kundër projekteve, 

strategjive dhe doktrinave të liga të djallit në kohën 

tonë. Llojet e braktisësve në Librin e Mormonit janë të 

ngjashëm me llojet që kemi sot. Perëndia, me njohu-

ritë e tij paraprake të pafundme, e modeloi Librin e 

Mormonit në mënyrë të tillë që ne të mund të shohim 

gabimin dhe të dimë se si të luftojmë konceptet e 

rreme arsimore, politike, fetare dhe filozofike të kohës 

sonë” (“The Book of Mormon Is the Word of God”, 

Ensign, janar 1988, f. 3).

Libri i Mormonit vë në dukje idetë e rreme të dja-
llit dhe na forcon kundër projekteve të tij të liga. 
Siç shënohet te 2 Nefi 28, Nefi vuri në dukje disa nga 

mësimet e rreme të djallit që janë të zakonshme në të 

gjitha brezat. Shqyrtoni 2 Nefin 28:3–9 dhe shenjo-

ni mësimet e rreme dhe mashtrimet e Satanit për të 

cilat mësoni atje. (Vini re se 2 Nefi 28:7–9 është një 

fragment i zotërimit të shkrimit të shenjtë. Ju mund të 

dëshironi ta shenjoni në mënyrë të dallueshme që të 

mund ta gjeni në të ardhmen.)

 1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani nga 2 Nefi 28:3–9 një prej mësimeve të rreme 

që mendoni se është më dëmtuesi për rininë sot, dhe shpjegoni 
arsyet tuaja. Përfshini edhe një shembull se si të rinjtë mund të 
joshen nga ai mësim i rremë.

Lexoni 2 Nefin 28:12–14 dhe shikoni se çfarë para-

lajmëroi Nefi se do t’u ndodhte shumë kishave dhe 

njerëzve, madje disa prej “pasues[ve] [të] përulur të 

Krishtit” (vargu 14). Këto gjëra shkaktohen nga kre-

naria dhe doktrina e rremë për të cilat lexoni te 2 Nefi 

28:3–9. Lexoni 2 Nefin 28:15–16, 19 dhe përcaktoni 

disa pasoja të këtyre mësimeve të rreme. Ju mund të 

dëshironi të shenjoni te 2 Nefi 28:19 frazën që shpje-

gon se çfarë do të bëjë djalli me ata që nuk pendohen.

Zotërim i Shkrimit të Shenjtë – 2 Nefi 
28:7–9

 2. Lexoni me zë të lartë 2 Nefin 28:7–9. Kaloni ca kohë 
duke mësuar përmendsh 2 Nefin 28:8. Ju mund të dëshi-

roni ta shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenj-
ta nga sa kujtoni ose t’ia thoni përmendsh një anëtari të familjes 
apo miku. Në ditët e fundit, shumë njerëz do të japin mësim dok-
trina të rreme, të kota dhe të marra. Në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta, renditni disa mënyra se si nxiten këto dok-
trina të kota dhe shpjegoni shkurtimisht si mund t’i dalloni dok-
trinat e kota të botës dhe t’i shmangni ato.

2 Nefi 28:20–32
Nefi paralajmëron për mashtrimet e Satanit
Në përgatitje të studimit tuaj mbi pjesën e mbetur 

të 2 Nefit 28, lexoni përvojën në vijim nga Presidenti 

Bojd K. Paker, President i Kuorumit të Dymbëdhjetë 
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Apostujve, kur po vizitonte një park kafshësh të egra, 

ndërsa qe me detyrë në Afrikë:

“Ne ndaluam pranë një grope uji për të parë kafshët që 

vinin të pinin. Atë stinë qe thatësirë e madhe dhe nuk 

kishte shumë ujë, në të vërtetë vetëm batakë balte. . . .

Veçanërisht, antilopat ishin tepër të 

acaruara. Ato do t’i qaseshin gropës me 

baltë, [por] vetëm për t’u kthyer e vrapuar 

me frikë të madhe. Mund ta shikoja se 

nuk kishte luanë përreth dhe e pyeta 

ciceronin përse nuk pinin. Përgjigjja e tij 

ishte: ‘Krokodilët’, dhe ky është mësimi.

Unë e dija se ai duhej të ishte duke bërë shaka dhe e 

pyeta me seriozitet: ‘Ku qëndron problemi?’ Përgjigjja 

përsëri: ‘Krokodilët’.

‘Gjepura’, i thashë. ‘Nuk ka krokodilë atje. Çdokush 

mund ta shohë.’ . . .

Ai e vuri re se nuk e besova dhe vendosi, mendoj, të 

më jepte një mësim. Ne lëvizëm me makinë te një 

vend tjetër, ku ajo qëndronte mbi një breg mbi gropën 

me baltë nga ku mund të shihnim poshtë. ‘Atje’, tha ai. 

‘Shikoje vetë.’

Unë nuk mund të shihja gjë përveç baltës, pak uji dhe 

kafshëve të acaruara në largësi. Pastaj befas e pashë! 

– Një krokodil i madh, i ngulur në baltë, duke pritur 

për ndonjë kafshë jo dyshuese që ta zinte etja aq sa të 

vinte për të pirë.

Papritmas e besova atë që shoqëruesi tha! Kur mundi 

të shihte se isha i gatshëm të mbaja vesh, ai vazhdoi 

me mësimin. ‘Ka krokodilë kudo në park’, tha ai, ‘jo 

vetëm në lumenjtë. Ne nuk kemi asnjë vend me ujë 

pa krokodil diku pranë tij dhe do bënit mirë ta mbanit 

parasysh këtë.’ . . .

Në një udhëtim tjetër në Afrikë e diskutova këtë përvo-

jë me një rojtar gjahu në një tjetër park. . . .

Atëherë ai më tregoi një vend ku pati ndodhur një 

tragjedi. Një i ri nga Anglia po punonte në hotel për 

sezonin. Me gjithë paralajmërimet e vazhdueshme dhe 

të përsëritura, ai shkoi përmes gardhit të kompleksit 

për të kontrolluar diçka nëpër një pellg të cekët uji, që 

nuk i mbulonte majat e këpucëve të tij të tenisit.

‘Ai nuk ishte futur as dy hapa brenda’, tha rojtari, ‘për-

para se krokodili ta kapte dhe ne nuk mund të bënim 

gjë për ta shpëtuar’” (“Spiritual Crocodiles”, Ensign, 

maj 1976, f. 30–31).

Cili është rreziku i vënies në dyshim të ekzistencës së 

krokodilëve kur nuk mund t’i shihni? Si ngjan përvoja 

e Presidentit Paker dhe e të riut me atë çfarë përshkroi 

Nefi te 2 Nefi 28:22?

Presidenti Paker shpjegoi:

“Ata që janë më të moshuar se ju, kanë provuar diçka 

rreth gropave me ujë dhe ngrenë një zë paralajmërues 

për krokodilët. Jo vetëm [për] zvarranikët e mëdhenj 

gri që mund t’ju kafshojnë copash, por [për] krokodilët 

shpirtërorë, pafundësisht më të rrezikshëm dhe më 

mashtrues e më pak të dukshëm, madje, edhe se ata 

rrëshqanorë të mirëmaskuar të Afrikës.

Këta krokodilë shpirtërorë mund të vrasin apo gjym-

tojnë shpirtrat tuaj. Ata mund të shkatërrojnë paqen e 

mendjes tuaj dhe paqen e mendjes të atyre që ju duan. 

Këta janë ata kundër të cilëve duhet paralajmëruar dhe 

është e vështirë të gjendet tani një vend kudo në botë i 

pa infektuar me ta” (“Spiritual Crocodiles”, f. 31).

Në rreshtat bosh në vijim, përgjigjiuni pyetjes në vijim: 

Në çfarë mënyrash mund të jenë të ngjashëm krokodi-

lët në Afrikë me tundimet dhe taktikat e Satanit?   

  

 

Lexoni 2 Nefin 28:20–21, 24–26 dhe kërkoni mënyrat 

se si Satani përpiqet të na shkatërrojë. (Mund të jetë e 

dobishme të dini se fjala paqësojë te 2 Nefi 28:21 do të 

thotë që shpirtërisht të qetësosh, të përkundësh ose të 

vendosësh në gjumë.) Sipas këtyre vargjeve, çfarë me-

todash përdor Satani për t’u përpjekur të na paqësojë 

dhe të na shpjerë në fuqinë e tij?   

 .

Një parim madhor i dhënë mësim në këto vargje është: 

Satani përdor shumë taktika në përpjekje për të 
na mposhtur, të tilla si duke na nxitur në zemë-
rim, duke na paqësuar e përkundur, dhe duke na 
lajkatuar.

 3. Përgjigjiuni njërës ose më shumë prej pyetjeve në vi-
jim në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Si e përdor Satani zemërimin që të mashtrojë e shkatërrojë 
individë, familje dhe komunitete?
 b. Cilat janë disa gjëra të mira për të cilat Satani i ka nxitur in-
dividët të zemërohen?
 c. Përshkruani të paktën dy shembuj të mënyrës se si disa nje-
rëz janë paqësuar dhe janë verbuar ndaj rreziqeve të Satanit.

Lexoni shpjegimin në vijim nga Peshkopi 

Riçard C. Exhli, këshilltar në Peshkopatën 

Kryesuese, lidhur me procesin shkallë- 

shkallë që përdor Satani për të na zënë në 

kurth: “Ne nuk mund të themi se do të 

mbjellim pak tërshërë të egër në rininë 

tonë ose që thjesht do të lagemi nga pak përreth kufijve 

të mëkatit. Për mëkatin nuk ka kufij. Çdo veprim, i mirë 

apo i keq, ka një pasojë. Çdo veprim i mirë përmirëson 

aftësinë tonë për të bërë mirë dhe për të qëndruar më 
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me vendosmëri kundër mëkatit apo dështimit. Çdo 

shkelje, pavarësisht sa e vogël, na bën më të prekshëm 

ndaj ndikimit të Satanit dhe herën tjetër ai na tundon 

ne. Satani na merr nga pak çdo herë, duke na mashtru-

ar lidhur me pasojat e të ashtuquajturave mëkate të 

vogla gjersa na kap në shkelje të mëdha. Nefi e për-

shkruan këtë teknikë si një [taktikë] që na paqëton, 

përkund dhe lajkaton gjersa Satani ‘[na] kap . . . me 

zinxhirët e tij të tmerrshëm, prej të cilëve nuk ka çlirim’ 

(2 Nefi 28:22; shih edhe vargun 21)” (“That Thy 

Confidence Wax Strong”, Ensign, nëntor 1994, f. 40).

Satani i përdor këto taktika të holla për të na nxitur 

të mendojmë, të themi dhe të bëjmë gjëra të gabuara. 

Lexoni 2 Nefin 28:27–29 dhe shikoni për paralajmëri-

me të tjera.

Zoti dha një paralajmërim dhe bekim tjetër, i cili është 

përfshirë afër fundit të këtij kapitulli. Lexoni 2 Nefin 

28:30–32 dhe përsiatini pyetjet në vijim: Përse Perën-

dia i quan disa njerëz të bekuar? Si do të na ndihmojë 

të dëgjuarit e këshillës së Perëndisë për të mposhtur 

taktikat e djallit?

4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani rreth asaj çfarë keni mësuar nga ky mësim që do 

t’ju ndihmojë të mposhtni taktikat e Satanit. Cilat janë disa ven-
de, veprimtari ose qëndrime që dëshironi t’i shmangni në mënyrë 
që të mos jeni të pambrojtur nga ndikimi i Satanit?

5. Mendoni rreth diskutimit mbi shenjat paralajmëruese 
në fillim të këtij mësimi. Në ditarin tuaj të studimit të 

shkrimeve të shenjta, vizatoni një shenjë paralajmëruese që ilus-
tron një rrezik shpirtëror për të cilin ju mendoni se rinia sot duhet 
paralajmëruar. Jini të përgatitur t’ia tregoni atë mësuesit dhe 
anëtarëve të klasës suaj.

6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 2 Nefin 28 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 8: DITA 3

2 Nefi 29–30
Hyrje
Mesazhi i Nefit për punën e mrekullueshme të Riven-

dosjes së ungjillit vijon te 2 Nefi 29–30. Ai dëshmoi 

se në ditët e fundit të gjitha shkrimet e shenjta do të 

veprojnë së bashku për t’u treguar të gjitha kombeve, 

fiseve, gjuhëve dhe popujve se Zoti i mban mend fëmi-

jët e Tij. Këto anale janë dëshmi dhe dëshmim që Jezu 

Krishti është Shpëtimtari ynë. Nefi profetizoi se shumë 

do ta hidhnin poshtë Librin e Mormonit, por se ata që 

besojnë, do të mblidhen në Kishë. Përveç kësaj, Nefi 

dha mësim se populli i besëlidhjes së Perëndisë janë 

ata që pendohen dhe besojnë te Biri i Perëndisë.

2 Nefi 29:1–14
Zoti i tha Nefit se, në ditët e fundit, shumë njerëz do ta 
hidhnin poshtë Librin e Mormonit
Nefi pa që shumë njerëz në ditët e fundit do të beso-

nin se Bibla është i vetmi libër i shkrimeve të shenjta i 

zbuluar nga Perëndia dhe do ta hidhnin poshtë Librin 

e Mormonit. Si do të përgjigjeshit nëse një shok do t’ju 

pyeste: “Përse mormonët kanë një Bibël tjetër?”

Nefi dha disa përgjigje për këtë pyetje duke shënu-

ar fjalët e Zotit rreth rolit të Librit të Mormonit në 

Rivendosjen e ditëve të mëvonshme të ungjillit, që Zoti 

e quajti “një punë [e] mrekullueshme” (2 Nefi 29:1). 

Lexoni 2 Nefin 29:1–2 dhe përcaktoni se çfarë do të 

bënin fjalët e Zotit në ditët e fundit. (Ato do të “dalin” 

për te fara ose pasardhësit e Nefit dhe gjithashtu do 

të “ushtojnë në fundet e tokës”.) “Ushtoj” do të thotë 

“fërshëllej”, që sugjeron një sinjal [thirrës] për t’u 

mbledhur (shih [te botimi në anglisht i Biblës] Isaian 

5:26, shënimi b në fund të faqes).

Fjala flamur te 2 Nefi 29:2 i referohet një objekti që 

përdoret për të mbledhur dhe bashkuar njerëz. Flamujt 

shpesh janë quajtur simbole [ose standarde]. Sipas 

2 Nefit 29:2, cili është flamuri që do të shkojë “në 

fundet e tokës” për të mbledhur popullin e Zotit? (Ju 

mund të dëshironi të shkruani diçka të ngjashme me 

këtë: Libri i Mormonit – fjalët e farës ose pasardhësve të 

Nefit, anash vargut te 2 Nefit 29:2.)

1. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta se cili, sipas 2 Nefit 29:1–2, është qëllimi i Zotit në 

dhënien e shkrimeve të tjera të shenjta të tilla si Libri i Mormonit.
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Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve, ndau pikëpam-

jen vijuese lidhur me Librin e Mormonit: 

“Libri i Mormonit është deklarata 

themelore e besëlidhjes së Perëndisë me 

fëmijët e Tij dhe e dashurisë së Tij për ta 

këtu në tokë” (Christ and the New Covenant: The 

Messianic Message of the Book of Mormon [1997], f. 4).

Te 2 Nefi 29, fjala johebrenj iu referohet njerëzve që nuk 

janë të shtëpisë së Izraelit. Fjala judenj iu referohet nje-

rëzve që janë të shtëpisë së Izraelit, përfshirë familjen 

dhe pasardhësit e Lehit. Lexoni 2 Nefin 29:3–6, duke 

kërkuar reagimin që disa johebrenj do të kishin ndaj 

shkrimeve të tjera të shenjta. Shkruani në hapësirën e 

dhënë përgjigjet tuaja ndaj pyetjeve vijuese.

Si do të reagonin disa njerëz ndaj shkrimeve të tjera të 

shenjta?   

 

Çfarë tha Zoti për njerëzit që reagojnë në këtë mënyrë? 

  

 

Nefi ishte profetik në përshkrimin e tij mbi reagimin e 

njerëzve ndaj Librit të Mormonit. Sot njerëzit shpesh 

shprehin dyshime rreth Librit të Mormonit ngaqë kanë 

Biblën tashmë. Te 2 Nefi 29:7–11, theksoni me ngjyra 

fjalët ose frazat që përshkruajnë qëllimet e Zotit në 

dhënien e shkrimit të tjera të shenjta. Mendoni në 

lidhje me atë se si mund t’ia shpjegoni këto qëllime 

dikujt që nuk e kupton nevojën ose vlerën e marrjes së 

zbulesës shtesë nga Perëndia.

 2. Duke përdorur atë që shenjuat te 2 Nefi 29:7–11, 
shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenj-

ta një përgjigje ndaj pyetjes së dhënë në fillim të këtij mësimi: 
“Përse mormonët kanë një Bibël tjetër?”

Zoti siguron shkrime të shenjta si një dëshmi të 
dytë dhe për ta mbledhur popullin te besëlidhja e 
Tij. Lexoni 2 Nefin 29:13–14 dhe kërkoni bekimin që 

vjen kur shkrimet e shenjta – “fjalët e Nefitëve” (Libri 

i Mormonit), “fjalët e Judenjve” (Bibla) dhe “fjalët e 

fiseve të humbura të Izraelit” – janë mes njerëzve.

2 Nefi 30:1–8
Nefi profetizon për rolin e Librit të Mormonit në ditët e fundit
Pasi dha mësim që Perëndia do ta kujtonte shtëpinë 

e Izraelit, Nefi e paralajmëroi popullin e tij që të mos 

mendonte se ishte më i drejtë sesa do të ishin joheb-

renjtë. Ai gjithashtu u kujtoi atyre se të gjithë njerëzit 

mund të bëhen populli i besëlidhjes së Perëndisë. Le-

xoni 2 Nefin 30:2 dhe në hapësirën e dhënë shkruani 

dy gjëra që duhet të bëjnë njerëzit përpara se Perëndia 

të hyjë në besëlidhje me ta.   

  

 

Ndaluni një çast dhe përsiatni për ndikimin që ka 

pasur Libri i Mormonit te ju ose te dikush me të cilin 

jeni i afërt. Pastaj lexoni 2 Nefin 30:3–8 dhe plotësojeni 

veprimtarinë vijuese me frazat që përshkruajnë ndiki-

min e Librit të Mormonit mbi ata që e pranojnë atë.

Grupe Njerëzish Ndikimi i Librit  
të Mormonit

Pasardhësit e Lehit  
(2 Nefi 30:3–6)

Judenjtë (2 Nefi 30:7)

Johebrenjtë ose të gjitha 
kombet (2 Nefi 30:8)

Lexoni thënien vijuese nga Presidenti Henri B. Ajring, 

i Presidencës së Parë, dhe theksoni me ngjyra arsyet 

se përse Libri i Mormonit është një mjet i fuqishëm 

misionar:

“Libri i Mormonit ka qenë në qendër të 

punës misionare që kur ungjilli u rivendos 

nëpërmjet Profetit Jozef. Ne e përdorim atë 

çdo ditë në punën misionare. Një fakt që 

Libri i Mormonit është çelësi i fuqisë në çdo 

anë të punës misionare, është ky: Libri i 

Mormonit është një dëshmi e Jezu Krishtit. Faqja e titullit 

na e thotë atë. Ajo thotë se qëllimi i librit është që të 

tregojë çfarë gjërash të mëdha ka bërë Zoti për popullin e 

Tij, për t’i ndihmuar ata të dinë që besëlidhjet që Zoti ka 

bërë me popullin e Tij, janë ende në fuqi dhe për t’i 

bindur të gjithë njerëzit se Jezusi është Krishti” (“Why 

the Book of Mormon?”, New Era, maj 2008, f. 6, 8).

Të studiuarit e 2 Nefit 30:1–8 na tregon se Libri i Mor-
monit mund t’i ndihmojë të gjithë njerëzit të arrijnë 
ta njohin Jezu Krishtin dhe ta jetojnë ungjillin e Tij.
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 3. Përzgjidhni t’i përgjigjeni njërës prej pyetjeve vijuese 
në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Si ju ka ndihmuar Libri i Mormonit që të arrini ta njihni Shpë-
timtarin?
 b. Si do ta përdorni Librin e Mormonit për t’i ndihmuar të tjerët 
që të arrijnë ta njohin Shpëtimtarin?

2 Nefi 30:9–18
Nefi profetizon për kushtet në tokë gjatë Mijëvjeçarit
Lexoni 2 Nefin 30:9–10 dhe kërkoni për atë se çfarë do 

të ndodhë mes njerëzve përpara Mijëvjeçarit – 1.000 

vitet e drejtësisë dhe paqes në vijim të Ardhjes së Dytë 

të Shpëtimtarit, kur Jezu Krishti “do të mbretërojë 

personalisht mbi tokë” (Nenet e Besimit 1:10). Si keni 

parë një “ndarje të madhe” (2 Nefi 30:10) që i veçon 

të drejtët nga të ligjtë? Çfarë do t’u ndodhë përfundi-

misht të ligjve?

Lexoni 2 Nefin 30:12–18, duke shikuar se si do të jetë 

jeta gjatë Mijëvjeçarit.

 4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani një kryetitull gazete (një pjesë interesante ose 

përmbledhje në pak fjalë) që përshkruan kushtet e mijëvjeçarit 
për të cilat mezi prisni më së tepërmi. Pasi të keni shkruar një 
kryetitull, shpjegoni se si ai është tregues i paqes që do të trium-
fojë në tokë gjatë Mijëvjeçarit.

Merrni parasysh se si do jetë kur Satani nuk do të 
ketë fuqi mbi zemrat e njerëzve gjatë Mijëvjeçarit 
dhe drejtësia e paqja do të triumfojnë. Mendoni se 

si shkolla apo komuniteti juaj do të ishte i ndryshëm 

nëse ato kushte do të triumfonin sot.

 5. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta për atë se çfarë mund të bëni për të ndihmuar ve-

ten, familjen tuaj dhe të tjerët që të përgatiten për këtë periudhë 
paqeje dhe drejtësie.

Komente dhe Informacion për Rrethanat
Si Do Të Dalin në Dritë Analet Shtesë të Shkrimit të 
Shenjtë?

Plaku Brus R. Mek- Konki, i Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve, sugjeroi se analet 

për të cilat flitet te 2 Nefi 29:12–14 do të 

“dilnin në dritë në një mënyrë të 

mrekullueshme, nën drejtimin e 

presidentit të Kishës së Jezu Krishtit të 

Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, i cili është një 

zbulues dhe përkthyes dhe i cili mban çelësat e 

mbretërisë së Perëndisë” (The Millennial Messiah [1982], 

f. 217). Ne e dimë se Shpëtimtari i vizitoi disa nga fiset 

e humbura të Izraelit pas Ringjalljes dhe vizitës së Tij te 

nefitët dhe se ata gjithashtu shkruan anale për 

shërbesën e Tij mes tyre pas ringjalljes së Tij (shih 

3 Nefi 16:1–3; 17:4).

Kur “Judenjtë . . . Do Të Fillojnë . . . të Besojnë në Krisht”?
Plaku Brus R. Mek- Konki diskutoi edhe mbi kthimin e 

profetizuar në besim të judenjve:

“‘Dhe do të ndodhë që judenjtë që janë shpërndarë do 

të fillojnë gjithashtu të besojnë në Krisht; dhe ata do të 

fillojnë të mblidhen në faqen e tokës.’ (2 Nefi 30:7.) 

Shumë nga hidhësia e vjetër judease kundër Krishtit ka 

pushuar; shumë e pranojnë Atë tashmë si Rabbi- në 

[Mësuesin] e madh, megjithëse jo si Birin e Perëndisë. 

Disa e kanë pranuar atë në kuptimin e plotë, duke 

ardhur në Kishën e vërtetë bashkë me mbetjen e 

mbledhur të Efraimit dhe të shokëve të tij.

Por kthimi i madh në besim i judenjve, kthimi i tyre si 

komb tek e vërteta është paracaktuar të ndodhë pas 

Ardhjes së Dytë të Mesias së tyre. Ata që do të jenë në 

gjendje t’ia arrijnë asaj dite, në skajin e vështirësisë dhe 

në vajtimin e tyre, do të pyetin: ‘Ç’janë këto plagë në 

duart e tua dhe në shputat e këmbëve të tua? Atëherë 

ata do ta dinë se unë jam Zoti; sepse unë do t’u them 

atyre: Këto plagë janë plagët me të cilat u plagosa në 

shtëpinë e miqve të mi. Unë jam ai që u ngrit lart. Unë 

jam Jezusi që u kryqëzua. Unë jam Biri i Perëndisë.’ 

(D. e B. 45:51–52; Zakaria 12:8–14; 13:6.)” (Mormon 

Doctrine, bot. 2- të [1966], f. 722–723).

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 2 Nefin 29–30 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 8: DITA 4

2 Nefi 31
Hyrje
Nefi dha mësim doktrinën e Krishtit: ne duhet të 

ushtrojmë besim në Jezu Krishtin, të pendohemi për 

mëkatet tona, të pagëzohemi, të marrim Frymën e 

Shenjtë dhe të durojmë deri në fund. Ai gjithashtu 

dëshmoi se, kur i zbatojmë këto mësime, Perëndia do 

të na bekojë me shoqërimin e Frymës së Shenjtë dhe 

do të na udhëheqë drejt jetës së përjetshme.
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2 Nefi 31:1–21
Nefi jep mësim se Shpëtimtari dha shembullin e përsosur 
për ne
Jezusi shkoi te Gjon Pagëzori që të pagëzohej. Duke 

qenë se Jezusi nuk bëri asnjë mëkat, përse  mendoni se 

u pagëzua ai? Përse u pagëzuat ju? Përsiatja e  këtyre 

pyetjeve do t’ju ndihmojë të përgatiteni për këtë 

 mësim.

Lexoni 2 Nefin 31:2, 21 dhe shenjoni frazën “doktrina 

e Krishtit”. Vini re se si te vargu 2, Nefi tha se ai “duhet 

të [fliste] në lidhje me doktrinën e Krishtit”. Pastaj te 

vargu 21 tha se kishte folur për “doktrin[ën] e Krish-

tit”. Te 2 Nefi 31:3–20 ne mësojmë për ato të vërteta 

që Nefi i quajti “doktrina e Krishtit”. Dy të vërteta 

që mësojmë janë: Jezu Krishti përmbushi të gjithë 
drejtësinë duke iu bindur të gjitha urdhërimeve 
të Atit edhe ne duhet të ndjekim shembullin e 
bindjes së Jezu Krishtit duke u pagëzuar dhe duke 
marrë Frymën e Shenjtë.

 1. Shkruajini titujt vijues në kolona paralele në ditarin tuaj 
të studimit të shkrimeve të shenjta: Arsyet Përse u Pagëzua 

Jezusi dhe Arsyet Përse Pagëzohemi Ne. Pastaj lexoni 2 Nefin 
31:4–12 dhe renditni atë që mësoni nën secilin prej atyre titujve.

Sipas 2 Nefit 31:11, çfarë duhet t’i paraprijë pagëzimit?

Për t’ju ndihmuar të shpjegoni se përse kërkohet pa-

gëzimi me ujë, lexoni thënien vijuese nga Profeti Jozef 

Smith: “Pagëzimi është një shenjë për Perëndinë, për 

engjëjt dhe për qiellin që ne bëjmë vullnetin e Perëndisë 

dhe nuk ka udhë tjetër nën qiell që Perëndia ka shugu-

ruar për njeriun që të vijë tek Ai, që të shpëtohet dhe të 

hyjë në mbretërinë e Perëndisë, përveç besimit tek Jezu 

Krishti, pendimit dhe pagëzimit për heqjen e mëkateve, 

dhe çfarëdo udhë tjetër është e kotë; atëherë ju keni 

premtimin e dhuratës së Frymës së Shenjtë” (Mësimet e 

Presidentëve të Kishës: Jozef Smith [2009], f. 95).

 2. Përfytyroni sikur një shok që nuk është anëtar i Ki-
shës, ju pyet se përse pagëzimi është kaq i rëndësishëm. 

Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta se si 
do të përgjigjeshit.

 3. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta se si ndjekja e shembullit të Jezu Krishtit duke u 

pagëzuar, ka ndikuar dhe bekuar jetën tuaj.
Ka më shumë për ne për të bërë pasi pagëzohemi. Le-

xoni 2 Nefin 31:13 dhe shenjoni frazat që përshkruajnë 

qëndrimin që një person duhet të ketë ndërsa ndjek 

shembullin e Shpëtimtarit.

Sipas 2 Nefit 31:13, kur i përmbushim besëlidhjet tona 

me qëllim të plotë të zemrës dhe me bindje të vërte-

të, çfarë na premton Ati ynë në Qiell në këmbim? (Ju 

mund të dëshironi ta shenjoni këtë në shkrimet tuaja 

të shenjta.) Lexoni frazën e fundit te 2 Nefi 31:17 dhe 

përcaktoni se përse ne kemi nevojë të marrim Frymën 

e Shenjtë. Në hapësirën e dhënë, shkruani një for-

mulim doktrinor ose një parim të bazuar në shkrim të 

shenjtë që shpjegon se çfarë do të bëjë Fryma e Shenjtë 

për ne.   

 

Zjarri përdoret për të pastruar materiale të tilla si meta-

let. Ai djeg papastërtitë, duke lënë pas një material më 

të pastër. Kjo është e ngjashme me atë çfarë na ndodh 

neve shpirtërisht kur marrim dhuratën e Frymës së 

Shenjtë. Ai njihet edhe si “pagëzimi i zjarrit” (shih 

2 Nefi 31:13). Fryma e Shenjtë dëshmon për Atin 
dhe Birin dhe sjell heqje të mëkateve. Presidenti 

Marion G. Romni, i Presidencës së Parë, dha mësim: 

“Ky pagëzim me zjarr dhe me Frymën e Shenjtë . . . e 

pastron, e shëron dhe e dëlir shpirtin” (Learning for the 

Eternities, përmb. George J. Romney [1977], f. 133).

Për të gjetur një përbërës tjetër të “doktrin[ës së] 

Krishtit” lexoni 2 Nefin 31:15–16 dhe theksoni me 

ngjyra atë që zbuloni. Lidhini frazat që zbuluat te 

2 Nefi 31:13, me udhëzimin e dhënë te 2 Nefi 31:15–16 
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dhe mendoni se si mund të duroni deri në fund me 

“bindje të vërtetë” dhe “qëllim të plotë të zemrës”.

4. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

a. Si mund të gjejnë zbatim shprehjet “me qëllim të plotë të 
zemrës”, “pa bërë hipokrizi” dhe “me bindje të vërtetë” në vep-
rimtari të tilla si studimi i përditshëm i shkrimeve të shenjta apo 
pjesëmarrja në Kishë?
b. Cili është ndryshimi mes dikujt që “i bën lutjet vetjake” dhe 
dikujt që lutet “me qëllim të plotë të zemrës”?
c. Cili është ndryshimi mes dikujt që “e merr sakramentin” dhe 
dikujt që e merr sakramentin “me bindje të vërtetë”?

Lexoni 2 Nefin 31:18 dhe shikoni se ku jemi pasi kaloj-

më portën e pendimit dhe të pagëzimit. Kur ushtroj-

më besim, pendim, pagëzohemi dhe marrim Frymën 

e Shenjtë, ne hyjmë në “shteg[un e] ngushtë dhe të 

ngushtuar”. I ngushtë do të thotë i ngushtuar, i saktë, i 

përpiktë dhe që nuk lejon shkarje. Sipas 2 Nefit 31:18, 

si mund ta dimë ne nëse jemi në shtegun e ngushtë 

dhe të ngushtuar?  

Përjetimi i dhuratës së Frymës së Shenjtë nuk është 

thjesht një ndjenjë e mirë që e marrim hera- herës. Sho-

qërimi i Frymës së Shenjtë është një dëshmi nga Perën-

dia se ne jemi në shtegun që të çon te jeta e përjetshme.

5. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

a. Si ju ka ndihmuar shoqërimi i Frymës së Shenjtë që të qëndroni 
në shtegun e ngushtë dhe të ngushtuar?
b. Në çfarë mënyrash të tjera e ka bekuar jetën tuaj Fryma e 
Shenjtë?

Lexoni 2 Nefin 31:19–21 

dhe bëni një listë duke 

numërtuar në shkrimet 

tuaja të shenjta gjëra të 

tjera që ne duhet të bëj-

më në mënyrë që të qën-

drojmë në shteg. (Vini re 

që 2 Nefi 31:19–20 është 

fragment i zotërimit të 

shkrimit të shenjtë. Ju 

mund të dëshironi ta 

shenjoni në mënyrë të 

dallueshme që të mund 

ta gjeni në të ardhmen.)

 6. Në ditarin tuaj të 
studimit të shkrimeve 

të shenjta, shkruani një fjali 
që përshkruan atë çfarë do të 

Kur gjeni lista në shkrimet e 
shenjta, ju mund të dëshironi 
t’i shenjoni që t’ju ndihmojë 
të kuptoni se çfarë po japin 
mësim Zoti dhe profetët e Tij. 
Numërtimi i çdo pike mund 
t’ju ndihmojë ta shihni me 
lehtësi secilën prej tyre në 
tekst. Zgjedhja e një emri 
të thjeshtë për listën dhe 
numërtimi i çdo pike mund 
t’ju ndihmojë ta shihni me 
lehtësi secilën dhe mund t’ju 
ndihmojë të kujtoni atë çfarë 
keni mësuar.

Shenjimi i Listave

thotë për ju të “shkoni përpara me një vendosmëri në Krisht” 
(2 Nefi 31:20).

Në hapësirat e dhëna, përmblidhni 2 Nefin 31:19–20 

me një formulim të parimit:

Në qoftë se ne  , 
atëherë ne  
. (Ju mund të dëshironi ta shkruani atë në shkrimet 

tuaja të shenjta.)

Plaku Rasëll M. Nelson, i Kuorumit të Dymbëdhje-

të Apostujve, dha këtë këshillë të dobishme për ata 

që mendojnë se kanë dalë nga shtegu i ngushtë dhe 

i ngushtuar: “Në udhëtimin tuaj përgjatë jetës, ju 

ndeshni shumë pengesa dhe bëni ca gabime. Udhërrë-

fyesit nga shkrimi i shenjtë ju ndihmojnë ta dalloni ga-

bimin dhe të bëni ndreqjen e nevojshme. Ju ndaloni së 

shkuari në drejtimin e gabuar. Ju e studioni me kujdes 

skemën e udhës së dhënë në shkrimet e shenjta. Pastaj 

vijoni me pendimin dhe dëmshpërblimin e kërkuar për 

t’u kthyer në ‘shteg[un e] ngushtë dhe të ngushtuar që 

të çon në jetën e përjetshme’ [2 Nefi 31:18]” (“Living 

by Scriptural Guidance”, Ensign, nëntor 2000, f. 17).

Përsiatni mbi atë se si kjo thënie dhe shkrimet e shenj-

ta që studiuat sot, ju sjellin një “ndriçim . . . të shpre-

sës” (2 Nefi 31:20).

Zotërim i Shkrimit të Shenjtë – 2 Nefi 
31:19–20

7. Kaloni pesë minuta duke punuar që të mësoni për-
mendsh 2 Nefin 31:20. Kërkojini një anëtari të familjes 

ose shoku të kontrollojë njohurinë tuaj të këtij shkrimi të shenjtë, 
ose ju mund të zgjidhni ta mbuloni vargun me dorë dhe të përpi-
qeni ta citoni pa e parë. Përpiquni ta shkruani vargun nga ajo sa 
mbani mend në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

8. Duke përdorur 2 Nefin 31:20, zgjidhni një nga gjërat 
që duhet të bëjmë për të qëndruar në shtegun e duhur, të 

cilën ju po e përmbushni mirë. Pastaj shkruani në ditarin tuaj të 
studimit të shkrimeve të shenjta një përshkrim të mënyrës se si 
po e përmbushni atë. Më pas zgjidhni një lëmë në të cilin do të 
dëshironit të përmirësoheshit dhe shkruani se si do ta bëni atë.

Komente dhe Informacion për Rrethanat
Si mund ta shmangim hipokrizinë?
Nefi paralajmëroi kundër hipokrizisë te 2 Nefi 31:13. 

Hipokrizi do të thotë të shtiresh ose të luash një rol që 

ta shikojnë të tjerët, i cili nuk pasqyron identitetin tonë 

të vërtetë. Plaku Jozef B. Uirthlin, i Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve, foli lidhur me të vepruarit pa 

hipokrizi:
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“A e jetojmë vërtet ungjillin, apo ne 

thjesht manifestojmë dukjen e drejtësisë në 

mënyrë që ata përreth nesh të mendojnë se 

jemi besnikë kur, në realitet, zemrat dhe 

veprimet tona të padukshme nuk janë të 

vërteta ndaj mësimeve të Zotit?

A marrim mbi vete vetëm ‘formë[n e] shenjtëri[së]’ 

ndërsa mohojmë ‘fuqinë e saj’ [shih Joseph Smith—

Historia 1:19]?

A jemi të drejtë në fakt, apo shfaqim [gjoja] bindje 

vetëm kur mendojmë se të tjerët po na shikojnë?

Zoti e ka bërë të qartë se Ai nuk do të gënjehet nga 

dukjet dhe Ai na ka paralajmëruar të mos jemi të rremë 

ndaj Tij apo të tjerëve. Ai na ka paralajmëruar të jemi 

syçelët ndaj atyre që paraqitin një pamje të rreme, që 

japin një shkëlqim të shtirur që mbulon një realitet të 

errët. Ne e dimë se Zoti ‘shikon zemrën’ dhe jo 

‘pamjen’ [shih 1 Samueli 16:7]” (“True to the Truth”, 

Ensign, maj 1997, f. 15–16).

Si “duro[jmë] deri në fund” ne?
Shprehja “duron[i] deri në fund” (2 Nefi 31:16) është 

përdorur shpesh për të sugjeruar nevojën për t’iu 

nënshtruar me durim vështirësive gjatë jetës sonë. 

Plaku Jozef B. Uirthlin shpjegoi se, të durojmë deri në 

fund, do të thotë gjithashtu të vazhdojmë me besnikëri 

në Krisht deri në fund të jetës sonë:

“Durimi deri në fund është doktrina e vazhdimit në 

shtegun që të çon në jetë të përjetshme pasi një person 

futet në shteg nëpërmjet besimit, pendimit, pagëzimit 

dhe marrjes së Frymës së Shenjtë. Durimi deri në fund 

kërkon tërë zemrën tonë. . . .

Durimi deri në fund do të thotë se ne e kemi ngulur 

fort jetën tonë te doktrinat e ungjillit, duke qëndruar 

në rrjedhën e Kishës, duke u shërbyer përulësisht 

bashkënjerëzve tanë, duke jetuar jetë si të Krishtit dhe 

duke i mbajtur besëlidhjet tona. Ata që durojnë janë të 

baraspeshuar, të qëndrueshëm, të përulur, vazhdimisht 

në përmirësim dhe pa mashtrim. Dëshmia e tyre nuk 

bazohet në arsye të kësaj bote – ajo bazohet në të 

vërtetën, njohurinë, përvojën dhe Shpirtin” (“Press 

On”, Ensign, nëntor 2004, f. 101).

 9. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 2 Nefin 31 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 9: DITA 1

2 Nefi 32
Hyrje
Pasi dha mësim rreth “shteg[ut] të ngushtë dhe të 

ngushtuar që të çon në jetën e përjetshme” (2 Nefi 

31:18), Nefi pa se populli i tij po pyeste veten se çfarë 

duhej të bënte pas hyrjes në atë shteg. Ai iu përgjigj 

pyetjeve të tyre duke i nxitur të “ushqeh[eshin] me 

bollëk me fjalët e Krishtit” dhe “të lute[shin] gjithmo-

në” (2 Nefi 32:3, 9). Ai i siguroi ata se, nëse do t’i bënin 

këto gjëra, Fryma e Shenjtë do t’i ndihmonte të dinin 

se çfarë të bënin.

2 Nefi 32:1–7
Nefi na këshillon të kërkojmë drejtim hyjnor nëpërmjet 
fjalëve të Jezu Krishtit
Mendoni për një rast kur dikush ju dha udhëzime për 

të shkuar nga një vend tek tjetri. A qe e lehtë apo e 

vështirë për t’i kuptuar ato udhëzime? Përse është e 

rëndësishme të kesh dikë që të të japë udhëzime të 

qarta?

Në mësimin e mëparshëm, ju studiuat disa udhëzime 

që Nefi i dha popullit të tij. Pasi i tregoi këto udhëzi-

me, ai tha: “Kjo është udha” (2 Nefi 31:21). Këqyreni 

me shpejtësi 2 Nefin 31:17–18 dhe rishikoni se si një 

person e fillon shtegun për te jeta e përjetshme. Pastaj 

lexoni 2 Nefin 32:1 dhe kërkoni pyetjen që qe në zem-

rat e njerëzve lidhur me atë që Nefi u kishte mësuar. 

Përshkruajeni pyetjen e njerëzve me vetë fjalët tuaja:  

  

 

Lexoni 2 Nefin 32:2–3 dhe kërkoni se çfarë tha Nefi që 

ne duhet të bëjmë pasi të kemi hyrë në shteg. Mund të 

jetë e dobishme të dini që të flasësh me gjuhën e en-

gjëjve, sipas Presidentit Bojd K. Paker, President i Kuo-

rumit të Dymbëdhjetë Apostujve, “thjesht do të thotë 

që ju mund të flisni me fuqinë e Frymës së Shenjtë” 

(“The Gift of the Holy Ghost: What Every Member 

Should Know”, Ensign, gusht 2006, f. 50).

Ju mund të dëshironi ta shenjoni frazën “ushqehuni 

me bollëk me fjalët e Krishtit” te 2 Nefi 32:3 (ky varg 

është fragment i zotërimit të shkrimit të shenjtë). Nefi 

e përdori frazën “fjalët e Krishtit” për të përshkruar 

mësimet e frymëzuara nga Fryma e Shenjtë. Renditni 

disa mënyra dhe vende në të cilat ju mund të lexoni, 

të dëgjoni apo të merrni mësime të frymëzuara nga 

Fryma e Shenjtë.   
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Fjalët e Krishtit përfshijnë shkrimet e shenjta dhe fjalët 

e profetëve të kohëve të sotme. Për t’ju ndihmuar të 

përsiatni se çfarë mund të thotë: “ushqehuni me bollëk 

me fjalët e Krishtit”, lexoni citatet vijuese:

Plaku Rasëll M. Nelson, i Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim: 

“Të ushqehesh me bollëk do të thotë më 

shumë se të provosh. Të ushqehesh me 

bollëk do të thotë t’i gëzohesh. Ne u 

gëzohemi shkrimeve të shenjta duke i 

studiuar ato me një shpirt zbulimi plot ëndje dhe 

bindje besnike. Kur ushqehemi me bollëk me fjalët e 

Krishtit, ato . . . bëhen një pjesë e pandashme e 

karakterit tonë” (“Living by Scriptural Guidance”, 

Ensign, nëntor 2000, f. 17).

Plaku Robert D. Hejls, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, tha: “Nëse ju dhe unë duhet të ushqehemi 

me bollëk me fjalët e Krishtit, ne duhet të studiojmë 

shkrimet e shenjta dhe të përvetësojmë fjalët e Tij duke 

i përsiatur ato dhe duke i bërë ato pjesë të çdo men-

dimi dhe veprimi” (“Healing Soul and Body”, Ensign, 

nëntor 1998, f. 15).

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani me vetë fjalët tuaja atë çfarë mendoni se do të 

thotë të ushqehesh me bollëk me fjalët e Krishtit.

Përsiatni rreth ndryshimit mes fjalëve ushqehem me 

bollëk, marr një vakt të lehtë dhe vdes urie. Përsiatni një 

çast rreth asaj se si disa mënyra më pak të efektshme 

të studimit të fjalëve të Krishtit mund të krahasohen 

me ngrënien e një vakti të lehtë ose madje me vdekjen 

nga uria.

Plotësojeni pjesën e mbetur të parimit vijues në për-

puthje me 2 Nefin 32:3: Kur ushqehemi me bollëk 
me fjalët e Krishtit, fjalët e Krishtit do të  

.

2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani ose për një rast kur të ushqyerit me fjalët e 

Krishtit ju ndihmoi të dinit se çfarë të bënit në jetën tuaj ose për-
shkruani një situatë që po përjetoni tani në të cilën të ushqyerit 
me fjalët e Krishtit mund t’ju ndihmojë.

Plotësoni vendet bosh në vijim për të përcaktuar se sa 

mirë po ushqeheni me bollëk me fjalët e Krishtit dhe 

se si mund të përmirësoheni. Në secilin nga shembujt 

në vijim, shkruani frazën – ushqehem me bollëk, marr një 

vakt të lehtë ose vdes urie – që e përshkruan më së miri 

se sa fort po përpiqeni t’i njihni fjalët e Krishtit në atë 

rrethanë. Për shembull, ju mund të ushqeheni me bollëk 

nga shkrimet e shenjta në studimin tuaj vetjak, por 

vetëm të merrni një vakt të lehtë nga fjalët e Krishtit në 

konferencën e përgjithshme.

Studimi vetjak i shkrimeve të shenjta:  

Mbledhja e sakramentit:  

Konferenca e përgjithshme:  

Studimi familjar i shkrimeve të shenjta:  

Seminari:  

Mbrëmja familjare:  

Mbledhja e kuorumit të Priftërisë Aarone ose klasa e Të 

Rejave:  

Shkolla e së Dielës:  

Lutja vetjake:  

3. Gjeni një çast për të 
zgjedhur një prej vep-

rimtarive për të cilat shkruat se 
tani ju “merrni një vakt të leh-
të” ose “vdisni urie”. Në ditarin 
tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta, shkruani se si do të 
ushqeheni më me bollëk me fja-
lët e Krishtit në atë rrethanë. 
Pastaj vazhdoni dhe bëjeni atë.

Lexoni 2 Nefin 32:4–7 dhe 

përsiatni për përgjigjet 

ndaj pyetjeve vijuese (për 

detyrën 4, ju do të shkru-

ani përgjigjen tuaj për një 

prej pyetjeve):

• Te vargu 4, çfarë mendoni se do të thotë të “pyesni” 

apo të “trokitni”? Si mund të jetë lutja një shembull i 

mirë i të pyeturit ose i të trokiturit?

• Gjithashtu te vargu 4, cilat thotë Nefi se janë pasojat 

për ata që nuk do të pyetin apo trokasin?

• Te vargu 5, çfarë bekimi premton Nefi se mund të 

kemi ne kur marrim Frymën e Shenjtë?

• Te vargu 7, çfarë qëndrimesh kishte populli i Nefit 

që e bëri Nefin të vajtonte për ta? Përse mendoni se 

këto qëndrime i pengojnë njerëzit të kërkojnë dhe të 

kuptojnë “dituri të madhe”?

4. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta një të vërtetë që mësuat nga 2 Nefi 32:4–7 dhe 

shpjegoni se përse kjo e vërtetë është e rëndësishme në jetën 
tuaj.

Zotërim i Shkrimit të Shenjtë – 2 Nefi 32:3
5. Sa kohë mendoni se mund t’ju duhet për ta mësuar 
përmendsh 2 Nefin 32:3 nëse e përsëritni sa herë që hani 

ushqim? Shkruajeni vargun në një kartë ose në një copë të vogël 

Kur kalojmë kohë për të vle-
rësuar me ndershmëri se sa 
mirë po e jetojmë një parim 
të caktuar, ne i japim Frymës 
së Shenjtë mundësinë për të 
na ndihmuar të kuptojmë atë 
çfarë po bëjmë mirë dhe se 
si mund të përmirësohemi. 
Ndërsa e vlerësoni veten, për-
piquni të merrni udhëheqjen e 
Shpirtit të Shenjtë dhe të jeni 
plotësisht të ndershëm.

Vlerësimi i Jetës Sonë
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letre dhe mbajeni me vete. Për disa ditë në vijim, ushqehuni me 
bollëk me fjalët e Krishtit duke u përpjekur ta mësoni përmendsh 
2 Nefin 32:3 përpara dhe pas çdo vakti që hani. Në ditarin tuaj të 
studimit të shkrimeve të shenjta, raportoni se sa vakte ju mori të 
mësuarit përmendsh të shkrimit të shenjtë.

2 Nefi 32:8–9
Nefi na këshillon të lutemi gjithmonë
Shumë njerëz thonë se, pasi kanë mëkatuar, ata nuk 

dëshirojnë t’i luten Atit Qiellor. Mendoni një çast se 

përse mund të ndodhë kjo. Kush nuk do të donte që ju 

të luteshit ndonjëherë, veçanërisht pasi keni mëkatuar? 

Përse? Shikoni te 2 Nefi 32:8 për atë që na mëson Fryma 

e Shenjtë që të bëjmë lidhur me lutjen. Përsiatni pyetjet 

vijuese: Përse mendoni se Zoti dëshiron që ju të luteni? 

Përse mendoni se Satani nuk dëshiron që ju të luteni?

Lexoni 2 Nefin 32:9 dhe shikoni se sa shpesh duhet të 

lutemi dhe çfarë bekimesh na premton Zoti nëse lute-

mi. Ndërsa lexoni këtë varg, mund të jetë e dobishme 

të dini që të shenjtërosh do të thotë të përkushtosh në 

shërbim të Perëndisë ose të bësh të shenjtë.

Nga 2 Nefi 32:9 ne mësojmë këtë parim: Kur lute-
mi gjithmonë, ne do të jemi në gjendje të bëjmë 
gjithçka që Zoti do të donte të bënim për mirëqe-
nien e shpirtrave tanë. (Vini re që 2 Nefi 32:8–9 është 

fragment i zotërimit të shkrimit të shenjtë. Ju mund të 

dëshironi ta shenjoni në mënyrë të dallueshme që të 

mund ta gjeni në të ardhmen.)

Përsiatni mbi atë çfarë do të thotë të lutesh gjithmonë. 

Ndërsa lexoni thënien vijuese nga Plaku Dejvid A. 

Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, nënvi-

zoni një ose më shumë mënyra se si mund të përmbu-

shim urdhrin që të “lute[mi] gjithmonë”.

“Në karakterin tonë, në sjelljen tonë ose 

lidhur me rritjen tonë shpirtërore mund të 

ketë gjëra për të cilat na nevojitet të 

këshillohemi me Atin Qiellor në lutjen e 

mëngjesit. Mbas shprehjes së falënderi-

meve të duhura për bekimet e marra, ne 

lutemi për aftësinë që të kuptojmë, për drejtim dhe për 

ndihmë për të bërë gjërat që vetë nuk mundemi vetëm 

me forcën tonë. . . .

Gjatë gjithë ditës mbajmë në zemër një lutje për ndih-

më dhe udhëheqje të vazhdueshme. . . .

Gjatë kësaj dite të veçantë ne vëmë re se ka rrethana 

kur zakonisht ne do të kishim prirje të flisnim ashpër, 

por nuk bëjmë kështu; ose mund të prireshim nga ze-

mërimi, por nuk jemi ashtu. Ne shquajmë një ndihmë 

e fuqi qiellore dhe me përulje njohim përgjigjet për 



85

lutjet tona. Dhe madje në atë çast pranimi ofrojmë një 

lutje të heshtur mirënjohjeje.

Në përfundim të ditës sonë ne gjunjëzohemi përsëri 

dhe i raportojmë Atit tonë. Ne shqyrtojmë sërish ngjar-

jet e ditës dhe shprehim falënderime të përzemërta për 

bekimet dhe ndihmën që morëm. Ne pendohemi dhe, 

me ndihmën e Shpirtit të Zotit, përcaktojmë mënyra 

për të vepruar e për t’u bërë më të mirë nesër. Prandaj 

lutja e mbrëmjes mbështetet dhe është vazhdim i lutjes 

sonë të mëngjesit. Dhe lutja jonë e mbrëmjes është 

gjithashtu përgatitje për lutje kuptimplote në mëngjes.

Lutjet e mëngjesit e të mbrëmjes – dhe të gjitha lutjet e 

ndërmjetme – nuk janë ngjarje pa lidhje ose të shkë-

putura; përkundrazi, lidhen së bashku për çdo ditë dhe 

përgjatë ditëve, javëve, muajve dhe viteve. Kjo është 

pjesërisht mënyra me të cilën ne përmbushim këshi-

llën ‘lutuni kurdoherë’ (Lluka 21:36; 3 Nefi 18:15, 18; 

DeB 31:12). Lutje të tilla kuptimplote janë dobiprurëse 

në marrjen e bekimeve më të larta që Perëndia mban 

rezervë për fëmijët e Tij besnikë” (“Lutuni Kurdoherë”, 

Ensign ose Liahona, nëntor 2008, f. 41–42).

 6. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta se si mendoni që bindja ndaj udhëzimeve të Pla-

kut Bednar për mënyrën se si të “lute[mi] gjithmonë” mund t’ju 
ndihmojë në jetën tuaj.

Për ta përmbyllur këtë mësim, lexoni dëshminë vi-

juese nga Plaku Spenser J. Kondi, që në atë kohë po 

shërbente si anëtar i Të Shtatëdhjetëve, lidhur me të 

ushqyerit me bollëk me fjalët e Krishtit: “Ju mund të 

jeni duke u përballur me vendime lidhur me një mi-

sion, karrierën tuaj të ardhshme dhe, më në fund, me 

martesën. Ndërsa lexoni shkrimet e shenjta dhe luteni 

për drejtim, ju në të vërtetë mund të mos e shihni për-

gjigjen në formën e fjalëve të shtypura në një fletë, por 

ndërsa lexoni ju do të merrni përshtypje të qarta dhe 

nxitje, dhe, siç është premtuar, Fryma e Shenjtë ‘do t’ju 

tregojë të gjitha gjërat që duhet të bëni’ [2 Nefi 32:5]” 

(“Becoming a Great Benefit to Our Fellow Beings”, 

Ensign, maj 2002, f. 45).

Zotërim i Shkrimit të Shenjtë – 2 Nefi 
32:8–9

 7. Gjatë 24 orëve në vijim, përpiquni t’i përmbaheni asaj 
çfarë keni mësuar rreth mënyrës se si të “luteni gjithmo-

në” në jetën tuaj. Në fillim të mësimit tjetër, ju do të ftoheni të 
raportoni mbi mendimet dhe ndjenjat tuaja rreth kësaj përvoje. 
Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta se si 
përpjekja për t’u “lut[ur] gjithmonë” mund të shkaktojë ndryshim 
në lutjet tuaja.

 8. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 2 Nefin 32 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 9: DITA 2

2 Nefi 33
Hyrje
Nefi e përfundoi analin e tij duke deklaruar se fjalët 

e shkruara prej tij dëshmojnë për Jezu Krishtin dhe i 

bindin njerëzit të bëjnë mirë dhe të durojnë deri në 

fund. Ai tha se, megjithëse shkroi “në dobësi”, mesazhi 

i tij ishte “me vlerë të madhe” dhe fjalët e tij “do të 

bëhe[shin] të forta” për ata që do t’i lexonin ato (shih 

2 Nefi 33:3–4). Ai dëshmoi se shkrimet e tij ishin “fjalët 

e Krishtit” dhe se njerëzit do të ishin përgjegjës para 

Perëndisë për përgjigjen vetjake ndaj tyre (shih 2 Nefi 

33:10–15).
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 1. Në mësimin e mëparshëm, ju u ftuat të përpiqeshit të 
“lute[shit] gjithmonë” për 24 orë. Në ditarin tuaj të studi-

mit të shkrimeve të shenjta, shkruani mendimet dhe ndjenjat tua-
ja rreth përvojës suaj.

2 Nefi 33:1–15
Nefi shpjegon qëllimet për të cilat shkruan
Mendoni një çast për arsyet përse mund të dëshironi 

që Fryma e Shenjtë të sjellë një mesazh në zemrën tuaj.

Cili është ndryshimi midis një mesazhi që shkon për 

në zemrën e dikujt dhe një mesazhi që shkon brenda 

zemrës së dikujt?

Lexoni 2 Nefin 33:1 dhe shikoni se cilën fjalë – në apo 

brenda – përdori Nefi për të përshkruar se ku i çon 

Fryma e Shenjtë mesazhet te ne. Ju mund të dëshironi 

ta shenjoni atë çfarë gjeni.

Përse mendoni se është e rëndësishme që Fryma e 

Shenjtë e çon të vërtetën në zemrat tona por jo brenda 

zemrave tona?   

 

Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, përpiloi thënien vijuese rreth 2 Nefit 33:1: 

“Lutem vini re se si fuqia e Shpirtit e çon mesazhin në, 

por jo domosdoshmërisht brenda zemrës. Një mësues 

mund të shpjegojë, të tregojë konkretisht, të bindë dhe 

të dëshmojë dhe të veprojë kështu me fuqi shpirtërore 

dhe efektshmëri të madhe. Megjithatë, përfundimisht 

përmbajtja e një mesazhi dhe dëshmia e Frymës së 

Shenjtë depërtojnë brenda zemrës vetëm nëse marrësi 

i lejon ato të hyjnë. Të mësuarit me besim hap shtegun 

për brenda zemrës” (“Seek Learning by Faith”, Ensign, 

shtator 2007, f. 61).

Plaku Gerald N. Land, që në atë kohë po 

shërbente si anëtar i Të Shtatëdhjetëve, 

shpjegoi arsyen përse Fryma e Shenjtë do 

ta çojë fjalën për në, por jo brenda, zemra-

ve tona: “Përse pikërisht për në zemër? 

Liria individuale e zgjedhjes është aq e 

shenjtë saqë Ati Qiellor kurrë nuk do ta detyronte 

zemrën njerëzore, edhe me gjithë fuqinë e Tij të 

pafund. Njeriu mund të përpiqet ta bëjë atë, por jo 

Perëndia. E thënë ndryshe, Perëndia na lejon të jemi 

rojet apo portierët e vetë zemrave tona. Ne, me vetë 

vullnetin tonë të lirë, duhet t’ia hapim zemrat tona 

Shpirtit, pasi Ai nuk do të na imponohet” (“Opening 

Our Hearts”, Ensign ose Liahona, maj 2008, f. 33).

Në Brenda

Çfarë mendoni se duhet të bëjnë njerëzit që t’ia hapin 

zemrat Shpirtit?   

 

Lexoni 2 Nefin 33:2 dhe përcaktoni se çfarë ndodh kur 

njerëzit zgjedhin të ngurtësojnë zemrat e tyre. Mund të 

jetë e dobishme të dimë se fraza “gjëra pa vlerë” do të 

thotë “të padobishme”.

 2. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta se çfarë sjelljesh dhe qëndrimesh mendoni se do 

të shfaqte një person me një zemër të hapur gjatë studimit vetjak 
të shkrimeve të shenjta, gjatë studimit në shtëpi të seminarit dhe 
gjatë mbledhjes së sakramentit.

Te 2 Nefi 33:1–2 na mësohet ky parim: Kur i hapim 
zemrat tona, mesazhet nga Fryma e Shenjtë mund 
të hyjnë në zemrat tona. Ju mund të dëshironi ta 

shkruani këtë parim në shkrimet tuaja të shenjta.

 3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani përgjigjet për pyetjet vijuese:

 a. Kur e keni ndier që një mesazh i ungjillit ka hyrë në zemrën 
tuaj? Cilat ishin rrethanat dhe cilat ishin rrjedhojat?
 b. Çfarë ju tregon kjo lidhur me zemrën tuaj në atë kohë?

Lexoni 2 Nefin 33:3–7, duke kërkuar shpresat që kishte 

Nefi për ata që do t’i lexonin fjalët e tij. Pastaj plotësoni 

fjalitë vijuese, duke përdorur vetë fjalët tuaja ose fjalët 

e Nefit. Kini parasysh se disa nga frazat mund të kenë 

mbi një përgjigje:

2 Nefi 33:3 – Unë lutem vazhdimisht për   

 .

2 Nefi 33:4 – Unë e di   

 .

2 Nefi 33:6 – Unë ngazëllehem   

 .

2 Nefi 33:7 – Unë kam   

 .

Ndërsa mbaroni së studiuari 2 Nefin 33, kujtoni se këto 

vargje përbëjnë dëshminë e fundit të Nefit të shënuar 

në shkrimin e shenjtë. Lexoni 2 Nefin 33:10–14 dhe 

përfytyroni sikur po i dëgjoni këto fjalë nga vetë Nefi. Ju 

mund të nënvizoni fraza që janë domethënëse për ju.

 4. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta disa fraza nga 2 Nefi 33:10–14 që janë domethë-

nëse për ju, dhe shpjegoni arsyen. Gjithashtu përgjigjiuni pyetjes 
vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta: Nëse 
njerëzit besojnë në Krisht, si do të ndihen ata rreth Librit të Mor-
monit? (Shih 2 Nefi 33:10.)

Lexoni 2 Nefin 33:15 dhe përsiatni fjalët e fundit të 

Nefit: “Unë duhet të bindem”. Ju mund të dëshironi ta 
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shkruani “1 Nefin 3:7” në shkrimet tuaja të shenjta si 

referencë- kryq pranë 2 Nefit 33:15. Përsëriti 1 Nefin 3:7 

dhe përcaktoni se si këto dy vargje kanë lidhje.

 5. Kaloni disa minuta 
me përsëritjen e 1 Ne-

fit dhe 2 Nefit, duke përcaktu-
ar shembuj të bindjes së 
Nefit. Shkruani në ditarin tuaj 
të studimit të shkrimeve të 
shenjta disa shembuj që gje-
ni. Kërkoni edhe një fragment 
të parapëlqyer apo domethë-
nës që, siç tha Nefi, ju ka nxi-
tur të bëni mirë, të jeni më i 
mirë ose të besoni te Shpë-
timtari (shih 2 Nefin 33:1). 
Shkruajeni këtë fragment në 
ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta.

Dëshmia e fundit e Nefit 

dhe paralajmërimi i tij 

për ata që mund t’i refuzojnë fjalët e tij, e shtojnë për-

gjegjësinë tonë për mënyrën se si veprojmë me Librin 

Një referencë- kryq është një 
referencë e shkrimit të shenjtë 
që do t’ju çojë drejt të dhë-
nave dhe pikëpamjeve shtesë 
për temën që po studioni. 
Ndërsa studioni, ju do të për-
fitoni mjaft nga të shkruarit e 
referencave- kryq në shkrimet 
tuaja të shenjta kur të gjeni 
vargje që ju ndihmojnë të 
kuptoni një varg tjetër të 
shkrimit të shenjtë ose një 
temë të shkrimit të shenjtë.

Përdorimi i 
Referencave- Kryq

e Mormonit. Presidenti Jozef Filding Smith dha mësim 

që, si anëtarë të Kishës, ne kemi përgjegjësi ta studioj-

më Librin e Mormonit:

“Mua më duket se cilido anëtar i kësaj Kishe kurrë nuk 

do të kënaqet, derisa ai ose ajo ta ketë lexuar Librin e 

Mormonit shumë herë dhe ta ketë marrë tërësisht në 

konsideratë, në mënyrë të tillë që ai ose ajo të mund 

të japë dëshmi se ai është me të vërtetë një anal me 

frymëzimin e të Plotfuqishmit mbi të dhe se historia e 

tij është e vërtetë. . . .

. . . Asnjë anëtar i kësaj Kishe, i cili nuk e ka lexuar 

me seriozitet dhe plot kujdes Librin e Mormonit, nuk 

mund të qëndrojë i miratuar në praninë e Perëndisë” 

(në Conference Report, tetor 1961, f. 18).

Ju keni mundësinë të vendosni se si do të veproni me 

fjalët e Nefit dhe Librin e Mormonit.

6. Vlerësojini përpjekjet tuaja për ta studiuar Librin e 
Mormonit dhe shkruani në ditarin tuaj të studimit të 

shkrimeve të shenjta një mënyrë se si mund ta përmirësoni studi-
min tuaj.
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Për ta përmbyllur këtë mësim, lexoni 

premtimin e Presidentit Gordon B. Hinkli 

për të gjithë ata që e studiojnë me zell 

Librin e Mormonit: “Pavarësisht se sa 

herë më parë e keni lexuar Librin e 

Mormonit, do të vijë në jetën tuaj dhe në 

shtëpitë tuaja më shumë nga sa keni nga Shpirti i 

Zotit, më shumë vendosmëri për të jetuar me bindje 

ndaj urdhërimeve të Tij dhe një dëshmi më e fortë për 

realitetin e gjallë të Birit të Perëndisë” (“A Testimony 

Vibrant and True”, Ensign, gusht 2005, f. 6).

 7. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 2 Nefin 33 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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HYRJE TE  

Jakobi
Përse të Studiohet Ky Libër?
Duke studiuar librin e Jakobit, ju mund të merrni 
mësime të rëndësishme nga një njeri që kishte besim 
të patundur në Jezu Krishtin. Jakobi vazhdimisht 
dëshmoi për Shpëtimtarin dhe e ftoi popullin 
e tij dhe ata që do t’i lexonin fjalët e tij, që të 
pendoheshin. Ai dha mësim dhe e tregoi [me vepra] 
rëndësinë e plotësimit me zell të thirrjeve nga Zoti. 
Ai e paralajmëroi popullin e tij kundër rreziqeve 
nga kryelartësia, pasuritë dhe imoraliteti. Jakobi 
gjithashtu citoi dhe komentoi mbi alegorinë e 
Zenosit për pemët e ullirit, që ilustron përpjekjet e 
palodhura të Shpëtimtarit për të sjellë shpëtimin e të 
gjithë fëmijëve të Perëndisë. Në përballjen e tij me 
Sheremin, një anti- Krisht, Jakobi demonstroi se si t’u 
përgjigjesh me drejtësi atyre që vënë në dyshim apo 
kritikojnë besimin tonë.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Jakobi, biri i pestë i Sarias dhe i Lehit, e shkroi këtë 
libër. Ai u lind në shkretëtirë gjatë udhëtimit të 
familjes së tij për në tokën e premtuar. Në rininë e 
tij, Jakobi “vuajt[i] hidhërime dhe shumë brenga, 
për shkak të ashpërsisë së vëllezërve të [tij]” (2 Nefi 
2:1). Gjithsesi, Lehi i premtoi se Perëndia do t’i 
“shenjtëro[nte] hidhërimet e [Jakobit] për të mirë[n e 
tij]” dhe se ai do t’i kalonte ditët e tij “në shërbimin 
e Perëndisë [së tij]” (2 Nefi 2:2–3). Në rininë e tij, 
Jakobi pa lavdinë e Shpëtimtarit (shih 2 Nefi 2:3–4). 
Nefi e shuguroi Jakobin që të ishte prift dhe mësues 
i nefitëve (shih 2 Nefi 5:26) dhe më vonë i besoi 
atij fletët e vogla të Nefit (shih Jakobi 1:1–4). Si 
udhëheqës priftërie dhe mësues besnik, Jakobi punoi 
me zell për ta bindur popullin e tij që të besonte në 
Krisht (shih Jakobi 1:7). Ai mori zbulesa lidhur me 
Shpëtimtarin, pati shërbesa nga engjëj dhe dëgjoi 
zërin e Zotit (shih Jakobi 7:5) dhe pa Shëlbuesin e tij 
(shih 2 Nefi 11:2–3). Jakobi ishte babai i Enosit, të cilit 
ia besoi fletët para vdekjes së vet.

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Libri i Jakobit fillon afërsisht në vitin 544 pr.K., kur 
Nefi ia besoi fletët e vogla Jakobit. Ai përfundon afër 
fundit të jetës së Jakobit, kur ai ia kaloi fletët birit të 
tij, Enosit. Jakobi e shkroi këtë anal ndërsa jetonte në 
tokën e Nefit.

NJËSIA 9: DITA 3

Jakobi 1–2
Hyrje
Pas vdekjes së Nefit, nefitët filluan të “jepe[n] pak a 

shumë në praktika të liga” nën sundimin e një mbreti 

të ri (Jakobi 1:15). Dy vëllezërit më të vegjël të Nefit, 

Jakobi dhe Jozefi, qenë shuguruar nga Nefi si priftë-

rinj dhe mësues të popullit dhe ata punuan me zell 

për t’i bindur njerëzit që të pendoheshin dhe të vinin 

te Krishti. Jakobi iu bind urdhërimit të Nefit për t’i 

shënuar mësimet e shenjta, zbulesat dhe profecitë në 

fletët e vogla. I vërtetë ndaj përgjegjësisë së tij të dhënë 

hyjnisht, Jakobi i bëri thirrje popullit të tij për pendesë, 

duke i paralajmëruar për mëkatet e kryelartësisë, të 

dëshirës për pasuri dhe të imoralitetit seksual. Ai dha 

mësim rreth rreziqeve dhe pasojave të këtyre tri mëka-

teve mbizotëruese.

Jakobi 1:1–2:11
Jakobi i paralajmëron njerëzit rreth ligësisë së tyre
Merrni parasysh atë që do të thoshit në situatën vijue-

se: Një nga shokët apo shoqet tuaja në Kishë shfaq një 

qëndrim negativ ndaj udhëheqësve të vet të priftërisë 

dhe thotë: “Ata nuk duket të kenë lidhje me botën 

reale. Ata vazhdojnë të paralajmërojnë për zgjedhje që 

nuk janë aq të rëndësishme. Do të doja të mos harxho-

nin kaq shumë kohë duke na thënë të gjitha gjërat e 

këqija që duhet të shmangim. Ata duhet të flasin vetëm 

për gjërat pozitive.”

Mendoni se përse udhëheqësit e priftërisë ndonjëhe-

rë paralajmërojnë kundër mëkatit. Jakobi shënoi se, 

pas vdekjes së Nefit (shih Jakobi 1:9), njerëzit filluan 

të përfshihen në disa praktika të liga. Lexoni Jakobin 
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1:15–16 dhe përcaktoni se çfarë po bënin njerëzit që e 

shqetësoi Jakobin.

Ju mund të dëshironi ta rrethoni fjalën filloi te Jakobi 

1:15–16. Përse është bekim të kesh udhëheqës priftërie 

që na paralajmërojnë rreth problemeve kur ato fillojnë 

ose madje që përpara?  

Lexoni Jakobin 1:6–8 dhe përcaktoni se përse Jakobi 

dhe bashkudhëheqësit e tij po e këshillonin popullin e 

Nefit në lidhje me mëkatin. Përse mendoni që udhëhe-

qësit e priftërisë në familjen tuaj, si edhe udhëheqësit 

vendorë dhe të përgjithshëm të priftërisë, ju paralajmë-

rojnë rreth mëkatit dhe jua mësojnë ungjillin me kaq 

zell? Ju mund të dëshironi t’i shenjoni frazat te Jakobi 

1:7 që na mësojnë për të vërtetën vijuese: Udhëheqë-
sit e priftërisë punojnë me zell për të na ndihmuar 
të vijmë te Krishti.

Lexoni Jakobin 1:17–19 dhe kërkoni për ndonjë arsye 

shtesë se përse Jakobi dhe vëllai i tij, Jozefi, po punonin 

me kaq zell për ta mësuar popullin.

Çfarë mendoni se do të thotë të marrësh një “detyrë 

nga Zoti” (Jakobi 1:17)?  

Ju mund të dëshironi të shenjoni ndonjë frazë tjetër që 

ndihmon në mësimdhënien e parimit vijues: Udhë-
heqësit e priftërisë kanë një përgjegjësi të dhënë 
hyjnisht për të dhënë mësim fjalën e Perëndisë 
dhe për të paralajmëruar kundër mëkatit.

Përsiatni për një çast rreth arsyes se përse është e rën-

dësishme të kuptohet që udhëheqësit e Kishës mba-

hen përgjegjës për përpjekjet e tyre për të na mësuar 

atë çfarë Zoti dëshiron që ne ta dimë.

Ndërsa lexoni Jakobin 2:1–3, 6–7, 10–11, kërkoni fraza 

që tregojnë se si u ndje Jakobi rreth detyrës së tij të 

vështirë për t’i bërë thirrje popullit të tij për pendim.

1. Mendoni se çfarë ju mësojnë frazat vijuese rreth shty-
sës së Jakobit për ta plotësuar detyrën e tij të vështirë: 

“Unë, këtë ditë, jam i ngarkuar me shumë më tepër dëshirë dhe 
shqetësim për mirëqenien e shpirtrave tuaj” (Jakobi 2:3) dhe “[U]
në duhet të bëj sipas urdhërimeve të rrepta të Perëndisë” (Jakobi 
2:10). Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkrua-
ni përgjigje për pyetjet vijuese:
a. Kur e keni ndier dashurinë dhe shqetësimin e një udhëheqësi 
të priftërisë për ju?
b. Kur keni ndier që fjalët apo veprimet e një udhëheqësi të prif-
tërisë u frymëzuan nga Perëndia për t’ju ndihmuar?

Reflektoni sërish rreth situatës së paraqitur në fillim 

të mësimit. Mendoni rreth asaj se si do t’i përgjigjeshit 

shokut tuaj, bazuar në atë që keni studiuar sot.

Jakobi 2:12–21
Jakobi i qorton ashpër 
njerëzit e tij për kryelartësinë 
e tyre
Për t’ju ndihmuar të 

përgatiteni për studimin e 

asaj çfarë Zoti e urdhëroi 

Jakobin të jepte mësim, 

mendoni për bekimet që 

Zoti ju ka dhënë në fushat 

vijuese: familje, miqtë, 

udhëheqësit dhe mësuesit 

e Kishës, aftësitë artistike 

dhe muzikore, aftësitë 

sportive, talentet, arsimimi, 

mundësitë për t’u rritur, 

njohuria e ungjillit dhe të 

mirat materiale. Mendoni 

për mënyrat e tjera si Zoti 

ju ka bekuar.

Lexoni Jakobin 2:12–13 

dhe përcaktoni se çfarë po 

kërkonin nefitët. Vini re 

që Jakobi dha mësim se “dora e providencës” i kishte 

bekuar nefitët me pasuri. Kjo frazë i referohet Atit tonë 

në Qiell.

2. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta se përse është e rëndësishme për ju të kujtoni se 

Zoti ju ka dhënë bekimet dhe aftësitë që keni.

Nëse nuk jemi të kujdesshëm, ne mund ta lejojmë 

veten të ngrihemi në kryelartësi pasi marrim bekimet 

që kërkojmë, siç bënë nefitët. Në hapësirën e dhënë, 

shkruani atë çfarë mendoni se do të thotë të jeni “ngri-

tur në kryelartësinë e zemrave tuaja”.  

Siç shënohet te Jakobi 2:13, cilat tha Jakobi që ishin 

disa shkaqe të kryelartësisë së nefitëve?  

Mendoni për një person apo grup njerëzish të ditëve 

të sotme që i keqtrajtojnë, i shpërfillin ose i përndjekin 

të tjerët për shkak se “kanë marrë më me shumicë” se 

njerëzit që ata keqtrajtojnë (Jakobi 2:13). Për shembull, 

ngaqë disa njerëz kanë më shumë para, më shumë 

miq, më shumë aftësi sportive ose madje njohuri më 

të madhe për ungjillin se dikush tjetër, ata gabimisht 

mund të mendojnë se janë më të mirë se të tjerët ose 

madje t’i përndjekin ata. Përsiatni nëse ka pasur rast në 

jetën tuaj kur keni vepruar në mënyrë krenare.

Lexoni Jakobin 2:17–21 dhe shenjoni fraza që mund 

t’ju ndihmojnë ta mposhtni kryelartësinë.

Ndërsa studioni shkrimet e 
shenjta, është e rëndësishme 
të ndalni dhe të përsiatni mbi 
mënyrën se si mund të zba-
tohet një parim i veçantë në 
jetën tuaj. Mendoni rreth asaj 
se si do të vepronit nëse do ta 
kuptonit dhe jetonit një parim 
të dhënë mësim në shkrimet e 
shenjta. Në këtë rast, përsiatja 
rreth asaj se si do t’i përgjigje-
shit një shoku me një qëndrim 
negativ ndaj udhëheqësve të 
priftërisë, mund t’ju ndihmojë 
të kuptoni se përse udhëheqë-
sit tanë na paralajmërojnë për 
mëkatin.

Lidhja e Shkrimeve 
të Shenjta me Jetën 
Tonë të Përditshme
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 3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani dy ose më shumë fraza që gjetët te Jakobi 2:17–

21 dhe shpjegoni se si ato fraza mund t’ju ndihmojnë ta mposh-
tni kryelartësinë. Disa prej pyetjeve vijuese mund të jenë të 
dobishme të merren parasysh ndërsa e plotësoni këtë detyrë: 
 Çfarë mendoni se do të thotë të kërkosh mbretërinë e Perëndisë? 
Po të marrësh një shpresë në Krisht? Si do të ndikonin kërkimi i 
mbretërisë së Perëndisë dhe marrja e shpresës në Krisht në mëny-
rën se si i shikoni dhe i trajtoni të tjerët?

Përfytyroni sikur nëna, babai ose udhëheqësi juaj ju py-

etin se çfarë studiuat sot. Shënoni një parim nga Jakobi 

2:17–21 që mund ta përdorni për t’iu përgjigjur atyre.  

 

Një parim te Jakobi 2:17–21 është: Ne duhet të kër-
kojmë mbretërinë e Perëndisë përpara të gjitha 
interesave të tjera.

 4. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta, një mënyrë se si mund t’i përdorni bekimet dhe 

mundësitë që ju ka dhënë Zoti për të ndihmuar në ndërtimin e 
mbretërisë së Perëndisë dhe bekimin e jetës së të tjerëve.

Jakobi 2:22–30
Jakobi e qorton ashpër popullin e tij për imoralitet seksual
Thënia vijuese u përpilua nga Presidenti Ezra Taft Ben-

son. Gjeni dy fjalët që shkojnë në vendet bosh:

“Mëkati pllakosës i këtij brezi është - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ” (“Cleansing the Inner Vessel”, Ensign, 

maj 1986, f. 4; shikoni në fund të mësimit për përgji-

gjen e saktë).

Lexoni Jakobin 2:22–23, 28  dhe shenjoni frazat që 

përdori Jakobi për të përshkruar sa i rëndë është imo-

raliteti seksual. Mund të jetë e dobishme të kuptoni se 

fjala lavirësi u referohet mëkateve seksuale.

Plaku Riçard G. Skot, i Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi disa 

veprime që shkelin ligjin e dëlirësisë të 

Zotit: “Çfarëdolloj intimiteti seksual 

jashtë lidhjeve të martesës – dua të them 

çdo kontakt i qëllimshëm me pjesët e 

shenjta e personale të trupit të personit tjetër, me ose 

pa rroba – është një mëkat dhe është i ndaluar nga 

Perëndia. Është gjithashtu shkelje të nxitësh qëllimisht 

këto emocione brenda vetë trupit tuaj” (“Making the 

Right Choices”, Ensign, nëntor 1994, f. 38).

Veprimet homoseksuale dhe të shikuarit e pornografisë 

gjithashtu shkelin ligjin e dëlirësisë së Zotit.

Vini re se si nefitët u përpoqën t’i shfajësonin mëkatet 

e tyre, siç shënohet te Jakobi 2:23–24. Ndaluni një çast 

për të menduar rreth asaj se si njerëzit përpiqen ta 

shfajësojnë imoralitetin seksual sot.

Një nga mëkatet e nefitëve ishte praktikimi i paautori-

zuar i martesës me më shumë se një grua. Jakobi dha 

mësim urdhërimin e Zotit që një burrë duhet të mar-

tohet vetëm me një grua (shih Jakobi 2:27). Pasja e më 

shumë se një gruaje, pa autorizimin e Zotit nëpërmjet 

udhëheqësve të Tij të caktuar të priftërisë, është shem-

bull i një mëkati seksual. Në sytë e Perëndisë, mëkatet 

seksuale janë shumë të rënda (shih Alma 39:5).

Njerëzit e Zotit janë autorizuar të praktikojnë martesë 

me më shumë se një grua vetëm kur Zoti e urdhëron 

atë (Jakobi 2:30). Në kohë të caktuara në historinë e 

botës, Zoti i ka urdhëruar njerëzit e Tij të  praktikojnë 

martesë me më shumë se një grua. Për shembull, 

martesa me më shumë se një grua qe praktikuar në 

kohët e Dhiatës së Vjetër nga Abrahami dhe Sara 

(shih  Zanafilla 16:1–3; DeB 132:34–35, 37) dhe nga 

nipi i tyre  Jakobi (shih DeB 132:37) dhe ajo gjithashtu 

u praktikua për një kohë gjatë ditëve të hershme të 

Kishës së rivendosur, duke filluar me Profetin Jozef 

Smith (shih DeB 132:32–33, 53). Gjithsesi, Perëndia e 

urdhëroi profetin e Tij Uillford Udraf që t’i jepte fund 

praktikës së martesës me më shumë se një grua (shih 

Deklarata Zyrtare 1 te Doktrina e Besëlidhje).

Lexoni Jakobin 2:31–35 dhe shenjoni frazat që tregojnë 

disa prej pasojave negative të mëkatit seksual.

 5. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Sipas Jakobit, si ndikon imoraliteti seksual te familjet?
 b. Disa të rinj, mund të arsyetojnë se ata mund të jenë të pamo-
ralshëm seksualisht ngaqë nuk janë të martuar dhe, si rrjedhim, 
nuk janë të pandershëm ndaj bashkëshortit/es dhe nuk kanë 
 fëmijë. Si mund të ndikojë imoraliteti te një adoleshent/e dhe 
 familja e tij apo e saj?
 c. Përse mendoni se Zoti imoralitetin e quan që është mëkat 
kaq i rëndë?

Përsëritni fillimin e Jakobit 2:28 dhe shenjoni se në çfa-

rë kënaqet Zoti. (Vini re se, megjithëse Jakobi në këtë 

varg përmendi në mënyrë të veçantë gratë, është po aq 

e vërtetë që Zoti kënaqet në dëlirësinë e burrave.) Ky 

varg na mëson parimin: Zoti kënaqet në dëlirësi.

Bazuar tek ajo çfarë keni mësuar sot, gjykoni se përse 

Zoti kënaqet në dëlirësinë e fëmijëve të Tij. Mendoni 

për familjen tuaj, si edhe për familjen që shpresoni 

të keni në të ardhmen. Si do t’ju bekojë ju dhe ata, të 

jetuarit në përputhje me ligjin e dëlirësisë së Zotit? 

Përsiatni se si zgjedhjet që po bëni për të qenë të dëlirë 

dhe të pastër, e kënaqin Zotin.

Ju mund të mbeteni të pastër. Nëse ju tashmë keni më-

katuar kundër ligjit të dëlirësisë, ju mund të pendoheni 

dhe të bëheni të pastër përmes Shlyerjes së Jezu Krish-

tit. Kërkoni udhëheqjen e Shpirtit të Shenjtë ndërsa 



92

mendoni për një ose më shumë mënyra se si mund ta 

ruani më mirë veten nga thyerja e ligjit të dëlirësisë. 

Nëse keni kryer ndonjë shkelje seksuale, bëni çfarëdo 

që është e nevojshme, përfshirë takimin me peshkopin 

apo presidentin tuaj të degës, për të rrëfyer atë çfarë 

keni bërë në kundërshtim me ligjin e dëlirësisë të Zotit.

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Jakobin 1–2 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
Përgjigjja për fjalët që mungonin te citati në fillim të 

këtij mësimi: Presidenti Benson tha: “Mëkati pllakosës 

i këtij brezi është imoraliteti seksual”.

NJËSIA 9: DITA 4

Jakobi 3–4
Hyrje
Jakobi 3 përmban përfundimin e një predikimi që Ja-

kobi u mbajti njerëzve të tij. Në këtë përfundim, Jakobi 

shkurtimisht tha fjalë ngushëllimi dhe premtimi për të 

kulluarit në zemër. Ai gjithashtu i qortoi kryelartët dhe 

njerëzit e papërkorë mes popullit të tij, duke i paralaj-

mëruar për pasojat nëse nuk pendoheshin. Jakobi 4 

përmban fjalë të cilat Jakobi qe i frymëzuar t’i shkru-

ante për njerëzit që një ditë do ta lexonin analin e tij. 

Ai dëshmoi për Shlyerjen e Jezu Krishtit dhe i këshilloi 

lexuesit e tij që ta pajtonin (kthenin në harmoni) veten 

me Perëndinë, Atin, nëpërmjet Shlyerjes. Me një zë 

paralajmërues, ai tregoi për judenj që do ta hidhnin 

poshtë Jezu Krishtin dhe qartësinë e ungjillit të Tij.

Jakobi 3
Jakobi u jep zemër të kulluarve në zemër dhe i nxit të tjerët 
të pendohen
Mendoni se çfarë këshille mund t’i jepni një të riu ose 

të reje në situatat vijuese:

• Një e re që po përpiqet të jetojë në drejtësi, po vuan 

ngaqë babai i saj është i varur nga alkooli.

• Një i ri që po bën gjithçka mundet për ta jetuar un-

gjillin, po has vështirësi për shkak të shkurorëzimit 

të prindërve të tij.

• Një e re përpiqet me zell ta dojë familjen e saj, por 

has vështirësi në shtëpi për shkak të egoizmit dhe të 

veprimeve shpërfillëse të motrës së saj.

Përsiatni për një rast kur patët sprova megjithëse po 

përpiqeshit të jetonit me drejtësi. Jakobi na mësoi se 

çfarë të bëjmë në këto situata. Lexoni fjalinë e parë 

të Jakobit 3:1 dhe përcaktoni se kujt iu drejtua së pari 

Jakobi te kapitulli 3.

Jakobi tha se, për shkak të kryelartësisë dhe të imo-

ralitetit të të tjerëve (kundër të cilave i kishte paralaj-

mëruar më parë, siç shënohet te Jakobi 2), të kulluarit 

në zemër kishin vuajtur. Lexoni Jakobin 3:1–2 dhe 

plotësoni tabelën vijuese:

Çfarë i këshilloi Jakobi  
që të bënin të kulluarit  
në zemër?

Çfarë u premton Perëndia 
të kulluarve në zemër?

 1. Këqyrni përgjigjet tuaja në kolonën e parë. Për t’ju ndih-
muar ta shqyrtoni më tej këtë parim, përgjigjiuni dy prej py-

etjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
 a. Si mendoni që një i ri mund të “shiko[jë] te Perëndia me for-
tësi të mendjes”?
 b. Çfarë mendoni se do të thotë t’i lutesh Perëndisë “me besim 
të jashtëzakonshëm” gjatë një kohe sprove?
 c. Çfarë mendoni se mund të bëjë një i ri për të “[marrë] fjalën 
e këndshme të Perëndisë”?

 2. Rishikoni përgjigjet tuaja në kolonën e dytë. Këto var-
gje na mësojnë që Perëndia do t’i ngushëllojë të kullu-

arit në zemër në pikëllimet e tyre. Për t’ju ndihmuar ta 
shqyrtoni më tej këtë parim, përgjigjiuni njërës ose më shumë prej 
pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
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a. Si ju ka ngushëlluar Perëndia në pikëllimet tuaja ndërsa jeni 
përpjekur ta ndiqni Atë?
b. Si ju ka ndihmuar lutja “me besim të jashtëzakonshëm” gjatë 
një kohe sprove?
c. Kur ju ka ndihmuar marrja e fjalës së Perëndisë që të ndieni 
dashurinë e Tij?

Pasi u foli të kulluarve në zemër, Jakobi iu drejtua atyre 

që nuk ishin të kulluar në zemër. Lexoni Jakobin 3:3–4, 

10–12 dhe përcaktoni se çfarë i nxiti Jakobi që të bënin 

këta njerëz. Mund të jetë e dobishme të dini që fraza 

“ngrini aftësitë” do të thotë të përdorim aftësitë dhe 

emocionet tona dhe fjalët lavirësi dhe dhënie pas epshe-

ve u referohen mëkateve seksuale dhe epshit.

Te Jakobi 3:3–4, 10–12, ne lexojmë edhe paralajmëri-

met e Jakobit për atë çfarë do të ndodhte nëse populli i 

tij nuk do të pendohej. Pasi t’i studioni këto vargje, 

rrethoni frazat që përshkruajnë pasojat vijuese: 

a) Lamanitët do t’i shkatërronin ata. b) Shembulli i tyre 

do t’i çonte fëmijët e tyre në shkatërrim. c) Ata do të 

përjetonin vdekjen e dytë, ose me fjalë të tjera, një 

ndarje nga Perëndia.

Merrni parasysh për një 

çast se si paralajmërimi 

i Jakobit mund të quhet 

bekim i madh për popu-

llin e tij.

Siç shënohet te  Jakobi 

3:5–7, Jakobi shpalli 

me guxim se lamanitët 

ishin “më të drejtë” sesa 

nefitët ngaqë “bashkë-

shortët e tyre i [donin] 

bashkëshortet e tyre dhe 

bashkëshortet e tyre i 

[donin] bashkëshortët e 

tyre; dhe bashkëshortët 

e tyre dhe bashkëshortet 

e tyre i [donin] fëmijët 

e tyre”. Nefitët duhej të 

pendoheshin për të gjitha 

mëkatet e tyre, veçanë-

risht ato që çonin në më 

pak dashuri dhe mirëbe-

sim në familjet e tyre.

Përsiatni Jakobin 3:11–12 dhe përmblidheni mesazhin 

me fjalët tuaja vetjake.  

Gjeni një çast për të menduar rreth tundimeve që has-

ni dhe çfarë pasojash të tmerrshme shmangni ndërsa 

pendoheni për veprimet tuaja të gabuara.

Për t’i përmbledhur shkrimet 
e shenjta me fjalët tuaja vet-
jake, përpiquni të kuptoni atë 
çfarë na mësojnë shkrimet e 
shenjta dhe pastaj mendoni 
për mesazhin, thuajeni ose 
shkruajeni atë në një mënyrë 
që ka domethënie për ju. 
Bërja e kësaj mund t’ju ndih-
mojë të zbatoni të vërteta nga 
shkrimet e shenjta në jetën 
tuaj. Pasi të përmblidhni një 
varg apo vargjet, rilexojini 
ato që të siguroheni se për-
mbledhja juaj i qëndron pikës 
kryesore të vargut apo të 
vargjeve.

Përmbledhja e 
Shkrimeve të Shenjta 
me Fjalët Tuaja Vetjake

Jakobi 4
Jakobi i nxit njerëzit e tij të marrin shpresë që ata mund të 
kthehen në praninë e Perëndisë
Për t’u përgatitur që të studioni Jakobin 4, ngrijeni sti-

lolapsin apo lapsin tuaj të paktën 60 centimetra ose një 

metër mbi manualin tuaj dhe përpiquni ta lëshoni në 

mënyrë që të godasë qendrën e objektivit – “shenjës”. 

Ju mund të dëshironi ta provoni atë disa herë. Men-

doni se sa më pak të efektshme do të ishin përpjekjet 

tuaja nëse do të shikonit diku tjetër nga objektivi. Sa 

të zotë mendoni se do të ishin njerëzit në hedhjen e 

shigjetave nëse nuk do ta shikonin kurrë objektivin 

apo shenjën, ndërsa e lëshojnë [shigjetën] ose nëse do 

të shikonin tek ajo që ndodhet përtej shenjës? Lexoni 

Jakobin 4:14 dhe përcaktoni karakteristikat e popullit 

që Jakobi profetizoi se do të shikonte “përtej shenjës”.

Ju mund të dëshironi të shkruani në shkrimet tuaja të 

shenjta pranë Jakobit 4:14 se “shenja është Krishti” 

(Neal A. Maxwell, “Jesus of Nazareth, Savior and 

King”, Ensign, maj 1976, f. 26). Në mënyrë të ngjashme, 

Pali dha mësim: “Po rend drejt synimit, drejt çmimit të 

thirrjes së lartme të Perëndisë në Krishtin Jezus” 

(Filipianëve 3:14).

Profeti Jakobi po u referohej judenjve që e keqkuptonin 

ligjin e Moisiut dhe qëllimin e tij për t’i çuar te Shpë-

timtari. Shumë prej judenjve po kërkonin një lloj tjetër 

çlirimi nga ai që Jezusi, Mesia, iu ofroi – ata po kërko-

nin çlirim nga sundimi dhe zgjedha e huaj.

3. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

a. Çfarë mendoni se do të thotë të shikosh përtej shenjës (Jezu 
Krishtit)?
b. Çfarë qëndrimesh dhe veprimesh të renditura te Jakobi 4:14 i 
verbuan judenjtë dhe i penguan ata ta pranonin Jezu Krishtin?
c. Cilët mund të jenë disa shembuj të shikimit përtej shenjës, 
ose të dështimit për t’u përqendruar te Shpëtimtari, sot?

Jakobi dëshironte që ata që do ta lexonin analin e tij, të 

kishin një qëndrim tërësisht të ndryshëm nga qëndrimi 

i judenjve që nuk e vunë re shenjën. Lexoni Jakobin 4:4 
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dhe përcaktoni se çfarë dëshironte Jakobi që të dinin 

të gjithë ata që do ta lexonin analin e tij. Lexoni edhe 

Jakobin 4:12 dhe shenjoni frazën “pse të mos flasim 

për shlyerjen e Krishtit”. Siç shënohet te Jakobi 4:4–12, 

Jakobi dha disa arsye përse ai besonte te Jezu Krishti 

dhe përse ndiente se ishte e rëndësishme t’u bënte të 

ditur të tjerëve për Shlyerjen.

4. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta referencën vijuese të shkrimit të shenjtë dhe pas-

taj shkruani përmbledhje të shkurtra të asaj që Jakobi dha mësim 
për Jezu Krishtin ose Shlyerjen te secila referencë:
a. Jakobi 4:4–6
b. Jakobi 4:7–8
c. Jakobi 4:9–10
d. Jakobi 4:11

Çfarë fjalësh ose frazash te Jakobi 4:4–6 tregojnë se 

populli i Jakobit e kuptonte natyrën e Kreut- Perëndi?

Mund të jetë e dobishme të dini se të qenit “të 

paraqit[ur] si frytet e para të Krishtit te Perëndia” (Ja-

kobi 4:11) i referohet të qëndruarit përpara Perëndisë 

të denjë për të hyrë në mbretërinë çelestiale. Gjithash-

tu, është e rëndësishme të kuptoni se, nëse do të kemi 

“një shpresë të lavdisë së [Shpëtimtarit]” (Jakobi 4:4), 

ne duhet të besojmë që Jezu Krishti ka siguruar udhën 

për ne, për t’u shëlbuar nga mëkatet tona dhe për t’u 

ringjallur në mënyrë që të mund të kthehemi në prani-

në e Atit Qiellor.

Vreshti është pjesë toke e përdorur për të mbjellë hardhi dhe pemë ulliri. Pemët e ullirit ishin jashtëzakonisht të çmueshme në Izraelin e lashtë. 
Ullinjtë përdoreshin për ushqim dhe vaji i ullirit përdorej për gatim, mjekim dhe si lëndë djegëse për llambat. Sidoqoftë, pemët e ullirit kërkonin 
shumë kujdes dhe punë për t’i ndihmuar të prodhonin fryt të mirë.

Një e vërtetë që mund të mësojmë te Jakobi 4, është 

kjo: Nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit, ne mund 
të mbushemi me shpresë dhe ta pajtojmë veten me 
Perëndinë.

5. Shkruani përgjigje të shkurtra për sa vijon në ditarin 
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Përsëritni të vërtetat rreth Jezu Krishtit që studiuat te Jakobi 
4:4–12 dhe zgjidhni njërën që ju shtyn në mënyrë të veçantë që 
të dëshironi të flisni rreth Shlyerjes. Shkruajeni atë të vërtetë dhe 
shpjegoni se përse e zgjodhët atë.
b. Çfarë arsyesh të tjera vetjake ju shtyjnë të dëshironi të flisni 
për Jezu Krishtin dhe Shlyerjen?

Ndërsa përfundoni këtë mësim, përsiatni se përse jeni 

mirënjohës për Shpëtimtarin. Merrni parasysh t’ia 

tregoni arsyet tuaja një anëtari të familjes ose shoku të 

ngushtë.

6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Jakobin 3–4 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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NJËSIA 10: DITA 1

Jakobi 5–6
Hyrje
Jakobi 5 përmban alegorinë e pemëve të ullirit të butë 

dhe të egër, e cila fillimisht u dha nga një profet i quajtur 

Zenos. Jakobi e përdori këtë alegori për të dhënë mësim 

se Zoti punon gjithmonë për t’i sjellë shpëtim popullit të 

besëlidhjes së Tij, edhe kur ata largohen nga Ai. Alegoria 

tregon se Zoti i shpërndau nëpër tokë pjesë të shtëpisë 

së Izraelit – popullin e besëlidhjes së Tij – dhe se Ai do 

ta mbledhë popullin e Tij në ditët e fundit. Alegoria gjen 

zbatim të posaçëm dhe vetjak për ne sot si anëtarë të 

shtëpisë së Izraelit dhe shërbëtorë të Zotit. Te Jakobi 6, 

Jakobi theksoi mëshirën dhe drejtësinë e Zotit ndërsa e 

nxiti popullin e tij – dhe neve – të pendoheshim.

Jakobi 5:1–12
Jakobi citon Zenosin, që e krahasoi shtëpinë e Izraelit me 
një pemë ulliri të butë
A dini për ndonjë shok ose njeri të dashur që e ka vënë 

në pikëpyetje dashurinë e Perëndisë për të, veçanërisht 

gjatë një kohe sprove kur personi mund të jetë larguar 

nga Ai? Shqyrtoni shembujt vijues:

• Një i ri mbajtës priftërie krijon një zakon mëkatar. Ai 

beson se të tjerët mund të falen, por dyshon që Zoti 

do ta pranojë pendimin e tij.

• Një e re shkel një urdhërim. Ajo ndien faj, ndihet 

jashtëzakonisht keq për veten dhe vë në dyshim 

nëse Zoti e do ende atë.

Jakobi profetizoi se judenjtë do ta hidhnin poshtë Jezu 

Krishtin (shih Jakobi 4:15). Ai gjithashtu profetizoi se 

Jezu Krishti do të vazhdonte të punonte për shpëtimin 

e popullit të Tij edhe pasi ata ta kishin hedhur posh-

të Atë. Për ta ilustruar këtë të vërtetë, Jakobi citoi një 

alegori të dhënë nga një profet i quajtur Zenos (shih 

Jakobi 5:1). Një alegori, ashtu si një shëmbëlltyrë, është 

një histori që përdor personazhe, objekte dhe veprime 

simbolike për të dhënë mësim të vërteta. Ndërsa studi-

oni Jakobin 5, merrni parasysh se si Zoti përherë ju jep 

një dorë edhe kur keni mëkatuar.

Lexoni Jakobin 5:2 dhe shenjoni në shkrimet tuaja të 

shenjta se kujt ia drejtoi këtë mësim Zenosi.

Ngaqë keni bërë besëlidhje me Zotin përmes pagë-

zimit, ju jeni anëtar i shtëpisë së Izraelit. Historia e 

treguar te Jakobi 5 gjen zbatim për ju. Lexoni Jakobin 

5:3 dhe shenjoni atë çfarë përdori Zenosi tek alegoria 

e tij për të paraqitur shtëpinë e Izraelit. Shenjoni edhe 

atë çfarë filloi t’i ndodhte pemës së ullirit të butë.

Vini re që shënimi d në fund të faqes te Jakobi 5:3 tre-

gon se kalbja e pemës përfaqëson braktisjen. Braktisja 

ndodh kur individët ose grupet e njerëzve largohen 

nga Zoti dhe ungjilli i Tij.

Tabela vijuese rendit simbolet që na ndihmojnë të 

rrokim kuptimin e alegorisë së Zenosit. Janë renditur 

edhe vargjet ku këto simbole shfaqen së pari. Shenjojini 

këto simbole në shkrimet tuaja të shenjta. Ju gjithash-

tu mund të dëshironi ta shkruani kuptimin e disa prej 

simboleve në anë të faqes të shkrimeve tuaja të shenjta.

Jakobi 5: Alegoria e Pemëve të Ullirit të Butë dhe të Egër

Simboli Kuptimi

Pemë e ullirit të butë 
(vargu 3)

Shtëpia e Izraelit, populli i 
besëlidhjes së Perëndisë

Vreshti (vargu 3) Bota

Kalbja (vargu 3) Mëkati dhe braktisja

Pronari i vreshtit (vargu 4) Jezu Krishti

Krasitja, gërmimi dhe 
ushqimi (vargu 4)

Përpjekjet e Zotit për të na 
ndihmuar të jemi të drejtë dhe 
të japim vepra të mira

Degët (vargu 6) Grupe njerëzish

Pemë e ullirit të egër 
(vargu 7)

Johebrenjtë – ata që nuk kanë 
bërë besëlidhje me Zotin. Më 
tej në alegori, pemët natyrale të 
ullirit, që përfaqësojnë pjesë të 
shtëpisë së Izraelit në braktisje, 
përshkruhen gjithashtu si të 
“egra”.

Këputja dhe shartimi i 
degëve (vargjet 7–8)

Shpërndarja dhe mbledhja 
e popullit të besëlidhjes së 
Zotit. Përveç kësaj, shartimi 
i degëve të ullirit të egër 
në pemën e ullirit të butë 
përfaqëson kthimin në besim të 
johebrenjve, të cilët bëhen pjesë 
e popullit të besëlidhjes së Zotit 
nëpërmjet pagëzimit.

Djegia e degëve (vargu 7) Gjykimet e Perëndisë për të ligjtë

Fryti (vargu 8) Jeta ose veprat e njerëzve

Rrënjët e pemës së ullirit 
të butë (vargu 11)

Besëlidhjet që Zoti bën me ata 
që e ndjekin Atë. Rrënjët mund 
të përfaqësojnë edhe individë me 
të cilët Zoti është besëlidhur së 
lashti, të tillë si Abrahami, Isaku 
dhe Jakobi (shih Jakobi 6:4).
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Lexoni Jakobin 5:4–6 dhe shenjoni atë çfarë bëri në fi-

llim pronari i vreshtit për ta shpëtuar pemën e ullirit të 

butë. Shikoni tabelën më sipër dhe pikasni se cili është 

pronari i vreshtit dhe çfarë përfaqësojnë veprimet e Tij 

të krasitjes, gërmimit dhe ushqimit.

Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi se për 

çfarë e ka fjalën alegoria. Ndërsa lexoni 

shpjegimin e tij, nënvizoni atë që ai na 

mëson që është kuptimi më i thellë i kësaj 

alegorie.

“Kjo alegori siç tregohet nga Jakobi, është synuar qysh 

në fillim të jetë për Krishtin [Pronarin e vreshtit]. . . .

Ndërkohë që Zoti i vreshtit dhe punëtorët e tij përpi-

qen të ndihmojnë, krasitin, pastrojnë dhe me mënyra 

të tjera t’i bëjnë frytdhënëse pemët e tyre në atë që 

përbën një skicë historike në një kapitull të shpër-

ndarjes dhe të mbledhjes së Izraelit, domethënia më e 

thellë e Shlyerjes i përforcon dhe sundon [fund e krye] 

punët e tyre” (Christ and the New Covenant: The Messia-

nic Message of the Book of Mormon [1997], f. 165).

Ndonëse Jakobi 5 duket se është rreth pemëve të ulli-

rit, kjo alegori është rreth popullit që është larguar nga 

Zoti në mëkat dhe përpjekjeve të Zotit për ta ndihmuar 

të kthehet tek Ai. Ky kapitull na mëson që Zoti na do 
dhe përpiqet me zell për shpëtimin tonë. Ndërsa 

vazhdoni ta studioni alegorinë, kërkoni fakte për këtë 

të vërtetë duke i kushtuar vëmendje të madhe ndjenja-

ve të Zotit për Izraelin – pemën e ullirit të butë – dhe 

përpjekjeve të Tij të palodhshme për ta shpëtuar atë. 

Për shembull, lexoni Jakobin 5:7 dhe përsiatni mbi 

frazën: “Më hidhëron që ta humb këtë pemë”. Çfarë 

ndjenjash mendoni se shprehu Zoti këtu dhe përse?  

Lexojeni sërish frazën dhe këtë herë përfshini emrin tuaj 

në vend të [frazës] “këtë 

pemë”: “Më hidhëron që 

ta humb [emri juaj]”. 

Duke përfshirë emrin tuaj 

nëpër gjithë Jakobin 5 në 

vendet që janë kuptim-

plote dhe të përshtat-

shme, do të jeni në 

gjendje ta lidhni alegorinë 

me veten dhe të mësoni 

më shumë për shqetësi-

min e Zotit për ju.

Lexoni Jakobin 5:7–11 

dhe shikoni atë çfarë bëri 

më pas Zoti i vreshtit 

për ta shpëtuar pemën e 

ullirit të butë.

Ju mund të përfshini edhe 
fjalën unë ose mua [meje] 
në vende të përshtatshme në 
shkrimet e shenjta. Kjo prak-
tikë mund t’ju ndihmojë të 
përfshiheni në studim kuptim-
plotë të shkrimeve të shenjta 
dhe të shihni se si fragmente 
të caktuara mund të kenë të 
bëjnë me ju.

Zëvendësimi me 
Emrin Tuaj në Vargjet 
që Studioni

Në procesin e shartimit, degë të gjalla e të shëndetshme priten nga 
pema dhe përfshihen në trungun e një peme tjetër që të rriten.

1. Duke përdorur kuptimin e simboleve në tabelë, shkru-
ani një shpjegim në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve 

të shenjta lidhur me atë çfarë bënë Zoti i vreshtit dhe shërbëtorët 
e Tij te Jakobi 5:7–11 që të përpiqeshin t’i shpëtonin fëmijët e 
Atit Qiellor.

Zoti merr njerëz që nuk janë të shtëpisë së Izraelit dhe 

i sharton tek Izraeli, duke i bërë pjesë të popullit të be-

sëlidhjes së Tij. Për ta shpëtuar shtëpinë e Izraelit, Ai i 

këput degët (njerëzit) më të ligj dhe i shkatërron.

Lexoni Jakobin 5:13–14 dhe gjeni se çfarë bëri Zoti me 

degët e reja e të njoma nga pema e ullirit të butë të 

përmendura te vargu 6. Ju mund të dëshironi të shkru-

ani në anë të faqes suaj që më të veçuara do të thotë më 

të largëta ose më pak të dukshme.

2. Duke përdorur kuptimet e simboleve në tabelë, shpje-
goni në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta se 

si familja e Lehit mund të krahasohet me një degë të re e të njo-
më që u fsheh në pjesën më të largët të vreshtit.

Presidenti Jozef Filding Smith shpjegoi se shërbëtorët e 

Zotit “morën disa prej degëve dhe i shartuan tek të gji-

tha pemët e ullirit të egër. Kush ishin pemët e ullirit të 

egër? Johebrenjtë. Dhe kështu Zoti i dërgoi shërbëtorët 

e Tij në të gjitha anët e vreshtit të Tij, që është bota, dhe 

mbolli këto degë të pemës. . . .

Tani në atë shëmbëlltyrë, pema e ullirit 

është Shtëpia e Izraelit. . . . Në tokën e saj 

mëmë ajo filloi të vdesë. Kështu që Zoti 

mori degë si nefitët, fiset e humbura dhe si 

të tjerë që Zoti i largoi për të cilët nuk dimë 

asgjë, në anë të tjera të tokës. Ai i mbolli 

kudo nëpër gjithë vreshtin e Tij, që është bota. Pa dyshim 

Ai i dërgoi disa nga këto degë në Japoni, në Kore, në 

Kinë. Nuk ka dyshim për atë, pasi Ai i dërgoi anekënd 

botës” (Answers to Gospel Questions, përmb. Joseph 

Fielding Smith Jr., vëll. 5 [1957–1966], 4:204–205).
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Presidenti Smith gjithashtu dha mësim se “interpretimi 

i kësaj shëmbëlltyre . . . është historia e shpërndarjes së 

Izraelit dhe e përzierjes së gjakut të Izraelit me pemët 

e ullirit të egër, apo popujt johebrenj, në të gjitha anët 

e botës. Prandaj ne gjejmë në Kinë, Japoni, Indi dhe në 

të gjitha vendet e tjera, të cilat banohen nga johebrenj-

të, që gjaku i Izraelit u shpërnda, ose u ‘shartua’, mes 

tyre” (Answers to Gospel Questions, 4:40–41).

Jakobi 5:15–77
Zoti i vreshtit dhe shërbëtorët e tij punojnë për të ndihmuar 
që vreshti të prodhojë fryt të mirë
Shumë prej vargjeve te Jakobi 5 përshkruajnë periudha 

kohore dhe ngjarje të ndryshme rreth shpërndarjes së 

pjesëve të ndryshme të shtëpisë së Izraelit anembanë 

botës dhe punës së Shpëtimtarit për t’i mbledhur. Ka-

pitulli mbyllet me Mijëvjeçarin dhe pastrimin përfun-

dimtar të tokës.

Për të vënë në dukje shqetësimin e Zotit për pemët e 

vreshtit të Tij dhe përpjekjet e Tij të vazhdueshme për 

t’i shpëtuar ato, Zenosi përsëriti disa fraza të rën-

dësishme nëpër alegorinë e tij. Lexoni Jakobin 5:20, 

23–25, 28, 31 dhe shenjoni çdo herë që Zoti përmend 

përpjekjet e Tij për t’i ushqyer pemët e vreshtit të Tij.

Pavarësisht përpjekjeve të Zotit dhe shërbëtorit të Tij 

për të ndihmuar që vreshti të prodhonte fryt të mirë, 

përfundimisht i gjithë fryti i vreshtit u bë i prishur 

(shih Jakobi 5:39). Lexoni Jakobin 5:41–42, 46–47 dhe 

shenjoni frazat në shkrimet tuaja të shenjta që tregoj-

në dashurinë, shqetësimin ose dhimbjen e Zotit për 

vreshtin e Tij.

Ngaqë pemët po prodhonin fryt të lig pavarësisht gjith-

çkaje që Ai kishte bërë, Zoti i vreshtit mendoi t’i priste të 

gjitha pemët (shih Jakobi 5:49). Lexoni Jakobin 5:50–51. 

Pjesa e mbetur e Jakobit 5 përfaqëson përpjekjet e Zotit 

dhe të shërbëtorëve të Tij për t’i shpëtuar ata që jetojnë 

në ditët e fundit. Ai e mbledh popullin e Tij dhe i ushqen 

[edhe] një herë të fundit (shih Jakobi 5:52–77).

Presidenti Jozef Filding Smith dha mësim që mbledhja 

e Izraelit e përshkruar te Jakobi 5 po ndodh tani: “Në 

këto ditë të mbledhjes, Zoti po përmbush qëllimet e Tij 

dhe po i thërret sërish në tufën e Bariut të Vërtetë, fë-

mijët e Abrahamit” (Answers to Gospel Questions, 4:41).

 3. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta se çfarë keni mësuar nga Jakobi 5 rreth dashurisë së 

Zotit për ju. Shënoni një shembull të mënyrës se si e keni parë da-
shurinë e Tij të shfaqet në jetën tuaj ose në jetën e dikujt që njihni.

Jakobi 6
Jakobi jep mësim për mëshirën dhe drejtësinë e Zotit dhe 
na fton të pendohemi
Jakobi 6 përmban një përmbledhje nga Jakobi të gjëra-

ve të rëndësishme nga alegoria e pemëve të ullirit. Le-

xoni Jakobin 6:4–6 dhe shikoni atë çfarë theksoi Jakobi 

rreth natyrës së Perëndisë. Çfarë fjale do të përdornit 

për ta përmbledhur atë çfarë Jakobi dëshironte që të 

mësojmë rreth Perëndisë?   

 

Jakobi e mbylli mesazhin e tij te Jakobi 6:7–13 duke 

dëshmuar se ne jemi të urtë [kur] përgatitemi tani 
për gjykimin duke u penduar dhe duke marrë 
mëshirën e Zotit.

 4. Përsëritni Jakobin 6:5. Vini re se Jakobi na nxiti: “[Q]
ëndroni besnikë te Perëndia, sikurse ai qëndron besnik 

te ju”. Të qëndrosh do të thotë të kapesh me ngulm ose të 
mbështetesh. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të 
 studimit të shkrimeve të shenjta:
 a. Çfarë mësuat nga alegoria e pemëve të ullirit që ilustron më-
nyrën se si Perëndia qëndron [besnik] te ju ose ju mbështet ju?
 b. Çfarë mund të bëni për të qëndruar besnik më me vendosmë-
ri te Perëndia siç Ai qëndron besnik te ju?

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Jakobin 5–6 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 10: DITA 2

Jakobi 7
Hyrje
Jakobi u mbështet në dëshminë e tij dhe te Zoti për të 

mposhtur idetë dhe argumentet e rreme të Sheremit, 

një anti- Krisht. Anti- Krisht është dikush që e kundër-

shton fuqishëm ose gjallërisht Krishtin dhe përpiqet të 

shkatërrojë besimin e njerëzve të tjerë tek Ai, te kisha e 

Tij e vërtetë, tek ungjilli i Tij, ose te plani i shpëtimit.

Për të ndaluar përpjekjet e Sheremit, Jakobi mori forcë 

nga përvojat e kaluara që e kishin rritur besimin e tij 
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në Jezu Krisht. Ai u mbështet gjithashtu tek udhëzi-

mi nga Shpirti i Shenjtë, njohuria e tij nga shkrimet e 

shenjta dhe fjalët e profetëve dhe te dëshmia e tij për 

Jezu Krishtin. Kur Sheremi kërkoi një shenjë që do të 

provonte se fjalët e Jakobit ishin të vërteta, ai u që-

llua nga Perëndia. Jakobi e përfundoi analin e tij duke 

përshkruar se si nefitët besonin te Zoti ndërsa forconin 

veten kundër lamanitëve. Përpara se të vdiste, Jakobi ia 

besoi fletët e vogla të birit, Enosit.

Jakobi 7:1–14
Jakobi mbështetet te Zoti ndërsa përballet me Sheremin, 
një anti- Krisht
Plaku Robert D. Hejls, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, dha mësim: “Një nga provat më të mëdha 

në jetën e vdekshme është kur besimi ynë vihet në 

dyshim apo kritikohet. Në momente të tilla ne mund 

të duam të përgjigjemi në mënyrë agresive. . . . Por këto 

janë raste të rëndësishme për t’u tërhequr, për t’u lutur 

dhe për të ndjekur shembullin e Shpëtimtarit. Kujtoni 

që Vetë Jezusi u përbuz dhe u flak nga bota. . . . Kur ne 

u përgjigjemi akuzuesve tanë siç bëri Shpëtimtari, ne jo 

vetëm bëhemi më shumë si Krishti, ne i ftojmë të tjerët 

të ndiejnë dashurinë e Tij dhe ta ndjekin Atë gjithash-

tu” (“Kuraja e Krishterë: Çmimi i Qenies Dishepull”, 

Ensign ose Liahona, nëntor 2008, f. 72).

Mendoni për një rast kur bindjet tuaja fetare u vunë në 

dyshim ose u kritikuan. Ndërsa studioni Jakobin 7 ju 

do të mësoni se si Jakobi kaloi një përvojë ku besimi i 

tij u kritikua nga një njeri i quajtur Sherem dhe se si ai 

iu përgjigj me sukses kësaj sfide.

Lexoni Jakobin 7:1–5 dhe kërkoni fjalë e fraza që 

tregojnë: 1) çfarë po përpiqej të bënte Sheremi dhe 

2) se si u përpoq të plotësonte qëllimet e tij. Ju mund të 

dëshironi t’i shenjoni këto në shkrimet tuaja të shenjta.

Sipas Jakobit 7:3, çfarë ndikimi pati Sheremi te njerë-

zit?   

 

 1. Vini re te Jakobi 7:4 që Sheremi “ishte i mësuar” dhe 
kishte “shumë fuqi të fjalës”. Shkruani në ditarin tuaj të 

studimit të shkrimeve të shenjta se përse ndonjëherë është e 
vështirë ta mbroni besimin tuaj kundër një personi si Sheremi.

Mbani mend se jo të gjithë njerëzit që e vënë në dy-

shim ose e kritikojnë besimin tonë, kanë domosdosh-

mërisht të njëjtat shtysa si Sheremi. Ndërsa disa njerëz 

si Sheremi me qëllim përpiqen ta shkatërrojnë besimin, 

të tjerë mund ta vënë në dyshim besimin tonë ngaqë 

janë kureshtarë, apo ngaqë kanë qenë të keqinformuar 

lidhur me bindjet tona fetare.

Ndërsa lexoni Jakobin 7:5–14, përsiatni se si do t’i 

përgjigjeshit një personi si Sheremi. Ndërsa studioni 

përgjigjen e Jakobit, do të shihni se, kur mbështetemi 
te Zoti, ne mund t’i mposhtim sprovat ndaj besimit 
tonë. Ju mund të dëshironi ta shkruani këtë parim në 

anë të faqes të shkrimeve tuaja të shenjta pranë këtyre 

vargjeve. Kërkoni mënyrat se si Jakobi e shfaqi këtë 

parim në përplasjen e tij me Sheremin.

Tek tabela vijuese, lexoni vargun ose vargjet nga Jakobi 

7:5–14 te kolona e parë dhe kombinojeni atë referencë 

me thënien te kolona e dytë që tregon më së miri më-

nyrën se si Jakobi u mbështet te Zoti në atë referencë. 

Shkruajeni germën e thënies mbi vizën pranë referen-

cës së shkrimit të shenjtë.

Çfarë Bëri Jakobi për t’u Mbështetur te Zoti

 1. - - - - - - -  Jakobi 7:5
 2. - - - - - - -  Jakobi 7:8
 3. - - - - - - -  Jakobi 7:10–11
 4. - - - - - - -  Jakobi 7:12
 5. - - - - - - -  Jakobi 7:13–14

 a. Dëshmoi për shkrimet e 
shenjta dhe fjalët e profe-
tëve.

 b. E la përfundimin në duart 
e Perëndisë.

 c. U mbështet në drejtimin 
dhe forcën e Frymës së 
Shenjtë.

 d. Kujtoi përvoja të kaluara 
që patën forcuar besimin 
e tij.

 e. Dha dëshminë që pati 
marrë nëpërmjet Frymës 
së Shenjtë.

Ju mund t’i kontrolloni përgjigjet tuaja në këtë vep-

rimtari me kombinime duke iu referuar përgjigjeve të 

sakta që gjenden në fund të këtij mësimi.
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Si mund ta forconi dëshminë tuaj në mënyrë që të 

mos lëkundet kur ajo çka besoni vihet në dyshim ose 

kritikohet? Vini re te Jakobi 7:5 që Jakobi demonstroi 

të vërtetën vijuese: Ne nuk mund të lëkundemi në 
besimin tonë nëse dëshmitë tona janë bazuar te 
zbulesa dhe te përvoja të vërteta shpirtërore. Përsi-

atni mbi forcën e dëshmisë suaj për Jezu Krishtin dhe 

mbi atë çfarë mund të bëni për ta forcuar atë.

Përgjigjja e Jakobit për Sheremin na jep një shembull 

për t’u ndjekur ndërsa u përgjigjemi individëve që vënë 

në dyshim ose kritikojnë besimin tonë.

 2. Përgjigjini tri prej pyetjeve në vijim në ditarin tuaj të 
studimit të shkrimeve të shenjta për t’ju ndihmuar të 

mendoni rreth gjërave që bëri Jakobi për t’u mbështetur te Zoti 
dhe se si po këto veprime ju kanë ndihmuar ose mund t’ju ndih-
mojnë kur të tjerët sprovojnë besimin tuaj:
 a. Vini re te Jakobi 7:5 se, për shkak të përvojave të mëparshme 
shpirtërore të Jakobit, besimi i tij u bë i palëkundshëm. Cilat janë 
disa përvoja që e kanë forcuar besimin tuaj? Si mund t’ju ndih-
mojë të kujtuarit apo të shënuarit e këtyre përvojave kur dikush 
vë në dyshim ose kritikon besimin tuaj?
 b. Te Jakobi 7:8, Jakobi pohoi se “Zoti Perëndi derdhi Shpirtin e tij 
në shpirtin tim”. Çfarë duhet të bëni që të jeni në gjendje të bëni 
që Shpirti të derdhet në shpirtin tuaj? Si ju ka ndihmuar Fryma e 
Shenjtë kur jeni përballur me pyetje apo kritika rreth besimit tuaj?
 c. Si mund t’ju ndihmojë zakoni i përditshëm i studimit të shkri-
meve të shenjta dhe fjalëve të profetëve të ditëve të mëvonshme 
në rrethana kur të tjerët vënë në dyshim ose kritikojnë besimin 
tuaj? (shih Jakobi 7:10–11.)
 d. Kur e keni ndarë dëshminë tuaj me dikë që e ka vënë në dyshim 
apo e ka kritikuar besimin tuaj? (shih Jakobi 7:12.) Cili qe rezultati?
 e. Në vend që të përpiqej të provonte vërtetësinë e dëshmisë së 
tij kur Sheremi kërkoi një shenjë, Jakobi e la përfundimin në du-
art e Zotit (shih Jakobi 7:14). Si mund t’ju ndihmojë dijenia se 
nuk është e nevojshme që t’ua provoni vërtetësinë e dëshmisë 
suaj atyre që sfidojnë besimin tuaj?

Jakobi 7:15–23
Sheremi qëllohet, rrëfen dhe vdes, duke e bërë turmën 
nefite që të kthehet te Zoti
Plaku Robert D. Hejls dha mësim:

“Kur ne nuk hakmerremi – kur ne 

kthejmë faqen tjetër dhe u rezistojmë 

ndjenjave të inatit – ne . . . qëndrojmë me 

Shpëtimtarin. Ne tregojmë dashurinë e 

Tij, që është e vetmja forcë që mund ta 

nënshtrojë kundërshtarin, dhe u përgjigjet 

akuzuesve tanë pa iu kthyer atyre me akuza. Kjo nuk 

është dobësi. Kjo është kuraja e krishterë.

Nëpër vite ne mësojmë se sfidat ndaj besimit tonë nuk 

janë të reja dhe ato nuk ka të ngjarë të zhduken shpejt. 

Por, dishepujt e vërtetë të Krishtit shohin mundësi në mes 

të kundërshtisë. . . .

. . . Fatmirësisht, Zoti i njeh zemrat e akuzuesve tanë 

dhe mënyrën si ne mund t’u përgjigjemi atyre më me 

efikasitet. Kur dishepujt e vërtetë kërkojnë drejtim nga 

Shpirti, ata marrin frymëzim të përshtatur për çdo përball-

je. Dhe në çdo përballje, dishepujt e vërtetë përgjigjen në 

mënyra që ftojnë Shpirtin e Zotit ” (“Kuraja e Krishterë: 

Çmimi i Qenies Dishepull”, f. 72–73).

Çfarë mendoni se do të thotë të “shohin mundësi në 

mes të kundërshtisë”?   

 

Kur, atyre që sfidojnë besimin tonë, u përgjigjemi në më-

nyra që ftojnë Shpirtin e Zotit, ajo që është e mirë mund 

të burojë. Lexoni Jakobin 7:15–23 dhe kërkoni për gjënë 

e mirë që buroi nga përballja e Jakobit me Sheremin.

Çfarë prove shihni te Jakobi 7:21–22 të asaj që Jakobi 

dëshironte që përvoja e tij me Sheremin të ndihmonte 

të tjerët?   

 

Sipas Jakobit 7:23, si ndikoi përfundimisht tek turma 

përballja e Jakobit me Sheremin?   

 

 3. Një parim që mësojmë nga përballja e Jakobit me 
Sheremin, është se ndërsa u përgjigjemi dyshimeve 

ose kritikave ndaj besimit tonë në mënyra që e ftojnë 
Shpirtin, ne mund t’i ndihmojmë të tjerët të kthehen te 
Zoti. Shkruani përgjigje për pyetjet vijuese rreth këtij parimi në 
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
 a. Si mundet njohja e këtij parimi t’ju japë mundësi që t’i ndih-
moni të tjerët të kthehen te Zoti?
 b. Si mund të kërkoni ta zbatoni këtë parim?

Jakobi 7:24–27
Jakobi përshkruan marrëdhëniet nefite me lamanitët dhe e 
mbyll analin e tij
Lexoni Jakobin 7:24–27. Theksoni me ngjyra një frazë te 

Jakobi 7:25 që e përforcon mesazhin e Jakobit për rën-

dësinë e mbështetjes te Zoti ndërsa përballemi me sfida.

 4. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Cila është një gjë që do të bëni që 

të përgatiteni për një rast kur dikush do ta sfidojë besimin tuaj?

Nëse keni shqetësime rreth mënyrës se si të merreni 

me dyshime ose kritika të veçanta ndaj besimit tuaj, 
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studioni manualin Të Vërtetë Ndaj Besimit: Një Referim 

për Ungjillin, fjalimin në konferencën e përgjithshme 

të Plakut Robert D. Hejls “Kuraja e Krishterë: Çmimi 

i Qenies Dishepull” (Ensign ose Liahona, nëntor 2008, 

f. 72–75) dhe burime të tjera të gjendura në adresat  

LDS.org dhe youth.lds.org.

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Jakobin 7 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
Përgjigjet për veprimtarinë me kombinime në fillim të 

këtij mësimi: 1) d, 2) c, 3) a, 4) e, 5) b.
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HYRJE TEK  

Enosi
Përse të Studiohet Ky Libër?
Libri i Enosit ilustron fuqinë e Shlyerjes së Jezu Krishtit 
për të pastruar njerëzit nga mëkati dhe për t’i bërë të 
shëruar. Enosi u përlesh përpara Perëndisë në lutje të 
fuqishme përpara se t’i faleshin mëkatet. Ai më pas 
u lut për mirëqenien shpirtërore të nefitëve dhe të 
lamanitëve. Ai e kaloi pjesën tjetër të jetës së tij duke 
punuar për shpëtimin e tyre. Ndërsa e studioni librin 
e Enosit, ju mund të zbuloni mësime të rëndësishme 
rreth lutjes, pendimit dhe zbulesës. Ju mund të 
mësoni gjithashtu se ndërsa individët marrin bekimet 
e Shlyerjes, ata do të dëshirojnë t’i ndajnë ato bekime 
me të tjerët.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Enosi, biri i Jakobit dhe nipi i Lehit e Sarias, ishte 
autori i këtij libri. Enosi shënoi se i ati e mësoi “në 
kujdesin dhe këshillën e Zotit” (Enosi 1:1). Nga fundi 
i jetës së tij, Enosi shkroi se ai e kishte shpallur “fjalën 
sipas së vërtetës që është në Krisht” (Enosi 1:26) gjatë 
gjithë ditëve të tij. Përpara vdekjes së tij, Enosi ia 
kaloi fletët e vogla të Nefit birit të tij, Jaromit. Enosi 
e përmbylli analin e tij duke u gëzuar për ditën kur 
do të qëndronte përpara Shëlbuesit të tij. Ai tha: 
“Atëherë unë do të shikoj fytyrën e tij me gëzim dhe 
ai do të më thotë: Eja tek unë, ti i bekuar; ka një vend 
të përgatitur për ty në pallatet e Atit tim” (Enosi 1:27).

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Enosi e mbylli analin e tij duke shpallur se kishin kaluar 
179 vite që kur Lehi u largua nga Jerusalemi (shih Enosi 
1:25). Kjo e përcakton datën e shkrimit të tij afërsisht 
midis viteve 544 pr.K. dhe 420 pr.K. Enosi e shkroi këtë 
anal ndërsa jetonte në tokën e Nefit.

NJËSIA 10: DITA 3

Enosi
Hyrje
Pas reflektimit mbi fjalët e të atit, Enosi u lut për falje 

dhe mori falje të mëkateve të tij. Ai më pas u lut për mi-

rëqenien shpirtërore të nefitëve dhe të lamanitëve dhe e 

kaloi jetën e tij duke punuar për shpëtimin e tyre.

Enosi 1:1–8
Pas reflektimit mbi fjalët e atit të tij, Enosi lutet për falje 
dhe merr falje të mëkateve të tij
Lexoni Enosin 1:1, 3 dhe vini re ndikimin që Jakobi 

pati mbi Enosin. Megjithëse Enosi qe bir dhe nip i 

profetëve, përsëri ai kishte nevojë ta përjetonte perso-

nalisht fuqinë e Shlyerjes së Jezu Krishtit.

Mendoni për një rast kur jeni ndier shumë i uritur. 

Rrethoni disa fjalë në vijim që përshkruajnë atë çfarë 

ndieni kur jeni të uritur:

i zbrazët

i dobët

i pakënaqur

duke vdekur urie

dhembje

i shqetësuar

dëshirë [për diçka]

Theksojeni me ngjyra frazën “shpirti im ishte i uritur” 

tek Enosi 1:4. Çfarë mendoni se do të thotë kjo frazë?  

  

 

Fraza “shpirti im ishte i uritur” mund të përfshijë 

ndjenja të tilla si zbrazëti shpirtërore ose dhembje apo 

një dëshirë për t’u ngopur shpirtërisht. Enosi shkroi 

për një rast kur e përjetoi këtë uri shpirtërore. Ai shkroi 

se fjalët e të atit “hynë thellë në zemrën [e tij]” (Enosi 

1:3). Ndërsa reflektoi për ato fjalë, ai përjetoi dëshira 

që e bënë të vepronte me besim. Veprimet e tij besnike 

sollën ndryshime në jetën e tij dhe bekime nga Zoti.
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 1. Për t’ju ndihmuar që ta kuptoni përvojën e Enosit dhe 
për ta lidhur atë me jetën tuaj, filloni një varg ushtrimesh 

duke e ndarë një faqe të tërë të ditarit tuaj të studimit të shkri-
meve të shenjta në gjashtë pjesë dhe duke e emërtuar secilën 
pjesë si vijon:

Çfarë dëshironte Enosi: Çfarë dëshiroj unë:

Çfarë bëri Enosi: Çfarë duhet të bëj unë:

Çfarë përjetoi Enosi: Përvoja Ime:

 2. Lexoni Enosin 1:2–3 dhe kërkoni fraza në secilin varg që 
tregojnë atë çfarë dëshironte të kishte Enosi në jetën e tij. 

Shkruajini këto fraza në pjesën e titulluar “Çfarë dëshironte Enosi” 
në tabelën në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

Dëshira e Enosit për heqje të mëkateve të tij na ndih-

mon të kuptojmë se çfarë donte të thoshte ai tek Enosi 

1:4 kur shkroi: “Shpirti im ishte i uritur”. Përveç urisë 

për falje, Enosi gjithashtu dëshiroi “jetën e përjetshme 

dhe . . . gëzimin e shenjtorëve” (Enosi 1:3). Ai dëshi-

ronte të ndiente lumturinë që vjen nga të qenit i denjë 

për të qëndruar me Zotin dhe të tjerët që janë të drejtë.

 3. Merrni parasysh nëse keni disa nga po ato ndjenja të 
urisë shpirtërore që përshkroi Enosi. Në tabelën në ditarin 

tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, në pjesën e titulluar 

“Çfarë dëshiroj unë”, shkruani rreth disa prej dëshirave shpirtë-
rore për të cilat keni uri në jetën tuaj.

Dëshirat e Enosit e bënë atë të ushtronte besimin e tij 

dhe të vepronte. Tek Enosi 1:2, dalloni dhe shenjoni 

fjalën që përdori Enosi për të përshkruar përpjekjen që 

bëri. Vini re që Enosi nuk u përlesh me Perëndinë, por 

para Perëndisë në lutje. Një përleshje e tillë përfshin 

një luftë mendore dhe shpirtërore për t’i treguar Atit 

Qiellor çiltërsinë e dëshirave tona dhe gatishmërinë 

tonë për t’u penduar e për të bërë ndryshimet e nevoj-

shme në jetën tonë. Tek Enosi 1:4, Enosi shënoi disa 

hollësi duke përshkruar përleshjen e tij.

 4. Lexoni Enosin 1:4 dhe shenjoni gjërat që bëri Enosi 
për të treguar se ishte i çiltër kur kërkoi heqje të mëkate-

ve të tij. Renditni atë çfarë gjeni nën pjesën “Çfarë bëri Enosi” në 
tabelën në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

Fjala kërkesë e sinqertë tek Enosi 1:4 do të thotë të 

kërkosh përulësisht dhe me dëshirë të madhe. Lutjet 

tona mund të mos jenë aq të gjata sa të Enosit, por ato 

duhet të jenë të çiltra.

 5. Në tabelën në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta, nën pjesën “Çfarë duhet të bëj unë”, shkruani 

mendimet tuaja rreth mënyrës se si mund t’i tregoni Zotit çiltërsi-
në tuaj teksa luteni dhe kërkoni bekimet e Tij shpirtërore.

 6. Përpjekjet besnike dhe të çiltra të Enosit sollën beki-
me të mëdha në jetën e tij. Lexoni Enosin 1:5–8 dhe she-

njoni atë çfarë përjetoi Enosi. Renditini këto në pjesën “Çfarë 
përjetoi Enosi” të tabelës në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve 
të shenjta. Teksa lexoni vargjet 5 dhe 6, vini re se si Enosi e kup-
toi se ai ishte falur. Zëri i përmendur te vargu 5 qe një zë që erdhi 
në mendjen e Enosit (shih Enosi 1:10).
Enosi 1:7–8 na mëson se, ndërsa ushtrojmë besim 
te Jezu Krishti, mëkatet tona mund të falen dhe 
ne mund të shërohemi. Dëshirat tona për t’u përmi-

rësuar, lutjet tona të çiltra dhe përpjekjet tona për t’u 

penduar janë mënyra se si ne mund të tregojmë besim 

te Jezu Krishti.

Presidenti Diter F. Uhtdorf, i Presidencës së Parë, 

shpjegoi se si fajësia jonë mund të fshihet ndërsa 

ushtrojmë besim te Jezu Krishti dhe pendohemi për 

mëkatet tona:

“Sapo ne të jemi penduar vërtet, Krishti 

do të na heqë barrën e fajit për mëkatet 

tona. Ne mund ta dimë vetë se ne jemi 

falur dhe bërë të pastër. Fryma e Shenjtë 

do të na e vërtetojë këtë; Ai është Shenj-

tëruesi. Asnjë dëshmi tjetër për falje nuk 

mund të jetë më e madhe. . . .

[Zoti] shpalli, ‘Vini re, ai që është penduar për mëka-

tet e tij, po ai falet dhe unë, Zoti, nuk i kujtoj më ato’ 

(DeB 58:42).
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Satani do të përpiqet të na bëjë të besojmë se më-

katet tona nuk janë falur sepse ne mund t’i mbajmë 

mend ato. Satani është një gënjeshtar, ai përpiqet të 

turbullojë shikimin tonë dhe të na largojë nga rruga 

e pendesës dhe e faljes. Perëndia nuk premtoi që ne 

nuk do t’i mbajmë mend mëkatet tona. Të mbajturit 

mend na ndihmon të shmangim rënien përsëri në të 

njëjtat gabime. Por nëse ne i përmbahemi të vërtetës 

dhe jemi besnikë, kujtesa e mëkateve tona do të zbutet 

me kalimin e kohës. Kjo do të jetë pjesë e procesit të 

shërimit dhe të shenjtërimit” (Ensign ose Liahona, maj 

2007, f. 101; Konferenca e Përgjithshme prill 2007 [nr. i 

artikullit 02368 101], “Pikë Kthimi të Sigurt”, f. 125).

Për t’ju ndihmuar t’i zbatoni fjalët e Presidentit 

 Uhtdorf, reflektoni për pyetjet vijuese: Kur keni ndier 

se Zoti ju fali për mëkatet tuaja? Si e dalluat që u falët? 

A e keni ndier së fundi faljen e Zotit?

 7. Pas përsiatjes për pyetjet më lart, shënoni në pjesën 
“Përvoja ime” të tabelës në ditarin tuaj të studimit të 

shkrimeve të shenjta përvojën tuaj me ndjenjat e faljes. Ose 
mund të shkruani rreth asaj që shpresoni të përjetoni ndërsa 
 ushtroni besim te Jezu Krishti.

Enosi 1:9–27
Enosi lutet për nefitët e lamanitët dhe punon me të tjerët 
për shpëtimin e tyre

Ky diagram ilustron lutjen e Enosit. Ai së pari u lut për 

veten dhe pastaj i zgjeroi lutjet e tij për të përfshirë të 

tjerët. Lexoni Enosin 1:9–10 dhe shenjoni në shkrimet 

tuaja të shenjta se për kë u lut Enosi së dyti. Lexoni 

Enosin 1:11–14 dhe shenjoni se për kë u lut Enosi së 

treti.

 8. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Bazuar në përshkrimin e Enosit 

për qëllimet e lamanitëve tek Enosi 1:14, çfarë ju bën përshtypje 
rreth lutjes së tij për ta?

Ne mësojmë nga shembulli i Enosit se, kur përjetoj-
më bekimet e Shlyerjes së Jezu Krishtit, ne do të 
përpiqemi t’i ndihmojmë të tjerët të marrin shpë-
tim. Për t’ju ndihmuar ta mbani mend këtë të vërtetë, 

mund të dëshironi ta shkruani të gjithën ose pjesë të 

thënies vijuese nga Presidenti Hauard W. Hanter në 

anë të faqes së shkrimeve tuaja të shenjta:

Vetja

?
?

“Sa herë përjetojmë bekimet e Shlyerjes 

në jetën tonë, është e pamundur të mos 

ndiejmë një shqetësim për mirëqenien e 

vëllezërve tanë. . . .

Një tregues i madh i kthimit vetjak në 

besim të dikujt është dëshira për ta ndarë 

ungjillin me të tjerët” (The Teachings of Howard W. 

 Hunter, red. Clyde J. Williams [1997], f. 248–249).

Lexoni Enosin 1:19–20, 26 dhe shenjoni fjalë ose fraza 

që tregojnë çiltërsinë e dëshirës së Enosit për nefitët 

dhe lamanitët pasi u lut për ta.

Lexoni Enosin 1:27 dhe kërkoni prova të lumturisë që 

përjetoi Enosi për përpjekjet e tij dhe për sigurinë e 

jetës së përjetshme që ai mori.

 9. Për t’ju ndihmuar ta zbatoni atë çfarë keni mësuar në 
këtë mësim, vendosni me lutje një ose më shumë mënyra si 

mund ta ndiqni shembullin e Enosit. Zgjidhni një thënie në vijim dhe 
plotësojeni atë në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
 a. Sikurse Enosi, unë dëshiroj të marr një heqje të mëkateve të 
mia. Unë do t’i tregoj Zotit se jam i sinqertë në këtë dëshirë 
duke . . .
 b. Sikurse Enosi, unë dëshiroj t’i ndihmoj anëtarët e familjes dhe 
miqtë e mi të vijnë te Jezu Krishti. Një person që unë do të për-
piqem të ndihmoj, është (emri i personit). Unë do të përpiqem ta 
ndihmoj këtë person duke . . .
 c. Enosi u lut për lamanitët, që mund të quhen armiqtë e tij. Si-
kurse Enosi, unë dëshiroj të tregoj dashurinë e Zotit ndaj atyre 
që janë të panjerëzishëm me mua. Një mënyrë me të cilën do ta 
bëj këtë është . . .

Përpiquni ta përmbushni atë çfarë keni shkruar në 

ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta. Kur 

ushtroni besim te Shlyerja e Jezu Krishtit dhe pendo-

heni, ju mund të përjetoni falje, gëzim dhe një dëshirë 

të rritur për t’i ndihmuar të tjerët.

 10. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Enosin 1 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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HYRJE TE  

Jaromi
Përse të Studiohet Ky Libër?
Ndërsa studioni librin e Jaromit, ju do të kuptoni që 
Zoti e mban premtimin e Tij për të bekuar ata që u 
binden urdhërimeve të Tij. Gjithashtu do të mësoni 
rreth përpjekjeve të mbretërve, profetëve, mësuesve 
e priftërinjve nefitë të kohës së Jaromit për t’i 
ndihmuar njerëzit të pendoheshin dhe ta shmangnin 
shkatërrimin.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Biri i Enosit, Jaromi, e shkroi këtë libër. Ashtu si ati i tij 
– dhe si gjyshi i tij Jakobi e stërgjyshi i tij Lehi – Jaromi 
kishte shpirtin e profecisë dhe të zbulesës (shih Jaromi 
1:2). Kur e përfundoi analin e tij, ai ia kaloi fletët e 
vogla të Nefit birit të tij, Omnit.

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Libri i Jaromit trajton afërsisht 59 vite, gati nga viti 
420 pr.K. deri në vitin 361 pr.K. (shih Enosi 1:25; 
Jaromi 1:13). Ai u shkrua në tokën e Nefit.

HYRJE TEK  

Omni
Përse të Studiohet Ky Libër?
Nëpërmjet studimit tuaj vetjak të librit të Omnit, 
do të mësoni se Zoti i mbrojti nefitët e drejtë dhe i 
udhëhoqi drejt tokës së Zarahemlës (shih Omnin 1:7, 
12–13). Libri i Omnit përmend edhe grupe të tjera – 
mulekitët (ose populli i Zarahemlës) dhe jareditët, 
të cilët Zoti i udhëhoqi drejt tokës së premtuar.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Libri i Omnit u shkrua nga pesë njerëz të ndryshëm: 
Omni, Amaroni, Çemishi, Abinadomi dhe Amaleki. 
Omni ishte biri i Jaromit dhe stër- stërnip i Lehit dhe 
Sarias. Omni e cilësoi veten si “një njeri [të] lig” i 
cili “nuk [i kishte] zbatuar . . . urdhërimet e Zotit” 
(Omni 1:2). Amaroni (biri i Omnit), Çemishi (biri i 
Amaronit) dhe Abinadomi (biri i Çemishit), çdonjëri 
shtoi shënime të shkurtra. Biri i Abinadomit, Amaleki, 
shkroi pjesën më të madhe të librit të Omnit dhe ishte 
personi i fundit që shkroi në fletët e vogla të Nefit. Ai 
ia besoi fletët mbretit Beniamin.

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Autorët e ndryshëm të librit të Omnit shkruan diku 
mes vitit 361 pr.K. dhe vitit 130 pr.K. Katër autorët e 
parë shkruan në tokën e Nefit. Amaleki e bëri analin e 
tij në tokën e Zarahemlës.
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shenjta në vijim dhe përgjigjiuni pyetjeve shoqëruese në ditarin 
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
 a. Jaromi 1:4–5, 8. Cilët janë disa shembuj të asaj se si nefitët 
ishin të bindur dhe si ata ishin të bekuar?
 b. Jaromi 1:7, 10–12. Çfarë roli luajtën profetët dhe udhëheqësit e 
tjerë për t’i ndihmuar nefitët të ishin të bindur dhe të përparonin?
 c. Omni 1:5–7. Si u vërtetua premtimi i Perëndisë më vonë në 
një mënyrë tjetër?

Lexoni atë që Presidenti Uhtdorf dha 

mësim dhe dëshmoi rreth përvojës së tij 

kur pyeti veten nëse Zoti do ta vërtetonte 

premtimin e dhënë te Fjala e Urtësisë: 

“Përgjigjja nuk erdhi menjëherë. Por 

përfundimisht unë mësova se premtimet 

e Perëndisë nuk përmbushen gjithmonë aq shpejt ose 

në mënyrën si mund të shpresojmë; ato vijnë sipas 

kohës së Tij dhe në mënyrat e Tij. Vite më vonë munda 

të shihja provën e qartë të bekimeve fizike që u vijnë 

NJËSIA 10: DITA 4

Jaromi dhe Omni
Hyrje
Librat e Jaromit dhe të Omnit përmbajnë shkrimet e 

fundit nga fletët e vogla të Nefit. Jaromi i mori fletët 

nga i ati, Enosi, dhe shënoi luftimet dhe bekimet e 

nefitëve gjatë një periudhe prej afro 60 vitesh. Ai pastaj 

ia kaloi fletët të birit, Omnit. Libri i Omnit përmban 

shkrimet e pesë nefitëve të ndryshëm mbajtës të anale-

ve dhe pasqyron afërsisht 230 vite.

Jaromi 1:1–15; Omni 1:5–7
Jaromi përshkruan se si nefitët përparojnë kur mbajnë 
urdhërimet e Zotit
Që të përgatiteni për të studiuar një parim të rëndë-

sishëm të dhënë te Jaromi dhe Omni, lexoni përvojën 

vijuese të treguar nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, i 

Presidencës së Parë:

“Më kujtohet kur po përgatitesha të trajnohesha si 

pilot luftarak. Kaluam një pjesë të madhe të trajnimit 

ushtarak paraprak në stërvitje fizike. Ende nuk jam 

tamam i sigurt përse vrapimi i pafund konsiderohej 

një pjesë përgatitore kaq thelbësore për t’u bërë pilot. 

Sidoqoftë, ne vrapuam e vrapuam e vrapuam më tepër.

Kur po vrapoja, fillova të vë re diçka që, sinqerisht, më 

shqetësoi. Vazhdimisht, po ma kalonin burra që pinin 

duhan, pije alkoolike dhe bënin gjithë llojet e gjërave 

që ishin në kundërshtim me ungjillin dhe, veçanërisht, 

me Fjalën e Urtësisë.

Më kujtohet që mendova: ‘Pa prit pak! A nuk supozo-

hej që unë të isha në gjendje të vrapoja e të mos lodhe-

sha?’ Por unë isha i lodhur dhe po ma kalonin njerëz 

që, pa dyshim, nuk po ndiqnin Fjalën e Urtësisë. E 

pranoj, kjo më shqetësoi në atë kohë. Unë pyetja veten: 

‘A ishte i vërtetë ai premtim apo jo?’” (“Vazhdoni me 

Durim”, Ensign ose Liahona, maj 2010, f. 58).

A e keni pyetur ndonjëherë veten nëse ose se si Zoti 

do ta përmbushte premtimin e Tij për t’ju bekuar për 

mbajtjen e urdhërimeve të Tij?

Profeti Jaromi, i cili ishte biri i Enosit, shpjegoi se si një 

premtim i veçantë i Zotit ndaj etërve të tij u vërtetua 

ose u provua se qe i vërtetë. Lexoni Jaromin 1:9 dhe 

shenjoni premtimin që Zoti ua vërtetoi njerëzve.

 1. Jaromi tregoi se, ndërsa u bindemi urdhërimeve të 
Zotit, ne do të përparojmë. Për të parë shembuj të kë-

saj të vërtete, studioni secilën prej referencave të shkrimeve të 

Vështrim i 
 Përgjithshëm i 

Shtegtimit Nefit

Toka Shkretim
(ku kockat e jareditëve gjendeshin 
“të shpërndara në tokë, në veri” 

[Omni 1:22])

Toka e Zarahemlës
(ku nefitët u bashkuan me 

mulekitët)

Toka e Nefit
(shtëpia e nefitëve pasi 
ndahen nga lamanitët)

Toka e Trashëgimit të Parë
(vendi ku u vendos fillimisht 

grupi i Lehit; vendbanimi primar i 
 lamanitëve)

Deti 
Perëndimor

Përpjekje e 
 dështuar për t’u 
kthyer në tokën  

e Nefit

Përpjekje e dytë, 
nën drejtimin e 
Zenifit, për t’u 

kthyer në tokën 
e Nefit
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atyre që i binden Fjalës së Urtësisë – përveç bekimeve 

shpirtërore që vijnë menjëherë nga bindja ndaj cilitdo 

prej ligjeve të Perëndisë. Duke kujtuar të kaluarën, e di 

me siguri se premtimet e Zotit, në mos ndoshta jo gjithmo-

në aty për aty, janë gjithmonë të sigurta” (“Vazhdoni me 

Durim”, f. 58, theksimi shtuar).

 2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përshkruani një përvojë kur Zoti ju ka bekuar ose keni për-

paruar për mbajtjen e urdhërimeve të Tij. Nga përvoja juaj, çfarë 
jeni në gjendje të dëshmoni rreth Zotit dhe premtimeve të Tij?

Omni 1:1–30
Mbajtësit e analeve rrëfejnë historinë nefite
Pasardhësit e Jaromit shkruan librin e Omnit, që 

pasqyron afërsisht 230 vite. Shenjoni emrat e njerëzve 

të ndryshëm që i mbajtën fletët e vogla pas Jaromit. 

Mund t’i gjeni këto tek Omni 1:1, 4, 9, 10, 12 dhe 25.

Libri i Omnit përshkruan disa ngjarje të rëndësishme 

në historinë e Librit të Mormonit. Ju mund të kujtoni 

që, në kohën e Nefit, nefitët i lanë lamanitët dhe u 

vendosën në një vend që e quajtën toka e Nefit. Ky 

shtegtim paraqitet në hartë nga shigjeta që shkon nga 

toka e trashëgimit të parë për në tokën e Nefit.

Lexoni Omnin 1:12–13 dhe përcaktoni se si nefitët 

shkuan të jetonin në tokën e Zarahemlës. Mund të 

dëshironi të nënvizoni cilëndo frazë në këto vargje që 

tregon se nefitët udhëtuan me anë të udhëzimit dhe 

fuqisë së Zotit. Ky shtegtim paraqitet në hartë nga 

shigjeta që shkon nga toka e Nefit për në tokën e Zara-

hemlës.

Lexoni Omnin 1:14–19 dhe kërkoni ngjashmëritë dhe 

ndryshimet midis nefitëve dhe njerëzve që ata zbuluan 

në tokën e Zarahemlës.

 3. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Si ndikoi mungesa e shkrimeve të shenjta te populli i Zara-
hemlës?
 b. Si mund t’ju ndihmojë dijenia mbi këtë që të ndiheni më mi-
rënjohës për shkrimet e shenjta dhe të jeni më të zellshëm në 
studimin e tyre?

Libri i Omnit gjithashtu prezanton dy grupe të tjera 

njerëzish [rreth] të cilëve ju do të studioni më vonë 

në Librin e Mormonit. Për ta dalluar njërin prej këtyre 

grupeve, lexoni Omnin 1:20–22 dhe shkruani fjalën 

jareditët në shkrimet tuaja të shenjta, pranë këtyre 

vargjeve. Koriantumri ishte një prej dy të mbijetuarve 

të fundit të kombit jaredit; tjetri ishte profeti Ethër. Ju 

do të mësoni rreth jareditëve gjatë studimit tuaj vetjak 

të librit të Ethërit.

Për të mësuar rreth grupit të fundit të njerëzve të 

përmendur tek Omni, vini re shigjetën në hartë e cila 

shtrihet nga toka e Zarahemlës gati deri tek toka e 

Nefit dhe pastaj kthehet prapë drejt Zarahemlës, dhe 

shigjetën nga toka e Zarahemlës e cila zgjatet gjatë 

gjithë gjatësisë deri tek toka e Nefit. Këto shigjeta 

përfaqësojnë shtegtimet e popullit të Zenifit, i cili 

përmendet tek Omni 1:27–30. (Mund të dëshironi të 

shkruani “populli i Zenifit” pranë këtyre vargjeve.) Ju 

do të mësoni rreth këtij grupi njerëzish kur të studioni 

librin e Mosias.

Libri i Mormonit nuk pretendon të jetë anali i të gjithë 

popujve që banuan në kontinentet amerikane. Përveç 

jareditëve, popullit të Zarahemlës dhe pasardhësve 

të Lehit, pati edhe të tjerë që erdhën në kontinentin 

amerikan. Presidenti Entoni W. Ivins, i Presidencës së 

Parë, tha në konferencën e përgjithshme të prillit 1929: 

“Libri i Mormonit . . . nuk na thotë se nuk kishte të 

tjerë këtu përpara [popujve të Librit të Mormonit]. Nuk 

na thotë se nuk erdhën njerëz më pas” (në Conference 

Report, prill 1929, f. 15).

Vini re tek Omni 1:23–24 që pjesa e fundit e këtij librit 

u shkrua nga Amaleki. Ai jetoi gjatë kohës së mbretit 

Beniamin, pas shtegtimit të nefitëve për në tokën e Za-

rahemlës. Lexoni Omnin 1:25–26 dhe shenjoni ftesën 

që Amaleki e bën tri herë.
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Vini re që secila prej tri 

ftesave për të ardhur te 

Krishti tek Omni 1:25–26 

ndiqet nga fjala dhe, si 

edhe nga një udhëzim i 

veçantë që na ndihmon 

të dimë si të vijmë te 

Krishti. Drejtojuni përsëri 

Omnit 1:25–26 dhe she-

njoni atë çfarë Amaleki 

na nxiti që të bëjmë për 

të ardhur te Krishti.

Ju duhet të keni gjetur 

këshillën vijuese lidhur 

me mënyrën si të vijmë 

te Krishti:

• Besoni

• Merrni pjesë në shpëtimin e Tij (merrni bekimet e 

Shlyerjes së Tij)

• Dhurojani tërë shpirtin tuaj Atij (jepni zemrën tuaj, 

dëshirat tuaja dhe përpjekjet tuaja më të mira – duke 

mos u rezervuar aspak)

• Agjëroni dhe lutuni

• Duroni deri në fund

Amaleki u dha një premtim në fund të Omnit 1:26 

atyre që i binden kësaj këshille. Gjejeni premtimin dhe 

plotësoni parimin vijues: Nëse vijmë te Krishti dhe 
durojmë deri në fund, ne  

.

Ata që i shkruan shkrimet 
e shenjta, shpesh theksuan 
të vërteta të rëndësishme 
përmes përsëritjes. Ndërsa 
zbuloni fjalë, fraza dhe ide që 
përsëriten, përpiquni të kupto-
ni arsyen përse ato theksohen 
dhe çfarë do të donte Zoti të 
mësonit prej tyre.

Kërkoni Fjalë, Fraza 
dhe Ide në Shkrimet e 
Shenjta që Përsëriten

4. Zgjidhni një prej frazave të renditura më sipër te kë-
shilla lidhur me atë se si të vijmë te Krishti, dhe shkruani 

ose përvijoni në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta 
një bisedë prej një ose dy minutash duke shpjeguar mënyrën se si 
mund të vijmë te Krishti duke e zbatuar atë parim.

Për shembull, ju mund ta shkruani bisedën tuaj mbi mënyrën se si 
agjërimi dhe lutja mund të na ndihmojnë të vijmë te Krishti. Bise-
da juaj mund të përfshijë 1) leximin e Omnit 1:25–26 dhe shpje-
gimin me vetë fjalët tuaja të frazës që do të zgjidhni; 2) shkrime 
të tjera të shenjta që shpjegojnë ose i shtojnë domethënie frazës; 
3) një përvojë nga jeta tuaj ose nga jeta e ndonjërit që njihni, që 
paraqet një shembull të frazës; dhe 4) mendimet, ndjenjat dhe 
dëshminë tuaj.
Mësuesi mund t’ju kërkojë ta jepni bisedën tuaj herën 

tjetër kur të takoheni. Gjithashtu mund të dëshironi 

ta jepni bisedën tuaj në një mbrëmje familjare ose në 

ndonjë mjedis tjetër.

5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Jaromin–Omnin dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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HYRJE TE  

Fjalët e Mormonit
Përse të Studiohet Ky Libër?
Përmes studimit të Fjalëve të Mormonit, ju mund ta 
rritni besimin tuaj që “Zoti i di të gjitha gjërat” (Fjalët 
e Mormonit 1:7) dhe se Ai i udhëheq shërbëtorët e 
Tij që të bëjë të ndodhin qëllimet e Tij. Si një rrëfim 
historik, libri shërben si një urë lidhëse midis fletëve 
të vogla të Nefit (1 Nefi–Omni) dhe përmbledhjes së 
Mormonit të fletëve të mëdha të Nefit (Mosia–4 Nefi). 
Libri Fjalët e Mormonit mund t’ju ndihmojë të 
kuptoni më mirë se cilat anale përmblodhi Mormoni 
kur përpiloi Librin e Mormonit. Ai gjithashtu ju bën të 
ditur besimin dhe arritjet e mbretit Beniamin.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Mormoni e shkroi këtë libër. Ai qe profet, mbajtës 
analesh dhe përmbledhësi e përpiluesi i shumicës së 
Librit të Mormonit. Libri i Mormonit ka marrë emrin 
e tij. Ai gjithashtu ishte gjeneral i nefitëve dhe baba i 
drejtë. Profeti Moroni ishte biri i tij.

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Mormoni e shkroi këtë libër rreth vitit 385 ps.K., pasi 
kishte “dëshmuar, pothuaj të gjithë shkatërrimin e 
popullit [të tij], Nefitëve” (Fjalët e Mormonit 1:1). 
Mormoni nuk e shënoi vendin se ku ishte kur e shkroi 
këtë libër.

HYRJE TE  

Mosia
Përse të Studiohet Ky Libër?
Gjatë studimit tuaj vetjak të librit të Mosias, do 
të lexoni dëshmi të fuqishme për misionin e Jezu 
Krishtit. Do të mësoni edhe rreth popullit që Zoti 
e çliroi nga robërimi prej mëkatit ose nga shtypja 
fizike. Për më tepër, ju do të mësoni se si përpjekjet e 
drejta të njerëzve të tillë si mbreti Beniamin, Abinadi 
dhe Alma u sollën bekime të pamasa të tjerëve. Nga 
ana tjetër, do të shikoni se si zgjedhjet jo të mira të 
njerëzve të tillë si Zenifi dhe biri i tij, mbreti Noe,  
u sollën pasoja negative atyre dhe popullit të tyre.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Mormoni përpiloi dhe përmblodhi analet e disa 
shkruesve të tjerë për të krijuar librin e Mosias. Librit 
iu vu emri i Mosias, i cili qe i biri i mbretit Beniamin. 
Mosia qe profet, shikues, zbulues dhe mbret që 
sundoi në Zarahemla afërsisht nga viti 124 deri në 
vitin 91 pr.K. Ai u quajt si gjyshi i tij, Mosia, që ishte 
gjithashtu mbret i Zarahemlës (shih Omni 1:12–13, 19).

Mormoni mori nga një numër analesh për të hartuar 
librin e Mosias. Ai përmblodhi dhe citoi nga anali 
i mbajtur nga Mosia në fletët e mëdha të Nefit, 
që jepte me hollësi historinë e nefitëve në tokën e 
Zarahemlës (shih Mosia 1–7; 25–29). Ai gjithashtu mori 
materiale nga anali i Zenifit, i cili rrëfente historinë 
e popullit të Zenifit që nga koha kur ata u larguan 
nga Zarahemla derisa u rikthyen (shih Mosia 7–22). 
Përveç kësaj, Mormoni citoi dhe përmblodhi pjesë të 
shkrimeve të Almës, i cili i ruajti fjalët e Abinadit (shih 
Mosia 17:4) dhe mbajti një anal të vetë popullit të tij 
(shih Mosia 18; 23–24).

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Analet origjinale të përdorura si burime për librin 
e Mosias ka të ngjarë të jenë shkruar mes viteve 
200 pr.K. dhe 91 pr.K. Mormoni i përmblodhi këto 
anale diku midis viteve 345 dhe 385 ps.K.. Mormoni 
nuk e ka shënuar vendin ku ishte kur e përpiloi këtë 
libër.
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NJËSIA 11: DITA 1

Fjalët e 
Mormonit–Mosia 2
Hyrje
Libri Fjalët e Mormonit shërben si një urë lidhëse mes 

fletëve të vogla të Nefit dhe përmbledhjes së Mormonit 

të fletëve të mëdha të Nefit. I shkruar pothuaj 400 vite 

pas lindjes së Jezu Krishtit, ky libër përmban një për-

mbledhje të shkurtër se për çfarë janë [shkruar] fletët e 

vogla të Nefit dhe përse Mormoni ndjeu se ato duhet 

të përfshiheshin me shkrimet e tjera të shenjta. Fjalët e 

Mormonit gjithashtu ofrojnë një vështrim të çmuar të 

arsyes se përse mbreti Beniamin kishte një ndikim kaq 

të madh te populli i tij.

Fletët e vogla të Nefit iu kushtuan kryesisht çështjeve 

shpirtërore dhe shërbesës e mësimeve të profetëve. 

Fletët e mëdha të Nefit përmbanin kryesisht një histori 

jofetare të popullit të shkruar nga mbretërit, duke 

filluar nga Nefi. (Shih 1 Nefi 9:2–4.) Megjithatë, që nga 

koha e Mosias, fletët e mëdha përfshinë edhe gjëra me 

rëndësi shpirtërore madhore.

Fletët e Mormonit, ose fletët e arta që iu dorëzuan Jo-

zef Smithit, përmbanin një përmbledhje nga Mormoni 

të fletëve të mëdha të Nefit, me shumë komente. Këto 

fletë të arta gjithashtu përmbanin vazhdimin e histori-

së nga Mormoni dhe shtesat nga i biri, Moroni.

Mosia 1 është anal i mësimeve të mbretit Beniamin 

për bijtë e tij. Ai u mësoi atyre se shkrimet e shenjta 

na ndihmojnë të kujtojmë Perëndinë dhe të mbajmë 

urdhërimet e Tij. Ndërsa mbreti Beniamin i afrohej 

fundit të jetës së tij, ai dëshiroi t’i fliste popullit të tij 

rreth shërbimit të tij si mbret dhe t’i nxiste ata të ishin 

të bindur ndaj Perëndisë. Fjalimi i mbretit Beniamin 

është shënuar te Mosia 2–5 dhe përshkruan vuajtjen 

dhe Shlyerjen e Krishtit, rolin e drejtësisë dhe mëshi-

rës, dhe nevojën për të marrë mbi vete emrin e Krishti 

përmes besëlidhjes. Në fillim të bisedës së tij, të shë-

nuar te Mosia 2, mbreti Beniamin theksoi nevojën për 

t’i shërbyer Perëndisë duke u shërbyer të tjerëve dhe 

gjendjen e lumtur të atyre që i mbajnë urdhërimet.

1 Nefi deri 
tek Omni

Fletët e Vogla

Fjalët e Mormonit

Mosia deri 
te 4 Nefi

Fletët e Mëdha

Fjalët e Mormonit 1:1–11
Mormoni jep mësim se Perëndia ka ruajtur anale të 
ndryshme për një synim të urtë
Mendoni rreth një rasti kur u ndiet të nxitur nga Shpir-

ti që të bënit diçka. A e dinit se si do të shkonin gjërat 

nëse do ta ndiqnit atë nxitje? Çfarë jua dha vendosmë-

rinë dhe besimin për të vepruar sipas nxitjes?

Profeti Mormoni u urdhërua nga Perëndia të për-

mblidhte analet e popullit të tij, të cilat ishin mbajtur 

te fletët e Nefit. Rreth vitit 385 ps.K., kur pothuaj po ia 

dorëzonte analin e tij të përmbledhur të birit, Moronit, 

ai iu bind një nxitjeje edhe pse nuk e dinte rezultatin.

Mormoni gjeti diçka ndërsa po kërkonte mes analeve. 

Lexoni Fjalët e Mormonit 1:3 për të zbuluar se çfa-

rë gjeti ai. (“Këto fletë” u referohen fletëve të vogla 

të Nefit, të cilat përmbanin 1 Nefin deri tek Omni.) 

Lexoni Fjalët e Mormonit 1:4–6 dhe merrni parasysh të 

shenjoni në shkrimet tuaja të shenjta se përse Mormo-

ni qe i kënaqur kur zbuloi atë çfarë ishte mbi këto fletë 

të vogla.

Lexoni Fjalët e Mormonit 1:7 dhe përcaktoni se përse 

Mormoni i përfshiu këto fletë të vogla me përmbledh-

jen që u bëri fletëve të Nefit. Mund të dëshironi ta 

shenjoni këtë parim në shkrimet tuaja të shenjta: “Zoti 
i di të gjitha gjërat”. Duke e kuptuar dhe besuar këtë 



110

të vërtetë, mund të zhvilloni besim për t’iu bindur 

nxitjeve që merrni nga Fryma e Shenjtë.

Zoti e kishte urdhëruar Nefin t’i bënte fletët e vogla 

dhe të shkruante gjërat e shenjta të popullit të tij mbi 

to (shih 1 Nefi 9:3). Në atë kohë, Nefi shpalli: “Zoti më 

ka urdhëruar që t’i bëj këto fletë për një qëllim të urtë 

në të, qëllim të cilin unë nuk e di” (1 Nefi 9:5).

Ky qëllim u bë i qartë shekuj më vonë, në vitin 1828, 

kur Profeti Jozef Smith filloi të përkthente fletët e 

arta. Ai së pari përktheu 116 faqet e dorëshkrimit nga 

përmbledhja e Mormonit e fletëve të mëdha të Nefit, 

dhe pastaj këto faqe u humbën ose u vodhën kur Jozefi 

e lejoi Martin Herrisin që t’i merrte. Zoti i tha Jozefit 

që të mos e përkthente sërish pjesën e humbur pasi 

njerëz të ligj planifikuan t’i ndryshonin fjalët te faqet e 

humbura dhe në këtë mënyrë të zhvlerësonin vërte-

tësinë e Librit të Mormonit. Zoti i tha të përkthente 

historinë te fletët e vogla, të cilat mbulonin të njëjtën 

periudhë kohore. Kjo histori përqendrohej më shumë 

te gjërat e shenjta. (Shih DeB 10:10, 41–43; shih edhe 

1 Nefi 9:3–4.)

Kjo përvojë është provë domethënëse që Zoti i di të 

gjitha gjëra që do të ndodhin. Ai e dinte që historia te 

fletët e vogla do të nevojitej dhe Ai e nxiti Mormonin 

t’i përfshinte fletët te përmbledhja e tij.

Si mund t’ju ndihmojë dijenia për këtë të vërtetë kur 

merrni nxitje nga Shpirti?

 1. Përshkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta një rast kur ju ose dikush që njihni, ka vepruar për 

shkak të nxitjes nga Fryma e Shenjtë edhe pse ju ose ai mund të 
mos e keni kuptuar nxitjen në fillim. Shkruani lidhur me atë se si 
mendoni se mund të përgatiteni më mirë për t’i dalluar dhe për 
t’iu përgjigjur nxitjeve të Zotit. Kujtoni se, kur jeni besnikë ndaj 
nxitjeve të Shpirtit të Shenjtë, Ai do të punojë “tek [ju] që të 
bë[ni] sipas vullnetit të tij” (Fjalët e Mormonit 1:7).

Fjalët e Mormonit 1:12–18
Mbreti Beniamin mund lamanitët dhe mbretëron në drejtësi
Mbreti Beniamin ishte një mbret i drejtë i cili hasi 

shumë pengesa gjatë mbretërimit të tij, përfshirë luftë 

me lamanitët dhe grindje doktrinore mes popullit të 

tij. Mbreti Beniamin i udhëhoqi ushtritë e nefitëve “në 

fuqinë e Zotit” kundër armiqve të tyre dhe përfundi-

misht vendosi paqe në tokë (shih Fjalët e Mormonit 

1:13–14). Me ndihmën e “shumë njerëz[ve] të shenjtë”, 

ai punoi për t’i qortuar profetët e rremë dhe mësuesit 

e rremë që po shkaktonin grindje mes popullit, duke 

vendosur në këtë mënyrë edhe paqen që vjen nga 

drejtësia (shih Fjalët e Mormonit 1:15–18).

Lexoni Fjalët e Mormonit 1:12–18 dhe plotësoni vendet 

bosh në vijim me numrat e vargjeve nga të cilat i më-

sojmë më mirë të vërtetat vijuese:

• Zoti i thërret profetët që të mund t’i udhëheqin nje-

rëzit drejt paqes pavarësisht sfidave. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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• Ne mund të gjejmë paqe duke iu bindur udhëheqjes 

së frymëzuar të profetëve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• Në fuqinë e Zotit, ne mund t’i mposhtim sfidat. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mosia 1:1–18
Mbreti Beniamin i mëson bijtë e tij mbi rëndësinë e 
shkrimeve të shenjta
Përfytyroni se si do të ishte jeta juaj nëse nuk do t’i 

kishit pasur kurrë shkrimet e shenjta për t’i lexuar, 

studiuar dhe për të marrë mësim prej tyre.

Mbreti Beniamin u mësoi bijve të tij se si do të kishte 

qenë ndryshe jeta e tyre nëse nuk do t’i kishin pasur 

shkrimet e shenjta. Siç shënohet te Mosia 1:3–5, ai e 

përdori tri herë një variant të frazës “po të mos ishte 

për këto gjëra [shkrimet e shenjta]”, që t’i ndihmonte 

bijtë e tij ta kuptonin rëndësinë e shkrimeve të shenjta.

 2. Ndërsa lexoni Mosian 1:1–8, kërkoni bekimet që nefi-
tët do t’i kishin humbur nëse nuk do t’i kishin pasur shkri-

met e shenjta. Krahasojeni atë çfarë mësuat me Omnin 1:17–18. 
Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani tri 
ose katër fjali që e plotësojnë frazën vijuese: Nëse nuk do t’i ki-
sha shkrimet e shenjta . . .

Merrni parasysh ta shkruani parimin vijues në shkri-

met tuaja të shenjta pranë Mosias 1:1–8: Hetimi i 
shkrimeve të shenjta na ndihmon që t’i dimë dhe 
t’i mbajmë urdhërimet.

Mbreti Beniamin i mësoi popullit të tij rëndësinë e të 

qenit besnik ndaj urdhërimeve dhe i shpjegoi se çfarë 

u ndodh atyre që bëhen të ligj pasi kanë qenë “popull 

shumë i favorizuar i Zotit” (Mosia 1:13). Lexoni Mo-

sian 1:13–17 dhe krahasojeni Mosian 1:13 me Almën 

24:30. Pastaj përcaktoni të paktën pesë pasoja që u 

vijnë atyre që largohen nga Zoti. Ju mund të dëshironi 

t’i shenjoni ose t’i vini nga një numër këtyre pasojave 

në shkrimet tuaja të shenjta.

Mosia 2:1–41
Nefitët mblidhen për të dëgjuar fjalët e mbretit Beniamin
Lexoni Mosian 2:1–9 dhe plotësoni përgjigjet për pyet-

jet vijuese:

• Cilët u mblodhën së bashku?   

 

• Ku u mblodhën ata?   

 

• Çfarë u bë në mënyrë që turma e madhe të mund t’i 

dëgjonte fjalët e mbretit Beniamin?   

 

Për ta kuptuar më mirë karakterin e mbretit Beniamin, 

lexoni Mosian 2:11–15 dhe përcaktoni fraza që tregojnë 

se mbreti Beniamin ishte përqendruar te drejtësia dhe 

shërbimi në vend të pozitës apo famës.

Pastaj përsiatni mbi thënien vijuese nga 

Presidenti Hauard W. Hanter: “Mos u 

shqetësoni më tepër se ç’duhet për 

pozitën. A ju kujtohet këshilla e Shpëtim-

tarit lidhur me ata që synojnë ‘kryet e 

vendit’ apo ‘vendet e para’? ‘Më i madhi 

prej jush le të jetë shërbëtori juaj.’ (Mateu 23:6, 11.) 

Është e rëndësishme të vlerësohesh. Por përqendrimi 

ynë duhet të jetë te drejtësia, jo te fama; te shërbimi, jo 

te pozita” (“To the Women of the Church”, Ensign, 

nëntor 1992, f. 96).

Studioni Mosian 2:16–17 dhe shenjoni parimin që 

mund të mësojmë për shërbimin nga mbreti Beniamin: 

Kur u shërbejmë bashkëqenieve tona, ne i shërbej-
më Perëndisë. (Mosia 2:17 është fragment i zotërimit 

të shkrimit të shenjtë. Ju mund të dëshironi ta shenjoni 

atë në mënyrë të dallueshme që të mund ta gjeni në të 

ardhmen.)

Mendoni për një rast kur dikush e bekoi jetën tuaj 

duke ju shërbyer. Si ia treguat (ose si mund t’ia tregoni) 

vlerësimin tuaj Perëndisë për personin që ju shërbeu si 

juve edhe Perëndisë në drejtësi? Si ia treguat vlerësi-

min tuaj atij personi?

Pasi e mësoi popullin e tij rreth nevojës për t’u shërbyer 

të tjerëve, mbreti Beniamin dha mësim rreth mënyrave 

të shumta sipas të cilave Perëndia na bekon dhe nevo-

jën tonë për t’i qenë mirënjohës Atij.

 3. Ndërsa studioni Mosian 2:19–24, 34, merrni parasysh 
mënyrat e shumta sipas të cilave ju bekon Perëndia. 
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Mendoni rreth mënyrës si mund t’i tregoni mirënjohjen tuaj Atij. 
Pastaj përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta:
 a. Përse mbreti Beniamin e quajti veten, popullin e tij dhe ne 
“shërbëtorë të padobishëm”?
 b. Përse është e rëndësishme për ne të kujtojmë borxhin tonë 
ndaj Perëndisë?

Fjalët e mbretit Beniamin na mësojnë se, kur ndihemi 
në borxh ndaj Perëndisë, ne dëshirojmë t’u shër-
bejmë të tjerëve dhe mirënjohja jonë rritet.

Te Mosia 2:34, mbreti Beniamin dha mësim se ne du-

het t’i “kth[ejmë]” Perëndisë gjithçka që ne kemi dhe 

jemi. Të kthesh do të thotë të “japësh ose dorëzosh”. Ju 

mund të dëshironi ta shkruani përkufizimin pranë kë-

saj fjale në shkrimet tuaja të shenjta. Reflektoni mbi atë 

se si mund t’i jepni Perëndisë gjithçka që keni dhe jeni. 

Kujtoni se, kur i mbani urdhërimet e Perëndisë dhe 

synoni të jepni shërbim të sinqertë, Ai ju bekon për atë.

Vargjet e fundit të Mosias 2 përmbajnë një paralaj-

mërim të rëndësishëm nga mbreti Beniamin drejtuar 

popullit të tij. A keni parë ndonjëherë një shenjë që ju 

tregonte të bënit “kujdes”? (Për shembull, një shenjë 

mund t’ju paralajmërojë për tela të tensionit të lartë, 

shkëmbinj të rënë, kafshë të egra ose një rrymë të fortë 

lumi.) Lexoni Mosian 2:32–33, 36–38 për të zbuluar 

se nga çfarë i tha mbreti Beniamin popullit të tij që të 

bënte kujdes. (Fjala mallkim te vargu 33 do të thotë 

“pikëllim dhe mjerim”.) Shkruani një fjali që përshkru-

an se çfarë do t’u ndodhi atyre që janë “në rebelim të 

hapur kundër Perëndisë” (vargu 37) apo që i thyejnë 

me dashje urdhërimet e Perëndisë.   

 

Lexoni thënien vijuese: “Disa njerëz i thyejnë me dash-

je urdhërimet e Perëndisë, duke planifikuar të pendo-

hen më vonë, si përpara se të shkojnë në tempull apo 

të shërbejnë në mision. Një mëkat i tillë me paramen-

dim e përçmon Shlyerjen e Shpëtimtarit” (Për Forcën e 

Rinisë [broshurë, 2011], f. 28–29).

Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, komentoi mbi rëndësinë e dallimit se kur 

mund të jemi duke u larguar nga Shpirti:

“Ne duhet . . . të përpiqemi të dallojmë 

kur ‘largohe[mi] nga Shpirti i Zotit . . .’ 

(Mosia 2:36). . . .

Standardi është i qartë. Nëse diçka që 

mendojmë, shikojmë, dëgjojmë ose bëjmë 

na largon nga Fryma e Shenjtë, atëherë ne duhet të 

mos vazhdojmë më ta mendojmë, shikojmë, dëgjojmë 

ose bëjmë atë gjë. Për shembull, nëse ajo që ka për 

qëllim të na argëtojë, na largon nga Shpirti i Shenjtë, 

atëherë me siguri ky lloj argëtimi nuk është për ne. 

Duke qenë se Shpirti nuk pajtohet me atë që është 

vulgare, e vrazhdë ose jo modeste, atëherë me siguri që 

të tilla gjëra nuk janë për ne. Meqenëse, kur merremi 

me ato aktivitete të cilat e dimë se duhet t’i shman-

gim, e largojmë Shpirtin e Zotit, atëherë të tilla gjëra 

pa dyshim nuk janë për ne” (“That We May Always 

Have His Spirit to Be with Us”, Ensign ose Liahona, maj 

2006, f. 30, “Që të Mund të Kemi Gjithmonë me Vete 

 Shpirtin e Tij”, Konferenca e Përgjithshme, prill 2006 

[nr. i artikullit 01636 101], f. 49).

Përsiatni mbi atë se çfarë humbasin njerëzit – ndonjë-

herë madje pa e kuptuar – kur largohen nga Shpirti. 

Lexoni Mosian 2:40–41 dhe përcaktoni se çfarë dëshi-

ronte mbreti Beniamin që të kemi parasysh dhe çfarë 

dëshironte që të mbajmë mend.

 4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
a. Shënoni disa përvoja që ju kanë mësuar që, nëse jeni 

të bindur ndaj Zotit, ju do të bekoheni si nga ana tokësore edhe 
shpirtërore.
 b. Përzgjidhni një lëmë të jetës suaj në të cilin ju do të dëshiro-
nit të ishit më të bindur ndaj urdhërimeve të Perëndisë. Shkruani 
një qëllim për t’u përmirësuar në atë lëmë.

Zotërim i Shkrimit të Shenjtë – Mosia 2:17
Lexoni Mateun 22:36–46; 25:40 dhe Mosian 2:17. Bëni 

një listë, varg ose grup shkrimesh të shenjta duke i 

lidhur referencat- kryq të këtyre shkrimeve të shenjta së 

bashku. Kjo teknikë studimi e shkrimeve të shenjta do 

të ndihmojë në qartësimin e domethënieve dhe do të 

zgjerojë të kuptuarin.

Shpjegoni lidhjet midis fragmenteve që sapo bashkuat. 

  

 

Përsiatni pyetjet vijuese:

• Kur keni ndier se po i shërbenit Perëndisë duke i 

shërbyer një personi tjetër?

• Çfarë gjërash të veçanta mund të bëni për dikë në 

jetën tuaj që Shpëtimtari do t’i bënte, nëse Ai do të 

ishte këtu?

 5. Pasi të keni punuar për ta mësuar përmendsh Mosian 
2:17, shkruajeni atë që mbani mend, në ditarin tuaj të 

studimit të shkrimeve të shenjta.

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë i kam studiuar Fjalët e Mormonit –Mosia 2 dhe e përfundova 
këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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NJËSIA 11: DITA 2

Mosia 3
Hyrje
Duke vazhduar fjalimin e tij drejtuar popullit të vet, 

mbreti Beniamin u tha se një engjëll i kishte folur rreth 

shërbesës së Jezu Krishtit. Mbreti Beniamin dëshmoi 

se, përmes besimit te Jezu Krishti dhe pendimit, ata që 

kanë mëkatuar, mund të marrin shpëtim. Ai gjithashtu 

dha mësim se, nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit, një 

person mund ta mposhti njeriun e natyrshëm duke i 

dëgjuar thirrjet e Shpirtit të Shenjtë.

Mosia 3:1–10
Mbreti Beniamin tregon fjalët e një engjëlli në lidhje 
me Shlyerjen

Ndërsa studioni Mosian 3, kërkoni burimin e “lajme 

[ve të] gëzuara të gëzimit të madh” (Mosia 3:3).

Lexoni Mosian 3:1–5 dhe shikoni se çfarë i tha engjëlli 

mbretit Beniamin. Engjëlli shpalli se populli i mbretit 

Beniamin kishte arsye të gëzohej dhe të mbushej me 

gëzim.

Çfarë përmbante mesazhi i engjëllit që mund t’i 

mbushte nefitët me gëzim?  

Lexoni Mosian 3:5–10 dhe shenjoni fjalët ose frazat 

rreth Shpëtimtarit dhe shërbesës së Tij që ju ndihmoj-

në ta çmoni më shumë shërbesën në vdekshmëri të 

Shpëtimtarit.

1. Përzgjidhni dy fraza që shenjuat, dhe shkruani një 
shpjegim në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenj-

Vizatoni se sa ujë do të hidhnit në gotë 
nëse do të donit vetëm ta provonit.

Vizatoni se sa ujë do të hidhnit në gotë 
nëse do të donit të shuanit etjen.

Vizatoni se sa ujë do të hidhnit në gotë 
nëse do ta dinit që uji përfaqëson gëzim.

ta rreth asaj çfarë ato ju mësojnë për t’ju ndihmuar ta kuptoni 
dhe çmoni më shumë shërbesën e Shpëtimtarit.

Ka shumë doktrina e parime që na mësohen te Mosia 

3:5–10. Njëra prej më të rëndësishmeve është kjo: Jezu 
Krishti vuajti në mënyrë që të mund të shpëtohemi 
nga mëkatet tona. Merrni parasysh ta shkruani këtë 

doktrinë në shkrimet tuaja të shenjta pranë Mosias 3:7–9.

Pasi të lexoni Mosian 3:7–9, lexoni Llukën 22:44 dhe 

Doktrinën e Besëlidhjet 19:16–18. Çfarë pikëpamjesh 

të tjera jep Mosia 3? Si na ndihmon Mosia 3 që ta 

çmojmë atë çfarë i ndodhi Shpëtimtarit?

Lexoni thënien vijuese nga Plaku Xhejms E. Talmeixh, 

i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, rreth vuajtjes së 

Shpëtimtarit në Kopshtin e Gjetsemanit:

“Agonia e Krishtit në kopsht është e 

pakuptueshme nga mendja e kufizuar, si 

nga intensiteti edhe shkaku. . . . Ai u 

përpoq dhe rënkoi nën një barrë të atillë 

që asnjë qenie tjetër që ka jetuar në tokë, 

nuk mund ta marrë as si të mundur. Nuk 

ishte dhembje fizike, as vetëm ankth mendor, që e bëri 

Atë të vuajë një torturë të tillë që të shkaktonte nxjerrje 

të gjakut nga çdo pore; por një agoni shpirtërore e 

shpirtit, e tillë që vetëm Perëndia ishte i aftë ta përje-

tonte. . . . Në atë orë ankthi Krishti përballi dhe 

mposhti të gjitha tmerret që Satani, ‘princi i kësaj bote’ 

[Gjoni 14:30], mund të shkaktonte. . . .

Në një mënyrë të vërtetë dhe tmerrësisht reale, 

megjithëse për njeriun e pakuptueshme, Shpëtimtari 

mori mbi Vete barrën e mëkateve të njerëzimit nga 

Adami deri në fund të botës” (Jesus the Christ, bot. i 

3- të [1916], f. 613; [“Nga Kopshti në Varrin e Zbrazët”, 

Klasikët e Ungjillit, Liahona, prill 2006, f. 8- 9]).

 2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani për një përvojë që ju ka ndihmuar të dini se Jezu 

Krishti është Shpëtimtari. Si i shton gëzim jetës suaj të kujtuarit e 
kësaj përvoje?

Mosia 3:11–27
Mbreti Beniamin përshkruan 
se si të mposhtet njeriu i 
natyrshëm
Ndërsa mbreti Benia-

min vazhdoi ta mësonte 

popullin e tij, ai u mësoi se 

si i bekon Shlyerja fëmijët 

e Perëndisë. Ai gjithashtu 

dha mësim se si mund 

ta mposhtim njeriun e 

Kur reflektoni për përvojat 
shpirtërore që keni pasur, Fry-
ma e Shenjtë ju dëshmon për-
sëri për të vërtetat që mësuat. 
Shënimi i këtyre përvojave 
në ditarin tuaj i tregon Zotit 
dëshirën tuaj për ta kujtuar 
dorën e Tij në jetën tuaj dhe ju 
ndihmon t’i mbani mend ato.

Kujtimi i Përvojave
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natyrshëm dhe të bëhemi shenjtorë nëpërmjet Shlyer-

jes së Shpëtimtarit.

Për ta kuptuar më mirë mënyrën si Shlyerja i bekon 

fëmijët e Perëndisë, lexoni fragmentet vijuese të shkri-

mit të shenjtë dhe shkruani një përshkrim të grupit të 

njerëzve që vargu dëshmon se do të bekohen përmes 

Shlyerjes së Jezu Krishtit:

• Mosia 3:11   

 

• Mosia 3:16   

 

Është e rëndësishme të dini se, megjithëse Jezu Krishti 

shleu për mëkatet e atyre që nuk e njohin ungjillin 

– atyre që vdesin në padituri – përsëri, ata duhet të 

pendohen dhe të ushtrojnë besim te Jezu Krishti në 

botën e shpirtrave në mënyrë që të shpëtohen (shih 

DeB 131:6; 138:31–34). Gjithashtu, Zoti ka zbuluar 

se fëmijët lindin të dëlirë në sytë e Perëndisë dhe se 

Satani nuk ka fuqi t’i tundojë. Derisa të fillojnë të 

bëhen të përgjegjshëm në moshën tetë vjeç, fëmijët e 

vegjël shpëtohen nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit 

pa pasur nevojë të pendohen apo të pagëzohen (shih 

Moroni 8:8–15; DeB 29:46–47; 137:10).

Ne duhet të veprojmë sipas njohurisë që kemi për 

ungjillin e Jezu Krishtit. Lexoni Mosian 3:12–13 dhe 

nënvizoni fjalë dhe fraza që na mësojnë që ne mund 
të shpëtohemi nga mëkatet tona dhe mund të gëzo-
hemi ndërsa ushtrojmë besim te Jezu Krishti dhe 
pendohemi.

Kujtoni figurën e gotës e cila ishte e mbushur me “gë-

zim”. Kujtoni fjalët e engjëllit që shpalli se gëzimi vjen 

nga të kuptuarit e misionit dhe Shlyerjes së Shpëtim-

tarit (shih Mosia 3:4–5). Për të kuptuar anën e kundërt 

të kësaj figure, lexoni Mosian 3:24–27. Nënvizoni atë 

çfarë do të pinë ditën e gjykimit ata që zgjedhin të mos 

pendohen.

Çfarë do t’u ndodhë atyre që zgjedhin të mos ushtroj-

në besim te Jezu Krishti e të pendohen?   

 

Pasi e mësoi popullin për Shlyerjen e Shpëtimtarit dhe 

nevojën për t’u penduar e për të pasur besim te Shpë-

timtari, mbreti Beniamin i mësoi ata se si ta zhvishnin 

anën mëkatare të natyrës së tyre dhe të bëheshin 

shenjtorë nëpërmjet Shlyerjes.

Lexoni Mosian 3:19 dhe gjeni cilëndo fjalë ose frazë 

që nuk e kuptoni. Mund të jetë e dobishme të shkru-

ani tri përkufizime në shkrimet tuaja të shenjta pranë 

këtij vargu. “Njeri [i] natyrshëm” është një person i cili 

zgjedh të ndikohet prej pasioneve, dëshirave dhe orek-

seve të mishit më shumë se sa prej nxitjeve të Shpirtit 

të Shenjtë. Të “dëgjo[sh]” do të thotë t’i nënshtrohesh 

dikujt apo diçkaje. “Thirrjet” janë ftesa bindëse ose të 

këndshme. Mosia 3:19 është fragment i zotërimit të 

shkrimit të shenjtë. Ju mund të dëshironi ta shenjoni 

atë në një mënyrë të dallueshme që të mund ta gjeni 

në të ardhmen.

 3. Shkruani titullin “Të Zhveshësh Njeriun e Natyrshëm” 
në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta. Nën 

këtë titull, bëni një listë të asaj çfarë mësojmë nga Mosia 3:19 që 
duhet të bëjmë për ta mposhtur “njeriun e natyrshëm”. Rrethoni 
një veprim me të cilin ju ndieni se do të ishte më i rëndësishmi 
për të punuar në këtë kohë për ju. Bëni një plan për ta zbatuar 
këtë veprim.

Një nga parimet që Mosia 3:19 na mëson, është se, 

nëse i dëgjojmë thirrjet e Shpirtit të Shenjtë, ne mund 

ta mposhtim njeriun e natyrshëm nëpërmjet Shlyerjes 

së Krishtit.

Me vetë fjalët tuaja, çfarë do të thotë të dëgjo[sh] 

“thirrjet e Frymës së Shenjtë”?   
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Lexoni thënien vijuese nga Plaku Nil A. Maksuell, i 

Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, rreth zhveshjes 

së njeriut të natyrshëm: “Drejtësia, adhurimi, lutja 

vetjake dhe studimi vetjak i shkrimeve të shenjta janë 

kaq vendimtare për të ‘zhvesh[ur] njeriun e natyrshëm’ 

(Mosia 3:19)” (“The Tugs and Pulls of the World”, 

 Ensign, nëntor 2000, f. 36).

 4. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Në çfarë mënyrash po përpiqeni 

t’u bindeni thirrjeve të Shpirtit të Shenjtë në jetën tuaj?

 5. Çfarë mund të bëni për t’i dëgjuar më plotësisht 
“thirrjet e Frymës së Shenjtë” në jetën tuaj vetjake? 

Shkruani një qëllim në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta që do t’ju ndihmojë të përmirësoheni në atë lëmë këtë 
javë. Ju mund të merrni parasysh të punoni me një nga cilësitë që 
na ndihmojnë të bëhemi si fëmijë, të renditura te Mosia 3:19 – 
për shembull, të bëheni më të nënshtruar, të bindur, të përulur, të 
duruar, plot me dashuri ose të gatshëm t’u nënshtroheni të gjitha 
gjërave që Zoti i sheh “të përshtatshme të shkaktojë mbi” ju.

 6. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta, disa prej pengesave në jetën tuaj që ju ndalojnë 

t’i dëgjoni thirrjet e Shpirtit.

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë – Mosia 3:19
 7. Për t’ju ndihmuar ta mbani mend ose ta mësoni për-
mendsh Mosian 3:19, ju mund të dëshironi ta lexoni tri 

herë. Përsëritja do t’ju ndihmojë të njiheni me përmbajtjen e var-
gut. Pasi ta bëni këtë, përpiquni të shkruani sa më shumë që 
mundeni nga vargu, apo idetë te vargu, në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta pa iu drejtuar shkrimeve tuaja të shenjta. 
Përpiquni ta përsëritni vargun me zë të lartë në kohë të ndrysh-
me, si për shembull ndërsa ecni, stërviteni ose përgatiteni për të 
fjetur. Bërja e kësaj për disa ditë rresht mund t’ju ndihmojë t’i 
mësoni përmendsh dhe t’i mbani mend parimet e rëndësishme në 
këtë varg.

 8. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Mosian 3 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 11: DITA 3

Mosia 4
Hyrje
Mësimet e mbretit Beniamin patën një ndikim të thellë 

te njerëzit që e dëgjuan atë. Këta njerëz ushtruan 

besim te Shlyerja, u penduan dhe morën një heqje të 

mëkateve të tyre. Më pas mbreti Beniamin u mësoi se 

ç’duhet të bënin për ta mbajtur heqjen e mëkateve. Ai 

bëri të ditur që ne jemi si lypësit, ngaqë varemi krejtë-

sisht nga Perëndia për shpëtimin tonë. Mbreti Benia-

min na paralajmëroi se duhet t’i mbikëqyrim përherë 

mendimet, veprat dhe veprimet tona.

Mosia 4:1–8
Turma pushtohet nga Shpirti dhe merr heqje të mëkateve
Përfytyroni sikur një shok të pyeste: “Si mund ta di 

që një mëkat i caktuar më është falur?” Si do të përgji-

gjeshit?

Studioni Mosia 4:1–3 dhe kërkoni të gjeni ide që ju 

ndihmojnë t’i përgjigjeni pyetjes së shokut tuaj. Shkru-

ani se si mund të përgjigjeshit:   

 

Një nga parimet që mësojnë këto vargje, është ky: Kur 
ushtrojmë besim te Jezu Krishti dhe pendohemi 
sinqerisht, ne marrim heqje të mëkateve tona. Një 

pendim i tillë është pjesë e rëndësishme në marrjen e 

gëzimit dhe të paqes së ndërgjegjes.

Si rregull, kur dikush na bën një pyetje, ne dëshirojmë 

të japim një përgjigje. Këtë herë, ndërsa mendoni si t’i 

përgjigjeni pyetjes së shokut tuaj, merrni parasysh se 

si mund t’i përgjigjeshit pyetjes me një pyetje. Mendo-

huni mbi vargjet Mosia 4:1–3 dhe mbi këtë thënie të 

Plakut F. Burton Hauard, një anëtar nderi i Të Shtatë-

dhjetëve: “Kur jeni penduar plotësisht, ju ndieni një 

paqe të brendshme. E dini në njëfarë mënyre se jeni 

falur, sepse barra që e keni mbajtur aq gjatë, fare papri-

tur nuk gjendet më. Ka ikur dhe ju e dini se ajo ka ikur” 

(“Repentance”, Ensign, maj 1983, f. 59).

Mendoni një pyetje që mund t’ia bënit shokut apo 

shoqes suaj, që ta ndihmojë atë të zbulojë se si mund 

ta dimë që jemi falur.

Mund të jetë e dobishme të kuptoni dy shprehje te 

Mosia 4:1–3, teksa mendoni të bëni një pyetje. Të shi-

kojmë vetveten në “gjendjen trupore”, do të thotë të 

njohim gjendjen tonë të rënë ose tokësore. Të shikojmë 

vetveten si “më të paktë se pluhuri i tokës”, do të thotë 

se pluhuri i tokës u bindet urdhërimeve të Perëndisë 
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(shih Helamani 12:7–8), por fëmijët e Perëndisë jo 

gjithnjë u binden urdhërimeve të Tij.

Një shembull i përgjigjes me pyetje për pyetjen e 

shokut tuaj mund të jetë: A e ndieni paqen e ndërgje-

gjes kur mendoni që jeni penduar për mëkatin tuaj? 

A mbusheni me gëzim?

 1. Përgjigjiuni këtyre pyetjeve në ditarin e studimit të 
shkrimeve të shenjta:

 a. Populli i mbretit Beniamin u fal për shkak të “besimit të jash-
tëzakonshëm që ata kishin në Jezu Krishtin” (Mosia 4:3). Cilat 
veprime që shënohen te Mosia 4:1–2, vërtetojnë besimin e tyre? 
Ç’qëndrim e ndjenja duhet të kishit ju, që do të ishin të ngjash-
me me ato të popullit të Mosias?
 b. Në ç’mënyrë mund ta ushtroni besimin tuaj te Jezu Krishti 
ndërsa përpiqeni për heqjen e mëkateve tuaja?

Pasi i dëshmoi qëndrimet e penduara të popullit të 

tij, mbreti Beniamin u mësoi atyre disa nga gjërat që 

duhet të bënin për të fituar shpëtim. Ndërsa lexoni 

Mosia 4:4–8, kërkoni të gjeni se ç’duhet të bëjmë që të 

marrim shpëtimin.

Shpjegoni ose jepni shembuj se si po përpiqeni t’i bëni 

gjërat që përshkroi mbreti Beniamin:

“[Vendose] besimin [tënd] në Zotin”:   

 

“[Ji] i zellshëm në zbatimin e urdhërimeve të tij”:   

 

“[Vazhdo] në besim, madje deri në fund të jetës 

[sate]”:   

 

Mosia 4:9–30
Mbreti Beniamin jep mësim se si të mbahet heqja e 
mëkateve
Pasi nefitët morën një heqje të mëkateve të tyre, mbreti 

Beniamin i mësoi se si ta mbanin (ose ta ruanin) atë 

gjendje të pastër e të dëlirë. Në Mosia 4:9–11, 26, 

28, 30, kërkoni të gjeni se çfarë duhet të besojmë e të 

bëjmë që ta mbajmë heqjen e mëkateve tona. Ato që 

gjeni, shënojini në tabelën që vijon:

Mbajtja e Heqjes së Mëkateve

Besoni Bëni

Mbreti Beniamin i mësoi popullit të tij shumë gjëra, 

sikurse shënohen te Mosia 4:9–30, por një nga parimet 

më të rëndësishme që u mësoi, është: Nëse e përulim 
veten para Perëndisë dhe përpiqemi të zhvillojmë 
cilësi krishtërore, ne mund ta mbajmë heqjen e 
mëkateve tona.

 2. Mbreti Beniamin na mësoi se ne duhet të “besojmë 
në Perëndinë” (Mosia 4:9) dhe ta kujtojmë gjithmonë 

“madhështinë e Perëndisë” (Mosia 4:11). Në ditarin e studimit të 
shkrimeve të shenjta përshkruani se çfarë përvojash keni pasur ju 
ose ndokush që njihni, të cilat ju kanë ndihmuar të kuptoni se Pe-
rëndia është real, se Ai është i fuqishëm dhe se ju do. Si mendoni, 
përse është e rëndësishme të kuptoni e të kujtoni fuqinë, mirësi-
në dhe dashurinë e Perëndisë? Kur ju i kujtoni këto gjëra, si ndi-
kojnë ato mbi jetën tuaj?

Mbreti Beniamin përshkroi veprimet e njerëzve të 

cilët po përpiqen ta mbajnë heqjen e mëkateve të tyre. 

Studioni Mosia 4:12–16 që të mësoni disa nga veprimet 

që përcaktoi mbreti Beniamin. (Fjala ndihmoni te Mosia 

4:16 do të thotë të japësh lehtësim ose ndihmë në kohë 

nevoje.)

 3. Në ditarin e studimit të shkrimeve të shenjta shkruani 
se në ç’mënyrë tregojnë veprimet e përshkruara nga 

mbreti Beniamin se dikush po përpiqet ta mbajë heqjen e mëka-
teve të veta. A mund të renditni disa veprime të tjera që do të 
tregonin se dikush po përpiqet ta mbajë heqjen e mëkateve? 
Renditni një a më shumë mënyra se si u keni dhënë ndihmë ne-
vojtarëve.

Mbreti Beniamin e krahasoi secilin prej nesh me lypë-

sin, ngaqë ne, secili, varemi plotësisht nga Perëndia për 

çdo gjë që kemi. Kjo ngjashmëri mund të na ndihmojë 

t’i çmojmë bekimet që kemi marrë nga Zoti. Lexoni 

Mosia 4:19–21, duke kërkuar të gjeni se si ngjan me 

lypësin secili prej nesh në këndvështrimin e Perëndisë.

Mendoni për varësinë tuaj nga Perëndia. Për çfarë beki-

mi mund ta falënderonit Atin Qiellor në këtë çast?

Pasi na mësoi se kemi nevojë të vazhdueshme për 

ndihmë nga Perëndia, mbreti Beniamin na kërkoi të 

mendojmë se si duhet t’i trajtojmë ata që na kërkojnë 

ndihmë. Studioni Mosia 4:26–27, duke kërkuar të gjeni 

se si duhet t’i trajtojmë nevojtarët.

 4. Në ditarin e studimit të shkrimeve të shenjta shënoni 
përgjigjen tuaj për këtë pyetje: Si mund t’ju ndihmojë të 

kujtuarit e mësimeve të mbretit Beniamin te Mosia 4, që ju të 
jeni më të dhembshur ndaj atyre që kanë nevojë shpirtërore ose 
materiale?

 5. Ndaluni një çast që të mendoheni për shkrimet e 
shenjta që keni studiuar sot. A ndiet ju një mbresë nga 

Fryma e Shenjtë se çfarë duhet të bënit, në bazë të atyre që më-
suat nga mësimet e mbretit Beniamin? Shkruajeni këtë mbresë 
në ditarin e studimit të shkrimeve të shenjta.
Mbani mend që Zoti ka dashuri të thellë për ju. Kur 

pendoheni për çdo keqbërje dhe bëni më të mirën 
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për të ndjekur shembullin e Shpëtimtarit, ju mund ta 

mbani heqjen e mëkateve tuaja.

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë Mosia 4:30
Lexojeni me zë Mosian 4:30. Cila është lidhja ndërmjet 

mendimeve, fjalëve dhe veprave tuaja?

Presidenti Ezra Taft 

Benson e përshkroi këtë 

lidhje: “Kini mendime 

të pastra. Ata që kanë 

mendime të pastra, nuk 

bëjnë veprime të pista. Ju 

nuk jeni përgjegjës për-

para Perëndisë vetëm për 

veprimet tuaja, por edhe 

për kontrollimin e men-

dimeve tuaja. . . . Thënia e 

vjetër është ende e vërte-

të, që ju mbillni mendime 

e korrni vepra, mbillni 

vepra dhe korrni zakone, 

mbillni zakone dhe korrni 

një karakter dhe karakteri 

juaj përcakton fatin tuaj 

të përjetshëm. ‘Ashtu si 

mendon në zemër të tij, 

ashtu është ai.’” (Shih 

Fjalët e Urta 23:7.) (Në 

Conference Report, tetor 

1964, f. 60).

6. Kur mësoni t’i kontrolloni mendimet tuaja, ju do të 
korrni bekimin e të qenit më krishtërorë në fjalë dhe në 

veprime. Në ditarin e studimit të shkrimeve të shenjta shkruani 
një a më shumë mënyra se si mund t’i kontrolloni mendimet tua-
ja e t’i mbani ato edhe më krishtërore.

7. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin e studimit të shkrimeve të shenjta:

Plaku Riçard G. Skot, i Kuoru-
mit të Dymbëdhjetë Apostuj-
ve, na nxiti që t’i shënojmë 
mbresat që marrim: “Shënoji-
ni në një vend të sigurt gjërat 
e rëndësishme që mësoni 
nga Shpirti. Do të zbuloni se, 
ndërsa shkruani mbresa të 
çmueshme, shpesh do të vijnë 
të tjera. Po ashtu dhe dija që 
fitoni, do t’ju hyjë në punë 
gjatë gjithë jetës suaj. Gjith-
monë, ditën apo natën, kudo 
që jeni, çfarëdo që po bëni, 
përpiquni të njihni dhe të rea-
goni ndaj drejtimit të Shpirtit” 
(“To Acquire Knowledge and 
the Strength to Use It Wisely”, 
Ensign, qershor 2002, f. 32).

Shënimi i Mbresave 
që Merrni

Mendime

Fjalë

Vepra

E kam studiuar Mosian 4 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 11: DITA 4

Mosia 5–6
Hyrje
Mosia 5 përfundon fjalën e mbretit Beniamin drejtuar 

popullit të tij, që filloi te Mosia 2. Si rrjedhojë e besimit 

të tyre në fjalët e mbretit Beniamin, njerëzit përjetuan 

një ndryshim të madh në zemër. Ata hynë në besë-

lidhje me Perëndinë dhe morën mbi vete emrin e Jezu 

Krishtit. Siç shënohet te Mosia 6, mbreti Beniamin ia 

kaloi pushtetin e tij qeverisës të birit, Mosia, dhe Mosia 

sundoi me drejtësi, duke ndjekur shembullin e atit të tij.

Mosia 5:1–4
Populli i mbretit Beniamin përjeton një ndryshim të madh
Mendoni mbi pyetjet që vijojnë: A keni dëshiruar ndo-

njëherë të mund të ndryshoni diçka te vetja juaj? Çfarë 

bëtë për këtë?

Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, e përshkroi nevojën që ka secili nga ne të 

përjetojë një ndryshim të madh në jetën tonë: “Thelbi 

i ungjillit të Jezu Krishtit ngulmon për një ndryshim 

themelor e të përhershëm në vetë natyrën tonë, i mun-

dësuar nga mbështetja mbi ‘meritat dhe mëshirën dhe 

hirin e Mesias së Shenjtë’ (2 Nefi 2:8). Kur zgjedhim 

që ta ndjekim Mësuesin, ne zgjedhim të ndryshohemi 

– të rilindemi shpirtërisht” (“Duhet të Lindni Sërish”, 

Liahona, maj 2007, f. 20).

Mund të jetë mirë që shprehjen në vijim ta shkruani te 

shkrimet e shenjta përbri Mosias 5:2: “Kur zgjedhim që 

ta ndjekim Mësuesin, ne zgjedhim të ndryshohemi”.

Në cilat mënyra mendoni se zgjedhim të ndryshohemi, 

kur zgjedhim të ndjekim Jezu Krishtin?  

Rishikoni përmbledhjet e kapitujve për Mosian 3 dhe 

Mosian 4 për të rikujtuar përqendrimin kryesor të fja-

limit të mbretit Beniamin. Në mbyllje të predikimit të 

tij, mbreti Beniamin e pyeti popullin nëse i besoi fjalët 

që i kishte mësuar për Shlyerjen e Jezu Krishtit (shih 

Mosia 5:1). Lexoni Mosia 5:2–4 dhe kërkoni se çfarë 

ndryshoi në zemrën e njerëzve pasi i dëgjuan fjalët e 

mbretit të tyre. Ndërsa lexoni, do të jetë e dobishme të 
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dini se “prirje” (Mosia 5:2) është thënë për qëndrimet, 

dëshirat ose temperamentin e një individi.

Lexoni këtë thënie nga Plaku Dejvid A. 

Bednar: “Ungjilli i Jezu Krishtit përfshin 

shumë më tepër se shmangien, mposhtjen 

dhe pastrimin nga mëkati e ndikimet e 

këqija në jetën tonë; ai gjithashtu në thelb 

kërkon të bësh të mirën, të jesh i mirë dhe 

të bëhesh më i mirë. . . . Përgjegjësia që kemi pranuar 

me besëlidhje, është që me anë të Shpirtit të Shenjtë të 

ndryshojmë zemrën aq sa ‘ne nuk kemi më prirje të 

bëjmë keq, por të bëjmë mirë vazhdimisht’ (Mosia 5:2), 

ashtu si bëri populli i mbretit Beniamin. Ky ndryshim i 

madh nuk është thjesht rezultat i një pune më të 

zellshme ose i vendosjes së një disipline më të fortë 

vetjake. Më saktë, ai është rrjedhoja e një ndryshimi 

themelor të dëshirave tona, shtysave tona dhe natyrës 

sonë, të mundësuar përmes Shlyerjes së Krishtit Zot. 

Qëllimi ynë shpirtëror është që të mposhtim edhe 

mëkatin, edhe dëshirën për mëkat” (“Clean Hands and 

a Pure Heart”, Liahona, nëntor 2007, f. 81–82).

 1. Në ditarin e studimit të shkrimeve të shenjta përgjigji-
uni këtyre pyetjeve:

 a. Si mendoni ju, çfarë do të thotë të përjetosh një “ndryshim të 
madh” në zemrën tënde? (Mosia 5:2).
 b. Kur zgjedhim të ndjekim Jezu Krishtin, përse na nevojitet të 
ndryshojmë prirjet tona dhe jo thjesht sjelljen?
 c. Si mendoni ju, përse Shlyerja e Jezu Krishtit është e domos-
doshme që brenda nesh të ndodhë një ndryshim? 

Studioni Mosian 5:2, 4, duke kërkuar se çfarë bënë 

njerëzit që lejoi t’u ndodhte përbrenda një ndryshim i 

madh i zemrës. Ju mund t’i shenjoni këto gjëra në librat 

tuaja të shkrimeve të shenjta. Mbani mend se fjalët e 

mbretit Beniamin ishin për fuqinë e Shlyerjes së Jezu 

Krishtit dhe se populli pati besim të madh në këto fjalë.

Një nga parimet që mësojmë nga këto vargje, është ky: 

Kur ushtrojmë besim te Jezu Krishti dhe marrim 
Shpirtin e Shenjtë, ne mund të përjetojmë një 
ndryshim të madh të zemrës.

 2. Bazuar në studimin tuaj të Mosias 5:1–4 dhe në pari-
min e mësipërm, shkruani në ditarin e studimit të shkri-

meve të shenjta se çfarë mund të bëni për të ushtruar më shumë 
besim te Shpëtimtari. Çfarë gjërash konkrete mund të bëni, duke 
filluar nga sot, që të ushtroni më shumë besim, në mënyrë që të 
nxitni e të mbani në jetën tuaj një ndryshim të madh të zemrës?

Mosia 5:5–15
Populli i mbretit Beniamin hyn në besëlidhje me Perëndinë 
dhe i jepet një emër i ri
Pasi populli i mbretit Beniamin përjetoi një ndryshim 

të madh të zemrës, ai dëshironte të hynte në besëlidhje 

me Zotin. Në Mosia 5:5 përcaktoni fjalë ose shprehje 

që tregojnë nivelin e zotimit që ndjeu populli i mbretit 

Beniamin në drejtim të bërjes dhe të mbajtjes së kësaj 

besëlidhjeje.

Kur bëjmë besëlidhje me Perëndinë, Ai përcakton 

kushtet e besëlidhjeve dhe ne biem dakord me kushtet. 

Atëherë Perëndia na premton bekime të caktuara për 

shkak të bindjes sonë (shih DeB 82:10). Bërja e besë-

lidhjeve është një mënyrë për t’i treguar Zotit se jemi të 

sinqertë në dëshirat për t’i shërbyer Atij.

 3. Përgjigjiuni këtyre pyetjeve në ditarin e studimit të 
shkrimeve të shenjta:

 a. Cilat shprehje te Mosia 5:5 ju kujtojnë premtimet që i përtë-
rijmë sa herë marrim sakramentin?
 b. Si mendoni se na ndihmon bërja dhe mbajtja e besëlidhjeve 
që ta ruajmë “ndryshimin [e madh] të zemrës”?

Rikthehuni te Mosia 1:11–12. Një nga qëllimet e mbre-

tit Beniamin për mbledhjen e popullit të tij ishte që 

t’u vinte një emër. Lexoni Mosian 5:6–7 dhe shenjoni 

emrin që mbreti Beniamin i vuri popullit të vet mbasi 

patën bërë besëlidhjen e tyre me Zotin.

Këto vargje na mësojnë këtë parim: Ne e marrim mbi 
vete emrin e Jezu Krishtit nëpërmjet besëlidhjeve 
të shenjta. Lexoni Mosian 5:8–14 dhe kërkoni të gjeni 

përse është e nevojshme që ne të marrim mbi vete 

emrin e Jezu Krishtit.

Cilat janë disa bekime nga shkruarja e emrit të Jezu 

Krishtit në zemrën tonë?   

 

Çfarë mund ta bëjë emrin të “fshihet” nga zemra juaj 

ose zemra e dikujt?   

 

Lexoni Mosian 5:15 dhe kërkoni të gjeni premtimet që 

Zoti u bën atyre që i zbatojnë besëlidhjet.

 4. Në ditarin e studimit të shkrimeve të shenjta shkruani 
se si ndiheni kur mendoni për shkruarjen e emrit të Jezu 

Krishtit në zemrën tuaj. Shkruani një a më shumë arsye përse 
doni që këtë emër ta mbani dhe të mos e humbisni asnjëherë.

Mosia 6:1–7
Mosia fillon mbretërimin e tij si mbret
Lexoni Mosian 6:3 dhe përcaktoni se çfarë bëri mbreti 

Beniamin para se ta linte turmën të ikte.

Çfarë bëri mbreti Beniamin për ta ndihmuar popullin e 

tij të kujtonte besëlidhjet që kishin bërë?   

 

 5. Në ditarin e studimit të shkrimeve të shenjta shënoni 
se si ju ndihmojnë udhëheqësit e priftërisë dhe mësuesit 

që t’i zbatoni besëlidhjet.
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Mbreti Beniamin vdiq tre vjet pasi mbajti ligjëratën e tij. 

Lexoni Mosian 6:6–7 dhe kërkoni mënyrën se si e ndoqi 

mbreti Mosia shembullin e të atit si udhëheqës i drejtë.

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

E kam studiuar Mosian 5–6 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 12: DITA 1

Mosia 7–8
Hyrje
Mbreti Mosia ishte biri i mbretit Beniamin, i cili qe biri 

i Mosias së parë të përshkruar në Librin e Mormonit. 

Afro 80 vjet përpara se Mosia të bëhej mbret, një burrë 

me emrin Zenif i priu një grupi nefitësh nga Zarahemla 

për t’u kthyer të banonin në tokën e Nefit (shih Omni 

1:27–30). Mosia 7 shpjegon që mbreti Mosia ngarkoi 

“një burrë të fortë dhe të fuqishëm”, që quhej Amon 

(Mosia 7:3) dhe një grup të vogël të udhëtonin drejt 

tokës së Nefit (nganjëherë e quajtur toka e Lehi- Nefit) 

dhe të përcaktonin fatin e grupit të Zenifit. Amoni zbu-

loi pasardhësit e popullit të Zenifit, të cilët tani udhë-

hiqeshin nga nipi i Zenifit, Limhi. Mbërritja e Amonit u 

solli shpresë Limhit dhe popullit të tij, paudhësitë e të 

cilëve kishin lejuar që ata të viheshin në robëri të lama-

nitëve. Më parë, teksa përpiqeshin të gjenin Zarahem-

lën e të kërkonin ndihmë, një grup i popullit të Limhit 

gjeti 24 fletë të arta që përmbanin gdhendje. Kur Limhi 

e pyeti Amonin nëse mund t’i përkthente gdhendjet, 

Amoni i shpjegoi se një shikues, sikurse mbreti Mosia, 

mund t’i përkthente analet e lashta.

Vështrim i përgjithshëm i Mosias 7–24
A keni dashur ndonjëherë të çliroheshit nga ndjenja të 

këqija, një gjendje e dhimbshme, një rrethanë sfiduese 

apo shtypëse ose nga faji prej mëkatit? Përvojat e po-

pullit për të cilat do të studioni në Mosia 7–24, mund 

t’ju mësojnë për çlirimin – ku ta kërkoni, si ta ftoni dhe 

madje si të prisni për të. Vëzhgoni mënyra se si mund 

t’i përdorni në jetën tuaj ngjarjet e popullit të Zenifit 

dhe të pasardhësve të tyre, së bashku me një dëshirë 

për t’u çliruar nga diçka që ju mban nën zgjedhë.

Përpara studimit të Mosias 7, do të jetë e dobishme që të 

familjarizoheni me udhëtimet e ndryshme që shënohen 

te Mosia 7–24. Veprimtaria e mëposhtme do t’ju japë 

një vështrim të përmbledhur për këto udhëtime, të cilat 

ndodhën gjatë një periudhe prej afro 80 vitesh (200 pr.K. 

deri 120 pr.K.). Informacioni në kuadratet me ngjyrosje të 

errët të tabelës shpjegon se çfarë ndodhi midis udhëti-

meve.
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Udhëtimi Cilët Udhëtuan Dhe Për Ku

1 Zenifi dhe nefitë të tjerë udhëtuan prej 
Zarahemlës drejt tokës së Nefit, e cila qe 
pushtuar nga lamanitët. Këta nefitë luftuan 
mes njëri- tjetrit dhe të mbijetuarit u kthyen në 
Zarahemla (shih Omni 1:27–28; Mosia 9:1–2).

2 Zenifi dhe të tjerë u larguan nga Zarahemla dhe 
u vendosën në tokën e Nefit (shih Omni 1:29–30; 
Mosia 9:3–7).

Pasi Zenifi vdiq, i biri, Noeu, mbretëroi në ligësi. Zoti dërgoi 
profetin Abinadi për t’i paralajmëruar njerëzit që të pendoheshin. 
Alma, një nga priftërinjtë e mbretit Noe, iu bind mesazhit të 
Abinadit dhe ua mësoi atë të tjerëve (shih Mosia 11–18).

3 Alma ikën për tek Ujërat e Mormonit dhe më vonë 
i prin një grupi besimtarësh drejt tokës së Helamit 
(shih Mosia 18:4–5, 32–35; 23:1–5, 19–20).

Lamanitët sulmuan popullin e Noeut në tokën e Nefit. Noeu 
më vonë u vra dhe mbretëroi i biri, Limhi. Populli i Limhit ishte 
nën robërinë e lamanitëve (shih Mosia 19–20).

 Toka e Zarahemlës

Toka e Nefit 
(Lehi- Nefit)

Njëzet e Katër Fletët e 
Arta (Libri i Ethërit)

Toka e Helamit

Ujërat e Mormonit

Rrënojat e Kombit Jaredit 
(Nuk dihet se sa në veri të Zarahemlës ishte 

toka e jareditëve.)

Udhëtimi Cilët Udhëtuan Dhe Për Ku

4 Limhi dërgoi një grup nefitësh për të gjetur 
Zarahemlën. Pasi humbi në vendin e shkretë, 
grupi zbuloi rrënojat e një kombi të shkatërruar 
dhe një dokument shënimesh të shkruar në 24 
fletë të arta (shih Mosia 8:7–9; 21:25–27).

5 Amoni dhe 15 të tjerë udhëtuan nga Zarahemla 
për të gjetur ata që ishin kthyer në tokën e Nefit 
(shih Mosia 7:1–6; 21:22–24).

6 Limhi dhe populli i tij ikën prej lamanitëve dhe u 
udhëhoqën nga Amoni dhe vëllezërit e tij drejt 
Zarahemlës (shih Mosia 22:10–13).

Pas ikjes së popullit të Limhit, lamanitët u dërguan një ushtri 
nga pas. Ushtria kishte humbur në vendin e shkretë, kur ata 
zbuluan Almën dhe njerëzit e tij në tokën e Helamit. Lamanitët 
i vunë ata nën robëri. Populli i Almës u lut për ndihmë që të 
arratiseshin (shih Mosia 22–24).

7 Zoti e çliroi Almën dhe popullin e tij dhe i 
udhëhoqi drejt Zarahemlës (shih Mosia 24:20–25).

Vini numrin e secilit udhëtim në rrethin e duhur të 

hartës:
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sulmuan lamanitët dhe populli u soll nën robëri. Të 

vajtosh, do të thotë të ndiesh trishtim ose keqardhje. 

Mendohuni për një çast nëse keni vajtuar ndonjëherë 

“për shkak të paudhësisë”.

Sidoqë është më mirë të mos mëkatoni, mësimi nga 

gabimet tuaja, kthimi te Perëndia për ndihmë dhe 

pendimi ju sjellin më pranë Perëndisë. Lexoni Mosia 

7:29–32 dhe kërkoni të gjeni më shumë tregues që 

Limhi e kuptonte lidhjen midis paudhësisë së popullit 

të tij dhe trishtimit që po përjetonin. (Shprehja “të 

korrë byk”, te vargu 30, do të thotë të marrësh diçka të 

padobishme; “të korrë erën e lindjes”, te vargu 31, do 

të thotë të shkatërrohesh.)

1. Përgjigjiuni këtyre pyetjeve në ditarin e studimit të 
shkrimeve të shenjta:

a. Në cilat mënyra mund të jenë të dobishme në jetën tonë pa-
sojat nga mëkati? Si mund ta vëmë në zbatim atë që mësuam, 
dhe të mos e përsëritim mëkatin?
b. Pse është e rëndësishme të kuptojmë e të pranojmë sa serio-
ze janë mëkatet tona? Pse është e rëndësishme të ndiejmë për 
to trishtim sipas Perëndisë? (Shih 2 Korintasve 7:10; trishtimi si-
pas Perëndisë është vetëdije e thellë se veprimet tona e kanë 
fyer Atin tonë në Qiell). Pse është e rëndësishme të mos e vonoj-
më pranimin dhe ndierjen e trishtimit për mëkatet tona?

Pasi Limhi i shpjegoi popullit të tij seriozitetin e mëka-

teve të tyre, ai i nxiti të bënin disa gjëra. Shenjoni ato 

që Limhi e nxiti popullin e tij t’i bënte, te Mosia 7:33.

Nga përvoja e popullit të Limhit mësojmë se pranimi 
i paudhësive tona dhe trishtimi sipas Perëndisë i 
ndier për to, mund të na bëjnë që t’i drejtohemi për 
çlirim Zotit.

Përfytyroni që një mik ose pjesëtar i familjes ndien 

keqardhje për mëkatet e veta dhe ka dëshirë të sin-

qertë të pendohet e të kthehet te Zoti, por nuk është 

i sigurt se si ta bëjë këtë. Kërkoni te Mosia 7:33 dhe 

shqyrtoni shprehjet që na mësojnë se si “të ktheheni te 

Zoti” me të vërtetë.

Mosia 7:1–8:4
Amoni gjen tokën e Nefit (Lehi–Nefit) dhe mbreti Limhi 
përshkruan se si hyri në robëri populli i tij
Në Mosia 7, Amoni dhe 15 burra të tjerë të fuqishëm 

udhëtuan prej Zarahemlës për të mësuar se çfarë u 

ndodhi njerëzve që Zenifi i kishte udhëhequr drejt 

tokës së Nefit 80 vite më përpara (shih Mosia 7:2; shih 

edhe udhëtimin 5 në hartë). Me mbërritjen në tokën e 

Nefit, Amonin dhe tre prej vëllezërve të tij i zunë rob 

dhe i futën në burg (shih Mosia 7:6–11). Pas dy ditësh 

u nxorën nga burgu dhe u morën në pyetje nga mbreti 

Limhi, që ishte nipi i Zenifit. Lexoni Mosia 7:12–15 për 

të parë se si e shpjegoi Amoni praninë e vet në tokën e 

Nefit dhe si reagoi Limhi.

Merrni parasysh se poshtëshënimi b për vargun 25 te 

Mosia 21:25–26 ka lidhje me vargun Mosia 7:14. Lexo-

jini ato vargje për të kuptuar më tej përse Limhi ishte 

“jashtëzakonisht i kënaqur” të mësonte se nga kishte 

ardhur Amoni.

Duke përdorur atë që 

mësuat te Mosia 21:25–

26, shpjegoni shkurti-

misht përse Limhi ishte 

aq i kënaqur që mësoi se 

Amoni ishte nga Zara-

hemla:  

 

Grupi që Limhi dërgoi 

për të kërkuar ndihmë, 

gjeti rrënojat e kombit 

jaredit. Ata besuan gabi-

misht se ishte Zarahemla 

dhe se nefitët e atjeshëm 

qenë asgjësuar (shih 

udhëtimin 4 në hartë). Ju 

do të mësoni për kombin 

jaredit në librin e Ethërit.

Mbreti Limhi mblodhi 

popullin e vet për t’i 

paraqitur Amonin. Limhi 

i foli popullit të tij për robërinë prej lamanitëve dhe 

shprehu shpresën se Perëndia do t’i çlironte së shpejti 

(shih Mosia 7:17–19). Lexoni Mosia 7:20, 24–26 dhe 

shenjojini arsyet përse populli i Limhit u soll nën robë-

ri. (Profeti që përshkruhet te Mosia 7:26, është Abinadi, 

të cilin populli e kishte djegur deri në vdekje gjatë 

mbretërimit të mbretit të lig Noe, përpara mbërritjes së 

Amonit në vend.)

Mund të jetë mirë ta shenjoni shprehjen “të mëdha 

janë arsyet që ne kemi për të vajtuar” te Mosia 7:24, që 

t’ju ndihmojë të kujtoni se paudhësia, ose mëkati, ka 

pasojat e saj. Në këtë rast, shumë veta u vranë kur 

Poshtëshënimet përmbajnë 
referenca të dobishme drejt 
shkrimeve të shenjta të tjera 
dhe tematikave përkatëse tek 
indeksi dhe Udhëzuesi Tema-
tik. Përdorimi i poshtëshëni-
meve mund t’ju ndihmojë që 
të kuptoni më mirë doktrina 
e parime, rrjedha të ngjarjeve 
dhe fjalë ose koncepte të 
vështira. Kur lexoni pjesët që 
ju caktohen, përpiquni që t’i 
studioni poshtëshënimet për 
disa vargje ose një kapitull. 
Merrni parasysh të shenjoni 
poshtëshënime që janë veça-
nërisht të dobishme.

Përdorimi i 
Poshtëshënimeve
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 b. Si keni përfituar ju nga dëgjimi me vëmendje i profetëve, shi-
kuesve dhe zbuluesve?
 c. Cilat janë disa mënyra si mund të mësoni prej profetëve, shi-
kuesve dhe zbuluesve?

 4. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

E kam studiuar Mosian 7–8 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 12: DITA 2

Mosia 9–10
Hyrje
Gjatë sundimit të mbretit Beniamin, Zenifi udhëhoqi 

një grup nefitësh nga Zarahemla për t’u vendosur mes 

lamanitëve në tokën e Nefit. Ngaqë mbreti i lamanitë-

ve bëri plan ta sillte popullin e Zenifit nën robëri, ai i 

lejoi ata të qëndronin. Traditat e rreme dhe urrejtja e la-

manitëve ndaj nefitëve përfundimisht çuan drejt luftës. 

Kur lamanitët kërkuan t’i sillnin ata nën robëri, populli 

i Zenifit iu kthye Zotit, i cili i forcoi dhe i ndihmoi ata të 

dëbonin lamanitët nga toka e tyre.

 2. Në ditarin e shkrimeve të shenjta, i shkruani një letër 
këtij shoku ose pjesëtari të familjes, për t’i mësuar se si të 

kthehet te Zotit. Tregojani të trija shprehjet që zbuluat nga Mosia 
7:33, dhe shpjegojani kuptimin e secilës shprehje 1) ose duke e 
thënë atë me fjalët tuaja, 2) ose duke dhënë një shembull për ato 
veprime apo qëndrime që mund të shohim në jetën e dikujt që po 
përpiqej ta vinte atë shprehje në zbatim.

Merrni parasysh a keni mëkate për të cilat nuk jeni 

penduar që mund t’ju shkaktonin trishtim dhe keqar-

dhje juve dhe atyre që i doni. Plaku Riçard G. Skot, i 

Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha këtë këshillë 

për fillimin e procesit të pendimit: “Studioni dhe the-

llohuni për të përcaktuar se sa të rëndë e quan shkeljen 

tuaj Zoti. Kjo do të sjellë pikëllim shërues dhe brejtje 

të ndërgjegjes. Gjithashtu do të sjellë një dëshirë të 

sinqertë për ndryshim dhe një gatishmëri për t’iu nën-

shtruar çdo kërkese për falje” (“Finding Forgiveness”, 

Ensign, maj 1995, f. 76).

Mosia 8:5–21
Amoni mëson për 24 fletët jaredite dhe i tregon Limhit për 
një shikues i cili mund t’i përkthejë ato
Rikujtoni nga udhëtimi 4 i hartës, në fillim të këtij 

mësimi, që njerëzit të cilët u përpoqën të gjenin udhën 

drejt Zarahemlës, zbuluan rrënojat e një kombi të tërë 

që ishte shkatërruar. Ata gjithashtu gjetën 24 fletë të 

arta, të cilat i ia çuan Limhit (shih Mosia 8:5–9). Limhi 

e pyeti Amonin nëse njihte dikë që kishte aftësinë t’i 

përkthente fletët (shih Mosia 8:12). Amoni i shpjegoi 

se disa personave mund t’u jepej fuqi nga Perëndia për 

të përkthyer. Lexoni Mosian 8:13 dhe shenjoni se si i 

quajti Amoni ata të cilëve u jepej kjo aftësi.

Amoni shpjegoi se Mosia, mbreti nefit në Zarahemla, 

ishte një shikues. Kërkoni te Mosia 8:16–18 dhe she-

njoni aftësitë që i jepen një shikuesi përveç fuqisë për 

të përkthyer.

Këto vargje na mësojnë se Zoti jep profetë, shikues 
dhe zbulues për dobinë e njerëzimit. Sot, çdo pje-

sëtar i Presidencës së Parë dhe i Kuorumit të Dymbë-

dhjetë Apostujve është profet, shikues dhe zbulues.

Plaku Nil L. Andersen, i Kuorumit të Dymbëdhje-

të Apostujve, na mësoi: “Këtyre 15 burrave që ne i 

mbështetim si profetë, shikues dhe zbulues, u jepet 

fuqi hyjnore për të parë atë që [të tjerët] nganjëherë 

nuk e shohin” (“Beware of the Evil behind the Smiling 

Eyes”, Ensign ose Liahona, maj 2005, f. 47).

 3. Përgjigjiuni këtyre pyetjeve në ditarin tuaj të shkrime-
ve të shenjta:

 a. Si mendoni ju, përse është mençuri t’i dëgjoni me vëmendje 
ata që mund të shohin gjërat që ju nuk mundeni?
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Mosia 9:1–13
Zenifi udhëheq një grup nefitësh për t’u kthyer në tokën 
e Nefit
A keni dashur ndonjëherë diçka me shumë dëshirë? 

Sot do të mësoni rreth një burri që e donte diçka me 

shumë dëshirë, dhe për pasojat e veprimit të tij sipas 

dëshirave të tij.

Shihni hartën e udhëtimeve nga mësimi i kaluar. A 

ju kujtohet udhëtimi i Amonit kur gjeti Limhin dhe 

popullin e tij? Hapni shkrimet tuaja të shenjta te Mosia 

7–8 dhe shihni datën kur ndodhën ngjarjet në këta 

kapituj (që gjendet në fund të faqes ose në kreun e ka-

pitullit). Krahasojeni atë me datën që lidhet me Mosian 

9:1. Sa vite kthehemi mbrapa në kohë midis Mosias 8 

dhe Mosias 9?

Lexoni parathënien e 

Mormonit për analin e 

Zenifit pikërisht përpara 

Mosias 9.

Zenifi, gjyshi i Lim-

hit, udhëhoqi një grup 

nefitësh për t’u kthyer në 

tokën e Nefit. Ai e donte 

diçka me kaq dëshirë sa 

mund të kishte dështuar 

që të merrte parasysh se 

ku do të çonin dëshirat 

e tij. Lexoni te Mosia 

9:1–4 rreth asaj që bëri 

Zenifi për të fituar atë që dëshironte. (Të jesh “shumë 

i zellshëm” do të thotë të kesh shumë dëshirë ose të 

jesh shumë i interesuar për diçka.)

Zellshmëria e tepërt e Zenifit e bëri atë të mashtrohej 

nga mbreti lamanit. Lexoni Mosian 9:5–7, 10 për të 

parë përfundimin e zellshmërisë së tepërt të Zenifit.

1. Shkruani përgjigjet për pyetjet vijuese në ditarin tuaj 
të shkrimeve të shenjta:

a. Çfarë nuk arriti të dallonte Zenifi për shkak të dëshirave të tij 
tepër të zellshme për të zotëruar tokën e Nefit?
b. Cilët janë disa shembuj të kohës sonë lidhur me atë që disa 
të rinj mund të jenë tepër të zellshëm për të fituar?
c. Cilat mendoni se janë rreziqet e të qenit të ngadaltë për ta 
kujtuar Zotin, ndërkohë që bëni zgjedhje në jetën tuaj?

Pas 12 vjetësh, populli i Zenifit ishte bërë shumë i be-

gatë. Mbreti lamanit filloi të shqetësohej që ai nuk do 

të ishte në gjendje t’i sillte ata nën robëri sipas planit të 

tij fillestar, kështu që mbreti e përgatiti popullin e tij të 

shkonte në luftë kundër tyre (shih Mosia 9:11–13).

Përdorini rastet që të vini re 
datat në Librin e Mormonit. 
Njohja nga afër e këtyre data-
ve (që gjenden ose në shëni-
met në fund të faqeve ose në 
përmbledhjet e kapitujve) do 
t’ju ndihmojë të kuptoni më 
mirë renditjen e ngjarjeve që 
po studioni.

Datat në Shkrimet 
e Shenjta

Mosia 9:14–10:22
Lamanitët përpiqen ta sjellin popullin e Zenifit nën robëri
Qarkoni ndonjë prej fushave të mëposhtme në jetën 

tuaj, në të cilat do të donit të kishit më shumë mbësh-

tetje ose forcë: detyrat e shkollës, bërja ballë tundimit, 

marrëdhëniet me miqtë, aftësinë për të udhëhequr, 

punën, marrëdhëniet me anëtarët e familjes, zhvillimin 

e dhuntive, talenteve dhe aftësive.

Teksa studioni Mosian 9–10, shihni për një parim që do 

t’ju ndihmojë të kuptoni se çfarë të bëni për të marrë 

më shumë forcë në këto fusha të jetës suaj. Mosia 9–10 

përmban një anal të dy herëve të ndryshme kur lamani-

tët erdhën të luftonin kundër Zenifit dhe popullit të tij.

2. Kopjoni tabelën vijuese në ditarin tuaj të shkrimeve të 
shenjta, duke lënë hapësirë të mjaftueshme nën secilën 

referencë të shkrimit të shenjtë për të shkruar një përgjigje. Stu-
dioni vargjet e treguara dhe kërkoni atë që populli i Zenifit dhe 
lamanitët bënë për të gjetur forcë. Plotësojeni tabelën me infor-
macionin që gjeni.

Çfarë bënë 
njerëzit 
për t’u 
përgatitur?

Çfarë bënë 
ata që ta 
vendosnin 
besimin 
e tyre te 
Zoti?

Cili ishte 
rezultati?

Zenifi dhe 
populli i tij

Mosia 
9:14–16

Mosia 9:17 Mosia 9:18

Lamanitët Mosia 
10:6–8

Mosia 10:11 Mosia 
10:19–20

• Çfarë ngjashmërish mund të shihni midis mënyrës 

se si populli i Zenifit dhe lamanitët iu drejtuan bete-

jës?  

• Çfarë ndryshimesh mund të shihni midis mënyrës se 

si populli i Zenifit dhe lamanitët iu drejtuan betejës?  

Një mësim që mësojmë nga Mosia 9:17–18, është se 

Zoti do të na forcojë kur bëjmë gjithçka mundemi 
dhe e vendosim besimin tonë tek Ai.

3. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të shkrime-
ve të shenjta: Në cilat fusha të jetës sime mund t’i besoj 

Zotit në mënyrë më të plotë dhe t’i kërkoj Atij të më forcojë?
4. U vini shenjë tre rreshtave të parë të Mosias 9:18. Më 
pas i kërkoni një të rrituri të besueshëm (një prindi, një 

udhëheqësi të Kishës ose një mësuesi) për t’iu treguar një përvojë 
rreth një rasti kur ai ose ajo i kërkoi Zotit ndihmë dhe e ndjeu se 
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u forcua prej Tij. Dëgjoni për atë që personi bëri që të merrte 
fuqinë e Zotit. Shkruani për atë që mësoni në ditarin tuaj të shkri-
meve të shenjta.
A jeni zemëruar ndonjëherë me dikë dhe keni mbajtur 

mëri – u ndiet se nuk mund ta falnit apo harronit atë 

që bëri personi? A keni njohur ndonjëherë dikë që 

dukej se ju urrente? Përpara se Zenifi dhe populli i tij 

të shkonin në betejë për herë të dytë, Zenifi i mësoi 

popullit të tij arsyen përse lamanitët u mbushën me 

urrejtje kundrejt nefitëve. Teksa studioni fjalët e Zenifit 

te Mosia 10:11–18, mund të jetë e dobishme të dini se 

të “trajt[ohesh] padrejtësisht” është të ndihesh i fyer 

ose të trajtohesh në mënyrë të gabuar apo në një më-

nyrë të padrejtë dhe të jesh i “zemëruar” është të jesh 

tepër i inatosur. Studioni Mosian 10:11–18 dhe kërkoni 

përse pasardhësit e Lamanit dhe të Lemuelit vazh-

donin t’i urrenin pasardhësit e Nefit. Shenjoni fjalët 

trajtuan padrejtësisht dhe të zemëruar ndërsa lexoni.

Përsiatini pyetjet që vijojnë:

• Përse lamanitët i urrenin kaq fort nefitët?

• Kush lëndohet kur jeni të zemëruar ose nuk pranoni 

të falni?

• Si mund të ndikojnë zemërimi dhe mbajtja e mërive 

në familjen tuaj ose fëmijët tuaj të ardhshëm?

Lexoni përvojat e mëposhtme nga Plaku Donald L. 

Hallstrom, i Presidencës së Të Shtatëdhjetëve, dhe 

kërkoni atë që ai na rekomandoi të bëjmë kur ndihemi 

të fyer nga dikush apo të zemëruar me dikë:

“Shumë vite përpara, unë vërejta një 

thyerje zemre – që u kthye në tragjedi. Një 

çift i ri po i afrohej lindjes së fëmijës së tyre 

të parë. Jeta e tyre ishte e mbushur me 

pritshmëri dhe emocione për këtë përje-

tim monumental. Gjatë lindjes, u krijuan 

ndërlikime dhe foshnja vdiq. Zemërthyerja u kthye në 

pikëllim, pikëllimi në zemërim, zemërimi u kthye në 

fajësim dhe fajësimi u kthye në hakmarrje kundër 

mjekut, të cilin ata e bënë plotësisht përgjegjës. Prindë-

rit dhe anëtarë të tjerë të familjes u përfshinë seriozisht, 

në përpjekje së bashku për të shkatërruar emrin e mirë 

dhe karrierën e mjekut. Ndërsa javët dhe pastaj muajt e 

ashpërsisë [gjuha e mprehtë dhe e hidhur] shkatërronin 

familjen, hidhërimi i tyre u shtri tek Zoti. ‘Si mundi Ai 

të lejonte të ndodhë kjo gjë e tmerrshme?’ Ata kundër-

shtonin përpjekjet e përsëritura të udhëheqësve dhe të 

anëtarëve të Kishës që t’i qetësonin shpirtërisht dhe 

emocionalisht dhe, me kohë, u shkëputën nga Kisha. 

Katër breza të familjes janë prekur deri tani. Atje ku 

dikur ishte besimi dhe përkushtimi ndaj Zotit dhe 

Kishës së Tij, nuk ka pasur aktivitet shpirtëror nga 

anëtarët e familjes për dekada. . . .

Gjyshërit e mi nga babai kishin dy fëmijë, një djalë 

(babai im) dhe një vajzë. . . . [Vajza e tyre] u martua në 

1946 dhe katër vjet më vonë po priste një fëmijë. . . . 

Askush nuk e dinte se ajo kishte binjakë. Mjerisht, ajo 

dhe binjakët të gjithë vdiqën gjatë lindjes.

Gjyshërve të mi iu dërrmua zemra. Pikëllimi i tyre, si-

doqoftë, menjëherë i ktheu ata drejt Zotit dhe Shlyerjes 

së Tij. Pa qëndruar në atë se si mundi të ndodhte kjo 

dhe kush mund të fajësohej, ata u përqendruan në të 

jetuarin e një jete të drejtë. . . .

Besnikëria e [gjyshit dhe gjyshes], veçanërisht kur 

përballeshin me vështirësi, ka ndikuar tani katër breza 

që kanë pasuar. Drejtpërdrejt dhe thellësisht, ajo ndikoi 

birin e tyre (babanë tim) dhe nënën time kur vajza e 

vetë prindërve të mi, fëmija e tyre më e vogël, vdiq për 

shkak të ndërlikimeve që ndodhën gjatë lindjes. . . . 

Me shembullin që kishin parë në brezin e mëparshëm, 

prindërit e mi – pa ngurim – u drejtuan nga Zoti për 

lehtësim. . . .

Nëse ndieni se ndaj jush është bërë padrejtësi – nga ci-

lidoqoftë (një anëtar i familjes, një mik, një anëtar tjetër 

i Kishës, një udhëheqës i Kishës, një partner biznesi) 

apo nga çfarëdo qoftë (vdekja e një të dashuri, prob-

leme shëndetësore, ndryshim gjendjeje financiare, abu-

zim, vartësi nga droga) – trajtojeni çështjen direkt dhe 

me të gjithë forcën që keni. . . . Dhe, pa vonesë, kthehu 

nga Zoti. Ushtroje gjithë besimin që ke tek Ai. Lëre 

Atë të marrë nga barra jote. Lëre hirin e Tij të lehtësojë 

ngarkesën tënde. . . . Asnjëherë mos lejoni që ndonjë 

rrethanë tokësore t’ju çarmatosë shpirtërisht” (“Kthe-

hu te Zoti”, Ensign ose Liahona, maj 2010, f. 78–80).

Vini në dukje se, si në shembullin e lamanitëve ashtu 

edhe në atë të familjes së çiftit të ri që humbi fëmijën e 

tyre të parë, zemërimi dhe fyerja ndikuan breza njerëzish.

 5. Mendoni për një rast kur ju patët ndjenja të trajtimit 
padrejtësisht ose të zemërimit kundrejt dikujt? A i keni 

disa nga këto ndjenja kohët e fundit? Përgjigjiuni pyetjeve vijuese 
në ditarin tuaj të shkrimeve të shenjta:
 a. Si mund të merrja ndihmë në përpjekjet e mia për të falur?
 b. Si mund ta ndjek shembullin e gjyshit dhe të gjyshes së Pla-
kut Hallstrom dhe ta zbatoj në jetën time sot këshillën e tij në 
paragrafin e fundit të citimit?

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Mosian 9–10 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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NJËSIA 12: DITA 3

Mosia 11–14
Hyrje
Mbreti Noe gjente kënaqësi të madhe në jetesën e 

shthurur dhe çoi shumë prej popullit të tij drejt ligësisë. 

Zoti dërgoi profetin Abinadi që t’i bënte thirrje popullit 

të Noeut për pendim dhe i paralajmëroi ata për robërinë 

që i kërcënonte. Njerëzit zgjodhën të mos ua vinin ve-

shin paralajmërimeve dhe Abinadi u burgos për profeci-

të e tij. Kur priftërinjtë e mbretit Noe e morën në pyetje 

Abinadin, profeti i qortoi se nuk po i zbatonin ose ua 

mësonin njerëzve urdhërimet. Perëndia e mbrojti Abina-

din dhe i dha atij fuqi për ta përfunduar mesazhin e tij 

drejtuar mbretit Noe dhe priftërinjve të tij. Duke cituar 

Isaian, Abinadi dëshmoi për nevojën e të gjithë njerëzve 

që të mbështeteshin te Jezu Krishti dhe Shlyerja e Tij.

Mosia 11:1–19
Mbreti Noe e çon popullin e tij në ligësi
Merrni parasysh pyetjet që vijojnë:

• Çfarë do të bënit nëse prindi, kujdestari ose udhë-

heqësi juaj do të sugjeronte që disa nga miqtë tuaj 

kishin ndikim të keq mbi ju?

• Çfarë do të bënit nëse një nga prindërit tuaj ose një 

udhëheqës i Kishës do t’ju kërkonte të visheni në 

mënyrë më të hijshme për shërbimet e adhurimit të 

së dielës dhe për veprimtari të tjera të Kishës?

• Çfarë do të bënit nëse profeti do të thoshte se ju 

duhej të ndryshonit standardet tuaja të argëtimit?

Njerëzit mund të reagojnë në mënyra të ndryshme 

ndaj pyetjeve të mësipërme. Ndërsa e studioni këtë 

mësim, vëzhgoni për mënyrën se si Zoti do të donte 

që ju t’iu përgjigjeshit njerëzve që Ai i dërgon për t’ju 

ndihmuar që të jetoni me drejtësi.

Teksa përgatiteni për të studiuar Mosian 11, mund të 

jetë e dobishme të dini se, pasi vdiq Zenifi, biri i tij, 

Noeu, sundoi mbi nefitët që ishin në tokën e Nefit. 

Lexoni Mosian 11:1–2, 5–7, 14–19 dhe shenjoni fjalët 

dhe frazat që përshkruajnë veprimet e Noeut dhe atë 

që kërkoi ai pasi u bë mbret. Më pas lexoni Mosian 

11:2, 6–7, 15, 19 dhe shenjoni me një ngjyrë tjetër (nëse 

mundeni) ndikimin që patën veprimet e Noeut te 

njerëzit e mbretërisë.

Këto vargje ilustrojnë mënyrën se si njerëzit me të cilët 

shoqërohemi, mund të ndikojnë në veprimet tona. 

Merrni parasysh se si bashkëmoshatarët tuaj ndikojnë 

në zgjedhjet që bëni. Përsiatni për një çast se çfarë bëj-

në nganjëherë njerëzit në botën e sotme që do të ishte 

e ngjashme me të punuarin “jashtëzakonisht rëndë për 

të mbajtur paudhësinë” (Mosia 11:6).

Mosia 11:20–12:17
Abinadi i nxit njerëzit që të pendohen dhe i paralajmëron 
ata për robërinë
Edhe pse mbreti Noe dhe populli i tij po zgjidhnin 

ligësinë, Zoti ende i donte dhe dëshironte t’i ndihmon-

te ata. U hidhni një sy katër rreshtave të parë të Mosias 

11:20 dhe përcaktoni se çfarë bëri Zoti për ta ndihmuar 

popullin e Noeut.

Shkruajeni të vërtetën vijuese në shkrimet tuaja të 

shenjta pranë Mosias 11:20: Perëndia dërgon profetë 
për të na ndihmuar të pendohemi dhe të shman-
gim mjerimin.

Zoti e urdhëroi Abinadin dy herë të ndryshme që të 

paralajmëronte popullin.

 1. Kopjojeni tabelën e mëposhtme në ditarin tuaj të 
shkrimeve të shenjta, duke lënë hapësirë të mjaftueshme 

nën secilën referencë të shkrimit të shenjtë për të shkruar një 
përmbledhje. Studioni vargjet e dhëna dhe shkruani një për-
mbledhje të paralajmërimeve të Abinadit dhe të reagimeve të 
 popullit.

Mesazhi i Abinadit Reagimi i Popullit

Paralajmëri-
mi i Parë

Mosia 11:20–25 Mosia 11:26–29

Paralajmëri-
mi i Dytë

Mosia 12:1–8 Mosia 12:9–10, 
13–17

 2. Në ditarin tuaj të shkrimeve të shenjta, u jepni përgji-
gje pyetjeve vijuese rreth reagimeve të popullit ndaj para-

lajmërimeve të Abinadit:
 a. Si mendoni, përse njerëzit reaguan me zemërim ndaj Abina-
dit, i cili po përpiqej t’i ndihmonte? Si mendoni, përse ata e 
mbrojtën mbretin Noe, i cili po i çonte drejt mjerimit?
 b. Shënoni frazën “sytë e njerëzve ishin verbuar” te Mosia 
11:29. Cilët janë disa shembuj të sjelljeve dhe ndikimeve në bo-
tën e sotme që besoni se Satani po vepron me zell për t’i bërë 
njerëzit e mirë të bëhen “të verbuar”?
 c. Çfarë mund të bëni që të tregoni përulësi kur anëtarë të fa-
miljes, udhëheqës të Kishës dhe profetë ju nxitin të ndiqni fjalën 
e Perëndisë?

Mosia 12:18–13:26
Perëndia mbron Abinadin teksa ai i qorton mbretin Noe 
dhe priftërinjtë e tij që nuk ia dolën mbanë për t’i mbajtur 
urdhërimet dhe për t’ua mësuar ato njerëzve
Përpara se ta vazhdoni studimin tuaj të Mosias 12, ren-

diteni veten në një shkallëzim nga 1 deri në 10  
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(10 duke qenë tërësisht dakord) lidhur me mënyrën se 

sa mirë ju përshkruajnë thëniet vijuese pikërisht tani:

- - - - - - -  Unë e di se çfarë duhet të bëj për ta jetuar ungji-

llin e Jezu Krishtit.

- - - - - - -  Unë e jetoj ungjillin e Jezu Krishtit.

Ndërsa mësoni rreth mbretit Noe dhe priftërinjve të 

tij, merrni parasysh se sa mirë i njihnin ata dhe sa mirë 

i zbatonin ata urdhërimet. Pasi Noeu e nxori Abinadin 

nga burgu, priftërinjtë filluan ta marrin në pyetje atë 

rreth shkrimeve të shenjta. Lexoni Mosian 12:26–30 

dhe shenjoni atë që tha Abinadi për t’i qortuar Noeun 

dhe priftërinjtë e tij.

Sa mirë mendoni se do të renditeshin Noeu dhe 

priftërinjtë e tij në shkallëzimin nga 1 deri në 10 

lidhur me njohjen dhe zbatimin e urdhërimeve? Çfarë 

mendoni do të thotë që t’i përdorim “zemrat [tona] që 

të kupto[jmë]”? (shih Mosia 12:27). Shihni te Mosia 

12:33 dhe nënvizoni një parim që tregon përse është e 

rëndësishme t’i zbatojmë urdhërimet.

Abinadi shpalli këtë të vërtetë: Në qoftë se i zbatojmë 
urdhërimet e Perëndisë, ne do të shpëtohemi. Përse 

njohja e mënyrës për të jetuar nuk është e mjaftueshme 

që të kualifikohemi për shpëtim?   

 

Abinadi i tha mbretit Noe dhe priftërinjve të tij se ata 

nuk po i zbatonin urdhërimet as po ua mësonin ato 

njerëzve dhe ai filloi të rendiste Dhjetë Urdhërimet. 

Kjo e zemëroi mbretin dhe ai urdhëroi që Abinadi të 

vritej. Perëndia e mbrojti Abinadin dhe i dha fuqi për 

ta vazhduar mësimdhënien rreth Dhjetë Urdhërimeve. 

Ju mund të dëshironi t’i shenjoni dhe t’u vini numër 

atyre te Mosia 12:35–36 dhe Mosia 13:12–24. Tabela në 

vijim do t’ju ndihmojë ta përcaktoni secilin prej Dhjetë 

Urdhërimeve:

Abinadi u Mësoi Dhjetë Urdhërimet

 1. Mosia 12:35

 2. Mosia 12:36; 13:12–13

 3. Mosia 13:15

 4. Mosia 13:16–19

 5. Mosia 13:20
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 6. Mosia 13:21

 7. Mosia 13:22

 8. Mosia 13:22

 9. Mosia 13:23

 10. Mosia 13:24

Abinadi me guxim i qortoi Noeun dhe priftërinjtë e tij 

për moszbatimin e Dhjetë Urdhërimeve, duke thënë: 

“Unë vë re se ato nuk janë shkruar në zemrat tuaja” 

(Mosia 13:11). Për t’ju ndihmuar që të mendoni rreth 

mënyrës se sa mirë po i zbatoni Dhjetë Urdhërimet, 

plotësoni vetëvlerësimin që vijon:

Formulimet në vijim mund të 
tregojnë se sa mirë janë shkruar 
në zemrën tuaj Dhjetë Urdhërimet. 
Shenjoni se sa shpesh këto formu-
lime janë të vërteta për ju.
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Unë e dua Atin tim Qiellor.

Unë e vendos Perëndinë të parin në 
jetën time (përpara miqve, hobeve, 
zotërimeve, vetë dëshirave të mia dhe 
gjërave të tjera).

Unë e përmend emrin e Zotit me nderim.

Unë e mbaj ditën e Shabatit të shenjtë 
duke marrë pjesë në veprimtari që më 
afrojnë më pranë Zotit; e dalloj atë si 
dita e Tij, jo e imja.

Unë i nderoj prindërit e mi duke qenë i 
bindur dhe plot respekt.

Unë e kontrolloj zemërimin tim dhe 
nuk veproj dhunshëm ndaj të tjerëve.

Unë jam seksualisht i pastër. Unë i 
shmang pamjet, gjuhën dhe veprimet 
plot epsh.

Unë e përmbaj veten nga vjedhja dhe 
mashtrimi.

Unë them të vërtetën.

Unë e shmang lakminë (që do të thotë 
të dëshirosh padrejtësisht diçka që i 
përket dikujt tjetër).

 3. U hidhni përsëri një vështrim përgjigjeve tuaja dhe 
caktoni një synim për ta zbatuar më mirë njërin prej Dhje-

të Urdhërimeve. Shkruajeni synimin tuaj në ditarin tuaj të shkri-
meve të shenjta.

Mosia 13:27–14:12
Abinadi u mëson për ardhjen e Jezu Krishtit
Lexoni Mosian 13:28, 32–35 dhe shenjoni ndonjë fjalë 

ose frazë që mund ta plotësojë citimin që vijon nga 

Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve: “Pas gjithë bindjes dhe veprave tona të 

mira, ne nuk mund të shpëtohemi nga vdekja apo 

pasojat e mëkateve tona vetjake pa   

 ”.

Citimi i plotë nga Plaku Ouks thotë: “Pas gjithë bindjes 

dhe veprave tona të mira, ne nuk mund të shpëtohemi 

nga vdekja apo pasojat e mëkateve tona vetjake pa 

hirin e ofruar nga shlyerja e Jezu Krishtit” (“Another 

Testament of Jesus Christ”, Ensign, mars 1994, f. 67).

Ju mund të dëshironi ta shkruani këtë të vërtetë në 

krah të Mosias 13:28: Askush nuk mund të shpëto-
het përveçse nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit.

Harxhoni pak minuta duke studiuar Mosian 14:1–12 

dhe shenjoni fjalë e fraza që përshkruajnë atë që bëri 

Jezu Krishti në vdekshmëri për t’ju ndihmuar që të 

ktheheni në shtëpi tek Ati ynë në Qiell. Mendoni rreth 

hidhërimit, dhembjeve dhe mëkateve që ka mbartur 

Jezu Krishti për ju. Këto vargje përputhen me Isaian 

53:1–12. Abinadi po citonte atë që kishte shkruar Isaia 

(shih Mosia 14:1).

 4. Në ditarin tuaj të shkrimeve të shenjta, shkruani se si 
do t’ia shpjegonit një shoku atë që Mosia 14:4–5 na më-

son rreth Jezu Krishtit.

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Mosian 11–14 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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NJËSIA 12: DITA 4

Mosia 15–17
Hyrje
Anali i predikimit të profetit Abinadi drejtuar mbretit 

Noe dhe priftërinjve të tij vazhdon te Mosia 15–17. 

Ai dëshmoi për rolin e Jezu Krishtit si Shëlbuesi. Një 

nga priftërinjtë e mbretit Noe, Alma, e besoi Abinadin. 

Mbreti Noe e dëboi Almën nga oborri i tij dhe bëri që 

Abinadi të vdiste me anë të djegies. Abinadi ishte i 

vërtetë ndaj Perëndisë në të gjitha rrethanat.

Mosia 15–16
Abinadi u mëson për rolin e Jezu Krishtit si Shëlbues
Përdorni pak minuta që të gjeni dhe qarkoni fjalët shël-

bejë, shëlbente, shëlbuar dhe shëlbimin te Mosia 15–16. 

Përsëritja e një fjale në një bllok të shkrimit të shenjtë 

shpesh vë në dukje një çështje të rëndësishme në me-

sazhin e shkruesit. Ndërsa studioni sot, vëzhgoni për 

atë që Abinadi na mësoi rreth të qenit të shëlbuar.

Për t’ju ndihmuar të kuptoni rolin e Jezu Krishtit si 

Shëlbues, merrni parasysh skicën vijuese:

Përfytyroni se keni shkelur një ligj dhe jeni ndësh-

kuar me dënimin më të rëndë që lejon ligji. Ndoshta 

ndëshkimi përfshin gjoba të mëdha, kohë në burg ose 

madje vdekje. Si mund të ndiheshit nëse përballeni 

me dënime të tilla? A mund të mendoni për ndonjë 

mënyrë të ligjshme dhe të ndershme për t’u shpëtuar 

këtyre ndëshkimeve?

Shkruani Unë nën fjalën Shkelësi dhe Drejtësi nën fjalën 

Ndëshkimi në skicë. Ne të gjithë i kemi shkelur ligjet e 

Perëndisë ndonjëherë dhe duhet të plotësojmë kërke-

sat e drejtësisë. Kërkesat e drejtësisë kërkojnë që çdo 

mëkatar të marrë ndëshkimin që lidhet me mëkatin.

Lexoni thënien në vijim nga Plaku 

Riçard G. Skot, i Kuorumit të Dymbëdhje-

të Apostujve, dhe theksoni dy pasojat e 

shkeljes së ligjeve të Perëndisë: “Drejtësia 

. . . kërkon që për çdo ligj të thyer të bëhet 

kompensim. Kur ju u bindeni ligjeve të 

Shkelësi

Gjoba? 
Burgim? 
Vdekje?

Ndëshkimi

Perëndisë bekoheni, por nuk ka avantazhe të fituara që 

mund të përdoren për të kompensuar ligjet që shkelni. 

Nëse nuk zgjidhet, ligjet e thyera mund të bëjnë që jeta 

juaj të bëhet e mjeruar dhe t’ju pengojnë që të kthehe-

ni te Perëndia” (“The Atonement Can Secure Your 

Peace and Happiness”, Ensign ose Liahona, nëntor 

2006, f. 42).

Pasojat e shkeljes së ligjeve të Perëndisë përfshijnë 

mjerimin dhe qenien të paaftë për të jetuar me Perën-

dinë. Lexoni Mosian 15:1, 7–9 dhe shenjoni frazat që 

tregojnë se si Shlyerja e Shpëtimtarit i plotëson kërke-

sat e drejtësisë.

Përdorni një fjalor për të gjetur përkufizime për fjalët 

që vijojnë:

Shëlboj (Mosia 15:1)   

 

Ndërmjetësim (Mosia 15:8)   

 

Mes (Mosia 15:9)  

Ju mund të doni t’i shkruani pjesë të këtyre përkufizi-

meve në anë të vargjeve.

Nganjëherë njerëzit ngatërrohen nga përshkrimi i 

Abinadit për Jezu Krishtin te Mosia 15:2–5 si 1) Biri i 

Perëndisë, Atit, dhe 2) si Ati. Thënia vijuese nga Plaku 

Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apos-

tujve, shpjegon natyrën hyjnore të Jezu Krishtit në këtë 

mënyrë: “Siç dha mësim Abinadi, Krishti ‘u zu nëpër-

mjet fuqisë së Perëndisë’ (Mosia 15:3) dhe si rrjedhim 

ka fuqitë e Atit në Vetvete. Përveç kësaj marrëdhënieje 

trashëgimore hyjnore, Krishti gjithashtu vepron si Ati 

në atë që Ai është Krijuesi i qiellit dhe i tokës [shih 

Mosia 15:4], Ai është Ati i rilindjes sonë shpirtërore 

dhe i shpëtimit tonë, dhe është besnik në nderimin – 

dhe si rrjedhim në pretendimin e fuqisë së – vullnetit 

të Atit të Tij përmbi fuqinë e vetë vullnetit të Tij” (Christ 

and the New Covenant [1997], f. 183–184).

Studioni Mosian 15:5–7, duke menduar rreth çmimit 

të paguar nga Jezu Krishti për t’ju shëlbuar ju ose për 

të qëndruar midis jush dhe kërkesave të drejtësisë. Në 

skicën më lart, shkruani Jezu Krishti midis Shkelësit dhe 

Ndëshkimit.

Është e rëndësishme të kuptohet që Shpëtimtari nuk i 

fshin kërkesat e drejtësisë, por qëndron midis drejtësi-

së dhe neve. Nëse pendohemi, Ai i plotëson kërkesat e 

drejtësisë duke marrë ndëshkimin në emrin tonë.

 1. Plotësoni veprimtaritë vijuese në ditarin tuaj të shkri-
meve të shenjta:

 a. Shkruani Ata që Zgjedhin të Shëlbohen (Mosia 15:11–12; 
16:13). Më pas kërkoni Mosian 15:11–12; 16:13, duke parë për 
ata që do të shëlbohen. Përshkruani atë që gjetët.
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 b. Shkruani Ata që Refuzojnë të Shëlbohen (Mosia 15:26–27; 
16:2–5, 12). Pastaj kërkoni Mosian 15:26–27; 16:2–5, 12, duke 
parë se përse disa njerëz nuk do të shëlbohen. Përshkruani atë 
që gjetët.

 2. Duke përdorur atë që mësuat në detyrën e mëpar-
shme, u jepni përgjigje pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të 

shkrimeve të shenjta:
 a. Çfarë do të përcaktojë se kush do të shëlbohet nga mëkatet 
e tyre?
 b. Çfarë mësoni nga krahasimi i “vullneti[t]” të Jezu Krishtit te 
Mosia 15:7 dhe “vullnetit” të atyre që bëjnë ligësi te Mosia 16:12?

Jezu Krishti i plotëson kërkesat e drejtësisë për 
të gjithë ata që do të pendohen. Çmimi që pagoi 

Shpëtimtari për ne, është një dhuratë tepër vetjake për 

këdo që zgjedh të pendohet dhe të bëjë vullnetin e 

Atit. Lexoni Mosian 15:10 dhe nënvizoni frazën “do të 

shohë farën e tij”.

Lexoni Mosian 15:10–12 dhe thënien 

vijuese nga Plaku Merrill J. Beitmen, një 

anëtar nderi i Të Shtatëdhjetëve:

“Profeti Abinadi . . . thotë se, ‘kur shpirti i 

tij të jetë bërë një fli për mëkatin, ai do të 

shohë farën e tij’ (Mosia 15:10). Abinadi 

më pas e përcakton farën e Shpëtimtarit si profetët 

dhe njerëzit që i ndjekin ata. Për shumë vite mendova 

për përvojën e Shpëtimtarit në kopsht dhe në kryq si 

vende ku një pjesë e madhe e mëkatit u grumbullua 

mbi Të. Nëpërmjet fjalëve të Almës, Abinadit, Isaias 

dhe profetëve të tjerë, megjithatë, këndvështrimi im 

ka ndryshuar. Në vend të një mase të papërcaktuar të 

mëkatit, pati një radhë të gjatë njerëzish, ndërkohë që 

Jezusi ndjeu ‘dobësitë tona’ (Hebrenjve 4:15), ‘mba[jti] 

sëmundjet tona, . . . [mori] përsipër dhembjet tona . . . 

[dhe] u shtyp për paudhësitë tona’ (Isaia 53:4–5).

Shlyerja ishte një përvojë e thellë, vetjake në të cilën 

Jezusi arriti të njihte se si ta ndihmonte secilin prej 

nesh” (“A Pattern for All”, Ensign ose Liahona, nëntor 

2005, f. 75–76).

 3. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të shkri-
meve të shenjta:

 a. Si mendoni, çfarë do të thotë të bëhemi fara e Jezu Krishtit? 
(shih Mosia 15:12).
 b. Çfarë po bëni që të siguroheni se gjendeni mes farës së 
Jezu Krishtit?

Ju mund të dëshironi ta bëni vetjak vargun te Mosia 

15:10 duke shkruar emrin tuaj në vend të shprehjes 

“farën e tij” në pjesën e vargut që keni nënvizuar. 

Përsiatni për një çast se çfarë do të thotë të kemi një 

Shëlbues që ju ka parë dhe ju njeh personalisht.

Cilat janë pasojat për dikë që nuk pranon të shëlbohet? 

Shihni përsëri te Mosia 16:5. Çfarë ndodh në skicën e 

paraqitur më parë në këtë mësim nëse shkelësi vazh-

don në mëkat dhe nuk pranon të pendohet? Lexoni 

Doktrinën e Besëlidhjet 19:16–17 për të zbuluar atë që 

do t’u ndodhë atyre që refuzojnë ta pranojnë veprimin 

shëlbues të Shpëtimtarit nëpërmjet pendimit.

Abinadi na mësoi se shëlbimi i Jezu Krishtit përfshin jo 

vetëm një shpëtim nga mëkati, por edhe nga vdek-

ja. Gjithkush do të ringjallet; megjithatë, disa do të 

ringjallen përpara të tjerëve. Abinadi përdori shprehjen 

“ringjallje e parë” për të shpjeguar se të drejtët dhe 

të pafajshmit do të ringjallen përpara rebelëve (shih 

Mosia 15:21–22). Të drejtët do të shëlbohen nga 
vdekja në ringjalljen e parë dhe të ligjtë duhet të 

presin për t’u ringjallur deri pas Mijëvjeçarit (shih DeB 

76:85, 106).

 4. Reflektoni mbi vargjet që keni studiuar te Mosia 15. 
Përfytyroni sikur të kishit mundësinë që një lajmëtar t’i 

dorëzonte Shpëtimtarit një mesazh nga ju. Shënoni se çfarë do të 
shkruanit në atë mesazh, bazuar në atë që Ai ka bërë për ju.
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Shpëtimtari dëshiron të na kthejë përsëri në praninë e 

Atit tonë Qiellor. Ai ndërhyn, ndërmjetëson dhe lutet 

në emrin tonë. Shpëtimtari i ka paguar kërkesat e drej-

tësisë për ne, në qoftë se ne do të pendohemi vërtet.

Mosia 17
Alma e beson Abinadin dhe dëbohet; Abinadi vritet
A keni parë ndonjëherë dikë të mbrojë atë që është e 

drejtë kur ishte e vështirë për të që ta bënte këtë? Cili 

ishte përfundimi?

Kur Abinadi e përfundoi mesazhin e tij, një nga prif-

tërinjtë, i quajtur Alma, u përpoq ta bindte mbretin se 

Abinadi kishte folur të vërtetën dhe duhej të lirohej. 

Mbreti e dëboi Almën dhe dërgoi shërbëtorë që ta vris-

nin atë. Alma u fsheh dhe shkroi fjalët e Abinadit.

Kthimi i Almës në besim ishte domethënës. Ngaqë ai 

i shënoi fjalët e Abinadit, shumë breza dhe njerëz janë 

bekuar. Frytet e kthimit në besim të Almës do të jenë 

më të dukshme kur të studioni kapitujt e ardhshëm. 

Mbreti dhe priftërinjtë e tij u këshilluan së bashku për 

tri ditë përpara dënimit të Abinadit me vdekje (shih 

Mosia 17:1–6, 13).

 5. Mosia 17:7–10 dhe Mosia 17:11–12 krahasojnë 
zgjedhjet e bëra nga Abinadi dhe mbreti Noe. Pas studimit 

të këtyre vargjeve, jepni përgjigje të shkurtra për pyetjet vijuese 
në ditarin tuaj të shkrimeve të shenjta:
 a. Cilat nga fjalët e fundit të Abinadit ju bënë më shumë për-
shtypje?
 b. Si mendoni, përse fjalët e Abinadit e ndikuan mbretin Noe në 
atë mënyrë?
 c. Çfarë lloj ndikimi patën priftërinjtë te mbreti Noe?
 d. Si ju ndihmon shembulli i Abinadit për t’ju frymëzuar që të 
jeni të vërtetë ndaj Perëndisë në të gjitha rrethanat?

Presidenti Gordon B. Hinkli shpalli: “Jini të fortë – në 

mbrojtjen tuaj për të drejtën. Ne jetojmë në një epokë 

kompromisi dhe bindjeje në heshtje. Në situata, me të 

cilat ndeshemi çdo ditë, ne e dimë se ç’është e drejtë, 

por nën trysninë prej bashkëmoshatarëve tanë dhe 

zërave mashtrues të atyre që do të na bindnin, ne 

dorëzohemi. Ne bëjmë kompromis. Ne bindemi. Ne 

e lëshojmë veten dhe na vjen turp për veten. . . . Ne 

duhet të kultivojmë forcën për t’i ndjekur bindjet tona” 

(“Building Your Tabernacle”, Ensign, nëntor 1992, f. 52).

Shkruani Unë mund të jem i vërtetë ndaj Perëndisë në të 

gjitha rrethanat në shkrimet tuaja të shenjta në anë të 

Mosias 17:9–12.

 6. Për t’i bërë vetjake kurajën morale dhe bindjen vetja-
ke të Abinadit, lexoni Mosian 17:20 dhe plotësoni fjalinë 

vijuese në ditarin tuaj të shkrimeve të shenjta: Unë kam nevojë të 
jem i vërtetë ndaj Perëndisë kur . . .

Ndërsa përfundoni mësimin e sotëm, mendoni rreth 

një anëtari të familjes ose një shoku apo shoqeje që 

mund të përfitojë nga të dëgjuarit e asaj që mësuat dhe 

ndiet sot. Nëse është e mundur, ndani me të atë që 

mësuat dhe dëshirën tuaj për të qenë të vërtetë ndaj 

Zotit gjatë kohëve të vështira.

 7. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Mosian 15–17 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 13: DITA 1

Mosia 18
Hyrje
Alma, që ishte një prift i mbretit të lig Noe, i besoi fjalët 

e profetit Abinadi dhe u pendua për mëkatet e tij. Pas 

vdekjes së Abinadit, Alma mësoi njerëz të tjerë fsheh-

tas rreth Jezu Krishtit. Ata që e besuan Almën, kishin 

dëshirë të hynin në grigjën e Perëndisë. Ata hynë në 

besëlidhjen e pagëzimit në një vend të quajtur Ujërat 

e Mormonit. Teksa studioni Mosian 18, kërkoni atë që 

Alma u mësoi lidhur me premtimet që bëni kur pagë-

zoheni, dhe atë që Zoti do të bëjë për ju kur i mbani 

ato premtime.

Mosia 18:1–16
Alma i mëson dhe pagëzon njerëzit
Mendoni rreth pagëzimit tuaj. Çfarë hollësish kujtoni 

rreth përvojës? Si u përgatitët për pagëzimin tuaj? Çfa-

rë ndjenjash kujtoni rreth pagëzimit tuaj? Përsiatni se 

çfarë mund të vlerësoni edhe më shumë rreth pagëzi-

mit tani, nga sa e vlerësuat kur u pagëzuat.

Mosia 18 na ndihmon të kuptojmë besëlidhjen që 

bëjmë me Perëndinë në pagëzim. Një besëlidhje është 

“një marrëveshje ndërmjet Perëndisë dhe njeriut, por 

ata nuk veprojnë si të barabartë në marrëveshje. Pe-

rëndia jep kushtet e besëlidhjes dhe njerëzit pranojnë 

të bëjnë atë që ai u kërkon të bëjnë. Perëndia më pas 

u premton njerëzve bekime të caktuara për bindjen e 

tyre” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Besëlidhje”, 

f. 14 ose scriptures.lds.org).

Për të parë se si Mosia 18 na ndihmon të kuptojmë 

besëlidhjen e pagëzimit, vini në dukje përmbledhjen 
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vijuese të këtij kapitulli: Mosia 18:1–7, Përgatitja për 

Besëlidhjen; Mosia 18:8–16, Bërja e Besëlidhjes; dhe 

Mosia 18:17–30, Vënia në Jetë e Besëlidhjes. Ju mund 

të dëshironi ta shkruani secilën temë (për shembull, 

Përgatitja për Besëlidhjen) në krah të vargjeve përkatëse 

në shkrimet tuaja të shenjta.

Lexoni Mosian 18:1–2, 6–7, duke kërkuar doktrinat dhe 

parimet që Alma u mësoi njerëzve për t’i ndihmuar për 

pagëzimin. Në hapësirën më poshtë, shkruani se si një 

kuptueshmëri e asaj që Alma u mësoi popullit të tij, do 

ta ndihmonte dikë sot për t’u përgatitur për pagëzim:   

  

 

Mosia 18:8–11 shënon se si Alma e ndihmoi popullin 

e tij që t’i kuptonte premtimet të cilat do t’i bënin dhe 

merrnin nëpërmjet besëlidhjes së pagëzimit.

 1. Vizatoni tabelën vijuese në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta: Hetoni Mosian 18:8–11 për atë që 

Alma u mësoi rreth premtimeve që ne i bëjmë Perëndisë (çfarë 
“je[mi] të gatshëm” të bëjmë) dhe premtimet që Perëndia na bën 
ne kur pagëzohemi. Shkruajeni atë që zbuloni, në kolonat e du-
hura të tabelës suaj.

Unë Premtoj Perëndia Premton

Një nga parimet e ungjillit, i dukshëm te Mosia 18:8–11 

është: Ne marrim Shpirtin e Zotit dhe premtimin e 
jetës së përjetshme duke bërë dhe mbajtur besë-
lidhjen e pagëzimit.

 2. Në fund të tabelës në ditarin tuaj të studimit të shkri-
meve të shenjta, shkruani një përmbledhje të asaj që keni 

mësuar rreth rëndësisë së bërjes dhe mbajtjes së besëlidhjes së 
pagëzimit.

Lexoni thënien në vijim nga Plaku Xhozef B. Uirthlin, 

i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dhe nënvizoni 

bekimet që mund të na vijnë kur i kuptojmë premti-

met që bëjmë dhe marrim në pagëzim: “Gjatë jetës 

sime kam vënë re se, kur njerëzit arrijnë t’i kuptojnë 

plotësisht bekimet dhe fuqinë e besëlidhjes së tyre 

të pagëzimit, qoftë si të kthyer të rinj në besim apo 

anëtarë të lindur në Kishë, gëzim i madh vjen në jetën e 
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tyre dhe ata u drejtohen detyrave të tyre në mbretëri me 

entuziazëm ngjitës” (“Alma the Elder: A Role Model for 

Today”, në Heroes from the Book of Mormon [1995], f. 84).

 3. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta rreth mënyrës se si besëlidhja juaj e pagëzimit 

mund të ndikojë në mënyrën se si e jetoni çdo ditë. (Për shembull, 
merrni parasysh premtimin tuaj për të “qëndr[uar] si dëshmitarë 
të Perëndisë në të gjitha kohërat”, sikurse lidhet me mënyrën se 
si ndërveproni me të tjerët, duke përfshirë mënyrën se si i trajtoni 
anëtarët e familjes, gjërat që diskutoni me miqtë dhe të njohurit, 
gjuhën që përdorni, llojin e filmave ose të shfaqjeve televizive që 
shihni, muzikën që dëgjoni, marrëdhëniet shoqërore e daljen në 
takime dhe mënyrën se si iu përgjigjeni atyre që i kritikojnë bind-
jet tuaja.)

Me kujdes hetoni Mosian 18:12–16 dhe përcaktoni 

shembuj të mënyrës se si Zoti e përmbushi pjesën e Tij 

të besëlidhjes me Almën dhe popullin e tij pas pagëzi-

mit të tyre. Ju mund të dëshironi t’i shenjoni ndryshi-

met që gjeni.

 4. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta rreth një kohe kur e ndiet se Zoti ju bekoi me 

Shpirtin e Tij ndërsa e mbajtët premtimin që bëtë në pagëzim për 
t’i shërbyer Atij.

Mosia 18:17–30
Alma themelon Kishën e Jezu Krishtit mes popullit
Sa shpesh mendoni për besëlidhjet që bëtë në pagëzim 

dhe i ripërtërini kur merrni sakramentin? Sa shpesh 

duhet të mendoni për to? Kur harxhoni zakonisht kohë 

për të menduar rreth këtyre besëlidhjeve?

Presidenti Henri B. Ajring, i Presidencës 

së Parë, na mësoi për rëndësinë e mbajtjes 

së besëlidhjeve tona me Zotin: “Shenjto-

rët e ditëve të mëvonshme janë popull i 

besëlidhjes. Që nga dita e pagëzimit 

përmes arritjeve shpirtërore të jetëve tona, 

ne i bëjmë premtime Perëndisë dhe Ai na bën premti-

me neve. Ai gjithmonë i mban premtimet e Tij, të 

dhëna nëpërmjet shërbëtorëve të Tij të autorizuar, por 

prova vendimtare e jetës sonë është që të shohim nëse 

ne do t’i bëjmë e do t’i mbajmë besëlidhjet tona me Të” 

(“Witnesses for God”, Ensign, nëntor 1996, f. 30).

Lexoni Mosian 18:17–18, 20–23, 27–29, duke kërkuar se 

si anëtarët e Kishës në kohën e Almës i mbajtën besë-

lidhjet e tyre të pagëzimit. Ju mund të dëshironi të she-

njoni fjalë dhe fraza të veçanta te Mosia 18:22, 26, 30, të 

cilat vënë në dukje se bekime të mëdha iu vijnë atyre 
që i mbajnë besëlidhjet e tyre të pagëzimit.

 5. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Cila është një gjë që do të bëni 

për t’i mbajtur më mirë besëlidhjet që bëtë në pagëzim? Si do ta 
mbani këtë zotim?

Mosia 18:31–35
Ata që i përkasin Kishës, i shpëtojnë përndjekjes së  
mbretit Noe
Studioni Mosian 18:31–33 për të mësuar atë që po 

bënte mbreti Noe në qytetin e Lehi- Nefit, ndërkohë 

që Alma dhe populli i tij po gëzonin bekime të mëdha 

pranë Ujërave të Mormonit. Lexoni Mosian 18:34 dhe 

më pas Mosian 23:1–2 për të gjetur se si Alma u “laj-

mërua” lidhur me rrezikun me të cilin do të përballej 

populli i tij.

Merrni parasysh ta shkruani këtë të vërtetë në krah të 

Mosias 18:34: Zoti mund t’i paralajmërojë të drejtët 
kur ata janë në rrezik.

Lexoni përvojën e mëposhtme, të treguar nga Plaku 

Nil L. Andersen, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostuj-

ve, e cila e ilustron këtë të vërtetë:

“Në punën e tij si agjent i posaçëm për 

FBI- në, miku im hetonte grupe kriminale 

të organizuara që transportonin droga të 

paligjshme për në Shtetet e Bashkuara.

Në një rast, ai dhe një agjent tjetër iu 

afruan një apartamenti ku ata besonin se një shitës i 

njohur droge po shpërndante kokainë. Miku im për-

shkruan atë që ndodhi:

‘Trokitëm në derën e shitësit të drogës. I dyshuari e 

hapi derën dhe, me të na parë, u përpoq të na zinte 

pamjen. Por ishte tepër vonë; ne arritëm ta shihnim 

kokainën mbi tryezë.

Një burrë dhe një grua që ishin tek tryeza, filluan 

menjëherë të hiqnin kokainën. Na duhej t’i ndalnim 

nga shkatërrimi i provave, kështu që unë menjëherë e 

shtyva të dyshuarin e drogës, i cili po bllokonte derën 

anash. Kur e shtyva, sytë më hasën me sytë e tij. Çudi-

tërisht, nuk dukej i zemëruar apo i frikësuar. Ai po më 

buzëqeshte.

Sytë dhe buzëqeshja e tij çarmatosëse më dhanë 

përshtypjen se ishte i parrezikshëm dhe prandaj me të 

shpejtë e lashë atë dhe zura t’i afrohem tryezës. I dy-

shuari tashmë ndodhej pas. Në atë çast, një përshtypje 

e qartë dhe e fuqishme më erdhi në mendje: “Ruhu 

nga e keqja prapa syrit të qeshur”.

Menjëherë u ktheva në drejtim të të dyshuarit. Dorën e 

kishte në xhepin e madh të përparmë. Instinktivisht ia 

mbërtheva dorën dhe ia nxora nga xhepi. Vetëm atëhe-

rë e pashë, në dorën e shtrënguar, revolen gjysmëauto-

matike gati për zjarr. Pasoi një veprim i rrufeshëm dhe 

unë e çarmatosa atë.’ . . .
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. . . Fryma e Shenjtë e paralajmëroi mikun tim për 

rrezikun fizik; Fryma e Shenjtë do t’ju paralajmërojë 

juve edhe për rrezikun shpirtëror” (“Beware of the 

Evil behind the Smiling Eyes”, Ensign ose Liahona, maj 

2005, f. 46–47).

 6. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta rreth ndjenjave që keni pasur nga Fryma e Shenjtë 

ose rreth përvojave që kujtoni, ku jeni paralajmëruar për rrezikun fi-
zik ose shpirtëror, apo jeni mbrojtur prej tij, ose shkruani rreth për-
vojave të dikujt që njihni ose për të cilin keni lexuar apo dëgjuar.

 7. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Mosian 18 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 13: DITA 2

Mosia 19–20
Hyrje
Pasi Alma dhe populli i tij u arratisën prej ushtrisë së 

mbretit Noe, njerëzit që mbetën me Noeun, filluan të 

vuajnë pasojat e profetizuara nga Abinadi. Rrëfimi i 

nefitëve në tokën e Lehi- Nefit na kujton se, kur nuk e 

pranojmë këshillën e shërbëtorëve të Zotit, ne përje-

tojmë pasoja të rënda. Nga ana tjetër, kur u bindemi 

profetëve, ne gëzojmë paqe e siguri edhe përgjatë 

sprovave tona. Ndërkohë që e studioni këtë mësim, 

mendoni rreth mënyrës se si mund të merrni paqe  

dhe siguri, të cilat vijnë kur ia vëmë veshin këshillës  

së profetëve bashkëkohorë të Zotit.

Mosia 19–20
Nefitët në tokën e Lehi- Nefit përjetojnë përmbushjen e 
profecive të Abinadit
Lexoni përvojën që vijon, të treguar nga Plaku 

 Dejvid R. Stoun, i cili atëherë po shërbente si anëtar 

i Të Shtatëdhjetëve, dhe mendoni rreth rëndësisë së 

paralajmërimeve shpirtërore që i marrim nëpërmjet 

profetëve:
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“Një të diel në mëngjes . . . ne u zgjuam një ditë të 

bukur në Santo- Domingo në Republikën Dominika-

ne. Dielli i Karaibeve po ndriçonte dhe qielli ishte i 

kthjellët. Po frynte një fllad i butë, [që] mezi shpupu-

riste gjethet në pemë; ishte ngrohtë, si dhe qetësi e 

prehje. Por diku larg në det, përtej aftësive perceptuese 

të shqisave tona fizike atë ditë, shkatërruesi vdek-

jeprurës po vinte drejt nesh, i paqetësueshëm dhe i 

pafrenueshëm. Qendra e Uraganeve, me përgjegjësi-

në për të ndjekur dhe për të parashikuar drejtimin e 

Uraganit Xhorxhis, po freskonte vazhdimisht të dhënat 

e gjendura në internet. Në qetësinë e patrazuar e të 

pazhurmshme të atij mëngjesi, përmes atyre syve 

vëzhgues satelitorë në qiell, unë pashë udhën e para-

shikuar të stuhisë, të drejtuar si shigjetë për në zemër 

të Santo- Domingos.

Brenda 48 orëve stuhia goditi ishujt me forcë . . . [e] 

tërbim, duke lënë në udhën e vet shkatërrim, shkretim 

dhe vdekje. . . .

Po aq të mëdha sa mund të jenë dëmtimi dhe shka-

tërrimi e vdekja nga këto fenomene të tmerrshme të 

forcës fizike, ka edhe më tepër shkretim të shkaktuar 

në jetën e njerëzve nga uraganet shpirtërorë. Këto 

forca të tërbuara shpesh shkaktojnë shumë më tepër 

dëmtim rrënues sesa ciklonet fizikë, pasi ato shkatë-

rrojnë shpirtrat tanë dhe na grabisin të ardhmen dhe 

premtimin e përjetshëm. . . .

Ne e vendosim vetveten në shtegun e këtyre uragane-

ve shpirtërorë kur jepemi pas zemërimit, alkoolit dhe 

abuzimit; epshit dhe shthurjes; imoralitetit dhe porno-

grafisë; drogave, krenarisë, lakmisë, dhunës, zilisë dhe 

gënjeshtrave – lista është e gjatë. . . .

Por ne gjithashtu kemi rojet tona ndaj uraganeve 

shpirtërorë, ata, thirrja e të cilëve është të vëzhgojnë 

dhe të paralajmërojnë, duke na ndihmuar të shmangim 

dëmtimin shpirtëror, shkatërrimin dhe madje vdek-

jen. Rojet tona mbi kullë njihen nga ne si apostuj dhe 

profetë. Ata janë sytë tanë shpirtërorë në qiell dhe ata 

e dinë, përmes frymëzimit dhe tejshikimit e inteligjen-

cës së pastër, drejtimin që mund të marrin këto stuhi. 

Ata vazhdojnë t’i ngrenë zërat e tyre të paralajmërimit 

për të na treguar pasojat tragjike nga shkeljet e vull-

netshme dhe të papërmbajtshme të urdhërimeve të 

Zotit. T’i shpërfillësh me qëllim paralajmërimet e tyre 

është t’i bësh shoqëri mjerimit, brengës dhe rrënimit. 

T’iu bindesh atyre është t’iu bindesh shërbëtorëve të 

zgjedhur të Zotit nëpër kullotat shpirtërore të paqes 

dhe begatisë” (“Spiritual Hurricanes”, Ensign, nëntor 

1999, f. 31–32).

Gjeni një çast dhe përsiatni rreziqet për të cilat keni dë-

gjuar profetët dhe apostujt të na paralajmërojnë. Si mund 

të na mbrojnë fjalët e tyre nga “uraganet shpirtërorë”?

Perëndia dërgoi Abinadin për ta paralajmëruar popu-

llin e Lehi- Nefit për shkatërrimin që po vinte nëse nuk 

pendoheshin.

 1. Kopjojeni tabelën vijuese në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta, duke lënë hapësirë të mjaftueshme 

për të shkruar nën secilën referencë:

Profeci rreth popullit të 
mbretit Noe (Mosia 12:1–2)

Përmbushja (Mosia 19:10, 
14–15; 20:20–21; 21:3–4, 8, 
10–13)

Profeci rreth mbretit Noe 
(Mosia 12:3)

Përmbushja  
(Mosia 19:18–20)

A. B.

Rishikoni profecitë e Abinadit për nefitët në tokën e Lehi- Nefit 
duke lexuar referencat e shkrimeve të shenjta në kolonën e maj-
të të tabelës. Nën referencat e duhura të shkrimeve të shenjta, 
shkruani pasojat që Abinadi tha se do t’i hasnin mbreti Noe dhe 
populli i tij nëse nuk pendoheshin. Në fund të kolonës së maj-
të (A), shkruani se si mendoni ju se mund të ishit ndier dhe çfarë 
mund të kishit bërë nëse ju do t’i kishit dëgjuar paralajmërimet e 
Abinadit.
Përpara se të filloni të punoni në kolonën e djathtë të 

tabelës, kryeni veprimtarinë më poshtë në manual. 

Kjo veprimtari do t’ju ndihmojë të njiheni më mirë me 

ngjarjet e Mosias 19–20 dhe të dalloni përmbushjen e 

profecive të Abinadit, të shënuara në këta kapituj.

Ndërkohë që studioni Mosian 19–20, renditni 11 

ngjarjet vijuese sipas rendit në të cilin ato ndodhin në 

shkrimet e shenjta. Përmbledhjet e kapitujve në fillimin 

e secilit kapitull do të japin të dhëna të dobishme për 

t’ju udhëzuar.

- - - - - - -  Gideoni përpiqet të vrasë mbretin Noe.

- - - - - - -  Gratë dhe fëmijët nefitë u luten lamanitëve që të mos i vrasin.

- - - - - - -  Mbreti Noe vuan vdekjen nga zjarri.

- - - - - - -  Një ushtri lamanite vjen në kufijtë e Shemlonit.

- - - - - - -  Priftërinjtë e mbretit Noe rrëmbejnë 24 bija të lamanitëve.

- - - - - - -  Mbreti lamanit i lutet ushtrisë së tij që ta kursejë popullin e Limhit.

- - - - - - -   Disa nga njerëzit e Noeut ia mbathin para lamanitëve, duke i lënë 
gratë dhe fëmijët e tyre pas.

- - - - - - -  Limhi e urdhëron popullin e tij të mos e vrasë mbretin lamanit.

- - - - - - -  Për dy vjet ka paqe mes nefitëve dhe lamanitëve.

- - - - - - -   Limhi premton që populli i tij do t’u paguajë lamanitëve gjysmën e 
zotërimeve të tyre.

- - - - - - -  Nefitët zmbrapsin një sulm lamanit dhe kapin mbretin lamanit.
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(Përgjigjet për këtë veprimtari gjenden në fund të këtij 

mësimi.)

 2. Pasi t’i keni renditur me sukses të 11- të thëniet, kthe-
huni tek tabela në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 

shenjta. Hetoni shkrimet e shenjta në kolonën e djathtë për hollë-
si rreth mënyrës se si profecitë e Abinadit u përmbushën. I shëno-
ni këto hollësi në tabelën tuaj në kolonën e djathtë. Në fund të 
kolonës së djathtë (B), shpjegoni se çfarë keni mësuar rreth paso-
jave të mospranimit të fjalëve paralajmëruese të profetëve.

Lexoni Mosian 20:21 dhe i vini shenjë thënies së 

Gideonit që tregon të kuptuarin e tij se mospranimi 
i fjalëve të shërbëtorëve të Zotit sjell vuajtje dhe 
hidhërim.

Lexoni Doktrinën e Besëlidhjet 133:63, 70–72 për të 

parë se si ky parim gjen zbatim tek ata njerëz të ditëve 

të fundit, të cilët nuk do ta dëgjojnë Zotin ose shër-

bëtorët e Tij. Ju mund të dëshironi ta shkruani këtë 

referencë në shkrimet tuaja të shenjta si një referencë- 

kryq për Mosian 20:21. Shihni bisedat e konferencës 

së përgjithshme më të fundit në revistat Ensign ose 

Liahona (botimet e majit dhe nëntorit) ose në LDS.org 

për të gjetur fjalët e profetëve lidhur me këto çështje.

Përsiatni këtë pyetje: Çfarë i keni dëgjuar profetët t’ju 

mësojnë kohët e fundit, që do t’i ndihmojë individët, fa-

miljet dhe kombet t’i shmangen vuajtjes dhe hidhërimit?

Për të kuptuar një shembull të hidhërimit dhe vuajt-

jes që mund të vijnë kur i mohojmë profetët e Zotit, 

shihni pasojat që Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve, tha se do t’u vinin atyre që 

përfshihen në pornografi:

“Pornografia dëmton aftësinë e një njeriu 

për të gëzuar një marrëdhënie normale 

emocionale, romantike dhe shpirtërore 

me një njeri të gjinisë së kundërt. Ajo 

gërryen pengesat morale që qëndrojnë 

kundër sjelljes së papërshtatshme, 

jonormale ose të paligjshme. Ndërsa ndërgjegjja bëhet 

e pandjeshme, përdoruesit e pornografisë drejtohen 

për të vepruar sipas asaj që kanë parë, pavarësisht nga 

ndikimet e saj në jetën e tyre dhe në jetën e të tjerëve.

Pornografia gjithashtu krijon varësi. Ajo i dëmton 

aftësitë për të marrë vendime dhe i ‘lidh me ganxha’ 

përdoruesit e saj, duke i tërhequr mbrapa në mënyrë 

ngulmuese gjithnjë e më shumë” (“Pornography”, 

Ensign ose Liahona, maj 2005, f. 89).

Mendoni për disa shembuj të hidhërimit dhe vuajtjes 

që vijnë kur e shpërfillim këshillën e profetëve lidhur 

me tema të tilla si kumari, pornografia, Fjala e Urtësisë, 

mashtrimi, tatuazhet, shpuarja e trupit, veshja e pahij-

shme ose dalja në takime përpara moshës 16- vjeçare.

 3. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Si mund t’i ndihmojë individët 

dhe familjet ndjekja e këshillës së shërbëtorëve të Zotit mbi tema 
të tilla si forcimi i familjeve, të jetuarit e ligjit të dëlirësisë ose 
bindjes ndaj Fjalës së Urtësisë që të shmangin një pjesë të vuajt-
jes dhe hidhërimit që përjetojnë?

Plaku Robert D. Hejls, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apos-

tujve, dëshmoi se ne mund të kemi paqe dhe të kthehe-

mi në praninë e Perëndisë duke i ndjekur profetët:

“Jap dëshminë time se profetët e kësaj kohe kanë 

cilësitë e profetëve të lashtë dhe të profetëve të tjerë të 

kësaj periudhe ungjillore. . . .

. . . Siguria jonë shpirtërore gjendet kur kthehemi për 

të dëgjuar zërin e qartë të profetit tonë të gjallë. Nëse 

e dëgjojmë zërin e tij dhe i bindemi këshillës së tij, ne 

vërtet do të jemi në gjendje të jetojmë ashtu si Krishti 

do të donte që të jetonim dhe do të durojmë deri në 

fund në mënyrë që një ditë ne, së bashku me familjet 

tona, do të kthehemi sërish në praninë e Atit tonë Qie-

llor dhe të Shpëtimtarit tonë, Jezu Krishtit” (“Hear the 

Prophet’s Voice and Obey”, Ensign, maj 1995, f. 17).

 4. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta rreth mënyrës se si ju do të donit që studimi juaj i 

Mosias 19–20 të ndikojë në mënyrën se si ju e dëgjoni këshillën 
e profetëve të Zotit. Mendoni për një përvojë rreth mënyrës se si 
keni marrë paqe dhe siguri shpirtërore duke ndjekur këshillën e 
shërbëtorëve të Zotit dhe shënojeni atë në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta.

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Mosian 19–20 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
Përgjigjet e veprimtarisë sipas rendit të duhur: 1, 4, 5, 2, 

8, 11, 3, 10, 7, 6, 9.

NJËSIA 13: DITA 3

Mosia 21–24
Hyrje
Populli i Limhit ra nën robërinë lamanite si pasojë e 

ligësisë së tyre (shih Mosia 20:21); ata u përulën dhe u 

kthyen te Perëndia si pasojë e robërisë së tyre. Populli i 

Almës u soll nën robëri si sprovë e besimit të tyre (shih 
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Mosia 23:21). Të dy grupet u lutën fuqishëm për t’u 

çliruar nga robëria. Edhe pse që të dy grupet e njerëzve 

u çliruan më së fundi dhe arritën në Zarahemla, Zoti 

e ndihmoi secilin grup në mënyra të ndryshme. Nga 

studimi i sprovave dhe i çlirimit të grupit të Limhit, ju 

mund të shihni se Zoti do t’iu përgjigjet lutjeve tona si-

pas vetë mënyrës së Tij dhe në kohën e Tij, kur ne për-

ulemi. Nga studimi i sprovave dhe çlirimit të popullit të 

Almës, ju mund të mësoni se si të mbështeteni te Zoti 

për forcë në mes të vetë vështirësive dhe sfidave tuaja.

Mosia 21–24
Nefitët në tokën e Lehi- Nefit përjetojnë përmbushjen e 
profecive të Abinadit
Përfytyroni se jetuat në tokën e Lehi- Nefit gjatë 

mbretërimit të mbretit Noe dhe nuk i kishit pranuar 

mësimet e Abinadit. Tani ju dhe populli juaj jeni nën 

robërinë e lamanitëve, sikurse kishte profetizuar Abi-

nadi. Ç’mendoni se do të bënit?

Tani mendoni për ndonjë sprovë ose fatkeqësi që po 

përjetoni kohët e fundit. Lexoni vargjet vijuese në 

shkrimet tuaja të shenjta dhe shenjoni atë që ato ju 

mësojnë rreth të kërkuarit dhe marrjes së shpëtimit: 

Mosia 21:5, 14; 22:1–2; 23:23; dhe 24:21. Të çlirohesh 

zakonisht do të thotë të bëhesh i lirë, të ndihmohesh 

ose të shpëtosh nga diçka.

Ndërsa lexoni thënien në vijim nga Plaku 

Riçard G. Skot, i Kuorumit të Dymbëdhje-

të Apostujve, nënvizoni dy burimet që jep 

ai për sprovat dhe vuajtjen që përjetojmë 

në jetën tonë: “Askush nuk e do fatkeqë-

sinë. Sprovat, zhgënjimet, trishtimi dhe 

dhembja na vijnë nga dy burime në thelb të ndryshme. 

Ata që i shkelin ligjet e Perëndisë, gjithmonë do t’i 

kenë ato sfida. Arsyeja tjetër për fatkeqësinë është që 

të përmbushen vetë qëllimet e Zotit në jetën tonë, që 

ne të mund të marrim përmirësimin që vjen nëpërmjet 

vënies në provë. Është tërësisht e rëndësishme për 

secilin prej nesh që të përcaktojë nga cili prej këtyre dy 

burimeve na vijnë sprovat dhe sfidat, sepse veprimi 

korrigjues është shumë i ndryshëm” (“Trust in the 

Lord”, Ensign, nëntor 1995, f. 16).

Populli i Limhit u soll nën robëri për shkak të mosbind-

jes së tyre, ndërkohë që populli i drejtë i Almës përjetoi 

fatkeqësi që do t’i përmirësonin ata. Populli i Limhit 

u përul dhe u soll te Perëndia si rrjedhim i robërisë së 

tyre. Studimi i këtyre dy rrëfimeve të çlirimit hyjnor 

mund t’ju ndihmojë ta rritni besimin tuaj për t’iu lutur 

Zotit për çlirim nga çfarëdo pikëllimi që po përjetoni.

 1. Në tabelën më poshtë, pyetjes së parë – Si ranë ata 
nën robëri? – i është dhënë përgjigjja për ju. Në ditarin 

tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, përgjigjiuni pyetjes së 
dytë: Si u çliruan ata?

Populli i Limhit Populli i Almës

Si ranë ata nën 
robëri?

(Mosia 20:21–22; 
21:1–4)
Ngaqë njerëzit 
nuk u penduan, 
Zoti u dha 
lamanitëve fuqi 
për ta sjellë 
popullin nën 
robëri.

(Mosia 23:1–4, 
19–20, 25–38; 
24:8–9)
Njerëzit i mbajtën 
besëlidhjet e 
tyre, por ata u 
tradhtuan, u 
kapën robër dhe 
u përndoqën nga 
njerëzit e ligj.

Si u çliruan ata? (Mosia 22:1–9, 
13–14)

(Mosia 24:17–25)

Përsiatni përgjigjet ndaj pyetjeve vijuese rreth popullit 

të Limhit:

• Sipas Mosias 21:6, çfarë provash pati që grupi i 

Limhit nuk ishte përulur ende dhe nuk ishte kthyer 

te Zoti? Si ndryshon kjo nga mënyra se si u përgjigj 

populli i Almës ndaj robërisë së tyre? Duke men-

duar mbi përvojën e grupit të Limhit, çfarë mësoni 

që mund t’ju ndihmojë t’u përgjigjeni siç duhet vetë 

sprovave tuaja?

• Edhe pse populli i Limhit nuk u çliruan menjëherë 

nga pikëllimet e tyre, si i bekoi Zoti ata? (Ju mund të 
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dëshironi ta shenjoni frazën “përparonin pjesërisht” 

te Mosia 21:16.) A e keni ndier ndonjëherë se Zoti ju 

ndihmoi të kaloni përmes një sprove pak e nga pak?

• Si mendoni ju se luajti rol sjellja e njerëzve, e 

përshkruar te Mosia 21:30–33, në çlirimin e tyre 

përfundimtar?

 2. Zgjidhni një nga të vërtetat vijuese, të nxjerra nga ajo 
që keni studiuar rreth sprovave dhe çlirimit të popullit të 

Limhit. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkru-
ani një paragraf që shpjegon se si e keni zbatuar atë të vërtetë në 
vetë jetën tuaj.
 a. Kur e përulim veten tonë, i bëjmë thirrje Zotit dhe pen-
dohemi për mëkatet tona, Ai do t’i dëgjojë lutjet tona dhe 
do ta lehtësojë barrën e mëkateve tona në kohën e Tij të 
caktuar.
 b. Kur besëlidhim për t’i shërbyer Perëndisë dhe për t’i 
zbatuar urdhërimet e Tij, Zoti do të sigurojë një mënyrë 
për çlirimin tonë.

Mendoni për pikëllimet dhe çlirimin e grupit të Almës 

teksa lexoni thënien vijuese nga Plaku Riçard G. Skot: 

“Pikërisht kur gjithçka duket se po shkon siç duhet, 

sfidat shpesh vijnë në doza të shumëfishta që zbatohen 

njëherësh. Kur ato sprova nuk janë pasojat e mosbind-

jes suaj, ato janë provë që Zoti ndien se jeni të përgati-

tur që të rriteni më shumë (shih Fjalët e Urta 3:11–12). 

Prandaj Ai ju jep përvoja që nxitin rritjen, kuptimin dhe 

dhembshurinë, të cilat ju përmirësojnë për përfitimin 

tuaj të përjetshëm. Për t’ju çuar nga ku jeni, aty ku Ai 

dëshiron që ju të jeni, kërkon shumë ndryshim dhe kjo 

përgjithësisht përfshin shqetësim e dhembje” (“Trust 

in the Lord”, f. 16–17).

Shenjoni fjalë dhe fraza te Mosia 23:21–22 që tregojnë 

se Zoti do ta vërë në provë durimin dhe besimin 
tonë që të na ndihmojë ta rritim mirëbesimin tonë 
tek Ai (shih edhe DeB 122:5–7).

Shkruani përgjigje të shkurtra për pyetjet vijuese në 

manualin tuaj:

• Si mendoni, cila do të kishte qenë sprova më e 

vështirë për t’u duruar, në qoftë se do të ishit në mes 

të popullit të Almës gjatë ngjarjeve të shënuara te 

Mosia 23–24? Përse?   

 

• Çfarë mund të mësoni nga mënyra se si iu përgjigjën 

Alma dhe populli i tij sprovave të tyre? (Shih Mosia 

24:1–12, 15–16.)   

 

• Edhe pse Zoti nuk e çliroi menjëherë popullin e 

Almës, çfarë bëri Ai për ta fillimisht? (Shih Mosia 

24:15.)   

 

Një parim që mund të mësojmë nga përvoja e grupit 

të Almës është se, kur i nënshtrohemi me durim 
vullnetit të Zotit, Ai do të na forcojë dhe do të na 
çlirojë nga sprovat tona në kohën e Tij.

 3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shpjegoni çfarë mendoni se do të thotë t’i nënshtrohemi 

me durim vullnetit të Zotit gjatë një kohe sprove dhe se si bërja e 
kësaj mund t’ju përgatitë për të marrë forcën dhe bekimet që Ai 
do t’ju sigurojë për t’ju ndihmuar përmes asaj kohe të vështirë.

Në fillim të këtij mësimi, juve iu kërkua të mendonit 

për sprova ose fatkeqësi që po hasni tani. Ndërsa i sill-

ni ato në mendje, merrni parasysh të shkruani përgjigje 

për pyetjet vijuese në ditarin tuaj vetjak ose në një fletë 

letre të veçantë:

• Me cilat sprova po ndeshem unë tani në jetën time?

• Çfarë kam nevojë të bëj që ta përgatit veten time për 

të marrë fuqinë e Zotit për çlirim në jetën time?

 4. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Mosian 21–24 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 13: DITA 4

Mosia 25
Hyrje
Siç shënohet te Mosia 25, populli i Limhit dhe pasuesit 

e Almës udhëtuan drejt Zarahemlës për t’u bashkuar të 

sigurt nën sundimin e mbretit Mosia. Ndërsa këto grupe 

nefitësh u bashkuan, ata dalluan mirësinë e Perëndi-

së dhe fuqinë e Tij për t’i shpëtuar ata. Ata gjithashtu 

themeluan një Kishë të bashkuar. Ndërsa e studioni 

këtë mësim, ju mund të përfitoni nga të menduarit rreth 

se si e keni parë mirësinë e Perëndisë në jetën tuaj dhe 

bekimet që i përkasin Kishës së vërtetë të Jezu Krishtit.

Mosia 25:1–13
Njerëzit e mbledhur në Zarahemla bashkohen dhe fillojnë 
të njihen si nefitë
Lexoni historinë vijuese rreth një të reje e cila u mbrojt 

ngaqë dëgjoi Shpirtin gjatë një marshimi me grupin e 

saj të Të Rejave:
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“Rrugës së kthimit, unë isha në një grup më të ngadal-

të, pesë vajza dhe udhëheqësi ynë. Ato ishin të zëna 

duke bërë fotografi, kështu që vendosa të vazhdoja 

përpara. Ndërsa eca teposhtë kodrës, dëgjova një lopë 

[që dukej sikurse po ngordhte]. Një zë paralajmërues, 

i prerë por prapëseprapë i qetë, tha: ‘Kthehu’. Unë 

pothuaj nuk e mora parasysh, por ai erdhi përsëri. Këtë 

herë e dëgjova dhe u ktheva te grupi. Ndërsa filluam 

për poshtë, pamë dy dema të zinj vigan që po ecnin 

shpejt dhe me zemërim përpjetë kodrës. Më i madhi 

filloi të godiste tokën me thundrat kur na pa. . . . Na 

kishte hyrë frika në palcë, por udhëheqësi ynë i prif-

tërisë e hutoi atë dhe ne qemë në gjendje të kalonim 

përtej një gardhi në vend të sigurt.

Kur hymë sërish në kamp, unë kuptova se, nëse nuk do 

ta kisha dëgjuar paralajmërimin nga Shpirti, unë mund 

të isha plagosur rëndë ose madje vrarë. E dija se Ati 

Qiellor kujdesej për mua personalisht dhe më kishte 

ruajtur. I jam kaq mirënjohëse Zotit për atë paralajmë-

rim. Kjo përvojë e forcoi dëshminë time dhe më dha 

një dashuri më të madhe për Zotin” (Marissa W., “Turn 

Back”,New Era, nëntor 2010,f. 47).

Si ndihmon në forcimin tuaj, të dëgjuarit ose të lexuarit 

rreth përvojave të njerëzve të tjerë që ilustrojnë mirësi-

në dhe fuqinë e Perëndisë?

Ndërsa populli i Limhit dhe populli i Almës u bash-

kuan me popullin në Zarahemla, mbreti Mosia bëri që 

analet e tyre t’u lexoheshin të gjithë njerëzve (shih Mo-

sia 25:1–6). Shqyrtoni Mosian 25:7 për atë se si populli 

i mbretit Mosia u përgjigj kur ata dëgjuan rrëfimet e 

marrëdhënieve të Perëndisë me këta popuj.

 1. Për secilin prej katër vargjeve te Mosia 25:8–11, shë-
noni në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta 

përgjigjen e njerëzve kur dëgjuan rrëfimin e vëllezërve të tyre. Për 
shembull, te Mosia 25:8, kur panë ata të cilët ishin çliruar nga 

Toka e 
 Zarahemlës

Populli i Limhit arratiset

Toka e Nefit 
(Lehi- Nefi)

Ujërat e 
Mormonit

Alma dhe 
populli i tij 
largohen

Toka e Helamit

Alma dhe 
populli i tij 
arratisen

robëria lamanite, njerëzit “u mbushën me gëzim jashtëzakonisht 
të madh”.
 a. Mosia 25:8
 b. Mosia 25:9
 c. Mosia 25:10
 d. Mosia 25:11

Merrni parasysh ta shkruani parimin vijues në anë 

të faqes të shkrimeve tuaja të shenjta pranë Mosias 

25:8–11: Duke studiuar analet e marrëdhënieve të 
Perëndisë me të tjerët, ne mund të ndiejmë gëzim 
dhe mirënjohje për mirësinë e Perëndisë.

Mendoni për burime të mundshme nga të cilët ju 

mund të mësoni për njerëz të tjerë që e kanë provuar 

mirësinë e Perëndisë. Këto mund të përfshijnë shkri-

met e shenjta, historinë e Kishës, revistat e Kishës, 

fjalimet e konferencave të përgjithshme, dokumentet 

e historisë suaj familjare, mbledhjet e dëshmive dhe 

orët mësimore të shkollës të së dielës e të priftërisë 

ose të Të Rejave. Mendoni për një rast kur mësuat për 

mirësinë e Perëndisë nga këto burime. Pastaj përsiatni 

mbi përgjigjet tuaja ndaj pyetjeve vijuese:

• A kam pasur ndonjë përvojë ku të mësuarit rreth 

mirësisë së Perëndisë ndaj të tjerëve më ndihmoi të 

ndieja gëzim apo mirënjohje?

• Cilat mund të jenë disa ndikime afatgjata nëse i 

studioj rregullisht përvojat për mirësinë e Perëndisë 

në marrëdhëniet e Tij me të tjerët – qoftë në shkrimet 

e shenjta ose në burime të tjera?

Gjatë javës në vijim, merrni parasysh të kërkoni te një 

prej burimeve për të cilat menduat për një histori të 

mirësisë së Perëndisë që ju mbush me mahnitje, çudi, 

gëzim apo falënderime. Ju mund të shkruani në ditarin 

tuaj personal rreth asaj çfarë mësuat dhe se si ndikoi 

te ju. Ju gjithashtu mund ta përdorni këtë histori në 

një mbrëmje familjare për ta mësuar familjen tuaj rreth 

mirësisë së Perëndisë, ose mund ta ndani historinë me 

klasën tuaj të seminarit apo me një shok.

Mosia 25:14–24
Alma themelon kishat e Perëndisë në të gjithë tokën  
e nefitëve
Pasi Mosia përfundoi së foluri dhe së lexuari analet 

popullit, Alma u foli atyre. Lexoni Mosian 25:14–16 dhe 

përcaktoni atë çfarë dha mësim Alma. Shkruani në ma-

nual përgjigjet ndaj pyetjeve vijuese:

• Si është ajo çfarë dha mësim Alma një përmbledhje 

e përshtatshme e përvojave të popullit të Limhit si 

edhe e pasuesve të Almës?   
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• Përse mendoni që fjalët e Almës do të kishin qenë të 

rëndësishme që populli t’i dëgjonte pasi ata kishin 

dëgjuar historinë e popullit të Zenifit?   

 

Përpara se të lexoni më tej nga Mosia 25, mendoni 

rreth një kohe kur morët pjesë në një lagje apo degë të 

shenjtorëve të ditëve të mëvonshme që nuk ishte lagjja 

apo dega juaj ku banoni. Mendoni për ngjashmëritë që 

vutë re mes lagjes apo degës suaj të banimit dhe asaj 

që vizituat.

Lexoni Mosian 25:17–22 dhe shikoni se si u drejtua 

Kisha mes nefitëve në kohën e Almës. Referimi ndaj 

“kisha[ve]” te Mosia 25:21 është i ngjashëm me mëny-

rën se si u referohemi lagjeve dhe degëve në Kishë sot. 

Ashtu si në kohën e Almës, Perëndia thërret udhëhe-
qës për të drejtuar Kishën e Tij sot.

Te Mosia 23:16 ju mësuat se Alma “qe kryeprifti i tyre” 

dhe “themeluesi i kishës së tyre” (Mosia 23:16). Pre-

sidenti Jozef Filding Smith shpjegoi: “Pjesa kryesore e 

nefitëve, nën drejtimin e mbretit të dytë Mosia, ishte 

ende e papërzier në tokën e Zarahemlës. Përmendja 

që pohon se Alma ishte themeluesi i kishës së tyre, i 

referohet vetëm mërgimtarëve që po arratiseshin nga 

toka e trashëgimit të parë të nefitëve. Me kohë, ata e 

gjetën rrugën e tyre të kthimit për në pjesën kryesore 

të Kishës dhe Alma u shugurua si kryeprifti i Kishës 

në të gjitha tokat e zotëruara nga nefitët” (Answers 

to Gospel Questions, përmb. Joseph Fielding Smith Jr., 

5 vëll. [1957–1966], 3:39- 40).

 2. Shkruani përgjigje të shkurtra për secilën prej pyetje-
ve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 

shenjta:
 a. Në çfarë mënyrash Kisha nefite i ngjante Kishës sot?
 b. Përse mendoni se është e rëndësishme që udhëheqësit u thi-
rrën nga Alma, i cili kishte autoritet nga Perëndia?
 c. Përse është e rëndësishme për udhëheqësit që t’u japin më-
sim të njëjtat të vërteta të gjithë anëtarëve të Kishës në mbarë 
botën?

Teksa lexoni Mosian 25:23–24, kërkoni fraza që por-

tretizojnë ata që iu bashkuan Kishës së Krishtit, të 

cilat përshkruajnë edhe anëtarët e Kishës së Zotit sot. 

Një parim që mësojmë nga këto vargje, është: Ndërsa 
marrim mbi vete emrin e Jezu Krishtit dhe jetojmë 
në përputhje me të, Zoti do të derdhë Shpirtin e Tij 
mbi ne.

 3. Shkruani përgjigje për pyetjet vijuese në ditarin tuaj 
të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Si zbatohen edhe për anëtarët e Kishës sot frazat te Mosia 
25:23–24 që portretizojnë anëtarët nefitë të Kishës?
 b. Si mund të shkaktojë ndryshim në mendimet tuaja dhe 
zgjedhjet e përditshme që bëni, të kujtuarit se keni marrë mbi 
vete emrin e Jezu Krishtit?

Vini re te Mosia 25:24 se “Zoti derdhi mbi [popullin e 

Tij] Shpirtin e tij”. Plaku Jozef B. Uirthlin, i Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve, theksoi vlerën e dhuratës së 

Frymës së Shenjtë për anëtarët e Kishës:
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“Dhurata e Frymës së Shenjtë, e cila është 

e drejta për ta marrë Frymën e Shenjtë si 

shoqërues të vazhdueshëm, merret vetëm 

me kushtin e besimit në Krisht, pendimit, 

pagëzimit me zhytje dhe vënies së duarve 

nga shërbëtorë të autorizuar të cilëve u 

është dhuruar Priftëria Melkizedeke. Është dhurata më 

e çmuar e mundësuar vetëm për anëtarët e denjë të 

Kishës së Zotit.

. . . Është burimi i dëshmisë dhe dhuratave shpirtë-

rore. Ajo ndriçon mendjet, i mbush shpirtrat tanë me 

gëzim, na mëson të gjitha gjërat dhe na sjell në kujtesë 

njohuri të harruar. Gjithashtu Fryma e Shenjtë ‘do [të 

na] tregojë të gjitha gjërat që duhet të bë[jmë]’ [2 Nefi 

32:5]” (“The Unspeakable Gift”, Ensign ose Liahona, 

maj 2003, f. 26).

 4. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Në çfarë mënyrash pjesëmarrja juaj në Kishën e Jezu Krishtit 
ju ndihmon të ndieni Shpirtin?
 b. Çfarë mund të bëni për të rritur besnikërinë dhe veprimet tu-
aja të drejta në mënyrë që të ndiheni edhe më pranë Shpirtit?

Kërkoni një mundësi për të ndarë me dikë se si dhurata 

e Frymës së Shenjtë e ka bekuar jetën tuaj. Bekimet që 

keni përjetuar përmes Frymës së Shenjtë, mund të rriten 

ndërsa përpiqeni të jeni të denjë për shoqërimin e Tij.

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Mosian 25 dhe e përfundova mësimin më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 14: DITA 1

Mosia 26
Hyrje
Siç shënohet te Mosia 26, disa nefitë mosbesimtarë nga 

brezi i ri ndikuan tek anëtarë të Kishës me fjalë lajkata-

re dhe i shtynë të mëkatonin. Alma u lut që të mësonte 

se si t’i gjykonte këta anëtarë në përputhje me vull-

netin e Perëndisë. Zoti i zbuloi Almës se si t’i mbante 

anëtarët e Kishës përgjegjës për mëkatet e tyre. Zoti 

gjithashtu dha kushtet për pendim. Alma mësoi për 

gatishmërinë e Perëndisë për t’i falur ata që pendohen.

Mosia 26:1–6
Shumë nga brezi i ri nuk besojnë dhe bëjnë mëkat
Ndaluni një çast për të menduar rreth pyetjes vijuese: 

Përse mendoni se disa të rinj nuk kanë dëshmi ose nuk 

kanë dëshmi të forta, edhe kur i kanë dëgjuar profetët 

dhe janë mësuar nga prindërit e tyre?

Mosia 26 jep pikëpamje mbi këtë pyetje. Studiojini var-

gjet dhe përgjigjiuni pyetjes në tabelën vijuese (shkrua-

jini përgjigjet tuaja në manual):

Mosia 26:1–2 Cilat ishin tri gjërat që shumë prej brezit 
të ri nuk i besonin?   
 

Mosia 26:3 Si mund të ndikojë te ne të lexuarit e 
shkrimeve të shenjta apo të dëgjuarit e 
profetëve me një qëndrim mosbesimi?   
 

Mosia 26:4 Cila ishte një prej arsyeve kryesore 
që këta njerëz nuk kishin besim te 
Shpëtimtari dhe nuk u bashkuan me 
Kishën?   
 

Shkruani një parim që mësuat nga studimi i këtyre vargjeve:   
 

Fraza “tradit[a] e etërve të tyre” te Mosia 26:1 u refe-

rohet të vërtetave të ungjillit të përcjella nga brezat e 

mëparshëm; fraza ndonjëherë mund t’u referohet edhe 

ideve të rreme (për shembull, shih Alma 9:16). Një nga 

parimet që na mësohet te Mosia 26:1–4, është: Dëshi-
ra për të mësuar dhe përpjekja personale janë të 
nevojshme për të zhvilluar një dëshmi.

Lexoni thënien në vijim nga Presidenti Henri B. Ajring, 

i Presidencës së Parë, dhe nënvizoni se cilat veprime 

janë të nevojshme për të fituar dhe për të mbajtur një 

dëshmi:

“Dëshmia kërkon ushqimin nëpërmjet 

lutjes me besim, urinë për fjalën e Perën-

disë në shkrimet e shenjta dhe bindjen 

ndaj së vërtetës që kemi marrë. Ka rrezik 

në lënien pas dore të lutjes. Ka rrezik për 

dëshminë tonë te studimi dhe leximi 

vetëm rastësor i librave të shenjta. Ato janë ushqyes të 

domosdoshëm për dëshminë tonë. . . .

Të ushqyerit me bollëk me Fjalën e Perëndisë, lutja e 

ndier me zemër dhe bindja ndaj urdhërimeve të Zotit, 

duhet të zbatohen rregullisht dhe vazhdimisht që 

dëshmia juaj të rritet dhe të sjellë sukses” (“Një Dësh-

mi e Gjallë”, Ensign ose Liahona, maj 2011, f. 127).
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Vini re që në kohën e Almës, ata nga brezi i ri nuk po 

bënin gjërat e përmendura nga Presidenti Ajring.

 1. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Nga përvoja juaj, përse është e rëndësishme të kesh një qën-
drim mirëbesues ndërsa luteni, lexoni shkrimet e shenjta dhe 
përpiqeni t’u bindeni urdhërimeve?
 b. Përshkruani një përvojë kur lutja besimplote, leximi i shkrimeve 
të shenjta ose bindja ndaj urdhërimeve ka forcuar dëshminë tuaj.

Merrni parasysh për një çast nëse keni parë ndonjë-

herë njerëz pa dëshmi për ungjillin të ndikonin tek 

anëtarët e Kishës. Lexoni Mosian 26:5–6 dhe shikoni 

se si mosbesimtarët ndikuan te njerëzit brenda Kishës.

Ndërsa vazhdoni të studioni, mund të jetë e dobishme 

të dini kuptimin e kësaj thënieje nga Mosia 26:6: “Ata 

që bënë mëkat, që ishin në kishë, duhej të qortoheshin 

[të paralajmëroheshin dhe korrigjoheshin] nga kisha”. 

Kjo do të thotë se qe e nevojshme që anëtarët e pa-

bindur të Kishës të gjykoheshin sipas mëkateve të tyre 

dhe t’u jepej mundësia të pendoheshin.

Mosia 26:7–39
Alma pyet se si t’i gjykojë ata që kryejnë mëkat

Për t’u përgatitur për studimin e pjesës tjetër të 

Mosias 26, përfytyroni se ju jeni peshkopi i një lagjeje 

që përfshin disa anëtarë që kanë kryer mëkate të rënda. 

Si peshkop, ju jeni ngarkuar nga Zoti t’i mbani këta 

anëtarë përgjegjës dhe t’i ndihmoni të pendohen. 

Merrni parasysh se si do t’i trajtonit këta anëtarë dhe 

se si mund t’i ndihmonit në mënyrën më të mirë.

Një situatë si kjo qe e vështirë për Almën. Ashtu si 

udhëheqësit e autorizuar të priftërisë sot, ai kishte 

përgjegjësinë t’i ndihmonte anëtarët e Kishës, të cilët 

kishin kryer mëkate të rënda, që të pendoheshin, të fi-

tonin faljen dhe të ktheheshin në një pozitë aktive dhe 

të nderueshme në Kishë. Lexoni Mosian 26:7–14 dhe 

shikoni se si reagoi Alma ndaj kësaj situate dhe çfarë 

bëri ai për të marrë përgjigje nga Zoti.

 2. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta se përse është e rëndësishme ta dimë se udhëhe-

qësit e priftërisë kërkojnë dhe marrin drejtimin e Zotit kur ndih-
mojnë ata që kanë mëkatuar.

Kujtoni që Alma kishte qenë prift për mbretin e lig 

Noe përpara kthimit të tij në besim. Lexoni Mosian 

26:15–18 dhe përcaktoni se çfarë kishte bërë Alma dhe 

populli i tij për t’u kthyer te Zoti dhe çfarë bekimesh iu 

dha Zoti atyre.

 3. Lexoni Mosian 26:29–30. Pastaj përgjigjiuni njërës 
apo të dyjave nga sa vijon:

 a. Shpjegoni se përse mendoni që parimi vijues është thelbësor 
që gjithkush ta kuptojë, përfshirë këdo që mund të ketë kryer 
mëkat të rëndë: Zoti do t’i falë ata që pendohen me çiltërsi-
në e zemrës së tyre.
 b. Shkruani dëshminë tuaj për parimin vijues: Zoti do t’i falë 
ata që pendohen me çiltërsinë e zemrës së tyre.

Pasi Alma u lut për udhërrëfim rreth mënyrës se si t’i 

ndihmonte anëtarët e Kishës që kishin kryer mëkate të 

rënda, Zoti i dha udhëzime. Ai duhej t’u jepte anëtarë-

ve mundësinë të pendoheshin por, nëse nuk pendohe-

shin, ata nuk do të numëroheshin mes popullit të Zotit. 

Këto udhëzime japin pikëpamje të rëndësishme mbi 

parimin e pendimit. Lexoni Mosian 26:21–31, duke 

kërkuar për pikëpamje mbi pendimin.

 4. Për t’ju ndihmuar të analizoni atë çfarë lexoni në këto 
vargje, përgjigjiuni dy ose më shumë prej detyrave vijuese 

në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
 a. Si do t’i përmblidhnit fjalët e Shpëtimtarit te Mosia 26:23? 
Përse mendoni se është e rëndësishme që ne të kuptojmë se 
Shpëtimtari Vetë pagoi për mëkatet tona?
 b. Çfarë frazash te Mosia 26:21–31 tregojnë mirëbesimin dhe 
besimin e Shpëtimtarit tek Alma si udhëheqës i priftërisë? Si 
mund t’i ndihmojë ata që luftojnë me mëkate apo tundime të 
vështira, pasja e ndihmës së një udhëheqësi të priftërisë?
 c. Çfarë mendoni se do të thotë që të pendohesh “me çiltërsinë 
e zemrës”? (Mosia 26:29).
 d. Përse mendoni se duhet t’i falim të tjerët që të marrim faljen 
e Zotit? (shih Mosia 26:31).
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Me vetë fjalët tuaja, shkruani një parim që zbuluat te 

Mosia 26:21–31:   

 

Megjithëse mund të keni përcaktuar një parim të ndry-

shëm, ose mund të keni përdorur fjalë të ndryshme, në 

vijim janë disa shembuj të parimeve që na mësohen te 

Mosia 26:21–31:

• Peshkopët dhe presidentët e degëve përfaqësoj-
në Zotin për të na ndihmuar të pendohemi dhe 
marrim falje.

• Rrëfimi i mëkateve tona çon në falje. (Të gjitha 

mëkatet duhet t’i rrëfehen Perëndisë dhe mëkatet e 

rënda duhet t’i rrëfehen një udhëheqësi të priftërisë i 

cili mund të ndihmojë për procesin e pendimit.)

• Ne duhet t’i falim të tjerët që të marrim faljen e 
Zotit.

 5. Për t’ju ndihmuar t’i analizoni këto parime, lexoni ras-
tet studimore vijuese. Përzgjidhni një rast studimor dhe 

shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta se si 
vargjet dhe parimet që keni studiuar sot, mund t’i ndihmojnë nje-
rëzit në situatën e përshkruar:
 a. Një e re ka kryer një mëkat të rëndë, por ka frikë të flasë me 
peshkopin e saj.
 b. Një i ri ka dëshirë të pendohet, por ai nuk e di si të pendohet.
 c. Një e re përsërit një mëkat që e ka kryer më parë, dhe ajo 
shqetësohet se Zoti nuk do ta falë më.
 d. Një i ri vendos të pendohet, por ai nuk pranon ta falë dikë 
prej të cilit është fyer.

 6. Zgjidhni një prej parimeve të përcaktuara në këtë më-
sim dhe përsiatni se si mund ta zbatoni në vetë përpjekjet 

tuaja për t’u penduar. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta se si do ta zbatoni këtë parim.
Lexoni Mosian 26:37–39 për të zbuluar se çfarë ndodhi 

ndërsa Alma zbatoi këshillën e Zotit. Përvoja e Almës 

dhe e popullit të tij na mëson se, ndërsa pendohemi 

dhe jetojmë me drejtësi, ne gjithashtu mund të kemi 

paqe dhe mund të përparojmë.

 7. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Mosian 26 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 14: DITA 2

Mosia 27
Hyrje
Mosia 27 rrëfen kthimin në besim të Almës (birit të 

Almës) dhe bijve të mbretit Mosia. Ai tregon për orvat-

jet e tyre rebele për të shkatërruar Kishën e Perëndisë, 

vizitën e një engjëlli, ndryshimin e mrekullueshëm të 

Almës dhe përpjekjet e këtyre të rinjve për të ndrequr 

dëmin që kishin bërë. Rrëfimi i kthimit në besim të 

Almës thekson nevojën që të gjithë individët të linden 

përsëri dhe të jetojnë në drejtësi. Ky kapitull tregon 

edhe bekimet e të luturit për ata që zgjedhin të mos e 

ndjekin ungjillin e Jezu Krishtit.

Mosia 27:1–23
Një engjëll e thërret Almën të Riun dhe bijtë e Mosias në 
pendim
Mendoni për ata që njihni, të cilët nuk kanë dësh-

mi për ungjillin ose janë larguar nga Kisha. Çfarë do 

të bënit nëse njëri prej tyre do të refuzonte të gjitha 
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përpjekjet tuaja për ta ndihmuar atë? Shihni për pikë-

pamje mbi këtë pyetje ndërsa studioni sot.

Lexoni Mosian 27:8–10 dhe përcaktoni se si këto vargje 

portretizojnë Almën dhe bijtë e Mosias. Çfarë po orva-

teshin t’i bënin Kishës dhe anëtarëve të saj Alma dhe 

bijtë e Mosias?

Cila pjesë nga portretizimi i Almës dhe i bijve të Mosi-

as ju bën më shumë përshtypje? Përse?   

  

 

Ndonjëherë, mund të ndihemi të tunduar të besojmë 

se njerëz të caktuar nuk do të ndryshojnë kurrë dhe 

nuk do të vijnë te Zoti. Mendoni rreth këtij qëndrimi 

ndërsa vazhdoni studimin tuaj te Mosia 27.

Lexoni Mosian 27:11–14 dhe nënvizoni arsyen se përse 

engjëlli erdhi tek Alma dhe bijtë e Mosias.

Mosia 27:14 na mëson këtë parim: Zoti u përgjigjet 
lutjeve tona besimplota për të tjerët. Ju mund të 

dëshironi ta shkruani këtë parim në shkrimet tuaja të 

shenjta pranë Mosias 27:14. Jo gjithkush që ka nevojë 

të pendohet, dhe jo gjithkush për të cilin lutemi, do 

të marrë vizitën e një engjëlli. Zoti u përgjigjet lutjeve 

tona besimplota për të tjerët në përputhje me vetë 

urtësinë e Tij.

 1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përgjigjiuni njërës ose të dyja pyetjeve vijuese:

 a. Kur keni ndier që lutjet tuaja kanë pasur ndikim ndryshues në 
jetën e dikujt?
 b. Si mund të ndikojë në mënyrën si luteni, të besuarit se Zoti iu 
përgjigjet lutjeve tona besimplota në interes të të tjerëve?

Përsiatni se si mund ta përshtatni rrëfimin e Almës dhe 

të bijve të Mosias në jetën tuaj. Ju mund të vazhdoni 

të luteni për ata që njihni dhe doni, të cilët zgjedhin të 

veprojnë në kundërshtim me mësimet e Zotit. Ju mund 

të kujtoni se Zoti i dëgjon lutjet tona dhe përgjigjet në 

vetë mënyrën e kohën e Tij dhe përsëri i lejon çdo per-

soni lirinë e tij apo të saj të zgjedhjes. Gjithashtu, me 

kujdes mendoni për pyetjet vijuese: Kush mund të jetë 

duke u lutur për mirëqenien tuaj? Si mund të dëshirojë 

Zoti që të ndryshoni? Çfarë ju duhet që të bëni që ai 

ndryshim të ndodhë?

Lexoni pjesën tjetër të fjalëve të engjëllit drejtuar Almës, 

siç shënohet te Mosia 27:15–16. Kujtoni që engjëlli foli 

“me një zë rrufeje që e bëri të dridhej tokën” (Mosia 

27:11). Përfytyroni se si kjo përvojë do të ndikonte te ju 

nëse do të ishit me Almën dhe bijtë e Mosias.

Si do ta përmblidhnit mesazhin e engjëllit?   
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Pas mesazhit të engjëllit, Alma nuk mund të fliste. Ai 

u bë i dobët dhe ai u “mbart i pafuqishëm” (Mosia 

27:19) për tek i ati. Kur i ati i Almës e dëgjoi atë çfarë 

kishte ndodhur, ai “u gëzua, pasi ai e dinte se qe fuqia 

e Perëndisë” (Mosia 27:20). Ai mblodhi njerëzit “që të 

mund të dëshmonin se ç’kishte bërë Zoti për të birin” 

(Mosia 27:21). I ati i Almës u kërkoi priftërinjve që të 

agjëronin dhe të luteshin në mënyrë që i biri të mund 

të merrte fuqinë dhe aftësinë e tij për të folur (shih 

Mosia 27:22). Zoti iu përgjigj lutjeve të tyre.

Mosia 27:24–31
Alma i Riu dhe bijtë e Mosias pendohen dhe lindin rishtas
Lexoni Mosian 27:23–24, 28–30 për të zbuluar se si 

Alma i Riu ndryshoi si rezultat i përvojës së tij me 

engjëllin. Në tabelën vijuese, shkruani fjalë apo fraza 

nga këto vargje që përshkruajnë gjendjen shpirtërore të 

Almës përpara dhe mbas ndryshimit të zemrës së tij.

Përpara Mbas

2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shënoni një prej frazave që e shkruat te kolona Mbas e 

cila shpresoni që do t’ju karakterizojë juve gjatë gjithë jetës suaj. 
Shpjegoni arsyen.

Përsëritni Mosian 27:24, 28 dhe shenjoni atë çfarë 

bëri Alma dhe atë çfarë bëri Zoti që solli ndryshimin e 

zemrës së Almës.

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani se përse është e rëndësishme të kuptoni atë çfa-

rë duhet të bëjmë ndërsa përpiqemi të ndryshojmë jetën tonë dhe 
gjithashtu atë çfarë Zoti do të bëjë për ne.

4. Përgjigjiuni njërës ose të dyjave pyetjeve vijuese në 
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Si mund t’i ndihmojë Mosia 27 njerëzit që janë të shkurajuar 
dhe që mendojnë se nuk mund të pendohen e të vijnë te Zoti?
b. Si mund t’i ndihmojë Mosia 27 njerëzit që besojnë se dikush 
tjetër kurrë nuk do të pendohet e vijë te Zoti?

Lexoni Mosian 27:25–26 dhe përcaktoni se kush duhet 

të ndryshojë përmes Shlyerjes – ose me fjalë të tjera, 

kush duhet të lindet nga Perëndia.

Mund të jetë e dobishme të 
përdorni teknika të ndryshme 
shenjimi për të bërë dallim 
mes temave apo të vërtetave 
në shkrimet e shenjta. Për 
shembull, te Mosia 27:24, 28, 
ju mund të nënvizoni atë që 
bëri Alma për të shkaktuar 
ndryshimin e vet, dhe mund të 
rrethoni atë që bëri Zoti. Atë-
herë ju do të ishit në gjendje 
të bënit dallimin mes të 
dyjave me një shikim të shpej-
të. Ju mund të dëshironi të 
përcaktoni atë çfarë tregojnë 
shenjimet tuaja, në një çelës 
ose shpjegim të shkruar diku 
në shkrimet tuaja të shenjta 
në mënyrë që të kujtoheni për 
atë çfarë do të thonë ato.

Përdorimi i Teknikave 
të Ndryshme të 
Shenjimit

Këto vargje na mësojnë 

parimin: Secili prej nesh 
duhet të lindet përsëri 
nëpërmjet Shlyerjes së 
Jezu Krishtit. Të qenit i 

lindur nga Perëndia do 

të thotë që Shpirti i Zotit 

shkakton një ndryshim 

të madh në zemrën e 

një personi saqë ai apo 

ajo nuk ka më dëshirë të 

bëjë keq, por përkund-

razi dëshiron të kërkojë 

gjërat e Perëndisë (shih 

Mosia 5:2). Alma dhe 

bijtë e Mosias përjetuan 

një ndryshim të fuqishëm 

të zemrës në mënyrë 

të shpejtë, por shumica 

prej nesh ndryshojnë 

nëpërmjet Shlyerjes më 

gradualisht. Të qenit i 

lindur nga Perëndia është 

më shumë një proces 

sesa një ngjarje.

5. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

a. Si keni ndryshuar përmes Shlyerjes ndërsa jeni penduar dhe 
jeni përpjekur çdo ditë për të ndjekur Shpëtimtarin?
b. Cila është një gjë që mund të bëni, që të vini në mënyrë më 
të mirë te Zoti dhe ta lejoni Shlyerjen të shkaktojë ndryshim në 
jetën tuaj?

Mosia 27:32–37
Alma i Riu dhe bijtë e Mosias udhëtojnë anembanë vendit, 
duke rrëfyer mëkatet e tyre dhe duke forcuar Kishën
Vargjet e tjera që do të studioni te Mosia 27 ilustrojnë 

parimin: Që të pendohet vërtet, një person duhet të 
bëjë çdo gjë që është e mundshme për të ndrequr 
dëmin që ai ose ajo ka bërë. Dëmshpërblim do të 

thotë të bëjmë atë çfarë mundemi për të korrigjuar 

pasojat e zgjedhjeve tona të këqija dhe të rivendosim 

atë që u dëmtua nga veprimet tona. Për shembull, nëse 

dikush vodhi një artikull nga një fqinj, dhënia e 

dëmshpërblimit do të përfshinte kthimin e artikullit të 

vjedhur. Lexoni Mosian 27:32–37 dhe përcaktoni çfarë 

bëri Alma dhe bijtë e Mosias për të siguruar dëmshpër-

blim për mëkatet e tyre.

Shkruani se si dikush mund të sigurojë dëmshpërblim 

për mëkatet vijuese:

• Gënjimin e prindit:  
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• Përhapjen e thashethemeve për një person tjetër:   

 

• Mashtrimin në një detyrë shkollore:   

 

Ndërsa mendoni rreth asaj se si mund të ndryshoheni 

nëpërmjet Shlyerjes, merrni parasysh se si mund të 

pendoheni dhe jepni dëmshpërblim për mëkatet tuaja.

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Mosian 27 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 14: DITA 3

Mosia 28–29
Hyrje
Pasi kthimit të tyre në besim, bijtë e Mosias ndien një 

dëshirë të fortë për t’ua predikuar ungjillin lamanitëve. 

Mbreti Mosia e mbështeti vendimin e tyre, por atëherë 

ai u la pa pasues për fronin e tij dhe pa kujdestar për 

analet e shkrimeve të shenjta. Ai ia dha Almës (birit të 

Almës) përgjegjësinë për analet. Në vend që të cakton-

te një mbret tjetër, ai themeloi një sistem gjykatësish si 

formën e re të qeverisjes.

Mosia 28:1–9
Bijtë e Mosias dëshirojnë t’u predikojnë lamanitëve
Anash secilës prej thënieve pasuese, renditni në më-

nyrë të shkallëzuar dëshirat tuaja në fushat në vijim. 

Përdorni një sistem të shkallëzuar nga 1 në 10 (1- shi 

tregon “asnjë dëshirë” dhe 10- ta tregon një “dëshirë 

mjaft të fortë”).

- - - - - - -   Unë kam një dëshirë të sinqertë për t’i ndihmuar të tjerët të gjejnë 
lumturi të përjetshme.

- - - - - - -  Unë jam i gatshëm të sakrifikoj për t’i ndihmuar të tjerët.

- - - - - - -  Unë kam dëshirë të ndaj ungjillin me të tjerët.

- - - - - - -   Nëse jeni një i ri, vlerësoni dëshirën tuaj për të shërbyer një mision 
kohëplotë. (Nëse jeni një e re, ju gjithashtu mund të zgjidhni të 
vlerësoni dëshirën tuaj.)

Përsëritni Mosian 27:8–10 dhe përcaktoni se si Alma 

dhe bijtë e Mosias do t’i kishin renditur thëniet e mësi-

përme përpara kthimit të tyre në besim.

Tani lexoni Mosian 28:1–3 dhe përcaktoni se si bijtë 

e Mosias ndryshuan në fushat e vendosura më sipër. 

Ndërsa lexoni, kujtoni që fjala mbaro[j] i referohet të 

qenit i humbur shpirtërisht.

Shkruani përgjigjet tuaja ndaj pyetjeve vijuese:

Me cilët dëshironin ta ndanin ungjillin bijtë e Mosias?   

 

Nga ajo çfarë keni studiuar te Libri i Mormonit deri më 

tani, çfarë vështirësish apo rreziqesh mund të kishin 

hasur bijtë e Mosias në një mision te lamanitët?   

 

Lexoni Mosian 28:4 dhe merrni parasysh se si do ta 

rithoshit atë me vetë fjalët tuaja. Vini re se si kthimi në 

besim i bijve të Mosias ndikoi në dëshirën e tyre për 
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të shpërndarë ungjillin. Te Mosia 28:1–4 ne mësojmë 

parimin: Ndërsa kthimi ynë në besim thellohet, 
dëshira jonë për të shpërndarë ungjillin rritet.

Lexoni thënien vijuese nga Plaku Da-

llin H. Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve (ju mund të dëshironi ta 

shkruani atë në anë të faqes të shkrimeve 

tuaja të shenjta pranë Mosias 28:1–4): 

“Thellësia e dëshirës sonë për të shpër-

ndarë ungjillin është tregues i madh i masës së kthimit 

tonë vetjak në besim” (“Sharing the Gospel”, Ensign, 

nëntor 2001, f. 7).

Te fjalia e parë e Mosias 28:4, shenjoni se si bijtë e Mo-

sias u ndikuan në dëshirën e tyre për të shpërndarë un-

gjillin. Vini re se Shpirti i Zotit ka një rol të rëndësishëm 

në rritjen e dëshirës sonë për ta shpërndarë ungjillin.

1. Përgjigjiuni një prej pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të 
studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Si është rritur dëshira juaj për të shpërndarë ungjillin ndërsa 
keni forcuar dëshminë tuaj?
b. Çfarë përvojash në jetën tuaj ju kanë bërë të dëshironi ta 
ndani ungjillin me të tjerët?
c. Nëse nuk ndieni se keni një dëshirë të fortë për të shpërndarë 
ungjillin në këtë kohë, çfarë mund të bëni për ta forcuar atë dë-
shirë? (Lexoni Almën 17:2–3.)

 2. Përfytyroni një të ri 
i cili është anëtar i Ki-

shës, por ka pak ose aspak 
dëshirë për të shërbyer një 
mision kohëplotë. Në ditarin 
tuaj të studimit të shkrimeve 
të shenjta, shkruajini një letër, 
duke sugjeruar se çfarë mund 
të bëjë ai për të rritur dëshi-
rën e tij për të shpërndarë un-
gjillin. Ju mund të dëshironi të 
përmendni se çfarë e ka the-
lluar kthimin tuaj në besim 
tek ungjilli i Jezu Krishtit dhe 
të sugjeroni veprimtari ose 
përvoja të ngjashme për këtë 
të ri. Mbani mend ndërsa 
shkruani se kthimi më i madh 

në besim do të çojë në një dëshirë më të rritur për ta ndarë ungji-
llin me të tjerët.

Ndërsa vazhdoni me studimin e Mosias 28, përfyty-

roni se si do të ndiheshit nëse dikush që e doni, do 

të dëshironte të shkonte të jetonte mes njerëzish të 

dhunshëm të cilët i urrenin njerëzit që nuk ishin si ata. 

Lexoni Mosian 28:5–9 dhe përcaktoni se përse Mosia 

i la bijtë e tij të shkonin në një mision kaq të rrezik-

shëm. Në librin e Almës, ju do të mësoni rreth “shumë 

Kur e zbatoni një parim të un-
gjillit në situata të zakonshme 
në jetë, ju mund ta analizoni 
më mirë parimin dhe ta 
dalloni më lehtë lidhjen e tij 
me jetën tuaj. Sa më shumë 
përpjekje të vendosni në 
përgjigjen me sinqeritet ndaj 
një studimi me raste, aq më 
i efektshëm do të jetë ai në 
procesin tuaj të të mësuarit.

Zbatimi i Parimeve 
të Ungjillit në 
Studimet me Raste

[vetëve që] do të besojnë në fjalët e tyre” (Mosia 28:7) 

– mijëra lamanitëve që u kthyen në besim si rezultat i 

përpjekjeve të bijve të Mosias.

Mosia 28:10–20
Mosia përkthen fletët e jareditëve dhe ia jep Almës të 
gjitha analet që mbajti
Pjesa e mbetur e Mosias 28 shënon se mbreti Mosia po 

mplakej dhe ndjeu nevojën për të zgjedhur kujdestarin 

pasues të analeve të shenjta përpara se të vdiste. Për dy 

brezat paraardhës, mbreti ia kishte dhënë fletët mbretit 

pasues. Por ngaqë bijtë e mbretit Mosia kishin shkuar 

në misione, ai nuk kishte asnjë bir që ta trashëgonte 

fronin dhe për pasojë nuk kishte një kujdestar për 

analet. Përfshirë në këto anale ishin fletët e jareditëve, 

të cilat Mosia i përktheu me anë të fuqisë së Perëndisë 

(shih Mosia 28:11–19).

Nëse do të zgjidhnit dikë për t’u kujdesur për analet 

e shenjta, çfarë karakteristikash do të dëshironit që të 

kishte personi?  

Përshkruani se si do të ndiheshit nëse dikush do t’ju 

zgjidhte ju për t’u kujdesur për fletët.  

Lexoni Mosian 28:20 dhe kërkoni emrin e personit që 

Mosia e zgjodhi për t’u kujdesur për fletët.

3. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta se çfarë ju mëson vendimi i mbretit Mosia rreth 

ndryshimit të zemrës së Almës. (Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje, 
mund t’ju duhet të rishikoni veprimet e mëparshme të Almës të 
shënuara te Mosia 27.) Gjithashtu, shpjegoni se si mirëbesimi i 
Mosias tek Alma mund t’iu japë shpresë atyre që pendohen.

Mosia 29
Populli i Mosias zgjodhi një sistem gjykatësish si formën e 
re të qeverisjes
Siç shënohet te Mosia 29, mbreti Mosia propozoi që 

qeverisja nefite të mos drejtohej më nga një mbret, por 

nga një sistem gjykatësish. Lexoni e krahasoni Mosian 
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23:7–8 dhe Mosian 29:13, 16–18. Sipas këtyre shkrime-

ve të shenjta, nën çfarë rrethanash apo kushtesh është 

një monarki (të qenit të qeverisur nga një mbret ose 

mbretëreshë) një formë e mirë e qeverisjes? Përse 

Mosia i këshilloi nefitët kundër vazhdimit të monarkisë 

së tyre?

Lexoni Mosian 29:11, 25 dhe rrethoni përgjigjet vijuese 

që tregojnë se çfarë tha Mosia rreth mënyrës se si 

gjykatësit duhej ta gjykonin popullin: a) me mëshirë të 

madhe, b) sipas ligjeve, c) sipas urdhërimeve të Perën-

disë, d) me saktësi.

Lexoni Mosian 29:26, 30, 33–34, 37–38 dhe zbuloni ro-

lin e popullit në formën e re të qeverisjes të propozuar 

nga mbreti Mosia.

 4. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta se përse besoni se është e rëndësishme që çdo 

qytetar i një vendi të “mbajë pjesën e tij” në shërbimin ndaj ven-
dit të tij apo të saj (Mosia 29:34).

Alma u caktua të ishte kryegjykatësi i parë dhe ai e 

përmbushi rolin e tij me drejtësi (shih Mosia 29:41–43).

Me vetë fjalët tuaja, shkruani një parim që keni mësuar 

nga Mosia 29:   

 

Një parim që na mëson ky kapitull, është: Çdo person 
ka për detyrë që t’i përkrahë ligjet dhe udhëheqësit 
e drejtë.

 5. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta një mënyrë se si ju mund t’i mbështetni ligjet dhe 

udhëheqësit e drejtë në vendin tuaj.

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Mosian 28–29 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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HYRJE NË LIBRIN E  

Almës
Përse Studiohet Ky Libër?
Duke studiuar librin e Almës, ju do të mësoni rreth 
Jezu Krishtit dhe domosdoshmërisë së Shlyerjes dhe 
Ringjalljes së Tij në planin e Atit Qiellor për lumturinë. 
Ju gjithashtu do të mësoni rreth fuqisë së fjalës së 
Perëndisë për të mposhtur intrigat e priftërinjve, 
doktrinën e rreme, mëkatin, urrejtjen dhe braktisjen, 
ndërkohë që i udhëhiqni individët që të marrin një 
ndryshim të madh të zemrës dhe të linden sërish. 
Ju do të lartësoheni teksa lexoni për përpjekjet 
misionare të bijve të Mosias dhe për kthimin në besim 
dhe besnikërinë pasuese të popullit të Amonit, ose 
Anti- Nefi- Lehitët. Për më tepër, ndërsa studioni kapituj 
që përshkruajnë me hollësi luftërat mes nefitëve dhe 
lamanitëve, ju mund të mësoni parime që do t’ju 
udhëheqin në kohët e trazuara në të cilat jetoni dhe 
do t’ju ndihmojnë të dilni fitimtarë në betejat tuaja 
vetjake ndaj kundërshtarit.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Mormoni i përpiloi dhe i përmblodhi analet nga fletët 
e mëdha të Nefit për të krijuar librin e Almës. Libri 
ka marrë emrin e Almës, i cili ishte biri i Almës dhe 
shpesh quhet Alma i Riu. Në kohën kur mbreti Mosia 
themeloi mbretërimin e gjykatësve mes nefitëve, Alma 
u bë kryegjykatësi i parë dhe pasoi atin e tij si prift i 
lartë mbi Kishën (shih Mosia 29:42). Ai përfundimisht 
hoqi dorë nga detyra e tij si kryegjykatës për t’ia 
përkushtuar veten “tërësisht kryepriftërisë” dhe për 
“të përhap[ur] në popull fjalën e Perëndisë” nëpër të 
gjithë vendin e nefitëve (Alma 4:20; 5:1). Mormoni i 
përdori analet e shërbesës së Almës (Alma 1–44) dhe 
shkrimet e bijve të tij, Helamanit (Alma 45–62) dhe 
Shiblonit (Alma 63) për të hartuar librin e Almës.

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Analet origjinale të përdorura si burime për librin e 
Almës ka mundësi të jenë shkruar midis 91 pr.K. dhe 
52 pr.K. Mormoni i përmblodhi ato anale diku midis 
345 ps.K. dhe 385 ps.K. . Mormoni nuk e shënoi se ku 
ishte kur e bëri përmbledhjen e tij.

NJËSIA 14: DITA 4

Alma 1–4
Hyrje
Pak kohë pasi Alma u bë kryegjykatës, një burrë i qu-

ajtur Nehor nisi të jepte mësim doktrina të rreme dhe 

paraqiti intriga të priftërinjve mes nefitëve. Ai vrau një 

burrë të drejtë dhe u ekzekutua për krimin e tij. Disa 

vjet më vonë, Amlici u përpoq më kot të bëhej mbret 

mbi nefitët. Kur populli votoi për të mos e pranuar si 

mbret, ai i mblodhi përkrahësit e tij – të quajtur amli-

citë – që të shkonin në betejë kundër nefitëve. Nefitët 

dolën fitimtarë, por dhjetëra mijëra njerëz u vranë. 

Duke u ndier të përulur nga lufta, shumë nefitë e kuj-

tuan detyrën e tyre dhe mijëra u bashkuan me Kishën. 

Megjithatë, brenda një viti, shumë anëtarë të Kishës 

ishin bërë krenarë dhe po i përndiqnin të tjerët. Alma 

vendosi të hiqte dorë nga detyrat e tij si kryegjykatës 

dhe të përqendrohej te dhënia e dëshmisë për ungjillin 

e Jezu Krishtit.

Alma 1
Anëtarët e Kishës përparojnë pavarësisht nga përhapja e 
intrigave të priftërinjve dhe e përndjekjes
Njerëzit ndonjëherë duan të jenë të pëlqyer nga të 

tjerët. Gjeni një çast për të menduar rreth rreziqeve të 

mundshme të kësaj dëshire. Çfarë ndodh nëse intere-

soheni më shumë për atë që mendojnë miqtë tuaj për 

ju sesa për atë që Perëndia mendon për ju?

Sikurse është shënuar tek Alma 1, një burrë i quajtur 

Nehor u bë shumë i pëlqyer mes një pjese të popullit. 

Lexoni tek Alma 1:2–6 dhe përcaktoni atë që Nehori 

dha mësim dhe se si njerëzit iu përgjigjën asaj.

Kërkoni në dy rreshtat e parë të Almës 1:12 fjalën që 

përdori Alma për ta përshkruar atë që Nehori u kishte 
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paraqitur nefitëve. Më pas shikoni shënimin në fund të 

faqes 12a. Lexoni 2 Nefin 26:29, referencën e parë kryq 

të renditur në shënimin në fund të faqes dhe përcak-

toni atë që bëjnë dhe nuk bëjnë ata që kryejnë intriga 

priftërore.

Intriga e priftërinjve ësh-

të kur njerëzit predikojnë 

“doktrina të rreme . . . 

për të fituar pasuri dhe 

nderime” dhe “e vënë 

veten si një dritë për bo-

tën” (Alma 1:16; 2 Nefi 

26:29). Ata nuk dëshiroj-

në të ngrenë mbretërinë 

e Perëndisë me anë të 

predikimit të tyre. Në 

vend të kësaj, ata duan të 

marrin fitime (të tilla si 

pasuri, epërsi shoqërore 

ose pushtet mbi të tjerët) 

dhe lëvdata nga njerëzit 

e tjerë. Ata dëshirojnë ta 

përqendrojnë vëmend-

jen te vetja e tyre, jo te 

Perëndia dhe tek ungjilli 

i Tij. Intriga e priftërinjve 

është një mëkat i rëndë në sytë e Perëndisë, sikurse e 

bëri të qartë Alma kur i tha Nehorit: “Po të futet intriga 

e priftërinjve me forcë mes këtij populli, do të çojë në 

shkatërrimin e tij të plotë” (Alma 1:12).

Ndërkohë që Nehori u përpoq t’i “largonte njerëzit nga 

kisha”, një njeri i drejtë, i quajtur Gideon “i bëri ballë 

atij duke e qortuar me fjalët e Perëndisë” (Alma 1:7). Si 

përgjigje, Nehori nxori shpatën dhe e vrau Gideonin. 

Nehori doli para gjyqit për krimet e tij dhe u ekzekutua. 

Lexoni tek Alma 1:16 për të zbuluar nëse vdekja e Ne-

horit iu dha fund intrigave të priftërinjve mes nefitëve.

Lexoni tek Alma 1:26–27 dhe përcaktoni mënyrat në 

të cilat priftërinjtë nefitë të Perëndisë vepruan ndryshe 

nga Nehori dhe të tjerët që bënin intriga priftërinjsh.

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani se si vepruan priftërinjtë nefitë. Si qenë veprimet 

e priftërinjve nefitë të ndryshme nga veprimet e atyre që bënin 
intriga priftërinjsh?

Ndërkohë që intriga e priftërinjve përhapej në të gjithë 

tokën, shumë njerëz filluan t’i përndiqnin anëtarët 

besnikë të Kishës. Në mënyrë që të përgatiteni për të 

studiuar pjesën tjetër të Almës 1, merrni parasysh se 

si keni parë që njerëz të tjerë i ngacmojnë, i tallin ose i 

përndjekin ata që i mbajnë urdhërimet e Perëndisë.

Lexoni tek Alma 1:19–20 dhe kërkoni arsyen përse disa 

njerëz i përndiqnin anëtarët e Kishës. Alma 1:21–31 

Shënimet në fund të çdo fa-
qeje të shkrimeve të shenjta 
përfshijnë referenca kryq për 
shkrime të tjera të shenjta 
që mund t’ju japin më tepër 
mprehtësi ndërsa studioni. 
Bëjeni një ushtrim të vazhdu-
eshëm leximin e referencave 
kryq për shkrimet e shenjta që 
po studioni. Mund të dëshiro-
ni t’i shenjoni referencat kryq 
në shënimet tuaja në fund të 
faqes të cilat ju ndihmojnë t’i 
kuptoni më mirë shkrimet e 
shenjta.

Përdorimi i 
Referencave Kryq

shënon mënyrën se si anëtarët e Kishës reaguan ndaj 

përndjekjes. Lexojini fragmentet e shkrimeve të shenjta 

më poshtë dhe plotësoni tabelën:

Alma 1:21–24 Alma 1:25, 27–31

Si reaguan disa anëtarë  
ndaj përndjekjeve?  
  
 

Si jetuan anëtarët e tjerë 
të Kishës pavarësisht nga 
përndjekja?   
 

Cilat ishin pasojat e 
veprimeve të tyre?   
 

Çfarë bekimesh morën ata?  
  
 

Shkruani një parim që mësuat nga studimi i kësaj 

tabele:  

Një nga parimet që mund të keni përcaktuar është: 

Kur e jetojmë ungjillin, ne mund të kemi paqe në 
jetën tonë, edhe nëse përndiqemi.

2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shpjegoni se si të kuptuarit e parimit të mësipërm të un-

gjillit mund t’ju ndihmojë kur përballeni me përndjekje ose shtyt-
je për të mos iu bindur urdhërimeve. Pastaj përgjigjiuni njërës 
prej pyetjeve të mëposhtme:
a. Kur i keni mbajtur urdhërimet, pavarësisht nga përndjekja ose 
shtytja për të mos e bërë këtë, dhe çfarë bekimesh keni marrë?
b. Si do t’u përgjigjeni kundërshtarëve tuaj?

Alma 2
Amlicitët dhe lamanitët bashkohen në betejë kundër nefitëve
Alma 2 tregon rreth sprovave të mëtejshme për nefitët. 

Lexoni kreun e kapitullit për të zbuluar se si një njeri i 

quajtur Amlici dhe ndjekësit e tij iu kundërvunë nefi-

tëve. Amlici dëshironte të bëhej mbreti i nefitëve, por 

nefitët e hodhën në votë dhe zgjodhën të mos e prano-

nin atë e të vazhdonin me sistemin e tyre të gjykatësve. 

Ndjekësit e Amlicit u mblodhën së bashku dhe e bënë 

atë mbretin e tyre. Amlici i urdhëroi ndjekësit e tij që të 

shkonin në luftë me nefitët dhe shpejt pas kësaj, lama-

nitët u bashkuan me amlicitët në luftë kundër nefitëve.

Për shkak se nefitët ishin besnikë ndaj Zotit, Zoti i 

ndihmoi në betejat e tyre me amlicitët dhe lamanitët. 

Lexoni tek Alma 2:18, 28–31, 36 dhe shenjoni fjalët 

forcoi dhe fuqizuar sa herë që dalin. Kërkoni mënyrën 

se si Zoti i forcoi nefitët.

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani rreth një kohe kur ndiet se Zoti ju forcoi teksa u 

përpoqët të bënit atë që është e drejtë.
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Alma 3
Amlicitët e shkëputën veten nga Perëndia
Mendoni rreth mesazheve që disa njerëz mund të për-

piqen të dërgojnë rreth vetes së tyre nëpërmjet zgjedh-

jeve të tyre për veshjet, modelet e flokëve, vëthët dhe 

bizhuteritë e tjera, tatuazhet dhe shpimet e trupit.

Lexoni tek Alma 3:4 dhe përcaktoni se si amlicitët e 

ndryshuan pamjen e tyre të jashtme.

Nga cilët “dalloheshin” amlicitët?   

 

Cilëve dëshironin t’u ngjanin ata më tepër?   

 

Ndryshimi i amlicitëve në pamjen e jashtme qe një 

shfaqje e rebelimit të tyre. Sikurse shënohet tek 

Alma 3, Mormoni na kujtoi mallkimin dhe shenjën që 

kishte ardhur mbi lamanitët qindra vjet më parë për 

shkak të rebelimit të tyre kundër Perëndisë (shih Alma 

3:6–10; shih edhe 2 Nefi 5:20–24). Amlicitët kishin 

vënë me dëshirë shenja në ballë, por këto shenja i 

shërbyen një qëllimi që ishte i ngjashëm me shenjën 

që Zoti kishte vënë mbi lamanitët.

Shenjoni shprehjen që përshkruan qëndrimin e amlici-

tëve ndaj Perëndisë tek Alma 3:18. Shenjoni gjithashtu 

tek Alma 3:19 atë që amlicitët sollën mbi vete për 

shkak të rebelimit të tyre.

Çfarë mësoni nga Alma 3:18–19 rreth atyre që mall-

kohen nga Zoti? (Ata që dalin në rebelim të hapur 

kundër Perëndisë, sjellin mallkim mbi veten e tyre.) 

Është e rëndësishme të kuptohet se mallkimi ishte një 

gjendje e të qenit të “përjasht[uar] nga prania e Zotit” 

(2 Nefi 5:20). Nëpërmjet veprimeve të tyre, amlicitët e 

kishin shkëputur veten nga Perëndia.

Nga shembulli i amlicitëve, ne mësojmë se shkëputja e 

vetes nga Perëndia është zgjedhja jonë. Ata që “[vihen] 

në rebelim të hapur kundër Perëndisë” (Alma 3:18), e 

përjashtojnë veten nga Perëndia, ose me fjalë të tjera, 

sjellin mallkim mbi veten e tyre.

 4. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Në mënyrë të kundërt me amlici-

tët, çfarë mund të bëni në jetën tuaj tani për t’u siguruar që të 
mos e përjashtoni veten nga Perëndia?

Alma 3:20–25 na tregon se si nefitët i mundën lamani-

tët në një betejë tjetër, por u vranë shumë njerëz nga të 

dy palët. Lexoni tek Alma 3:26–27, duke kërkuar mësi-

min kryesor që Mormoni dëshironte që ne të merrnim 

nga rrëfimi i amlicitëve dhe nga betejat midis nefitëve 

dhe lamanitëve.

Plotësojeni parimin vijues sipas asaj që lexuat tek  

Alma 3:26–27: Ne marrim lumturi ose mjerim në 
varësi të   

 

Harxhoni një çast për të menduar rreth atyre që 

zgjidhni të ndiqni në jetën tuaj. Mendoni për pyetjet që 

vijojnë: Çfarë lloje shpërblimesh ose pagesash, u ofron 

Satani atyre që e ndjekin? (Ato zakonisht janë shumë 

tunduese në fillim, por në fund ato do të sjellin palum-

turi dhe varësi.) Në të kundërt, çfarë shpërblimesh keni 

marrë nga Zoti ngaqë keni zgjedhur ta ndiqni Atë?

 5. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta rreth një kohe kur ndjekja e Zotit ju ka sjellë lumturi.

Alma 4
Pas një periudhe rritjeje të Kishës, anëtarët e Kishës bëhen 
krenarë dhe Alma jep dorëheqjen si kryegjykatës për t’i 
thirrur ata në pendim
Pas luftës me lamanitët dhe amlicitët, nefitët u “zgjuan 

që ta kujtonin detyrën e tyre” dhe “filluan ta organi-

zonin kishën më plotësisht” (Alma 4:3–4). Për pasojë, 

rreth 3.500 njerëz u bashkuan me Kishën (shih Alma 

4:5). Fatkeqësisht, në kohën e shkurtër të një viti, shu-

më nga njerëzit në Kishë filluan të bëheshin krenarë. 

Lexoni tek Alma 4:8–12 dhe përcaktoni veprimet e 

liga që ndodhën për shkak të krenarisë mes anëta-

rëve të Kishës. Një parim që mund të mësojmë nga 

ky fragment i shkrimit të shenjtë, është: Nëse japim 
një shembull të padrejtë, veprimet tona mund t’i 
pengojnë të tjerët që ta pranojnë ungjillin. (Shih 

Alma 4:10.)

 6. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani një shembull të një veprimi ose qëndrimi të lig, 

të shfaqur nga nefitët tek Alma 4:8–12. Shpjegoni arsyen përse 
është e rëndësishme ta shmangni atë veprim apo qëndrim si anë-
tar i Kishës sot.
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Si rrjedhojë e ligësisë në Kishë, Alma caktoi një njeri 

tjetër që ta zëvendësonte si kryegjykatës, me qëllim që 

ai të mund t’ia kushtonte të gjithë kohën thirrjes së tij 

si prifti i lartë kryesues mbi Kishën dhe t’i ndihmonte 

anëtarët që t’i mposhtnin krenarinë e tyre dhe mëkatet 

e tyre duke u “s[jellë] . . . një dëshmi të kulluar kundër 

tyre” (Alma 4:19). Lexoni tek Alma 4:19 dhe nënvizo-

ni atë që Alma dëshironte të bënte për ta ndihmuar 

popullin e tij.

Alma 4:19 ilustron këto parime: Përmbushja e detyrave 
tona shpirtërore mund të kërkojë sakrificë. Shërbë-
torët e Zotit japin dëshmi dhe u bëjnë thirrje mëka-
tarëve të pendohen. Dhënia e një dëshmie të kulluar 
i ndihmon të tjerët të afrohen më pranë Perëndisë.

A mund të përfytyroni dikë që heq dorë nga një pozi-

cion politik i spikatur, i tillë si të qenit president i një 

vendi, në mënyrë që të shërbejë në një mision? Alma e 

bëri!

7. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta atë që mendoni se sugjeron shprehja “t’u sillte 

. . . dëshmi të kulluar” (Alma 4:19) rreth mënyrës se si do t’u jep-
te mësim Alma. Shënoni edhe mënyrën se si jeni ndikuar për të 
ndryshuar ose për t’u përmirësuar prej të dëgjuarit të dikujt tjetër 
duke dhënë dëshmi për ungjillin.

8. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 1–4 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 15: DITA 1

Alma 5:1–36
Hyrje
Kur Kisha u kërcënua nga ligësia dhe grindja (shih 

Alma 4:9–11), Alma e dinte se reforma e vërtetë mund 

të vinte vetëm nëpërmjet një ndryshimi të madh në 

zemrat e anëtarëve të Kishës. Si prifti i lartë i Kishës, 

Alma e filloi misionin e tij për të rifituar njerëzit e Za-

rahemlës duke u dhënë dëshmi për Jezu Krishtin dhe 

duke u bërë thirrje njerëzve për pendim. Ai i nxiti të 

përgatiteshin për gjykimin e Zotit duke pasur besim në 

fjalën e Perëndisë dhe duke e vlerësuar gjendjen shpir-

tërore të zemrave të tyre. Ndërsa e studioni gjysmën e 

parë të Almës 5, mendoni rreth mënyrës se si mund t’i 

vini në zbatim ato që mësoni, që të mund ta përjetoni 

ose të vazhdoni ta përjetoni ndryshimin e madh të 

zemrës të diskutuar në kapitull.

Alma 5:1–13
Alma tregon kthimin në 
besim të atit të tij dhe të 
atyre që e ndoqën atë
Sa shumë keni ndryshuar 

që kur ishit 8 vjeç? Sa shu-

më keni ndryshuar që kur 

ishit 12 vjeç? Mendoni për 

mënyrat e ndryshme se si 

njerëzit mund të ndryshoj-

në, të tilla si pamja e tyre e 

jashtme, sjellja ose qëndri-

mi i tyre. Përsiatni për atë 

që mund t’i sjellë ose t’i 

bëjë të ndodhin disa nga 

këto ndryshime te njerëzit. 

Pastaj lexoni tek Alma 5:12 

dhe kërkoni atë që ndry-

shoi tek Alma Plaku. Teksa 

studioni Almën 5:1–13, 

mendoni rreth mënyrës 

se si mund të ndryshojë 

zemra e një njeriu.

Plaku Xherald N. Land, që më vonë shërbeu si anëtar i 

Të Shtatëdhjetëve, na mësoi se kur përdoret fjala zemër 

në shkrimet e shenjta, ajo shpesh nënkupton “njeriun 

e vërtetë, të brendshëm” (“Understanding Scriptural 

Symbols”, Ensign, tetor 1986, f. 25). Merrni parasysh 

për një çast se si “një ndryshim i madh i zemrës” është 

i ndryshëm nga mënyrat e tjera në të cilat njerëzit 

mund të ndryshojnë – përfshirë mënyrat rreth të cilave 

menduat kur e filluat këtë mësim.

Sillni në mendje që populli i mbretit Beniamin përjetoi 

një “ndryshim të madh” në zemrat e tyre, i cili shkak-

toi që ata të mos kishin “më prirje të bë[nin] keq, por 

të bë[nin] mirë vazhdimisht” (Mosia 5:2). Ju mund të 

dëshironi ta shkruani sqarimin nga Plaku Land dhe 

referencën e shkrimit të shenjtë Mosia 5:2 në krah të 

shkrimeve tuaja të shenjta ngjitur me Almën 5:11–13.

Plaku D. Tod Kristoferson, i Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi: “Ju 

mund të pyesni: ‘Përse ky ndryshim i 

madh nuk më ndodh mua më shpejt?’ 

Duhet të kujtoni se shembujt e mrekullu-

eshëm të popullit të mbretit Beniamin, 

Almës dhe disa të tjerëve në shkrimet e shenjta janë 

thjesht të tillë – të mrekullueshëm dhe jo të zakon-

shëm. Për shumicën prej nesh, ndryshimet janë më 

Presidenti Marion G. Romni, 
i Presidencës së Parë, na 
mësoi: “Mësimi i ungjillit nga 
fjala e shkruar . . . nuk është 
i mjaftueshëm. Ai gjithashtu 
duhet të jetohet. . . . Një njeri 
nuk mund ta mësojë plotë-
sisht ungjillin pa e jetuar atë” 
(“Records of Great Worth”, 
Ensign, shtator 1980, f. 4). Në 
disa vende në këtë mësim, ju 
do të nxiteni ta vini në zbatim 
atë që keni mësuar. Vënia 
në zbatim e asaj që mësoni, 
duhet të jetë një pjesë e rën-
dësishme e studimit tuaj të 
ungjillit.

Vënia në Zbatim e 
Asaj që Mësoni
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graduale dhe ndodhin me kalimin e kohës. Të qenit i 

lindur përsëri, ndryshe nga lindja jonë fizike, është më 

shumë një proces sesa një ngjarje. Dhe përfshirja në 

atë proces është qëllimi thelbësor i vdekshmërisë” (“I 

Lindur Përsëri”, Ensign ose Liahona, maj 2008, f. 78).

Lexoni tek Alma 5:3–7 dhe kërkoni atë që i tha Alma 

popullit të Zarahemlës për t’i ndihmuar zemrat e tyre 

që të përgatiteshin për të ndryshuar.

Përgjigjiuni pyetjes në vijim në këtë manual: Alma i 

tregoi popullit të Zarahemlës rreth kthimit në besim 

të atit të tij dhe të të tjerëve, si edhe për çlirimin e tyre 

nga robëria. Si mendoni se këto përvoja i ndihmuan 

njerëzit të përgatiteshin për të përjetuar një ndryshim 

të zemrës?   

  

 

Lexoni tek Alma 5:10 dhe rrethoni pikëpyetjet në fund 

të tri pyetjeve që Alma i bëri popullit. Pastaj kërkoni 

vargjet tek Alma 5:11–13, në të cilat Alma filloi t’iu 

përgjigjej pyetjeve, për të gjetur mbështetje për këtë 

pohim: Kur besojmë në fjalën e Perëndisë dhe ush-
trojmë besim te Jezu Krishti, ne mund të përjetoj-
më një ndryshim të madh të zemrës.

Besimi në fjalën e Perëndisë çon te një ndryshim i 

madh i zemrës, sepse fjala e Perëndisë na mëson rreth 

Shpëtimtarit. Populli i Almës besoi në fjalën e Perëndi-

së, që iu dha atyre nga profetët e shenjtë. Ata mësuan 

rreth fuqisë shëlbuese të Shlyerjes së Jezu Krishtit dhe 

zemrat e tyre u ndryshuan teksa zhvillonin besim te 

Shpëtimtari. 

 1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shpjegoni me vetë fjalët tuaja se si të besuarit në Shlyer-

jen e Jezu Krishtit çon drejt një ndryshimi të madh të zemrës.
 2. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta rreth mënyrës se si është ndryshuar zemra juaj. 

Nëse keni vënë re një ndryshim zemre teksa keni studiuar Librin e 
Mormonit këtë vit në seminar, ju mund ta përshkruani përvojën 
tuaj si pjesë të përgjigjes suaj.

Alma 5:14–36
Alma na mëson se kërkohet një ndryshim i madh i zemrës 
për të hyrë në mbretërinë e qiellit
Pasi Alma u mësoi se besimi në fjalën e Perëndisë na 

ndihmon të fillojmë procesin e marrjes së një ndryshi-

mi të madh të zemrës, ai u kërkoi njerëzve të merrnin 

parasysh pyetje të shumta. Këto pyetje mund të na 

ndihmojnë të vlerësojmë gjendjen e zemrave tona 

shpirtërore – dëshirave dhe ndjenjave të njeriut të 

brendshëm.

Lexoni tek Alma 5:14 dhe shenjoni tri pyetjet që Alma 

u kërkoi njerëzve t’i shqyrtonin rreth vetvetes. Këto tri 

pyetje përshkruajnë ndryshimin që përjetojmë teksa 

ushtrojmë besim në shëlbimin e ofruar përmes Jezu 

Krishtit. Kujtoni nga mësimet e mëparshme (shih 

Mosia 5 dhe Mosia 27) se të qenit të “lind[ur] rishtas” 

nënkupton ndryshimin që një njeri përjeton kur ai ose 

ajo e pranon Jezu Krishtin dhe fillon një jetë të re, jo 

vetëm si dishepull i Tij, por edhe si biri ose bija e Tij 

shpirtërisht (shih Mosia 27:25).

 3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani rreth mënyrës se si një ndryshim i zemrës mund 

të pasqyrohet në pamjen e fytyrës së dikujt. Në këtë kontekst, fja-
la pamje do të thotë dukje e fytyrës së dikujt, që pasqyron qënd-
rimin, humorin ose gjendjen shpirtërore të njeriut. Përshkruani 
dikë që njihni, që ka marrë shëmbëlltyrën e Shpëtimtarit në pam-
jen e tij apo të saj.

Në praktikën mjekësore, një kardiogramë është një 

tabelë që doktorët nganjëherë e përdorin për të vle-

rësuar gjendjen e zemrës sonë fizike. Ajo i ndihmon 

të përcaktojnë gjendjet që kanë nevojë për kurim. 

Studioni vargjet nga Alma 5 që janë renditur në fund të 

kardiogramës shpirtërore më poshtë. Ndërsa e studioni 

secilin varg, shenjoni kutinë në tabelë që e përshkruan 

më mirë mënyrën se si do t’i përgjigjeshit pyetjes ose 

pyetjeve në secilin varg. (Nëse do t’ju pëlqente t’i mba-

nit më të fshehta përgjigjet tuaja, ju mund ta kopjoni 

këtë tabelë në një fletë letre më vete ose në ditarin tuaj 

vetjak dhe më pas plotësojeni atë.)

Alma 5 Kardiograma Shpirtërore

Gjithmonë

Pothuajse 
gjithmonë

Zakonisht

Ndonjëherë

Rrallë, ndosh-
ta asnjëherë

Vargje nga 
Alma 5 15 16 19 26 27 28 29 30–31

Kur ta keni plotësuar kardiogramën tuaj shpirtërore, 

lexoni tek Alma 5:21–25. Kërkoni atë që Alma u mësoi 

për këtë të vërtetë: Duke përjetuar një ndryshim të 
zemrës, ne përgatitemi për të marrë një vend në 
mbretërinë e qiellit (mbretërinë çelestiale).
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 4. Bëni sa vijon në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve 
të shenjta:

 a. Bëni një listë të fjalëve dhe shprehjeve që Alma përdori tek 
Alma 5:21–25 për të përshkruar gjendjen në të cilën do t’ju pël-
qente të ishit tani.
 b. Shpjegoni si mendoni se na përgatit ndryshimi i zemrës për 
të marrë një vend në mbretërinë e qiellit.

Lexoni tek Alma 5:33–36 dhe merrni parasysh më-

nyrën se si ndiheni rreth mesazhit të Almës. Kërkoni 

fjalë dhe shprehje që ju ndihmojnë për t’iu përgjigjur 

pyetjeve vijuese:

• Çfarë po më fton Zoti të bëj?

• Cilat janë shpërblimet për pranimin e kësaj ftese?

• Çfarë më mësojnë këto vargje rreth Shpëtimtarit?

Lexoni thënien e mëposhtme nga Presidenti Ezra Taft 

Benson që tregon se si dëshirojnë të jetojnë njerëzit që 

kanë pasur një ndryshim të zemrës:

“Kur zgjidhni të ndiqni Krishtin, ju 

zgjidhni të ndryshoheni. . . .

Zoti vepron nga brenda jashtë. Bota vep-

ron nga jashtë brenda. Bota do t’i nxirte 

njerëzit nga llumrat. Krishti i nxjerr llum-

rat nga njerëzit dhe më pas, ata e nxjerrin 

vetveten nga llumrat. Bota do t’i brumoste njerëzit 

duke ndryshuar mjedisin e tyre. Krishti ndryshon nje-

rëzit, të cilët më pas e ndryshojnë mjedisin e tyre. Bota 

do t’i jepte formë sjelljes njerëzore, por Krishti mund ta 

ndryshojë sjelljen njerëzore. . . .

Burrat [dhe gratë] e ndryshuara për Krishtin do të kry-

esohen nga Krishti. Si Pali ata do të pyetin: ‘Zot, ç’don 

ti të bëj unë?’ (Veprat e Apostujve 9:6.) . . .

Vullneti i tyre përpihet brenda vullnetit të Tij. (Shih 

Gjoni 5:30.)

Ata gjithmonë bëjnë ato gjëra që i pëlqejnë Zotit. (Shih 

Gjoni 8:29.)

Jo vetëm që ata do të vdisnin për Zotin, por, më e rën-

dësishme, ata dëshirojnë të jetojnë për Të.

Hyni në shtëpitë e tyre dhe pikturat në muret e tyre, 

librat në raftet e tyre, muzika që dëgjohet, fjalët dhe 

veprimet e tyre i shfaqin ata si të krishterë.

Ata qëndrojnë si dëshmitarë të Perëndisë në të gjitha 

kohërat, dhe në të gjitha gjërat, dhe në të gjitha vendet. 

(Shih Mosia 18:9.)

Ata kanë Krishtin në mendje, ndërsa shohin tek Ai në 

çdo mendim. (Shih DeB 6:36.)

Ata kanë Krishtin në zemër, ndërsa dashuria e tyre 

vendoset tek Ai përgjithmonë. (Shih Alma 37:36.)

Pothuajse çdo javë ata marrin sakramentin dhe i dësh-

mojnë sërish Atit të tyre të Amshuar se janë të gatshëm 

të marrin mbi vete emrin e Birit të Tij, gjithmonë ta kuj-

tojnë Atë dhe t’i zbatojnë urdhërimet e Tij. (Shih Moroni 

4:3.)” (“Born of God”, Ensign, nëntor 1985, f. 5–7).

Për ta përfunduar këtë mësim, nënvizoni një ide nga 

thënia e Presidentit Benson që ju ndihmon të mendoni 

rreth mënyrës se si dëshironi të jetoni si një njeri që po 

përjeton një ndryshim të zemrës. Caktoni një synim që 

do t’ju ndihmojë t’i vini në zbatim ato që keni ndier, 

teksa keni studiuar mësimet e Almës rreth përjetimit 

të një ndryshimi të zemrës (ju mund të dëshironi ta 

shkruani atë në ditarin tuaj vetjak ose në një fletë letre 

më vete). Teksa kërkoni vazhdimisht të lindeni nga 

Perëndia dhe të përjetoni një ndryshim të zemrës, ju do 

të përgatiteni të hyni në mbretërinë e Perëndisë.

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 5:1–36 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 15: DITA 2

Alma 5:37–62
Hyrje
Ndërsa Alma vazhdonte predikimin në Zarahemla, ai i 

paralajmëroi njerëzit që vendimi i tyre për t’i dëgjuar ose 

për të mos i pranuar fjalët e tij mbante bekime ose paso-

ja të caktuara. Ai i nxiti ata t’i përgjigjeshin zërit të Bariut 

të Mirë, Zotit Jezu Krisht, i cili i thirri ata dhe dëshironte 

t’i kthente në tufën e Tij. Ndërsa e studioni këtë mësim, 

merrni parasysh faktin se si ndjekja e zërit të Bariut të 

Mirë do t’ju ndihmojë t’i shmangni gjërat e papastra të 

botës dhe të ktheheni për të qenë me Perëndinë.

Alma 5:37–42, 53–62
Alma i fton të gjithë ta ndjekin Bariun e Mirë, i cili është 
Shpëtimtari
Në shkrimet e shenjta, Jezu Krishti ndonjëherë për-

mendet si “Bariu i Mirë” (shih Gjoni 10:11–15). Si 

mendoni ju, përse një bari është një simbol i mirë për 

Shpëtimtarin? Presidenti Ezra Taft Benson dha për-

shkrimin vijues për barinjtë e lashtë:
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“Në kohën e Jezusit, bariu palestinez shquhej për 

mbrojtjen e deleve të tij. Ndryshe nga ruajtësit moder-

në të deleve, bariu gjithmonë ecte në krye të tufës së 

tij. Ai e udhëhiqte atë. Bariu e njihte secilën dele dhe 

zakonisht kishte një emër për secilën. Delet e njihnin 

zërin e tij dhe e besonin atë e nuk do të ndiqnin një 

të panjohur. Prandaj, kur i thërriste, delet do të vinin 

tek ai. (Shih Gjoni 10:14, 16.)

Natën barinjtë i sillnin delet e tyre te një vend i rre-

thuar që quhej vathë. Mure të larta rrethonin vathën 

dhe në majë të atyre mureve viheshin gjemba për të 

penguar kafshët e egra dhe vjedhësit që të ngjiteshin 

mbi to.

Nganjëherë, megjithatë, një kafshë e egër, e shtyrë nga 

uria, kërcente mbi muret e shkonte mes deleve, duke 

i frikësuar ato. Një situatë e tillë e veçonte bariun e 

vërtetë – atë që i donte delet e tij – nga rrogëtari – që 

punonte vetëm për pagesë dhe detyrë.

Bariu i vërtetë ishte i gatshëm që të jepte jetën e tij 

për delet. Ai do të shkonte në mes të deleve dhe do 

të luftonte për mirëqenien e tyre. Rrogëtari, nga ana 

tjetër, e vlerësonte sigurinë e vet personale mbi delet 

dhe zakonisht do t’ia mbathte nga rreziku.

Jezusi e përdori këtë ilustrim të zakonshëm të kohës së 

tij për të shpallur se Ai ishte Bariu i Mirë, Bariu i Vërte-

të. Për shkak të dashurisë Tij për vëllezërit dhe motrat e 

Tij, Ai do ta jepte me gatishmëri dhe me dëshirë jetën e 

Tij për ta. (Shih Gjoni 10:17.–18.)” (“A Call to the Pries-

thood: ‘Feed My Sheep’”, Ensign, maj 1983, f. 43.)

Shkruani përgjigje të shkurtra për pyetjet vijuese në 

këtë manual:

• Çfarë mund t’iu ndodhë deleve nëse nuk e dëgjojnë 

bariun?   

 

• Si ngjajmë ne me delet dhe si ngjan Shpëtimtari me 

bariun tonë?   

 

• Çfarë do të thotë të sillesh në vathën e Tij? (shih 

Alma 5:60).   

 

Tek Alma 5:37, Alma e përshkroi popullin e Zarahemlës 

si dele që kishin “humbur”. Lexoni tek Alma 5:37–42 

dhe kërkoni atë që Alma dha mësim rreth të dëgjuarit 

të zërit të Shpëtimtarit.

 1. Shkruani përgjigje për pyetjet vijuese në ditarin tuaj 
të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Studioni Almën 5:37–38 dhe shpjegoni me vetë fjalët tuaja 
atë që Alma dha mësim rreth përpjekjeve të Shpëtimtarit për të 
na bërë thirrje që ta ndjekim Atë.
 b. Tek Alma 5:41, çfarë na mësoi Alma rreth mënyrës se si mund 
ta dallojmë nëse po e dëgjojmë zërin e Bariut të Mirë? Cilat janë 
disa “vepra të mira” që mund të tregojnë se një i ri shenjtor i di-
tëve të mëvonshme po e ndjek Bariun e Mirë?

Njohja dhe ndjekja e zërit të Shpëtimtarit nuk është 

gjithnjë e lehtë. Përsiateni citimin vijues nga Plaku 

Dallin H. Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve: 

“Në mes të korit të zërave që dëgjojmë në vdekshmëri, 

ne duhet ta njohim zërin e Bariut të Mirë, i cili na bën 

thirrje që ta ndjekim Atë drejt shtëpisë sonë qiellore” 

(“Alternate Voices”, Ensign, maj 1989, f. 27).

Lexoni tek Alma 5:53–56 dhe shenjoni sjellje e vepri-

me që mund ta bëjnë të vështirë për dikë që ta dëgjojë 

zërin e Shpëtimtarit.

Mendoni për ndonjë sjellje apo veprim tjetër sot në 

botë që e bën të vështirë për njerëzit që ta dëgjojnë 

zërin e Shpëtimtarit. Shpjegoni shkurtimisht përse 

mendoni se këto sjellje dhe veprime e bëjnë të vështirë 

për dikë që ta dëgjojë zërin e Shpëtimtarit:   

 

Tek Alma 5:57, shenjoni shprehjen “të gjithë ju që dë-

shironi të ndiqni zërin e bariut të mirë”. Pastaj shenjoni 



155

tri shprehjet e tjera në vargun 57 që tregojnë atë që 

mund të bëni për ta ndjekur zërin e Shpëtimtarit.

 2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani një shembull për secilën nga tri pohimet e më-

poshtme, duke treguar çfarë mund të bëjnë një i ri shenjtor i ditë-
ve të mëvonshme në shkollën ose komunitetin tuaj: a) të dalë 
nga të këqijat, b) të veçohet dhe c) të mos prekë gjëra të papas-
tra. Pastaj mendoni për dy veprimtari ose zakone të drejta që do 
ta ndihmojnë rininë për ta dëgjuar më mirë zërin e Bariut të Mirë. 
Nëse njëra prej këtyre veprimtarive ose zakoneve ju ka ndihmuar 
ta dëgjoni zërin e Shpëtimtarit, merrni parasysh të shkruani rreth 
saj në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta për t’ia tre-
guar mësuesit ose klasës suaj më vonë.

Sikurse shënohet tek Alma 5:58–60, Alma na mësoi 

këtë të vërtetë: Nëse e ndjekim zërin e Zotit (Bariut 
të Mirë), ne vërtet do të mblidhemi në mbretëri-
në e Tij. Shenjojini premtimet ose bekimet tek Alma 

5:58–60 që do të marrin ata, të cilët marrin një trashë-

gimi në krahun e djathtë të Perëndisë.

 3. Merrni parasysh atë që do të thotë për ju secili prej 
këtyre premtimeve ose bekimeve që shenjuat. Pastaj 

shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta rreth 
arsyes përse mendoni se ia vlen shkëputja e vetes nga gjërat e 
liga për këto bekime.

Teksa e ndiqni zërin e Shpëtimtarit, ju do t’i merrni 

këto bekime dhe përfundimisht do të merrni bekimin e 

ekzaltimit.

Alma 5:43–52
Alma tregon se si fitoi një dëshmi dhe na mëson rreth 
pendimit
Mendoni për diçka që e keni mësuar nëpërmjet 

çdonjërës prej pesë shqisave tuaja fizike: të parit, të 

dëgjuarit, të prekurit, të nuhaturit dhe të shijuarit. A ka 

ndonjë mënyrë se si mund ta njihni diçka pa përdo-

rur njërën prej shqisave tuaja fizike? Lexoni tek Alma 

5:45–48 dhe kërkoni atë që Alma tha se dinte dhe se si 

e dinte atë.

Shenjoni tek Alma 5:48 atë që Alma u mësoi rreth 

Jezu Krishtit. Mesazhi tek Alma 5:45–48 mund të 

përmblidhet në këtë mënyrë: Ne mund ta dimë vetë, 
nëpërmjet Frymës së Shenjtë, se Jezu Krishti është 
Shëlbuesi i njerëzimit.

Gjithsecili has sfida ndaj besimit dhe dëshmisë së tij. Të 

pasurit e dëshmisë suaj vetjake për vërtetësinë e ungjillit 

me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë mund t’ju forcojë 

gjatë atyre kohëve sfiduese. Mbajtja mend e vetë dësh-

misë suaj për Frymën e Shenjtë, ashtu siç bën Alma, 

mund t’ju ndihmojë të qëndroni të patundur në mes të 

një sfide. Nga shembulli i Almës, ne mund të mësojmë 

edhe që agjërimi e lutja mund të na ndihmojnë ta ndi-

ejmë Shpirtin të ripohojë të vërtetat dhe t’i mbështetë 

dëshmitë tona kur ato kanë nevojë të forcohen.

Përsiatni dëshminë tuaj vetjake teksa 

lexoni citimin vijues nga Plaku M. Rasëll 

Ballard, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apos-

tujve, që na nxit të kërkojmë vetë dëshmi-

në tonë për Jezu Krishtin: “Dëshmia 

individuale, vetjake për të vërtetën e 

ungjillit, veçanërisht për jetën dhe misionin hyjnor të 

Zotit Jezu Krisht, është thelbësore për jetën tonë të 

përjetshme. ‘Dhe kjo është jeta e përjetshme’, tha 

Shpëtimtari, ‘të të njohin ty, të vetmin Perëndi të 

vërtetë, dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar’ [Gjoni 17:3]. 

Me fjalë të tjera, jeta e përjetshme bazohet në vetë 

diturinë tonë individuale, vetjake për Atin tonë në 

Qiell dhe Birin e Tij të Shenjtë. Thjesht të dimë për ta 

nuk mjafton. Ne duhet të kemi përvoja vetjake, 

shpirtërore për të na mbështetur” (“Feasting at the 

Lord’s Table”, Ensign, maj 1996, f. 80).

 4. Kryeni një ose më tepër prej veprimtarive vijuese në 
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Shkruani rreth një kohe kur e dëgjuat dikë të jepte një dësh-
mi të fuqishme, me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë, se Jezu 
Krishti është Shëlbuesi i njerëzimit. Shkruani se si u ndiet ndërsa 
dëgjonit këtë dëshmi.
 b. Lexoni tek Alma 5:46 dhe shkruani me vetë fjalët tuaja se si 
e mori Alma dëshminë e tij për Jezu Krishtin. Mendoni rreth më-
nyrës se si mund ta ndiqni shembullin e Almës që t’ju ndihmojë 
për ta forcuar dëshminë tuaj për Shpëtimtarin dhe shkruajini 
mendimet tuaja.
 c. Shkruani rreth një kohe kur e ndiet Frymën e Shenjtë t’ju 
dëshmojë që Jezu Krishti është Shëlbuesi i botës. Shkruani një 
synim të caktuar që do t’ju ndihmojë të fitoni ose ta forconi 
dëshminë tuaj për Shpëtimtarin, të tillë si agjërimi ose lutja me 
më tepër zell apo studimi i shkrimeve të shenjta me më tepër 
qëllim. Punoni për ta përmbushur këtë synim, edhe nëse do të 
duhen “shumë ditë” (Alma 5:46). (Kryerja e kësaj veprimtarie 
mund t’ju ndihmojë edhe të përmbushni një kërkesë të “Përpari-
mit Personal” ose “Detyrës ndaj Perëndisë”.)

Lexoni tek Alma 5:49–52 dhe kërkoni atë që Alma i 

mësoi popullit rreth pendimit. Në rreshtat e dhënë, 

shpjegoni përse mendoni se të gjithë njerëzit duhet të 

pendohen në mënyrë që të jetojnë përjetësisht me Atin 

Qiellor dhe Jezu Krishtin:   

  

 

Plaku Dallin H. Ouks na ftoi të marrim parasysh disa 

pyetje që mund të na ndihmojnë ta vëmë në zbatim atë 

që Alma dha mësim rreth pendimit dhe përgatitjes për 

të hyrë në mbretërinë e Perëndisë:
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Alma 6
Alma e forcon Kishën në Zarahemla dhe shkon të predikojë 
në Gideon
Plotësojeni fjalinë vijuese: Unë shkoj në kishë, sepse  

  

 .

Teksa studioni Almën 6, mendoni rreth mënyrës se si 

të kuptuarit e qëllimeve të mbledhjeve të kishës mund 

t’i bëjë mbledhjet më kuptimplote për ju.

Përpara se Alma të largohej nga Zarahemla, ai e forcoi 

Kishën atje. Lexoni tek Alma 6:1–4 dhe përcaktoni dy 

ose tri shprehje që përshkruajnë përgjegjësitë e udhë-

heqësve të priftërisë në Kishë.

Një parim i rëndësishëm që mësojmë nga përvoja e Al-

mës, është ky: Në kohën tonë, sikurse në kohët e Librit 

të Mormonit, Kisha është themeluar për mirëqeni-
en e të gjithë njerëzve. Lexoni tek Alma 6:5–6 dhe 

shenjoni dy shprehjet vijuese: “për të dëgjuar fjalën e 

Perëndisë” dhe “të bashkoheshin në agjërim dhe lutje 

të fuqishme për mirëqenien e shpirtrave të atyre që 

nuk e njihnin Perëndinë”. Këto shprehje përcaktojnë 

mënyra në të cilat Kisha siguron mundësi për të gjithë 

njerëzit që të rriten shpirtërisht e të ndihmojnë të tje-

rët. Mendoni rreth mënyrës se si anëtarët e Kishës në 

Zarahemla mund ta kishin plotësuar fjalinë që plotësu-

at ju më lart.

 1. Shkruani disa ide në ditarin tuaj të studimit të shkri-
meve të shenjta rreth faktit se si të shkuarit në kishë për 

arsyet e përcaktuara tek Alma 6:5–6 mund të sjellë një ndryshim 
në përvojën tuaj në kishë.

Bekimet e anëtarësisë në Kishë u takojnë të gjithë fë-

mijëve të Perëndisë. Plaku Xhefri R. Holland, i Kuoru-

mit të Dymbëdhjetë Apostujve, na mësoi:

“Gjithsecili lutet për misionarët. Qoftë 

kështu përgjithmonë. Në po atë shpirt, ne 

gjithashtu duhet të lutemi për ata që janë 

duke u takuar (ose që kanë nevojë të 

takohen) me misionarët. Në Zarahemla, 

anëtarët u urdhëruan të ‘bashkoheshin në 

agjërim dhe lutje të fuqishme’ [Alma 6:6] për ata që 

nuk ishin bashkuar ende me Kishën e Perëndisë. Ne 

mund të bëjmë të njëjtën gjë.

Ne gjithashtu mund të lutemi çdo ditë për përvojat 

tona vetjake misionare. Lutuni që, nën drejtimin hyjnor 

të gjërave të tilla, mundësia misionare që dëshironi po 

përgatitet tashmë në zemrën e dikujt, i cili mezi pret 

dhe kërkon atë që ju keni. ‘Ka shumë vetë akoma mbi 

tokë . . . të cilët mbahen larg nga e vërteta vetëm ngaqë 

“Po sikur dita e ardhjes së Tij të ishte 

nesër? Sikur ta dinim që do ta takonim 

Zotin nesër – nëpërmjet vdekjes sonë të 

parakohshme ose nëpërmjet ardhjes së 

papritur të Tij – çfarë do të bënim ne sot? 

Çfarë rrëfimesh do të bënim? Çfarë 

praktikash do të ndërpritnim? Cilat llogari do të 

shlyenim? Çfarë faljesh do të jepnim? Çfarë dëshmish 

do të jepnim?

Nëse do t’i bënim ato gjëra atëherë, përse jo tani? 

Përse të mos kërkojmë paqe, ndërkohë që paqja mund 

të fitohet?” (“Preparation for the Second Coming”, 

Ensign ose Liahona, maj 2004, f. 9).

 5. Mendoni për një nga pyetjet e Plakut Ouks. Në ditarin 
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani rreth ar-

syes përse mendoni se është e rëndësishme ta jetoni çdo ditë si 
të përgatiteshit për t’u takuar me Zotin. 

Merrni parasysh me lutje se si mund të veproni sipas 

asaj që mësuat sot, që të mund të përgatiteni për të 

takuar Shpëtimtarin dhe të hyni në mbretërinë e Tij.

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 5:37–62 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 15: DITA 3

Alma 6–7
Hyrje
Pasi u dha mësim njerëzve në Zarahemla dhe vuri 

rregull në Kishë, Alma shkoi në qytetin e Gideonit. Ai 

i gjeti banorët atje më besnikë sesa kishin qenë ata në 

Zarahemla. Si rrjedhim, ai i nxiti njerëzit në Gideon që 

të mbështeteshin vazhdimisht te Zoti dhe të përpiqe-

shin ta zbatonin Shlyerjen e Tij në jetën e tyre. Dësh-

mia e Almës për Jezu Krishtin mund t’ju ndihmojë ta 

kuptoni më mirë gjerësinë e Shlyerjes së Jezu Krishtit 

dhe mund t’ju mësojë se si t’i merrni bekimet e Shlyer-

jes së Tij çdo ditë, ndërsa vazhdoni përgjatë shtegut të 

mbretërisë së Perëndisë.
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nuk dinë se ku ta gjejnë atë’ [DeB 123:12]. Lutuni që 

ata t’ju gjejnë juve! Dhe më pas jini të vëmendshëm, 

sepse ka turma njerëzish në botën tuaj që ndiejnë uri 

në jetën e tyre, jo uri për bukë, as etje për ujë, por për 

të dëgjuar fjalën e Zotit [shih Amosi 8:11]” (“Witnesses 

unto Me”, Ensign, maj 2001, f. 15).

Për ta ndjekur këshillën e Plakut Holland, merrni 

parasysh t’i luteni Atit Qiellor për t’ju ndihmuar që 

t’i dalloni mundësitë misionare dhe të veproni sipas 

mundësive që po përgatiten për ju. Kërkoni mundësi 

për t’i ftuar të tjerët që t’iu tregoni bekimet që gëzoni si 

anëtar i Kishës.

Alma 7:1–13
Alma i mëson popullit të Gideonit rreth Shlyerjes së 
Jezu Krishtit
Përfytyroni se po bëni një bisedë rreth pendimit, 

me miq që janë anëtarë aktivë të Kishës. Miqtë tuaj 

mendojnë se nuk kanë bërë ndonjë mëkat të madh 

dhe pyetin veten se si mund ta përjetojnë me të vërtetë 

fuqinë e Shlyerjes. Mendoni për atë që mund t’iu 

tregoni këtyre miqve. Kujtojini këto ide ndërsa studioni 

Almën 7:1–13.

Pasi u largua nga Zarahemla, Alma foli me njerëzit në 

qytetin e Gideonit. Lexoni tek Alma 7:3–6 për të parë 

se ç’gjendje shpirtërore shpresoi Alma të gjente mes 

njerëzve në Gideon. Më pas lexoni tek Alma 7:17–19 

për të zbuluar nëse shpresat e Almës u vërtetuan. Në 

rreshtat vijues, përshkruani gjendjen shpirtërore të 

popullit të Gideonit:   

 

Lexoni tek Alma 7:7–10 dhe kërkoni ngjarjen që Alma 

ndjeu se ishte më e rëndësishmja për t’u ditur nga 

njerëzit dhe ato që duhej të bënin njerëzit për t’u për-

gatitur për të.

 2. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Përse mendoni se Alma do t’u 

thoshte njerëzve që tashmë kishin besim të fortë (shih Alma 
7:17), se ata duhej të pendoheshin që të përgatiteshin për ardh-
jen e Shpëtimtarit? (Shih Romakëve 3:23.)

Alma i mësoi popullit të Gideonit këtë parim të rëndë-

sishëm: Jezu Krishti vuajti për të na shpëtuar nga 
mëkati e vdekja dhe për të na ndihmuar përmes 
sfidave të vdekshmërisë. Lexoni tek Alma 7:11–13 

dhe shenjoni në shkrimet tuaja të shenjta gjendjet që 

Shpëtimtari qe i gatshëm të “m[errte] përsipër” për 

dobinë tonë.

Mund të jetë e dobishme të dini se dobësitë janë 

ligështi, paaftësi ose sëmundje – fjala përfshin shumë 

lloje problemesh. Fjala ndihmojë do të thotë t’i gjen-

desh dikujt në kohë nevoje ose shqetësimi. Rrënja e 

saj nga latinishtja do të thotë të vraposh në ndihmë të 

dikujt, që përçon dëshirën e thellë të Perëndisë për të 

na ndihmuar.

Në krah të Almës 7:11–13 në shkrimet tuaja të shenjta 

ose në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenj-

ta, mund të dëshironi të shkruani thënien vijuese 

nga Plaku Brus C. Hejfën, që shërbeu si anëtar i Të 

Shtatëdhjetëve: “Shlyerja nuk është vetëm për më-

katarët” (“Beauty for Ashes: The Atonement of Jesus 

Christ”, Ensign, prill 1990, f. 7). (Alma 7:11–13 është një 

fragment i zotërimit të shkrimit të shenjtë. Ju mund të 

dëshironi ta shenjoni atë në një mënyrë të dallueshme 

që të mund ta gjeni ku është në të ardhmen.)

 3. Tabela e mëposhtme përmban fjalë nga Alma 7:11–13 
të cilat përshkruajnë gjendjet që Shpëtimtari mori mbi 

Vete. Vizatojeni tabelën në ditarin tuaj të shkrimeve të shenjta 
dhe më pas zgjidhni disa nga këto fjalë dhe shkruani shembuj të 
mënyrave se si ju apo njerëz që njihni, i kanë përjetuar këto 
gjendje. Mendoni për atë që do të thotë që të kesh Jezu Krishtin 
që i merr mbi Vete këto gjëra.

Dhembje

Hidhërime

Tundime

Sëmundje

Vdekje

Dobësi

Mëkate

Plaku Xhefri R. Holland dha dëshminë vijuese se Shly-

erja mund të na i ngrejë barrat tona:

“A po ndesheni me një demon të varësisë – duhanin 

ose drogën, apo bixhozin ose murtajën bashkëkohore, 

shkatërruese të pornografisë? Është martesa juaj në 

vështirësi apo fëmija juaj në rrezik? . . . A ndiheni i 

hutuar lidhur me identitetin gjinor apo duke kërkuar 
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Alma 7:14–27
Alma i nxit njerëzit të vazhdojnë përgjatë shtegut të 
mbretërisë së Perëndisë
Lexoni tek Alma 7:19 për të kujtuar mënyrën se si e 

përshkroi Alma gjendjen shpirtërore të njerëzve në 

Gideon. Alma po u mësonte këtë parim të rëndësi-

shëm: Duke jetuar parimet e ungjillit, ne ndjekim 
shtegun drejt mbretërisë së Perëndisë. (Mbretëria e 

Perëndisë është mbretëria çelestiale.) Kërkoni Almën 

7:14–16 dhe nënvizoni fjalët e shprehjet që tregojnë atë 

që duhet të bëjmë me qëllim që të ndjekim shtegun që 

do të na çojë drejt mbretërisë së Perëndisë. Pastaj kër-

koni Almën 7:22–25 dhe nënvizoni fjalët e shprehjet që 

tregojnë atë që duhet të jemi me qëllim që ta ndjekim 

këtë shteg.

 5. Vizatoni një shteg në ditarin tuaj të studimit të shkri-
meve të shenjta nga cepi i poshtëm majtas i një faqeje 

deri në cepin e sipërm djathtas të faqes. Shkruani Vdekshmëria 
në fund të shtegut dhe shkruani Mbretëria e Perëndisë në krye të 
shtegut. Përgjatë shtegut, shkruani atë që duhet të bëni dhe atë 
që duhet të jeni që do t’ju çojnë drejt mbretërisë së Perëndisë.

 6. Zgjidhni një veprim nga shtegu dhe shkruani rreth 
mënyrës se si e keni parë dikë ta bëjë këtë. Më pas 

për vetëvlerësim? A ndesheni ju – ose dikush që doni 

– me sëmundje apo depresion ose vdekje? Çfarëdo 

hapash të tjerë mund t’ju duhet të ndërmerrni për t’i 

zgjidhur këto shqetësime, ejani fillimisht tek ungjilli i 

Jezu Krishtit. Besoni te premtimet e qiellit. Lidhur me 

këtë, dëshmia e Almës është dëshmia ime: ‘Unë e di 

njëmend’, thotë ai, ‘se kushdo që vë besimin e tij në 

Perëndi, do të përkrahet në sprovat e tij dhe në vështi-

rësitë e tij dhe në mjerimet e tij’ [Alma 36:3].

Kjo mbështetje te natyra e mëshirshme e Perëndisë 

është vërtet në qendër të ungjillit që na mësoi Krishti. 

Unë dëshmoj se Shlyerja e Shpëtimtarit ngre nga ne jo 

vetëm barrën e mëkateve tona, por edhe barrën e zhgë-

njimeve dhe hidhërimeve tona, të dhembjeve tona dhe 

dëshpërimit tonë [shih Alma 7:11–12]. Që nga fillimi, të 

besuarit në një ndihmë të tillë ishte që të na jepte si një 

arsye, ashtu edhe një mënyrë për t’u përmirësuar, një 

nxitës për t’i ulur poshtë barrat tona dhe për të ngritur 

shpëtimin tonë” (“Gjëra të Rrënuara për t’u Rimë-

këmbur”, Ensign ose Liahona, maj 2006, f. 70–71).

 4. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta rreth ndjenjave tuaja për Jezu Krishtin dhe atë që 

Ai ka bërë për ju nëpërmjet Shlyerjes. Pastaj përgjigjiuni njërit ose 
të dy grupeve të mëposhtme të pyetjeve:
 a. Kur ju ka ndihmuar Shlyerja në një nga mënyrat e përshkrua-
ra tek Alma 7:11–13? Si ju ndihmoi Shlyerja gjatë asaj kohe?
 b. Si mund t’ju ndihmojë Shlyerja e Shpëtimtarit me një sfidë që 
po ndesheni aktualisht? Çfarë do të bëni për t’u mbështetur te 
Shlyerja, ndërkohë që ndesheni me këtë sfidë?

Zotërim i Shkrimit të Shenjtë – Alma 
7:11–13
Edhe pse Alma 7:11–13 është një fragment i gjatë i 

zotërimit të shkrimit të shenjtë, ai përmban fjalë të 

veçanta që mund t’ju ndihmojnë ta kujtoni shtrirjen 

dhe fuqinë e Shlyerjes gjatë gjithë jetës suaj. Për t’ju 

ndihmuar që t’i mësoni përmendsh këto fjalë kyçe, 

rishkruajeni Almën 7:11–13 në një fletë letre më vete, 

duke mos i përfshirë fjalët që gjenden në tabelën më 

përpara në këtë mësim. Lexoni deri në fund variantin 

tuaj të shkruar të këtij shkrimi të shenjtë derisa t’i plo-

tësoni fjalët që mungojnë, pa parë te shkrimet tuaja të 

shenjta. Ju mund të dëshironi t’i shqyrtoni këto vargje 

në disa nga ditët në vijim, për t’ju ndihmuar të mbani 

mend atë që mund të bëjë Shpëtimtari për ju dhe të 

tjerët gjatë gjithë jetës suaj. Vëreni në provë zotërimin 

tuaj të shkrimit të shenjtë Alma 7:11–13, duke ia thënë 

me zë të lartë vetes, një pjesëtari të familjes apo një 

miku, ose duke e shkruar në ditarin tuaj të studimit të 

shkrimeve të shenjta. 
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zgjidhni një cilësi nga shtegu dhe shkruani rreth mënyrës se si e 
keni parë dikë të jetë kështu. Caktoni një synim që do t’ju ndih-
mojë të përmirësoheni në këto dy fusha që të mund të hyni një 
ditë në mbretërinë e Perëndisë.
Lexoni tek Alma 7:27 dhe kërkoni bekimet që Alma e 

dinte se do të merrnin njerëzit, në qoftë se vazhdonin 

me besim dhe vepra të mira. Mbani mend se, teksa e 

ndiqni me besnikëri shtegun që të çon te mbretëria e 

Perëndisë, edhe ju mund t’i merrni këto bekime.

 7. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 6–7 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 15: DITA 4

Alma 8–10
Hyrje
Pasi Alma dha mësim në Zarahemla, Gideon e Me-

lek dhe shumë njerëz e kishin pranuar mesazhin e tij, 

njerëzit në Amoniha nuk e pranuan mesazhin e tij dhe 

e dëbuan nga qyteti i tyre. Megjithatë, i bindur ndaj ur-

dhrit të Zotit, Alma u kthye në Amoniha. Zoti e përga-

titi Amulekun që të pranonte Almën në Amoniha dhe 

të bashkohej me të për t’u dëshmuar njerëzve. Alma 

dhe Amuleku e paralajmëruan popullin e Amonihës 

se, nëse nuk pendoheshin, ata do të shkatërroheshin. 

Amuleku iu bind me besnikëri Perëndisë dhe e përdori 

famën, emrin e mirë dhe ndikimin e tij për ta përkrahur 

profetin Alma dhe për të dëshmuar për Jezu Krishtin.

Alma 8
Alma kthehet në mënyrë të bindur drejt Amonihës, ku ai e 
përgatit Amulekun të predikojë
Pasi Alma u mësoi ungjillin në Zarahemla dhe Gide-

on (shih Alma 5–7), ai udhëtoi për në Melek. Lexoni 

tek Alma 8:4–5 dhe përcaktoni se si e priti populli i 

Melekut mësimdhënien e Almës. (Shprehja “urdhrit të 

shenjtë të Perëndisë” tek Alma 8:4 nënkupton priftëri-

në, siç do ta shihni tek Alma 13.)

Pasi Alma përfundoi së dhëni mësim në Melek, ai 

udhëtoi drejt Amonihës për të predikuar. Ai pati një 

përvojë shumë të ndryshme me njerëzit që jetonin atje. 

Studioni figurat dhe fragmentet vijuese të shkrimeve të 

shenjta dhe më pas shkruani një titull për secilin, duke 

përmbledhur atë që i ndodhi Almës ndërkohë që ishte 

në Amoniha:

Alma 8:8–13.   

 

Alma 8:14–16.   

 

Alma 8:18–26.   

 

Merrni parasysh pyetjet vijuese (ju nuk keni nevojë t’i 

shkruani përgjigjet tuaja):

• Engjëlli që iu shfaq Almës, ishte i njëjti engjëll që iu 

shfaq atij dhe bijve të Mosias më parë. Si mund të 

kenë qenë ngushëlluese fjalët e engjëllit për Almën 

(shih Alma 8:15)?

• Përse mund të ketë qenë e vështirë për Almën që të 

kthehej në Amoniha (shih Alma 8:16)?
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Pasi u bëri thirrje që të pendoheshin njerëzve në 

Amoniha, Alma i mësoi se ata duhej të përgatiteshin 

për kohën kur Shpëtimtari do të vinte në tokë. Lexo-

ni tek Alma 9:26–27 dhe shenjoni fjalë dhe shprehje 

që ju ndihmojnë t’i kuptoni më mirë karakteristikat 

e Shpëtimtarit. (Fjala drejtësi do të thotë paanësi dhe 

barazi.) Çfarë ju mësojnë këto fjalë dhe shprehje rreth 

Shpëtimtarit? Gjatë javës që vjen, gjeni kohë për t’u 

menduar rreth tyre.

Alma 10
Amuleku përshkruan përvojën e tij me një engjëll dhe i nxit 
njerëzit të pendohen
Rrethoni pohimin që përshkruan më mirë se si u zgjuat 

nga gjumi këtë mëngjes:

• U zgjova vetë, pa përdorur një zile zgjimi apo pa më 

thirrur dikush.

• U zgjova me herën e parë që ra zilja ose me herën e 

parë që më thirrën.

• Zilja ime e zgjimit ra disa herë ose u desh të më 

thërrisnin disa herë përpara se të zgjohesha.

Lexoni tek Alma 10:6 dhe gjeni sa “thirrje zgjimi” mori 

Amuleku ndërsa vazhdonte të ngrinte krye kundër 

Zotit. Në rreshtat e dhënë, shkruani përgjigjen tuaj për 

këtë pyetje: Çfarë mendoni se tregojnë shprehjet “nuk 

doja të dëgjoja” dhe “nuk doja t’i dija” rreth gjendjes 

shpirtërore të Amulekut përpara se engjëlli të vinte  

tek ai?   

 

Sikurse shënohet tek Alma 10:2–11, Amuleku e për-

shkroi jetën e tij përpara se të vizitohej nga një engjëll 

dhe përpara kthimit të tij në besim tek ungjilli. Kërkoni 

Almën 10:1–6 për të gjetur hollësi që ju ndihmojnë të 

dini më shumë për Amulekun.

Pavarësisht nga vështirësia e urdhrit, Alma “u kthye me 

të shpejtë në tokën e Amonihës” (Alma 8:18). Presi-

denti Hauard W. Hanter na mësoi se Zotit i pëlqen 

shumë një bindje e tillë: “Sigurisht Zoti do, më shumë 

se ndonjë gjë tjetër, një vendosmëri të patundur për 

t’iu bindur këshillës së tij” (“Commitment to God”, 

Ensign, nëntor 1982, f. 58).

 1. Zgjidhni një ose më shumë nga situatat vijuese. Pastaj 
shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenj-

ta se si mund të bekohet një individ nëse ai apo ajo do të ishte 
i/e bindur:
 a. Teksa një e re po niset për në shkollë, nëna e saj i kërkon të 
veshë një këmishë më të thjeshtë.
 b. Një prift i ri ftohet nga peshkopi ose presidenti i tij i degës që 
të fitojë çmimin e tij të Detyrës ndaj Perëndisë.
 c. Dy misionarë ndiejnë përshtypjen se duhet të vizitojnë një fa-
milje më pak aktive, në të cilën nëna nuk është anëtare e Kishës.

Ju mund të dëshironi ta shkruani parimin vijues në 

shkrimet tuaja të shenjta në anë të Almës 8:18–20: 

Nëse i përgjigjemi me të shpejtë fjalës së Zotit, Ai 
do të na ndihmojë t’i përmbushim urdhërimet e Tij.

 2. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta rreth një kohe kur ndiet se Zoti ju ndihmoi të jeni 

të drejtë e të bindur pavarësisht nga rrethanat sfiduese.

Lexoni tek Alma 8:27–32, duke kërkuar më shumë 

mënyra në të cilat Zoti e ndihmoi Almën të bënte atë 

që ishte urdhëruar të bënte.

Alma 9
Alma e paralajmëron popullin e Amonihës për t’u penduar 
dhe përgatitur për ardhjen e Jezu Krishtit
Alma 9 shënon përpjekjet e Almës për t’i mësuar po-

pullit të Amonihës rreth nevojës së tyre për t’u pen-

duar e për t’u shëlbuar nëpërmjet Shpëtimtarit, Jezu 

Krishtit. Në orvatje për t’i ndihmuar këta njerëz të ligj 

që ta pranonin nevojën e tyre për t’u penduar, Alma u 

bëri thirrje atyre të kujtonin atë që Perëndia kishte bërë 

për ta dhe për etërit e tyre.

Shihni tek Alma 9:8–10, 13 për përsëritje të fjalëve 

mbani mend dhe harruar. Si mendoni se do të kishin 

qenë të ndryshëm banorët e Amonihës nëse do t’i 

kishin mbajtur mend gjërat për të cilat foli Alma?

 3. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Përse mendoni se është e rëndë-

sishme t’i mbani mend përvojat shpirtërore që keni pasur në të 
shkuarën? Pastaj shkruani për një përvojë shpirtërore që nuk dë-
shironi ta harroni.
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Amuleku tregoi se si një engjëll e udhëzoi që ta merrte 

Almën në shtëpi e të kujdesej për të. Lexoni tek Alma 

10:7–11 dhe kërkoni mënyrat se si u bekuan Amuleku 

dhe njerëz të tjerë ngaqë Amuleku iu bind engjëllit.

Shkruajeni këtë parim në anë të Almës 10:11–12: Kur 
e dëgjojmë dhe i bindemi thirrjes së Zotit, bekime 
na vijnë neve dhe të tjerëve. Ka shumë mënyra në të 

cilat Zoti mund të na “thërrasë” – nëpërmjet një nxit-

jeje nga Shpirti; nëpërmjet një ndjenje; nëpërmjet një 

ëndrre; nëpërmjet fjalëve të një udhëheqësi të Kishës, 

mësuesi apo prindi; nëpërmjet marrjes së një thirrjeje 

për një pozicion në Kishë; nëpërmjet vështirësisë; ose 

nëpërmjet mënyrave të tjera.

 4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përgjigjiuni pyetjes vijuese: Kur keni ndier se u bekuat 

ngaqë iu bindët një “thirrjeje” nga Zoti?

Sikurse përshkruhet në pjesën tjetër të Almës 10, 

shumë njerëz në Amoniha nuk do t’i dëgjonin fjalët e 

Amulekut. Amuleku i paralajmëroi se, nëse nuk pen-

doheshin, do të vinte dita kur ata do të shkatërrohe-

shin. Lexoni tek Alma 10:22–23 dhe përcaktoni arsyen 

përse njerëzit po kurseheshin nga shkatërrimi në atë 

kohë. Çfarë ju mësojnë këto vargje rreth rëndësisë së të 

qenit i drejtë, edhe kur njerëzit përreth jush nuk janë?

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 8–10 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 16: DITA 1

Alma 11
Hyrje
Amuleku u zu me fjalë me avokatin Zizrom, i cili u 

përpoq ta bënte atë të mohonte Perëndinë e vërtetë 

dhe të gjallë. Ndërsa e mbronte besimin e tij kundër 

përpjekjeve të Zizromit për ta zënë në kurth, Amuleku 

dëshmoi se shpëtimi nga mëkati vjen vetëm nëpërmjet 

Jezu Krishtit. Amuleku dha dëshmi të fortë se i gjithë 

njerëzimi do të ringjallet dhe gjykohet nga Perëndia. 

Për shkak të Shlyerjes së Shpëtimtarit, ju do të ringja-

lleni dhe një ditë do të qëndroni përpara Perëndisë e të 

jepni llogari për jetën tuaj mbi tokë.

Alma 11:1–25
Amuleku e kundërshton tundimin e Zizromit për ta mohuar 
ekzistencën e Perëndisë
Mendoni për diçka që zotëroni, e cila është kaq me 

vlerë për ju saqë nuk do ta shitnit kurrë atë. Mendo-

ni rreth arsyes përse është kaq me vlerë për ju. Tek 

Alma 11, ndërkohë që Alma dhe Amuleku vazhdonin 

ta mësonin popullin e Amonihës, një avokat i lig, i 

quajtur Zizrom, u zu me fjalë me Amulekun dhe i ofroi 

para në këmbim të diçkaje që ishte me shumë vlerë për 

Amulekun. Shkrimet e shenjta e përshkruajnë Zizro-

min si “një njeri të regjur në dredhitë e djallit” (Alma 

11:21), duke nënkuptuar se ai kishte mësuar se si t’i 

përdorte të njëjtat strategji, plane, mashtrime dhe hile 

që përdor Satani për t’i joshur njerëzit të largohen nga 

drejtësia dhe e vërteta.

Kërkoni tek Alma 11:21–22 dhe zbuloni sa para i ofroi 

Zizromi Amulekut dhe çfarë donte ai që të bënte Amu-

leku për ato para. Një “onti” ishte më e çmueshmja nga 

të gjitha monedhat e argjendit të nefitëve (shih Alma 

11:6, 11–13). Një onti ishte baras me pothuajse rrogën 

e një jave të një gjykatësi (shih Alma 11:3).

Përgjigjiuni pyetjeve vijuese:

• Kur e keni parë dikë të mos i pranojë joshjet e botës, 

të tilla si ajo që iu ofrua Amulekut?   

  

 

• Si ju frymëzoi të parit e kësaj që të jeni besnikë?   

  

 

Lexoni tek Alma 11:23–25 për të parë se si iu përgjigj 

Amuleku ofertës së Zizromit. Më pas, përgjigjiuni pyet-

jeve në vijim në manualin tuaj:

• Si mendoni ju, përse Amuleku nuk ishte i interesuar 

për ofertën e Zizromit?   

  

 

• Sipas Almës 11:25, cili ishte plani i Zizromit kur i 

ofroi gjashtë onti Amulekut?   

  

 

• Si është e ngjashme kjo me atë që bën Satani kur 

njerëzit iu dorëzohen tundimeve të tij?   

  

 

 1. Plotësojini ushtrimet vijuese në ditarin tuaj të studi-
mit të shkrimeve të shenjta:

 a. Për ta përcaktuar më mirë se si mundi Amuleku t’i bënte ba-
llë ofertës së Zizromit, lexoni Almën 11:22 dhe plotësoni thënien 
që vijon: “Unë nuk do të - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  asgjë që është në 
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Alma 11:26–40
Amuleku dëshmon për Birin e Perëndisë dhe i mposht 
përpjekjet e Zizromit për ta diskredituar fjalën e tij
Zizromi e sulmoi besimin e Amulekut në Jezu Krisht. 

Për ta gjetur vetveten tek ajo që ndodhi pasi Zizromi 

nuk arriti ta bënte Amulekun ta mohonte ekzistencën 

e Perëndisë, mendoni për një kohë kur ndoshta dikush 

kundërshtim me Shpirtin e Zotit”. Pastaj shkruani tri ose katër 
fjalë të tjera që mund t’i vendosnit në vendin bosh që do të për-
bënte gjithashtu një pohim të vërtetë (merrni parasysh, për 
shembull, bëj, lexoj, vesh, shikoj dhe shkruaj ).
b. Shkruani një pohim të bazuar tek Alma 11:22 që mund t’ju 
ndihmojnë të mbani mend se si mund ta mposhtni tundimin me 
ndihmën e Frymës së Shenjtë. Ajo që shkruani, duhet të përcjellë 
me vetë fjalët tuaja të vërtetën se, kur mbështetemi në Fry-
mën e Shenjtë, ne mund ta mposhtim tundimin.

Ndaleni studimin tuaj për një çast dhe përsiatni pyet-

jen që vijon: Si mund të më ndihmojë për ta mposhtur 

tundimin të jetuarit në mënyrë që të jem i ndjeshëm 

ndaj Frymës së Shenjtë dhe që t’i ndjek nxitjet e Tij?

Lexoni këshillën e mëposhtme nga Presidenti Bojd K. 

Paker, President i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostuj-

ve, për të kuptuar se si mbështetja te Fryma e Shenjtë 

mund t’ju ndihmojë ta mposhtni tundimin:

“Nëse ju po përfshiheni në gjëra që nuk 

duhet, ose nëse ju po shoqëroheni me 

njerëz që po ju tërheqin në drejtim të 

gabuar, ajo është koha që të ushtroni 

pavarësinë tuaj, lirinë tuaj të zgjedhjes. 

Mbani vesh zërin e Shpirtit dhe ju nuk do 

të udhëhiqeni në udhë të shtrembër. . . .

. . . Si shërbëtor i Zotit, unë premtoj se ju do të jeni 

të mbrojtur dhe të ruajtur nga sulmet e kundërshtarit 

nëse ju do t’u vini veshin nxitjeve që vijnë nga Fryma 

e Shenjtë” (“Këshillë për Rininë”, Ensign ose Liahona, 

nëntor 2011, f. 18).

2. Për të marrë parasysh zbatime të mundshme të asaj 
që keni mësuar, përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin 

tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
a. Cilat janë disa situata ku të rinjtë tundohen për t’u lëkundur 
nga dëshmitë e tyre ose për t’i shpërfillur ato për gjërat e botës?
b. Çfarë sugjerimesh mund t’i jepnit një bashkëstudenti që do 
ta ndihmonin atë të mbështetej te Fryma e Shenjtë kur të përba-
llej me tundime të këtij lloji?

Zbatojeni atë që keni 

mësuar duke kujtuar 

shembullin e Amule-

kut herën e ardh-

shme që tundoheni 

për t’u lëkundur nga 

bindjet ose vlerat 

tuaja. Mbani mend se 

ju mund të përjetoni 

vetëbesim dhe siguri 

më të madhe teksa 

jetoni denjësisht dhe 

i ndiqni nxitjet e 

Frymës së Shenjtë.

Nëse njohuria mbi një parim 
të ungjillit mësohet, por nuk 
veprohet sipas saj apo ajo 
nuk vihet në jetë, të mësuarit 
nuk është i plotë dhe Shpirti 
mund të pushojë së vepruari 
me individin. Zbatimi ndodh 
kur ju e pranoni në zemër dhe 
në mendje atë që mësoni dhe 
më pas veproni e jetoni në 
përputhje me atë të vërtetë.

Zbatimi
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i kundërshtoi bindjet tuaja. Lexoni dialogun e Amule-

kut e të Zizromit tek Alma 11:26–34 dhe pastaj shikoni 

se si i shtrembëroi Zizromi fjalët e Amulekut tek Alma 

11:35.

Lexoni se si e korrigjoi Amuleku këtë gënjeshtër tek 

Alma 11:36–37. Ju mund të dëshironi ta shenjoni shë-

nimin 34a në fund të faqes te shkrimet tuaja të shenjta 

dhe të lexoni Helamanin 5:10–11. Pastaj shpjegoni me 

vetë fjalët tuaja ndryshimin midis të qenit të shpëtuar 

“në mëkatet tona” dhe të qenit të shpëtuar “nga mëka-

tet tona” (kursivet të shtuara):   

  

 

Lexoni tek Alma 11:40 dhe përcaktoni hapin e parë që 

Amuleku tha se duhet të hedhin njerëzit që të shpë-

tohen nga mëkatet e tyre. Ka disa njerëz që shpallin 

se besojnë te Jezu Krishti, por prapëseprapë nuk duan 

ta ndryshojnë sjelljen e tyre. Të besosh te emri i Jezu 

Krishtit do të thotë të kesh besim tek Ai.

Për ta kuptuar më mirë se si “të besuarit 

në emrin e tij” (të pasurit besim te Jezu 

Krishti) çon drejt pendimit, lexoni citimin 

vijues nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, i 

Presidencës së Parë: “Ne kemi nevojë për 

një besim të fortë në Krishtin që të jemi 

në gjendje të pendohemi. Besimi ynë duhet të përfshijë 

një ‘ide të saktë për karakterin, përsosmëritë dhe 

tiparet e [Perëndisë]’ (Lectures on Faith [1985], f. 38). 

Nëse besojmë se Perëndia i di të gjitha gjërat, është i 

dashur dhe është i mëshirshëm, ne do të jemi vërtet në 

gjendje ta vendosim të patundur besimin tonë tek Ai 

për shpëtimin tonë. Besimi te Krishti do t’i ndryshojë 

mendimet, bindjet dhe sjelljet tona që nuk janë në 

përputhje me vullnetin e Perëndisë” (“Pikë Kthimi të 

Sigurt”, Ensign ose Liahona, maj 2007, f. 100).

Si ju ka dhënë shtysë besimi juaj te Jezu Krishti që t’i 

ndryshoni mendimet, bindjet dhe sjelljet tuaja?

 3. Përse një njeriu i nevojitet besim te Jezu Krishti që të 
pendohet? Duke përdorur atë që keni mësuar nga Amule-

ku dhe Presidenti Uhtdorf, shkruani në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta se si do ta shpjegonit parimin e mëposhtëm: 
Besimi i vërtetë në Jezu Krishtin është një fillim i procesit 
të shëlbimit nga mëkatet tona.

Alma 11:41–46
Amuleku jep mësim rreth ringjalljes dhe gjykimit të mbarë 
njerëzimit
Përpara se të lexoni mbylljen e dëshmisë së Amulekut 

drejtuar Zizromit, reflektoni mbi pyetjen vijuese: Si 

mund të ndikohen veprimet e dikujt nga mosbesimi te 

jeta pas vdekjes?

 4. Shkruani fjalët Ringjallje dhe Gjykim si dy krerë kolo-
nash më vete në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 

shenjta. Pastaj kërkoni Almën 11:41–45, duke parë për sa më 
shumë informacion që mund të gjeni rreth ringjalljes e gjykimit 
dhe shkruani atë që mësoni nën çdo kre. Ju mund të dëshironi 
të shkruani në krye të faqes në shkrimet tuaja të shenjta ose në 
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta: Nëpërmjet Shly-
erjes së Jezu Krishtit, të gjithë do të ringjallen dhe gjyko-
hen sipas veprave të tyre. Këto vargje na mësojnë edhe se 
ringjallje do të thotë ribashkimi i trupave tanë me shpirtrat tanë 
në “formën e [tyre] të përkryer” dhe “vendin e [tyre] të përkry-
er”, për të mos u ndarë kurrë më (shih Alma 11:43, 45).

 5. Përgjigjiuni njërës ose të dyja pyetjeve vijuese në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Çfarë mendimesh dhe ndjenjash keni kur mendoni rreth të 
qenit të ringjallur dhe të gjykuar?
 b. Si e ndikon besimi juaj se do të ringjalleni dhe gjykoheni, 
 mënyrën që zgjidhni për të jetuar çdo ditë?

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në 
 ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 11 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 16: DITA 2

Alma 12
Hyrje
Fjalët e Amulekut tek Alma 11 e bënë Zizromin të 

ndërgjegjshëm për fajin e tij që e gënjeu dhe e mash-

troi popullin. Pasi Amuleku i foli popullit të Amonihës, 

Alma doli përpara tyre. Ngaqë njerëzit në Amoniha 

ishin bërë të ligj, Alma u përqendrua tek të vërteta që 

do t’i ndihmonin ata të pendoheshin për ngurtësinë 

e zemrave të tyre dhe për mëkate të tjera. Ai i theksoi 

kurthet e Satanit, gjykimet që bien mbi të ligjtë, dhe 

planin e shëlbimit të siguruar nëpërmjet Birit të Perën-

disë, i cili bën të mundur për ata që pendohen që të 

kthehen në prani të Perëndisë.

Alma 12:1–7
Alma nxjerr në pah qëllimet e liga të Zizromit
Mendoni për mënyrën se si punon një kurth për të 

kapur një kafshë: Një lak litari vendoset rreth një cope 

ushqimi. Teksa kafsha afrohet te laku për të marrë 

ushqimin, kurthi tendoset dhe kafsha zihet në grackë.
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Lexoni citimin vijues, duke kërkuar 

“pagesën për shkollim” që Plaku Dejvid A. 

Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, tha se duhet paguar që të 

merret njohuri shpirtërore: “Kuptueshmë-

ria shpirtërore që ju dhe unë jemi bekuar të 

marrim dhe që është konfirmuar si e vërtetë në zemrat 

tona, thjesht nuk mund t’u jepet [të tjerëve]. Pagesa për 

shkollim, e zellit dhe e mësimit me anë të studimit e me 

anë të besimit, duhet të paguhet për të siguruar dhe 

“zotëruar” personalisht dije të tillë. Vetëm në këtë 

mënyrë mundet ajo që njihet në mendje gjithashtu të 

ndihet në zemër” (“Duke Ndenjur Zgjuar . . . me Çdo 

Ngulmim”, Ensign ose Liahona, maj 2010, f. 43).

Kërkoni fakte tek Alma 12:7–8 se Zizromi filloi të ishte 

i gatshëm ta paguante “pagesën e shkollimit” shpir-

tëror, të nevojshme për të marrë njohuri shpirtërore. 

Çfarë shihni që tregon se Zizromi kishte filluar ta ndry-

shonte zemrën e vet që të mund të mësonte të vërteta 

shpirtërore?

Kërkoni atë që Alma i mësoi Zizromit rreth marrjes 

së njohurisë shpirtërore teksa lexoni Almën 12:9–11. 

Mund të jetë e dobishme të dini se “misteret e Perën-

disë janë të vërteta shpirtërore të njohura vetëm nëpër-

mjet zbulesës. Perëndia ua zbulon misteret e tij atyre 

që janë të bindur ndaj ungjillit” (Udhëzuesi për Shkri-

met e Shenjta, “Mistere të Perëndisë”, f. 121). Ju mund 

të dëshironi ta shkruani këtë përkufizim në shkrimet 

tuaja të shenjta në anë të Almës 12:9. Tek Alma 12:9, 

sipas cilave shpjegoi Alma se Perëndia do t’ia lejojë një 

pjesë të fjalës së tij njeriut?   

 

Sipas Almës 12:10–11, cila është marrëdhënia midis 

gjendjes së zemrave tona dhe marrjes së të vërtetave 

shpirtërore?   

 

Çfarë do të thotë ta “ngurtëso[sh]” zemrën tënde (shih 

Alma 12:10–11) dhe si mendoni se shfaqet një gjendje 

e tillë në jetën e dikujt?   

 

Mesazhi i Almës për Zizromin na mëson parimin vijues: 

Zoti na zbulon të vërteta shpirtërore në përputhje 
me vëmendjen dhe zellin që u japim fjalëve të Tij.

 2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani rreth një urdhërimi apo këshille nga Zoti që jeni 

përpjekur ta ndiqni duke i dhënë “vëmendje dhe zell”. Në çfarë 
mënyrash ju ka bekuar Zoti me udhërrëfim shtesë, aftësi për të 
kuptuar ose me pëshpëritjet e Shpirtit të Tij për shkak se keni 
vepruar sipas asaj që Ai ju ka mësuar?

Shqyrtoni mënyrën se si Zizromi u përpoq ta fuste në 

kurth Amulekun tek Alma 11:21–25. Pasi Amuleku e 

kuptoi qëllimin e Zizromit dhe iu përgjigj atij, Alma 

gjithashtu u ngrit për t’iu drejtuar Zizromit dhe turmës 

që ishin të pranishëm (shih Alma 12:1–2). Kërkoni tek 

Alma 12:3–6 fjalë dhe shprehje që Alma i përdori për 

të përshkruar taktikat e Zizromit, të cilat Alma tha se 

vinin nga djalli (shih Alma 12:5).

Sipas Almës 12:3, si ishte Alma në gjendje ta dinte 

planin e Zizromit?   

 

Cilat tha Alma se janë qëllimet e djallit tek Alma 12:6?  

  

 

Alma na mësoi se Fryma e Shenjtë mund të na ndih-
mojë të dallojmë tundimet e kundërshtarit. Në më-

simin mbi Almën 11, ju mësuat se, nëse mbështetemi 

te Fryma e Shenjtë, ne mund ta mposhtim tundimin. 

Një anë e rëndësishme e mposhtjes së tundimit është 

të kemi Shpirtin që të na ndihmojë ta dallojmë tundi-

min dhe dëmin që mund të na shkaktojë. Më pas ne 

mund të zgjedhim të mbetemi të pastër e besnikë me 

anë të shmangies së tundimit. A keni pasur një përvojë 

kur Fryma e Shenjtë ju ndihmoi ta dalloni e shmangni 

një prej tundimeve të djallit?

 1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani atë që mund dhe do të bëni për ta rritur aftësinë 

tuaj për t’i dalluar pëshpëritjet e Frymës së Shenjtë dhe për t’iu 
përgjigjur atyre në mënyrë që t’i dalloni “kurthet” e kundërshta-
rit dhe t’u shmangeni atyre.

Alma 12:7–18
Alma jep mësim rreth gjykimit përfundimtar të  
gjithë njerëzimit
Mendoni rreth një karriere që keni interes të ndiqni. 

Llogaritni sa mund t’ju duhet të paguani si pagesë (ta-

rifë për shkollimin) në një shkollë ose në një program 

trajnimi për të marrë njohurinë e kërkuar që të bëheni i 

suksesshëm në atë karrierë.



165

 4. Kur të keni përfunduar së plotësuari tabelën, përgjigji-
uni pyetjeve në vijim në ditarin tuaj të studimit të shkri-

meve të shenjta:
 a. Si na lejon Shlyerja e Jezu Krishtit që t’i mposhtim efektet e 
Rënies?
 b. Sipas Almës12:24, çfarë dha mësim Alma se ishte qëllimi i 
 jetës tani që Shpëtimtari e ka bërë të mundur që të mposhten 
efektet e Rënies?

Termi “gjendje përgatitore” tek Alma 

12:24 është një shprehje e përdorur 

vetëm nga Alma në Librin e Mormonit 

(shih edhe Alma 42:4, 10, 13). Plaku 

L. Tom Peri, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, e përshkroi këtë kohë 

Pasi Alma shpjegoi se si arrijmë t’i dimë të vërte-

tat shpirtërore, ai vazhdoi t’i përgjigjej pyetjes që 

bëri Zizromi tek Alma 12:8 rreth mënyrës se si do 

të gjykohemi. Kërkoni atë që Alma i mësoi Zizro-

mit tek Alma 12:12–15 rreth ringjalljes dhe gjykimit. 

Plotësoni vendet bosh në vijim: Ne do të mbahemi 
përgjegjës përpara Perëndisë për - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  dhe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tona.

Përsiatni pyetjen që vijon: Çfarë ndryshimi do të bëjë në 

zgjedhjet tuaja të përditshme nëse kujtoni se do të mba-

heni përgjegjës për fjalët, veprat dhe mendimet tuaja?

Shenjojeni referencën kryq te shënimi 14a në fund të 

faqes për fragmentin e zotërimit të shkrimit të shenjtë 

Mosia 4:30, dhe më pas lexoni ose thoni përmendsh 

Mosian 4:30.

 3. Drejtojuni asaj që shkruat në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta për detyrën 1 në mësimin e sotëm 

– rreth mënyrës se si mund të jeni më të ndjeshëm ndaj Frymës 
së Shenjtë. Shtoni mendimet tuaja rreth mënyrës se si të kuptua-
rit e përgjegjshmërisë suaj vetjake ndaj Perëndisë mund ta shtojë 
dëshirën tuaj për ta dalluar dhe shmangur tundimin.

Alma 12:19–37
Alma shpjegon se si njerëzimi mund t’i mposhtë efektet e 
Rënies nëpërmjet planit të shëlbimit
Një kryesundimtar në Amoniha, i quajtur Antionah, 

nuk besonte se njeriu mund të bëhej i pavdekshëm, 

duke thënë se Rënia e bëri atë të pamundur (shih Alma 

12:20–21). Kërkoni nga Alma 12 vargjet e renditura në 

tabelën vijuese dhe shkruani atë që Alma dha mësim, 

në kolonat poshtë krerëve:

Efektet e Rënies 
(Alma 12:22, 24)

Çfarë ka bërë 
Perëndia për të 
sjellë shëlbimin 
tonë (Alma 
12:24–25, 
28–33)

Çfarë duhet të 
bëjmë ne që 
të shëlbohemi 
(Alma 12:24, 30, 
34, 37)



166

NJËSIA 16: DITA 3

Alma 13
Hyrje
Alma i mësoi popullit rebel të Amonihës rreth priftë-

rinjve të lartë të Priftërisë Melkizedeke, të cilët shu-

gurohen për t’i ndihmuar njerëzit të pendohen dhe të 

hyjnë në prehjen e Zotit. Ai dha shembullin e Melki-

zedekut, i cili e ndihmoi popullin e tij të pendohej e të 

jetonte në paqe. Alma u përpoq ta mësonte popullin e 

Amonihës që të kishte besim e shpresë dhe ta nxiste 

atë të ndryshonte me qëllim që ata të mund të përgati-

teshin të hynin në prehjen e Zotit.

Alma 13:1–12
Alma i jep mësim popullit të Amonihës rreth thirrjes së 
priftërinjve të lartë

 1. Lexojeni citimin vijues dhe më pas përgjigjiuni pyetje-
ve:

“Në botën e shpirtrave para lindjes, Perëndia emëroi shpirtra të 
caktuar, me qëllim që të përmbushnin misione të veçanta gjatë 
jetës së tyre të vdekshme. Kjo quhet parashugurim.

Parashugurimi nuk është garanci që individët do të marrin thirrje 
ose përgjegjësi të caktuara. Mundësi të tilla vijnë në këtë jetë si 
rezultat i ushtrimit të drejtë të lirisë së zgjedhjes, pikërisht ashtu 
siç erdhi parashugurimi si një rezultat i drejtësisë në ekzistencën 
para lindjes” (Të Vërtetë ndaj Besimit: Një Referim për Ungjillin 
[2004], f. 69).
 a. Cila është lidhja midis zgjedhjeve të bëra gjatë jetës para 
lindjes dhe parashugurimit?
 b. Si ndikojnë te parashugurimi zgjedhjet e bëra gjatë jetës në 
vdekshmëri?

Edhe pse tek Alma 13 diskutohen mbajtësit e priftë-

risë, Presidenti Spenser W. Kimball na kujtoi se edhe 

motrave iu dhanë thirrje fisnike në ekzistencën para 

lindjes: “Mbani mend, në botën përpara se të vinim 

këtu, grave besnike iu dhanë detyra të caktuara, ndërsa 

burra besnikë u parashuguruan në detyra të caktuara 

priftërie” (“The Role of Righteous Women”, Ensign, 

nëntor 1979, f. 102).

përgatitore: “Qëllimi kryesor i jetës në tokë është që t’i 

lejojë shpirtrat tanë, të cilët ekzistonin përpara se të 

ishte bota, të bashkohen me trupat tanë për një kohë 

mundësie të madhe në vdekshmëri. Shoqërimi i të 

dyve së bashku na ka dhënë privilegjin e rritjes, 

zhvillimit dhe pjekurisë që mund ta kemi vetëm me 

shpirtin dhe trupin të bashkuar. Me trupat tanë, ne 

kalojmë përmes një sasie të caktuar sprove në atë që 

përkufizohet si gjendje prove e ekzistencës sonë. Kjo 

është një kohë mësimi dhe vënieje në provë për ta 

vërtetuar vetveten si të denjë për mundësi të përjet-

shme. Është e gjitha pjesë e një plani hyjnor që Ati ynë 

ka për fëmijët e Tij” (“Proclaim My Gospel from Land 

to Land”, Ensign, maj 1989, f. 14).

Alma dëshmoi se vdekshmëria është një kohë për 
t’u përgatitur që të takojmë Perëndinë. Ju mund të 

dëshironi t’i shenjoni shprehjet që na e mësojnë këtë 

doktrinë tek Alma 12:24. Lexoni Almën 34:32 dhe bëje-

ni atë referencë kryq me Almën 12:24.

 5. Për ta vënë në jetë atë që keni mësuar, përgjigjiuni 
njërës ose të dyja pyetjeve të mëposhtme në ditarin tuaj 

të shkrimeve të shenjta:
 a. Si ju ka ndihmuar njohja e qëllimit të vdekshmërisë që t’ju 
drejtojë në jetën tuaj?
 b. Si ju ndihmon besimi juaj te Shlyerja e Jezu Krishtit në provën 
tuaj në vdekshmëri?

Lexoni tek Alma 12:33–35 dhe vini re ndryshimin te 

ajo që do të ndodhë për ata që pendohen dhe për ata 

që nuk pendohen. Mund t’ju ndihmojë t’i kuptoni më 

mirë këto vargje po të dini se hyrja në prehjen e Zotit 

përfshin marrjen e një heqjeje të mëkateve tona dhe 

përfundimisht hyrjen në lavdinë e pranisë së Zotit 

(shih DeB 84:24).

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 12 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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Plaku Nil A. Maksuell, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, na mësoi: “Jeta para lindjes nuk është një 

doktrinë rehatuese. Për secilin prej nesh, ka zgjedhje 

për t’u bërë, detyra të pareshtura dhe të vështira për t’u 

kryer, ironi dhe vështirësi për t’u përjetuar, kohë për t’u 

harxhuar mirë, talente dhe dhunti për t’u përdorur 

mirë. Thjesht ngaqë ne u zgjodhëm ‘atje dhe atëherë’, 

sigurisht nuk do të thotë se ne mund të jemi mospërfi-

llës ‘këtu dhe tani’. Qoftë parashugurim për meshkujt 

apo paracaktim për gratë, ata që thirren dhe përgatiten, 

duhet edhe të vërtetojnë se janë ‘të zgjedhur dhe 

besnikë’. (Shih Zbulesa 17:14; DeB 121:34–36.)” 

(“Premortality, a Glorious Reality”, Ensign, nëntor 

1985, f. 17).

Alma i mësoi popullit të Amonihës se shumë burra 

u parashuguruan në jetën para lindjes për të marrë 

priftërinë. Lexoni tek Alma 13:1, 8–9 dhe përcaktoni se 

për cilën priftëri diskutoi Alma. Mund të jetë e do-

bishme të dihet se në këtë kapitull, shprehja “urdhër i 

shenjtë” do të thotë Priftëria Melkizedeke ose “Priftë-

ria e Shenjtë, sipas Urdhërit të Birit të Perëndisë” (DeB 

107:3). Merrni parasysh ta shenjoni shprehjen “urdhër 

i shenjtë” ndërsa studioni pjesën tjetër të këtij kapitu-

lli (shih Alma 13:2, 6–7, 10–11, 16, 18). Plaku Brus R. 

Mek- Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, 

shpalli: “Nefitët, që ishin besnikë dhe të vërtetë në 

zbatimin e ligjit të Moisiut, patën Priftërinë Melkize-

deke, që do të thotë se ata patën plotësinë e ungji-

llit” (The Promised Messiah: The First Coming of Christ 

[1978], f. 421). Kjo do të thotë se profetët e Librit të 

Mormonit e patën Priftërinë Melkizedeke dhe e dinin 

si funksiononte.

Kërkoni tek Alma 13:2–6, 10 për të gjetur përgjigje për 

pyetjet vijuese dhe shkruajini përgjigjet në manualin tuaj:

• Çfarë karakteristikash kishin ata që ishin shuguruar 

në Priftërinë Melkizedeke? (Shih Alma 13:3–5, 10.)   

 

• Çfarë u shuguruan të bënin këta mbajtës të Priftërisë 

Melkizedeke? (Shih Alma 13:6.)   

 

• Si e keni parë këtë të bëhet nga mbajtësit e Priftërisë 

Melkizedeke që njihni në lagjen ose degën tuaj, dhe 

si e ka bekuar kjo jetën tuaj dhe jetën e të tjerëve?   

  

 

Alma 13 përmban një diskutim të thellë mbi Priftë-

rinë Melkizedeke. Na mëson se njerëzit që e marrin 

këtë priftëri, u parashuguruan për ta marrë atë (shih 

vargun 3). Ata që e mbajnë këtë priftëri duhet t’u 

mësojnë të tjerëve urdhërimet e Perëndisë, me që-

llim “që edhe ata të mund të hyjnë në pushimin e tij” 

(vargu 6). Priftëria është e përjetshme (shih vargun 9) 

dhe u dhurohet burrave “për shkak të besimit të tyre 

të jashtëzakonshëm dhe pendimit dhe drejtësisë së 

tyre para Perëndisë” (vargu 10). Mbajtësit e priftërisë 

bëhen të shenjtëruar nga Fryma e Shenjtë kur mësojnë 

të kenë urrejtje të madhe për mëkatin dhe kështu ata 

“pastr[ohen] dhe hy[j]në në prehjen e Zotit, Perëndisë 

së tyre” (vargu 12).

Lexoni tek Alma 13:11–12 dhe përcaktoni efektin 

shenjtërues të Shlyerjes së Jezu Krishtit që morën ata 

mbajtës të priftërisë për shkak të besimit, pendimit dhe 

drejtësisë së tyre.

 2. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Çfarë mësoni nga shembulli i kë-

tyre mbajtësve të Priftërisë Melkizedeke rreth asaj që mund të 
bëni për të marrë efektin shenjtërues të Shlyerjes në jetën tuaj?

 3. Shkruajeni të vërtetën e mëposhtme në shkrimet tua-
ja shenjta përgjatë Almës 13:1–12 ose në ditarin tuaj të 

studimit të shkrimeve të shenjta: Burrat që janë anëtarë të Ki-
shës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvon-
shme dhe ushtrojnë besim të madh dhe zgjedhin 
drejtësinë, thirren në Priftërinë Melkizedeke për të sjellë të 
tjerë te Perëndia. Pastaj shkruani në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta rreth faktit se si dijenia për këtë parim të 
ungjillit mund të ndikojë te mënyra se si reagoni ndaj udhëheqës-
ve të priftërisë gjatë gjithë jetës suaj.
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mënyrës se si duhet të jetë një udhëheqës i priftërisë 

nga shembulli i Melkizedekut.

 4. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Kur keni përjetuar paqe ju ose di-

kush që e njihni, pas ndjekjes së këshillës së një udhëheqësi të 
drejtë të priftërisë?

Alma 13:21–31
Alma i fton njerëzit t’i binden zërit të Zotit dhe të hyjnë në 
prehjen e Tij
Kërkoni dhe shenjoni shprehjen e përsëritur “prehja 

e Zotit” (ose një frazë të ngjashme) tek Alma 13:12, 

13, 16 dhe 29. Alma i mësoi popullit të Amonihës se 

Zoti thirri burra në priftëri që ta ndihmonin popullin 

të hynte në prehjen e Zotit. Ai e përdori shembullin e 

Melkizedekut për t’u treguar atyre se njerëzit që ishin 

plot paudhësi e ligësi, mund të pendoheshin dhe të 

hynin në prehjen e Zotit (shih Alma 13:17–18; shih 

edhe DeB 84:24).

Presidenti Jozef F. Smith tha se të hysh në prehjen 

e Perëndisë “do të thotë të futesh në njohurinë dhe 

dashurinë e Perëndisë, duke pasur besim në qëllimin e 

Tij dhe në planin e Tij, në një masë të atillë që e dimë 

se jemi korrekt, dhe që nuk po kërkojmë për diçka 

tjetër, nuk shqetësohemi nga çdo erë doktrine, apo nga 

dhelpëria dhe dinakëria e njerëzve që rrinë në pritje 

për të mashtruar. Ne dimë për doktrinën që është e Pe-

rëndisë” (Mësime të Presidentëve të Kishës: Jozef F. Smith 

[1998], f. 56).

Si do të prisnit të ishte sjellja e dikujt nëse ai ose ajo do 

të kishte hyrë në prehjen e Zotit në këtë jetë, ashtu siç 

e përshkroi Presidenti Jozef F. Smith atë?   

 

Plaku Brus R. Mek- Konki na mësoi: “Shenjtorët e vër-

tetë hyjnë në prehjen e Zotit ndërkohë që janë në këtë 

jetë dhe, duke u mbështetur tek e vërteta, ata vazhdoj-

në në atë gjendje të bekuar derisa të prehen me Zotin 

në qiell. . . . Prehja e Zotit, në përjetësi, është të trashë-

gosh jetë të përjetshme, të fitosh plotësinë e lavdisë së 

Zotit” (Mormon Doctrine, bot. i 2- të [1966], f. 633).

Pasi Alma e paralajmëroi popullin e Amonihës që të 

përgatitej për ardhjen e Krishtit (shih Alma 13:21–26), 

ai dha udhëzim shtesë mbi mënyrën se si të hynin në 

prehjen e Zotit. Lexoni tek Alma 13:27–29 për të parë 

se cilat ishin ato udhëzime.

Mësimet e Almës mund të përmblidhen duke ndjekur 

parimin: Kur përgjigjemi me përulësi ndaj ftesës 
për t’u penduar, Shpirti përfundimisht do të na 
udhëheqë drejt prehjes së Zotit.

Alma 13:13–20
Alma jep mësim rreth Melkizedekut, një prift i lartë, i 
madhërishëm, i cili vendosi paqe mes popullit të tij

Lexoni tek Alma 13:13–18 dhe kërkoni fjalët që Alma 

përdori për të përshkruar Melkizedekun dhe atë që 

Melkizedeku bëri për popullin e tij. Mendoni se si këto 

fjalë përshkruajnë jetën e Melkizedekut, të ngjashme 

me të Krishtit. Alma dha mësim se mbajtësit e Priftëri-

së Melkizedeke janë “sipas urdhrit të Birit, të Vetëmlin-

durit të Atit” (Alma 13:9; shih edhe DeB 107:2–4), i cili 

është Jezu Krishti, dhe se ata na drejtojnë tek Ai 

nëpërmjet shembullit të tyre dhe mësimeve të tyre. 

Plaku Brus R. Mek- Konki deklaroi: “Pa dyshim që ka 

shumë ngjarje në jetën e shumë profetëve që i veçojnë 

ata njerëz të drejtë si modele dhe shëmbëllime të 

Mesias së tyre. Është diçka e duhur dhe me vend që të 

kërkosh shëmbëlltyra për Krishtin kudo dhe t’i përdo-

rësh ato në mënyrë të përsëritur për t’i mbajtur atë dhe 

ligjet e tij më kryesoret në mendjen tonë” (The Promi-

sed Messiah, f. 453).

Lexoni tek Alma 13:19 dhe kërkoni atë që na thotë ky 

varg për Melkizedekun. Shikojeni edhe një herë Almën 

13:17 për të parë se si e përshkroi Alma popullin e 

Salemit kur Melkizedeku u bë mbreti i tyre. Vini re se 

si këto fjalë mund të përshkruanin edhe popullin e 

Amonihës (shih Alma 8:9; 9:28). Çfarë bëri populli në 

Salem si rrjedhim i përpjekjeve të Melkizedekut? (Shih 

Alma 13:18.)   

 

Vini re se çfarë ushtroi, mori dhe predikoi Melkizede-

ku tek Alma 13:18. Mendoni për atë që mësoni rreth 
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 5. Përcaktoni një prej bekimeve të përmendura tek Alma 
13:27–29 që do të donit të merrnit. Pasi ta përcaktoni be-

kimin, kërkoni këshillën që dha Alma, e cila do t’ju ndihmojë të 
përgatiteni për ta marrë atë bekim. Pastaj shkruani një synim në 
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta lidhur me mëny-
rën se si do ta vini në jetë këshillën e Almës, që të mund të hyni 
në prehjen e Zotit në këtë jetë dhe në tjetrën.

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 13 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 16: DITA 4

Alma 14–16
Hyrje
Pasi i dëgjuan të predikonin Almën dhe Amulekun, 

disa njerëz në Amoniha besuan dhe u penduan, për-

fshirë Zizromin. Të tjerë ishin të zemëruar dhe bënë që 

Alma dhe Amuleku të burgoseshin. Njerëzit e ligj në 

Amoniha i dëbuan burrat që besuan dhe i dogjën gratë 

dhe fëmijët e tyre. Pas shumë ditësh, Zoti i çliroi Almën 

dhe Amulekun nga burgu dhe i shkatërroi udhëheqë-

sit e ligj të Amonihës. Në Sidom, Zizromi po vuante 

fizikisht dhe shpirtërisht. Ai i shprehu Almës besimin 

e tij në Jezu Krishtin dhe u shërua. Në përmbushje të 

profecisë, një ushtri lamanite e shkatërroi qytetin e 

Amonihës. Udhërrëfimi profetik i Almës i lejoi ushtritë 

nefite ta ndalnin sulmin e lamanitëve. Alma, Amuleku 

dhe shumë të tjerë e forcuan Kishën nëpër të gjithë 

vendin e nefitëve.

Alma 14
Alma dhe Amuleku burgosen dhe njerëzit besimtarë të 
Amonihës dëbohen ose digjen
Mendoni për një rast kur mund të keni parë ose dëgju-

ar për dikë që ishte i pafajshëm, të vuante në duart e 

një njeriu tjetër – për shembull, një incident i dikujt që 

përndiqet për bindjet e tij ose të saj. Përsiatni pyetjet që 

vijojnë:

• Çfarë ndjenjash kishit për njeriun që po vuante?

• Si u ndiet kundrejt njeriut që po e shkaktonte vuajtjen?

• Përse mendoni se nganjëherë gjëra të këqija u 

ndodhin njerëzve të pafajshëm dhe të drejtë?

Ndërsa lexoni Almën 14, lidhini këto pyetje me përvo-

jat e Almës dhe të Amulekut.

Lexoni tek Alma 14:1–10, duke gjetur se cilët vuajtën 

dhe si vuajtën ata. Më pas plotësoni tabelën vijuese:

Cilët Vuajtën? Si Vuajtën?

Sikurse shënohet tek Alma 14:10, çfarë donte të bënte 

Amuleku? Lexoni tek Alma 14:11 dhe përcaktoni një 

të vërtetë që mund ta ndihmonte dikë, i cili e ka të 

vështirë ta kuptojë përse të ligjtë ndonjëherë lejohen t’i 

dëmtojnë ata që janë të pafajshëm ose të drejtë.

Një mënyrë për ta përçuar një të vërtetë nga Alma 14:11 

është: Zoti i lejon të drejtët të vuajnë nga duart e të 
ligjve, me qëllim që gjykimet e Tij të mund të jenë 
të drejta. Vini re që Almës iu zbulua se ata që vdiqën, 

u pranuan nga Zoti “në lavdi” (Alma 14:11). Duke na 

mësuar për këtë ngjarje me një këndvështrim të përjet-

shëm, Presidenti Henri B. Ajring, i Presidencës së Parë, 

tha: “Amulekut iu dha bekimi ta shihte mirësinë dhe 

drejtësinë e Perëndisë, madje edhe në një tragjedi kaq 

të tmerrshme” (“Amulek: The Blessings of Obedience”, 

në Heroes from the Book of Mormon [1995], f. 110).

Lexoni tek Alma 60:12–13 dhe bëjeni referencë kryq 

me Almën 14:10–11. Ne mësojmë se mes arsyeve përse 

të drejtët lejohen të vuajnë, janë që t’i vulosin dëshmitë 

me jetën e tyre (shih DeB 135:3) dhe që të qëndrojnë si 

dëshmitarë kundër të ligjve.

Të kuptuarit përse Perëndia i lejon të drejtët të vuajnë 

mund të jetë një parim i vështirë për t’u kuptuar nga 

ana jonë. Reflektoni mbi thënien e mëposhtme nga 

Presidenti Spenser W. Kimball për ta kuptuar më tej 
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përse Perëndia i lejon njerëzit ta ushtrojnë lirinë e tyre të 

zgjedhjes, edhe në qoftë se bëjnë zgjedhje të gabuara:

“Nëse do ta konsideronim vdekshmërinë 

si tërësinë e ekzistencës, atëherë dhembja, 

hidhërimi, dështimi dhe jeta e shkurtër do 

të ishin një gjëmë. Por nëse e shohim 

jetën si një gjë të përjetshme që shtrihet 

larg në të shkuarën e paralindjes dhe në 

vazhdim, në të ardhmen e përjetshme të pasvdekjes, 

atëherë të gjitha ngjarjet mund të vendosen në kënd-

vështrimin e duhur. . . .

. . . Nëse të gjithë të drejtët do të mbroheshin dhe të 

ligjtë do të shkatërroheshin, i gjithë plani i Atit do të 

anulohej dhe parimi bazë i ungjillit, liria e zgjedhjes, 

do të mbaronte. Asnjë njeriu nuk do t’i duhej të jetonte 

sipas besimit” (Teachings of Presidents of the Church: 

Spencer W. Kimball [2006], f. 15).

 1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shënoni se si të vërtetat që mësuat tek Alma 14:11 dhe te 

thënia e Presidentit Kimball, ju ndihmojnë të kuptoni përse Pe-
rëndia ndonjëherë i lejon të drejtët të vuajnë në duart e të ligjve.

Lexoni tek Alma 14:12–13 dhe kërkoni atë që Alma i 

mësoi Amulekut për ta ndihmuar atë t’i duronte spro-

vat që ata po përjetonin. Si mendoni, përse Alma ishte 

në gjendje të përgjigjej me një siguri të tillë?   

 

Lexoni thënien në vijim nga Plaku Riçard G. Skot, i 

Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, që t’ju ndih-

mojë të kuptoni atë që Alma po i mësonte Amulekut 

rreth mirëbesimit te Zoti: “Kjo jetë është një përvojë 

me mirëbesim të thellë – mirëbesim te Jezu Krishti, 

mirëbesim te mësimet e Tij, mirëbesim te aftësia jonë 

siç udhëhiqemi nga Shpirti i Shenjtë për t’iu bindur 

atyre mësimeve për të pasur lumturi tani dhe për një 

ekzistencë të përjetshme madhërisht të lumtur. Të 

mirëbesosh do të thotë të bindesh me dëshirë, pa e 

ditur mbarimin që nga fillimi (shih Fjalët e Urta 3:5–7). 

Për të dhënë fryt, mirëbesimi i juaj te Zoti duhet të jetë 

më i fuqishëm dhe më i durueshëm se sa besimi juaj 

te ndjenjat dhe përvojat tuaja vetjake” (“Trust in the 

Lord”, Ensign, nëntor 1995, f. 17).

Mund të jetë e dobishme ta theksoni këtë të vërtetë 

duke e shkruar në anë të Almës 14:12–13 në shkrimet 

tuaja të shenjta: Kur kemi mirëbesim te Zoti, Ai na 
forcon gjatë sprovave tona.

 2. Zgjidhni një ose më shumë nga situatat vijuese dhe 
në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shpje-

goni se si parimi që sapo shkruat në shkrimet tuaja të shenjta, 
mund t’i ndihmonte individët e përshkruar:
 a. Disa lojtarë në ekipin sportiv të një të riu e shmangin atë dhe 
e tallin ose e ngacmojnë haptas për besnikërinë e tij ndaj stan-
dardeve të ungjillit. Ata duket se planifikojnë së bashku me para-
mendim veprimtari jashtë stërvitjes që e dinë se ai nuk do t’i 
ndjekë për shkak të bindjeve të tij.
 b. Një e re kërkon punë në një dyqan ku punon një shoqe e saj e 
mirë. Ajo nuk e fiton punën dhe shoqja e saj i tregon më vonë se 
pronari i dyqanit i tha se nuk do të punësonte kurrë një mormone.
 c. Kur një i ri i kërkon një grupi të rinjsh të tjerë në shkollë që të 
ndalojnë së përdoruri gjuhë përdhosëse kur janë me të, ata e 
shtyjnë dhe e kërcënojnë se do ta lëndojnë më tepër nëse ai u 
thotë prapë se si të flasin.

Lexoni tek Alma 14:14–17 dhe mendoni rreth mëny-

rës se si besimi i Almës dhe i Amulekut i ndihmoi ata 

teksa vazhdonin të vuanin në duart e udhëheqësve të 

ligj në Amoniha. Përse mendoni se mosdhënia e asnjë 

përgjigjeje në atë situatë ishte përgjigjja më e mirë? 

(Shih edhe Mateu 27:11–14.)

Alma 14:18–28 tregon se si Alma dhe Amuleku vuajtën 

shumë gjëra përpara se Perëndia t’i çlironte ata dhe të 

shkatërronte shumë nga udhëheqësit e ligj të Amoni-

hës. Shprehja “duke kërcëllitur dhëmbët” (vargu 21) 

do të thotë duke i shtrënguar dhëmbët nga zemërimi 

ose tërbimi.

 3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shënoni se cilat nga gjërat që vuajtën Alma dhe Amuleku 

tek Alma 14:18–25, do të kishin qenë më të vështirat për ju dhe 
shpjegoni përse. Më pas shkruani rreth një përvoje vetjake ose 
një përvoje të dikujt që e njihni, i cili po përpiqej të jetonte drej-
tësisht, por prapëseprapë hasi sprova.

Sikurse shënohet tek Alma 14:25, çfarë e bëri të mun-

dur që Alma dhe Amuleku të qëndronin në këmbë? 

Lexoni tek Alma 14:26–29 dhe shenjoni shprehje e fjalë 

që mendoni se e pohojnë më së miri këtë të vërtetë: 

Nëse i bëjmë thirrje Zotit me besim, Ai do të na 
forcojë në vuajtjet tona dhe do të na çlirojë sipas 
mënyrës së Tij dhe në vetë kohën e Tij.

Zoti mund të zgjatë fuqinë e Tij dhe t’ju çlirojë nga 

sprovat e vuajtjet në mënyrën dhe në kohën e Tij. Kur 

mësojmë t’i mirëbesojmë vullnetit të Zotit, ne vërtet 

do të zbulojmë forcë e fuqi më të madhe për t’i duruar 

vështirësitë gjatë gjithë jetës sonë.
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tonë në Jezu Krishtin, ne mund të shërohemi dhe 
forcohemi. SipasAlmës 15:16, 18, si është i dukshëm 

ky parim në jetën e Amulekut?

Alma dhe Amuleku themeluan Kishën mes popullit të 

Sidomit dhe pastaj u kthyen në Zarahemla.

Tek Alma 16 lexojmë se një ushtri lamanitësh pushtuan 

tokat nefite dhe shkatërruan qytetin e Amonihës, duke 

përmbushur profecinë e Almës dhe të Amulekut se, 

nëse njerëzit nuk do të pendoheshin, ata do të shka-

tërroheshin (shih Alma 9:12). Teksa lexoni tek Alma 16 

kërkoni se tek cili drejtohen nefitët për ndihmë, në 

mënyrë që të mund të shpartallonin ushtrinë lamanite. 

Përshtateni këtë përvojë me betejat dhe armiqtë tuaj 

vetjakë me të cilët ndesheni.

4. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 14–16 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

Alma 15–16
Zizromi shërohet, një ushtri lamanitësh shkatërron Amonihën 
dhe Alma e Amuleku vazhdojnë t’u predikojnë nefitëve
Pasi u larguan nga Amoniha, Alma dhe Amuleku shku-

an në qytetin aty pranë të Sidomit, ku gjetën besimtarë 

nga Amoniha, përfshirë Zizromin. Lexoni tek Alma 

15:3–5 për të zbuluar gjendjen e Zizromit.

Merrni parasysh sa vijon: Çfarë e shkaktoi sëmundjen 

e Zizromit? Çfarë bëri Zizromi që të merrte lehtësim 

e paqe?

Lexoni me kujdes tek Alma 15:6–10 dhe nënvizoni dy 

ose tri shprehje që tregojnë se Alma e ndihmoi Zizro-

min të përqendrohej te Jezu Krishti dhe te Shlyerja e 

Tij. Për të kuptuar një mënyrë se si udhëheqësit e prif-

tërisë mund t’i ndihmojnë njerëzit të marrin mëshirë 

nëpërmjet Shlyerjes, lexoni përvojën e mëposhtme nga 

Plaku Xhei E. Xhensen, i Presidencës së Të Shtatëdhje-

tëve:

“Ndërsa shërbeja si peshkop, kam qenë dëshmitar i 

bekimeve të Shlyerjes në jetën e anëtarëve të Kishës që 

kryen shkelje serioze. . . .

Një i ri beqar në moshë madhore në lagjen tonë po 

dilte në takime njohjeje me një vajzë të re. Ata i lejuan 

ndjenjat t’u dilnin jashtë kontrollit. Ai m’u drejtua mua 

për këshillë dhe ndihmë. Bazuar në atë që u rrëfye dhe 

në përshtypjet që pata nga Shpirti, midis gjërave të 

tjera, ai nuk u lejua të merrte sakramentin për njëfarë 

kohe. Ne u takuam rregullisht për të siguruar që u bë 

pendimi dhe, pas një kohe të duhur, unë e autorizova 

që ta merrte sërish sakramentin.

Ndërsa qëndroja në panel në atë mbledhje sakramenti, 

sytë e mi shkuan drejt tij ndërsa tani e merrte sakra-

mentin denjësisht. Unë isha dëshmitar i krahëve të 

mëshirës, të dashurisë dhe të sigurisë që e rrethonin 

atë, ndërkohë që shërimi i Shlyerjes ia ngrohu shpirtin 

dhe ia hoqi barrën e tij, duke dhënë si rezultat faljen, 

paqen dhe lumturinë e premtuar” (“Krahët e Sigurisë”, 

Ensign ose Liahona, nëntor 2008, f. 49).

Peshkopët dhe udhëheqës të tjerë të priftërisë mund 

të na ndihmojnë të marrim mëshirën dhe forcën që 

kemi nevojë, nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit. Çfarë 

prove gjeni tek Alma 15:11–12 që Zizromi u pendua 

dhe mori mëshirën e Zotit?  

Një parim që mund të shkruani në shkrimet tuaja të 

shenja ose në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 

shenjta për Almën 15:6–12, është: Nëpërmjet besimit 
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NJËSIA 17: DITA 1

Alma 17–18
Hyrje
Alma 17–18 përmban atë që Mormoni shkroi për misi-

onet e bijve të Mosias te lamanitët. Këto rrëfime japin 

një shembull të mënyrës se si misionarët sot duhet të 

përgatiten e të shërbejnë. Bijtë e Mosias kërkuan udhë-

rrëfimin e Zotit teksa u përgatitën për t’ua predikuar 

ungjillin lamanitëve. Ndërsa shkuan secili në rrugën 

e tij, Zoti i ngushëlloi e u premtoi se ata do të sillnin 

shpirtra tek Ai. Amoni shkoi në tokën e Ishmaelit dhe 

filloi të jepte mësim duke i shërbyer një mbreti lamanit 

të quajtur Lamoni. Mbreti Lamoni u mahnit nga fuqia 

e Amonit kur ai i mbrojti grigjat e mbretit. Ky shërbim 

ia zbuti zemrën mbretit dhe popullit të tij për t’i dë-

gjuar mësimet e Amonit rreth Perëndisë dhe planit të 

shpëtimit. Mbreti Lamoni i besoi ato që i mësoi Amoni, 

e pranoi nevojën e tij për një Shpëtimtar, i thërriti Zotit 

për mëshirë dhe u mposht nga Shpirti.

Alma 17:1–18
Bijtë e Mosias përgatiten për t’u predikuar ungjillin 
lamanitëve
Mendoni rreth gjatësisë së kohës që djemtë dhe vajzat 

misionare shërbejnë në misionet e tyre sot. Lexoni tek 

Alma 17:4 dhe nënvizoni numrin e viteve gjatë të cilëve 

bijtë e Mosias e dhanë mësim ungjillin mes lamanitëve.

Teksa Alma po udhëtonte për në tokën e Mantit, ai 

takoi bijtë e Mosias, ndërkohë që ata po ktheheshin 

në shtëpi nga misionet e tyre të gjata dhe ata të gjithë 

u gëzuan. Lexoni tek Alma 17:2–4 dhe theksoni fjalët 

e shprehjet që përshkruajnë se çfarë lloji misionarësh 

ishin bijtë e Mosias.

 1. Shqyrtoni Almën 17:2–4 Në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta, bëni sa vijon:

 a. Renditni atë që bënë bijtë e Mosias që të përgatiteshin për 
t’u bërë misionarë të efektshëm dhe përshkruajini rrjedhojat e 
përgatitjes së tyre.
 b. Përzgjidhni diçka që bënë këta misionarë, që ju do të dëshiro-
nit ta bënit më mirë në jetën tuaj ose një karakteristikë që do të 
dëshironit ta zhvillonit më plotësisht. Shkruani një paragraf rreth 
mënyrës se si mund ta bëni këtë.

Përsiatni për faktin se sa shpesh luteni dhe i  kërkoni 

shkrimet e shenjta në mënyrë individuale dhe në 

familjen tuaj, dhe mendoni për mundësitë që keni për 

të agjëruar. Në çfarë mënyrash ju kanë ndihmuar këto 

praktika që të bëheni “të përforcuar në njohurinë e së 

vërtetës” (Alma 17:2)?

Nga shembulli i bijve të Mosias, ne mësojmë këtë pa-

rim: Kur i hetojmë shkrimet e shenjta, lutemi dhe 
agjërojmë, ne mund të marrim Frymën e Shenjtë 
dhe mund të japim mësim me fuqi.) Duke marrë 

Frymën e Shenjtë, ne mund të përgatitemi më mirë që 

ta ndajmë ungjillin me të tjerët.

Lexoni thënien e mëposhtme nga Plaku Dejvid A. 

Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, në të 

cilën ai u mësoi të rinjve se si mund të përgatiten për të 

qenë misionarë. Kërkoni mënyra të posaçme në të cilat 

mund ta përgatitni veten për ta shpërndarë ungjillin, 

sikurse bënë bijtë e Mosias.

“Ju mund ta shtoni dëshirën tuaj për t’i 

shërbyer Perëndisë (shih DeB 4:3) dhe 

mund të filloni të mendoni siç mendojnë 

misionarët, të lexoni ato që lexojnë 

misionarët, të luteni sikurse luten misio-

narët dhe të ndieni atë që ndiejnë misio-

narët. Ju mund t’iu shmangeni ndikimeve të botës që e 

bëjnë të largohet Frymën e Shenjtë, dhe mund të 

rriteni në besim te vetja që të dalloni dhe që t’iu 

përgjigjeni nxitjeve shpirtërore. Rresht pas rreshti dhe 

parim pas parimi, pak këtu dhe pak atje, ju dalëngadalë 

mund të bëheni misionari që shpresoni të bëheni, dhe 

misionari që Shpëtimtari pret [të bëheni]. . . .

Shpallja e ungjillit . . . nuk është thjesht një veprimtari 

në të cilën përfshihemi për një kohë të kufizuar ose një 

detyrë që duhet ta plotësojmë si anëtarë të Kishës së 

Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. 

Përkundrazi, puna misionare është një shfaqje e identi-

tetit dhe trashëgimisë sonë shpirtërore” (“Becoming a 

Missionary”, Ensign ose Liahona, nëntor 2005, f. 46–47).

Lexoni tek Alma 17:9 dhe nënvizoni atë për të cilën u 

lutën bijtë e Mosias teksa përgatiteshin për të shërbyer. 

Lexoni tek Alma 17:11 dhe reflektoni mbi atë që Zoti u 

tha atyre rreth mënyrës se si të ishin një mjet në duart 

e Tij. Këto vargje na mësojnë parimin: Duke qenë 
një shembull i mirë, veçanërisht kur vuajmë, Zoti 
mund të na bëjë një mjet në duart e Tij.
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 2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani për një situatë në të cilën mendoni se mund të 

ishit një shembull i mirë. Mendoni rreth situatave në shkollë, situ-
atave në shtëpi me familjen ose me farefisin tuaj dhe situatave 
shoqërore që i keni ballë për ballë ose në internet. Përshkruani se 
si do të tregoni një shembull të mirë në atë situatë.

Është më e vështirë të jesh një shembull i mirë në 

disa situata sesa në të tjera. Shikoni se si përshkruhen 

lamanitët tek Alma 17:12–16 dhe mendoni rreth arsyes 

përse bijtë e Mosias do ta kishin pasur të vështirë të 

jepnin mësim në këtë situatë.

Si mendoni ju, përse bijtë e Mosias ishin të gatshëm 

të duronin vuajtje me qëllim që të ndihmonin një 

popull i cili i urrente nefitët? Për t’ju ndihmuar të 

kuptoni se çfarë shpresonin të arrinin bijtë e Mosias, 

plotësoni vendin bosh me një fjalë nga Alma 17:16: 

Bijtë e Mosias dëshironin që lamanitët të silleshin në 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , sepse ata donin që lamanitët të dinin 

për planin e shëlbimit.

Për t’ju ndihmuar të kuptoni se si të jeni një shembull 

i mirë për të tjerët, plotësojeni këtë detyrë brenda disa 

ditëve të ardhshme: Kërkojini një pjesëtari të familjes 

ose një miku që t’ju tregojë se si shembulli i dikujt, 

i ngjashëm me të Krishtit, ka sjellë një ndryshim në 

jetën e tij apo të saj.

Alma 17:19–39
Amoni bëhet shërbëtor i mbretit Lamoni dhe ruan grigjat e tij
Ndërsa lexoni tek Alma 17:19–39, kërkoni mënyrën se 

si u shërbeu Amoni mbretit Lamoni dhe shërbëtorë-

ve të mbretit. Mendoni rreth mënyrës se si shërbimi i 

Amonit i ndihmoi lamanitët të përgatiten për të marrë 

ungjillin. Planifikoni t’ia tregoni historinë e shpëtimit 

të grigjave të mbretit nga Amoni një pjesëtari të famil-

jes ose një miku. Theksoni të vërtetën në vijim teksa 

tregoni historinë: Nëpërmjet shërbimit, ne mund t’i 
ndihmojmë të tjerët të përgatiten për ta pranuar 
ungjillin. Diskutoni me atë njeri për dikë që do t’ju 

pëlqente ta ndihmonit të bëhej më i fortë shpirtërisht. 

Mendoni se si mund t’i shërbeni këtij njeriu dhe ven-

dosni si mund t’ia jepni shërbimin.

Alma 18
Besnikëria e Amonit i bën përshtypje mbretit Lamoni dhe 
Amoni i mëson ungjillin mbretit
Shërbëtorët e mbretit Lamoni i treguan atij atë që 

Amoni kishte bërë në mbrojtjen e grigjave të mbretit. 

Lexoni tek Alma 18:4–6 dhe kërkoni reagimin e mbre-

tit ndaj asaj që kishte bërë Amoni.

Kur mbreti i pyeti shërbëtorët e tij se ku ishte Amoni, 

ata i treguan se Amoni po përmbushte një kërkesë të 

mëparshme nga mbreti për t’i përgatitur kuajt për një 

udhëtim në tokën e Nefit, ku jetonte i ati i mbretit. 

Lexoni tek Alma 18:12–15 dhe shikoni për ndikimin që 

pati shërbimi i Amonit te mbreti Lamoni.

Lexoni tek Alma 18:16–21 dhe kërkoni fakte që Zoti po 

e udhëzonte Amonin teksa ai po i jepte mësim mbretit 

Lamoni. Në hapësirën e dhënë, shkruani si e ndihmoi 

Shpirti i Perëndisë Amonin në këtë situatë.   

  

 

Ndërsa lexoni tek Alma 18:22–32, kërkoni të vërteta 

të caktuara të ungjillit që Amoni ia mësoi Lamonit. 

Ju mund të doni t’i shenjoni ato në shkrimet tuaja të 

shenjta ose t’i shkruani në ditarin tuaj të studimit të 

shkrimeve të shenjta. Ndërsa Amoni jepte mësim, ai 

po ndërtonte mbi bindjet që ai dhe Lamoni i kishin të 

përbashkëta. Lamoni besonte në një perëndi – të cilin 

e quante Shpirti i Madh – por ai nuk e kuptonte naty-

rën e vërtetë të Perëndisë.

Lexoni tek Alma 18:33–35 dhe kërkoni mënyrën se si u 

përgjigj Amoni kur mbreti e pyeti nëse ai ishte dërguar 

nga Perëndia.

 3. Nga studimi juaj i Almës 17–18, shkruani një paragraf 
të shkurtër në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 

shenjta që përmbledh atë që Amoni mundi të bënte mes lamani-
tëve me ndihmën e Perëndisë.
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Ju mund të dëshironi ta shkruani parimin vijues në 

shkrimet tuaja të shenjta në anë të Almës 18:35: Kur i 
shërbejmë Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit, Ata do ta 
rritin aftësinë tonë për ta bërë punën e Tyre.

 4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përgjigjiuni njërës ose të dyja pyetjeve vijuese:

 a. Si mund t’ju ndihmojë parimi paraprirës në përgjegjësitë tua-
ja të tanishme dhe të ardhshme në Kishë?
 b. Si mund t’i shërbeni më me besnikëri Zotit që Ai të mund ta 
rritë aftësinë tuaj për të bërë punën e Tij?

Për shkak të shembullit dhe shërbimit besnik të Amo-

nit, ai qe në gjendje t’i mësonte Lamonit për planin e 

shëlbimit të Atit Qiellor. Kujtoni se Lamoni po ndi-

ente faj për vrasjet që kishte bërë (shih Alma 18:4–6). 

Lexoni tek Alma 18:36–43 dhe kërkoni mënyrën se 

si Amoni ia mësoi Lamonit planin e shëlbimit dhe si 

reagoi Lamoni ndaj këtyre mësimeve.

 5. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Përse mendoni se Shlyerja e Jezu 

Krishti do të ishte veçanërisht e rëndësishme për t’u kuptuar nga 
mbreti Lamoni?

Merrni parasysh si mund ta kishte ndihmuar Lamonin 

të mësuarit e doktrinave të Krijimit, të Rënies dhe të 

Shlyerjes për ta dalluar nevojën e tij për një Shpëtim-

tar. Plaku Brus R. Mek- Konki, i Kuorumit të Dymbë-

dhjetë Apostujve, na mësoi rreth rëndësisë së Krijimit, 

të Rënies dhe të Shlyerjes:

“Këto tri ngjarje hyjnore – tri shtyllat e 

përjetësisë – thuren së bashku në mënyrë 

të pandashme në një tapiceri të madhe, të 

njohur si plani i përjetshëm i shpëtimit. 

Ne e shohim shlyerjen e Zotit Jezu Krisht 

si qendrën, thelbin dhe zemrën e fesë së 

zbuluar. Ajo bën të ndodhë pavdekësia dhe jeta e 

përjetshme e njeriut. Shpëtimi është në Krishtin.

Po të mos kishte pasur rënie, nuk do të kishte pasur as 

shlyerje. Rënia e Adamit solli vdekje fizike e shpirtërore 

në botë dhe është prej këtyre vdekjeve që njeriu dhe të 

gjitha format e jetës shpaguhen nëpërmjet shlyerjes së 

bërë nga Zoti Jezu Krisht. Adami solli vdekshmërinë; 

Krishti solli pavdekshmërinë. Shpëtimi vjen për shkak 

të rënies dhe të shlyerjes.

Por nëse toka, njeriu dhe të gjitha gjërat e gjalla nuk do 

të ishin krijuar në gjendjen e tyre fizike dhe parajsore, 

në një gjendje pa vdekje, nuk do të kishte pasur rënie. 

. . . Prandaj shpëtimi u bë i mundur në dhe nëpërmjet 

dhe për shkak të krijimit të qiejve e tokës dhe të gjitha 

gjërave që janë në ta dhe mbi ta. Shpëtimi vjen për 

shkak të krijimit, rënies dhe shlyerjes; këto të tria janë 

secila pjesë e të njëjtit plan hyjnor” (A New Witness for 

the Articles of Faith [1985], f. 81–82).

Nga përvoja e Lamonit ne mund të mësojmë këtë të 

vërtetë: Kur e kuptojmë nevojën tonë për Shpëtim-
tarin, ne do të kemi dëshirë të pendohemi.

Mbylleni mësimin e sotëm duke përsiatur se çfarë 

mund të bëni që do t’ju ndihmojë ta kujtoni nevojën 

tuaj për Shpëtimtarin.

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 17–18 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 17: DITA 2

Alma 19–20
Hyrje
Siç shënohet tek Alma 19–20, mbreti Lamoni përjetoi 

një ndryshim të madh të zemrës, që çoi në kthimin në 

besim të shumë prej popullit të tij. Amoni dhe mbreti 

Lamoni udhëtuan drejt tokës së Midonit për të çliruar 

vëllezërit e burgosur të Amonit. Në rrugë e sipër, ata 

takuan atin e Lamonit, që ishte mbret mbi të gjithë la-

manitët. Dëshmia e guximshme e Amonit dhe mbrojtja 

dashamirëse e Lamonit bënë që i ati i mbretit Lamoni 

ta zbuste zemrën dhe të jepte miratimin për lirimin 

e vëllezërve të Amonit. Për shkak të dëshmisë dhe 

shembullit të Amonit, shumë njerëz ndien ndikimin e 

Frymës së Shenjë dhe morën mësim për ungjillin e u 

kthyen në besim.

Alma 19
Mbreti Lamoni dhe shumë nga njerëzit e tij pendohen dhe 
pagëzohen
Mendoni rreth efektit të jashtëm valëzues që ndodh 

kur hidhni një gur në një pishinë me ujë.

Si mund të jenë veprimet e një njeriu si guri që u hodh 

në ujë?   

 

Shkruani Amoni në pikën qendrore (në pjesën vezake) 

të diagramit vijues. 
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Lexoni tek Alma 19:1, 6 për të zbuluar se kush u 

ndikua së pari nga dëshmia e Amonit dhe shkruaje-

ni emrin në unazën e parë të diagramit. Zgjidhni një 

shprehje nga këto vargje që mendoni se e përshkruan 

më mirë atë që po i ndodhte Lamonit. Shkruajeni atë 

shprehje dhe atë që mendoni se do të thotë ajo:  

Kërkoni tek Alma 19:7,–10 për personin që u ndikua 

më pas nga dëshmia e Amonit, dhe ia vini emrin tek 

unaza e dytë e diagramit. Sipas Almës 19:10, çfarë 

ishte e jashtëzakonshme lidhur me besimin e gruas së 

Lamonit?  

Siç shënohet tek Alma 19:11–13, si u ndikua gruaja e 

Lamonit nga dëshmia e bashkëshortit të saj?  

1. Lexoni tek Alma 19:13–14 dhe përgjigjiuni pyetjeve 
vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta: 

Çfarë mendoni se do të thotë të jesh “duke u mposhtur nga 
Shpirti” ose duke “u mposht[ur] nga gëzimi”? Kur e keni ndier 
ndikimin e Frymës së Shenjtë fuqimisht në jetën tuaj?

Lexoni tek Alma 19:15, duke kërkuar atë që u ndikua 

më pas nga dëshmia e Amonit, dhe ia vini emrin tek 

unaza e tretë e diagramit.

Lexoni tek Alma 19:16–17 për të gjetur se kush u ndi-

kua më pas dhe ia vini emrin tek unaza e katërt.

Mendoni rreth mënyrës se si të gjithë shërbëtorët e 

mbretit u ndikuan nga ngjarjet që ndodhën me Amo-

nin, Lamonin dhe gruan e Lamonit. Tek Alma 19:15–17, 

theksoni ndonjë fjalë dhe shprehje që tregon se shër-

bëtorët e Lamonit po ktheheshin te Perëndia.

2. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Si çuan përvojat shpirtërore të 

Lamonit dhe familjes së tij në vendimin e Abishit për t’ua dhënë 
dëshminë e saj të tjerëve pas shumë vitesh që “nuk e kishte bërë 
të ditur atë” (Alma 19:17)?

Lexoni tek Alma 19:18–22 për të parë se si e interpre-

tuan atë që panë, njerëzit që u mblodhën në shtëpinë 

e mbretit. Përfytyroni sikur ju të ishit Abishi. Çfarë do 

të bënit ju në vijim, pasi të kishit parë grindjen mes 

njerëzve? Për të mësuar se çfarë bëri Abishi, lexoni tek 

Alma 19:23–29.

Lexoni tek Alma 19:30–36 dhe merrni parasysh ndiki-

min që pati dëshmia e Amonit tek të tjerët. Emërtojeni 

unazën e pestë të diagramit “shumë lamanitë të tjerë”.

3. Merrni parasysh të gjithë njerëzit e ndikuar nga dësh-
mia e Amonit dhe më pas plotësojeni këtë shprehje në 

ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta: Duke dhënë 
dëshminë time dhe duke dhënë një shembull të drejtë, unë 
mund . . .

Nëpërmjet dëshmisë dhe shembullit të tij, Amoni i 

ndihmoi Lamonin dhe të tjerët që të kthehen te Zoti. 

Merrni parasysh ata që kanë luajtur një rol të rëndë-

sishëm shpirtëror në jetën tuaj. Mendoni për dikë, 

shembulli i drejtë dhe dëshmia e të cilit kanë ndikuar 

te ju. A mund të mendoni për mënyra se si ky njeri ka 

ndikuar edhe te njerëz të tjerë për mirë?

4. Merrni parasysh si mund ta zbatoni atë që keni mësu-
ar nga shembulli i Amonit, duke iu përgjigjur pyetjeve vi-

juese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
a. Si mund të bekohen pjesëtarët e familjes suaj dhe miqtë tuaj 
nëse ju e ndiqni shembullin e Amonit duke jetuar me drejtësi, 
duke u shërbyer të tjerëve dhe duke dhënë dëshminë tuaj?
b. Si mund të shkaktojë “valë” shembulli dhe dëshmia juaj për-
tej asaj që mund të shihni të ndodhë në çastin e tanishëm me 
familjen, miqtë dhe të njohurit?

Alma 20
I ati i mbretit Lamoni pëson një ndryshim të zemrës dhe 
dëshiron të mësojë rreth ungjillit
Lexojini tri situatat e mëposhtme dhe përsiatni se si do 

të reagonit:
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• Në një garë sportive, një arbitër ose gjyqtar merr 

disa vendime të gabuara dhe duket se po ju trajton 

padrejtësisht.

• Një mësues ju akuzon përpara klasës se keni mash-

truar në një provim kur ju nuk e bëtë atë.

• Prindërit tuaj ju akuzojnë për diçka që në të vërtetë e 

bëri vëllai ose motra juaj. 

Siç shënohet tek Alma 20, Amoni dhe Lamoni e gjetën 

veten në një situatë në të cilën mund të kishin reaguar 

me zemërim. Përfytyroni sikur jeni në gjendjen e Amo-

nit ose Lamonit teksa e studioni këtë kapitull.

Lexoni tek Alma 20:1–7 për të parë çfarë ndodhi kur 

Lamoni deshi t’ia paraqiste Amonin të atin, që ishte 

mbreti mbi të gjithë lamanitët. Pastaj lexoni secilin nga 

grupet vijuese të vargjeve dhe përsiatini përgjigjet tuaja 

për pyetjet që i shoqërojnë.

Alma 20:8–13 Nëse do të kishit qenë në vend të 
Amonit dhe dikush do t’ju kishte 
akuzuar në mënyrë të rreme për 
gënjeshtra e grabitje, si do të ishit ndier?

Alma 20:14–16 Çfarë ju bën përshtypje rreth përgjigjes 
së Lamonit ndaj të atit?

Alma 20:17–25 Si iu përgjigj Amoni zemërimit të babait 
të Lamonit? Si e tregoi Amoni dashurinë 
për Lamonin?

Lexoni tek Alma 20:26–27 për të parë efektet e për-

gjigjes së Amonit. Çfarë dëshironte të mësonte i ati i 

Lamonit pasi e pa dashurinë që tregoi Amoni?   

 

Çfarë mund të mësojmë nga përgjigjja e Amonit ndaj 

zemërimit të babait të Lamonit?   

 

Shkruajeni të vërtetën e mëposhtme në shkrimet tuaja 

të shenjta pranë Almës 20:26–27 ose në ditarin tuaj të 

studimit të shkrimeve të shenjta: Kur ne veprojmë 
me dashuri, ajo mund t’i drejtojë të tjerët për t’i 
zbutur zemrat e tyre dhe për të kërkuar të njohin 
të vërtetën. Merrni parasysh se kur mund të keni raste 

në shtëpinë tuaj, me miqtë tuaj ose në shkollë që t’i 

përgjigjeni zemërimit të të tjerëve me dashuri. 

 5. Shkruani një synim në ditarin tuaj të studimit të shkri-
meve të shenjta duke përshkruar mënyrën se si mund t’i 

përgjigjeni më mirë zemërimit me dashuri, siç bëri Amoni me 
mbretin e lamanitëve.

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 19–20 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 17: DITA 3

Alma 21–22
Hyrje
Aaroni, një nga vëllezërit e Amonit, u orvat t’u më-

sonte amalekitëve dhe amulonitëve rreth Jezu Krishtit 

dhe Shlyerjes, por njerëzit nuk e pranuan atë. Ai dhe 

disa prej shokëve të tij përfunduan në burg në tokën 

e Midonit. Ata mbetën besnikë gjatë kohës së tyre të 

vështirësisë. Pasi Amoni dhe mbreti Lamoni siguruan 

lirimin e tyre, Aaroni i mësoi të atit të Lamonit si të 

“lind[ej] nga Perëndia” (Alma 22:15). Mbreti mësoi se, 

duke u penduar për mëkatet e tij, ai mund të arrinte 

ta njihte Perëndinë dhe përfundimisht të merrte jetë 

të përjetshme. Besnikëria e Aaronit dhe e vëllezërve të 

tij ndihmuan shumë lamanitë që të arrinin ta njihnin 

Perëndinë dhe rrugën e Tij të shëlbimit. 
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Alma 21:1–23
Aaroni dhe vëllezërit e tij predikojnë ungjillin, pavarësisht 
nga sprovat dhe burgimi
Mendoni për një kohë kur po përpiqeshit fort për t’i 

mbajtur urdhërimet dhe prapëseprapë u përballët me 

vështirësi. Më pas përsiatni pyetjet e mëposhtme: Çfarë 

bëtë që të ishit besnikë pavarësisht nga sprovat që ha-

sët? Kur e ktheni vështrimin tek ajo përvojë, si ndieni 

se Zoti ju bekoi gjatë asaj kohe?

Ndërsa Amoni po i jepte mësim mbretit Lamoni dhe 

popullit të tij (shih Alma 17–19), Aaroni dhe shokët 

e tij përjetuan vështirësi të jashtëzakonshme teksa 

orvateshin të jepnin mësim në një pjesë të ndryshme 

të tokës. Për një vështrim të përgjithshëm e të shkurtër 

të sprovave që Aaroni dhe shokët e tij vuajtën ndërsa 

ishin në burg, lexoni tek Alma 20:28–30. Pastaj lexoni 

fragmentet nga Alma 21:1–17 të përcaktuara në vep-

rimtarinë më poshtë. Shihni si i përballuan Aaroni dhe 

vëllezërit e tij sprovat e tyre.

 1. Kopjojeni tabelën e mëposhtme në ditarin tuaj të stu-
dimit të shkrimeve të shenjta, duke lënë vend për komen-

tet tuaja pas çdo shkrimi të shenjtë:

Sfidë apo Vështirësi Si Reaguan Aaroni dhe  
Shokët e Tij

Alma 21:3. Alma 21:4.

Alma 21:5–6, 8 Alma 21:7 9

Alma 21:10–11 Alma 21:11–12

Alma 21:13–14 Alma 21:15

Pas leximit të çdo fragmenti të shkrimit të shenjtë, në kolonën e 
majtë të tabelës, shkruani sfidat ose vështirësitë që hasën Aaroni 
dhe shokët e tij. Në kolonën e djathtë, shkruani se si reaguan Aa-
roni dhe shokët e tij. Pastaj përgjigjiuni pyetjeve të mëposhtme:
 a. Përse mendoni se do të kishte qenë e lehtë për ta që të shku-
rajoheshin, të humbnin shpresën dhe të ktheheshin në shtëpi, te 
një vend më miqësor mes nefitëve?
 b. Si mundemi ne, si anëtarë misionarë, të përfitojmë nga studi-
mi i këtij tregimi?

Lexoni tek Alma 21:16–17 dhe kërkoni mënyrën se si 

i ndihmoi Zoti Aaronin dhe vëllezërit e tij që ta bënin 

punën e Tij teksa ata ngulmuan me besim. Nëpërmjet 

Aaronit dhe vëllezërve të tij, ne mësojmë këtë parim: 

Nëse ngulmojmë me besim gjatë sprovave, Zoti do 
të na ndihmojë ta bëjmë punën e Tij. Ju mund të 

doni ta shkruani këtë parim në shkrimet tuaja të shenj-

ta ose në ditarin e studimit të shkrimeve të shenjta.

Mendoni se çfarë lloj pune ka Perëndia për ju që ta 

bëni tani e në të ardhmen dhe çfarë sfidash mund 

të hasni në përpjekje për ta përmbushur këtë punë. 

Lexoni thënien e mëposhtme nga Presidenti Tomas S. 

Monson, i cili na mësoi se mund të kemi sprova ndër-

kohë që përpiqemi të bëjmë punën e Zotit:

“T’i ndikojmë, t’i mësojmë, t’i prekim 

shpirtrat e çmuar, të cilët Ati ynë i ka 

përgatitur për mesazhin e Tij, është një 

detyrë madhështore. Suksesi rrallëherë 

është i thjeshtë. Në përgjithësi ai parapri-

het nga lot, sprova, besim dhe dëshmi. . . .

. . . Shërbëtorët e Perëndisë gjejnë ngushëllim nga 

siguria e Mësuesit: ‘Unë jam me ju gjithë ditët’ ( Mateu 

28:20). Ky premtim i madhërishëm ju mbështet ju. 

. . . Ai ju ngushëllon gjatë atyre çasteve të humbjes 

së kurajës, që vijnë tek të gjithë” (“Tears, Trials, Trust, 

Testimony”, Ensign, maj 1987, f. 43).

 2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani rreth një përvoje kur ngulmuat besnikërisht për-

gjatë sprovave. Ose mund të shkruani rreth mënyrës se si planifi-
koni të jeni besnikë në një sfidë të tanishme, duke përdorur 
parimet në këtë mësim. Gjithashtu, shkruani rreth disa situatave 
të ardhshme kur mendoni se mund t’ju nevojitet të ngulmoni për-
gjatë sprovave kur jeni duke bërë punën e Zotit.

Lexoni tek Alma 21:18–23 për të parë se çfarë bëri 

Amoni pasi i ndihmoi Aaronin dhe vëllezërit e tij që të 

liroheshin nga burgu. Kërkoni mënyrën se si ndryshoi 

jeta e lamanitëve ngaqë Amoni u mësoi ungjillin.

Mendoni rreth mënyrës se si e ka ndryshuar ungjilli 

i Jezu Krishtit jetën e dikujt që njihni. Përsiatni rreth 

mënyrës se si mund ta ndani ungjillin me dikë që 

njihni, ose mendoni rreth dikujt që mund të ndikohet 

nga shembulli i Aaronit dhe i vëllezërve të tij. Merrni 

parasysh t’i tregoni atij personi atë që keni mësuar nga 

shembulli i Aaronit dhe i vëllezërve të tij, ndërsa ata 

ngulmuan me besnikëri në punën e Zotit.

Alma 22
I ati i Lamonit, që ishte mbret mbi të gjithë tokën, e beson 
ungjillin siç i mësohet nga Aaroni
Kujtoni takimin e Amonit me atin e Lamonit, që u 

shqyrtua në mësimin e mëparshëm. Rilexoni kërkesën 

e veçantë të mbretit ndaj Amonit, të shënuar tek Alma 

20:27. Ndërsa lexoni Almën 22:1–3, kërkoni mënyrën 

se si reagoi mbreti ndaj vizitës së Aaronit.

Lexoni tek Alma 22:4–6 dhe gjeni se çfarë e shqetëson-

te mbretin Lamoni. Kërkoni tek Alma 22:7–14 për të 

vërtetat që Aaroni i mësoi atit të Lamonit.



178

Reflektoni mbi pyetjet e mëposhtme (mund të jetë 

e dobishme të kujtoni diskutimin e ngjashëm rreth 

mbretit Lamoni tek Alma 17–18):

• Pse mbreti kishte nevojë të besonte te Perëndia në 

mënyrë që ta kuptonte pendimin?

• Si e ndihmoi mbretin dijenia lidhur me Rënien që ta 

kuptonte pendimin?

 3. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Përse është thelbësore të kupto-

het Rënia e Adamit dhe Shlyerja e Jezu Krishtit me qëllim që të 
kuptohet pendimi?

Kërkoni tek Alma 22:15, duke gjetur atë nga e cila ishte 

gati të hiqte dorë ati i mbretit Lamoni, me qëllim që të 

merrte gëzim e jetë të përjetshme, dhe merrni parasysh 

ta shenjoni atë në shkrimet tuaja të shenjta.

 4. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Si mendoni ju, përse qëndrimi që 

pati ati i mbretit Lamoni, është i rëndësishëm që ta ketë kushdo 
që dëshiron të arrijë ta njohë Perëndinë?

Lexoni tek Alma 22:16 për të parë si iu përgjigj Aaro-

ni pyetjes së mbretit rreth mënyrës si të merret jeta e 

përjetshme. (Merrni parasysh shenjimin e të vërteta-

ve të rëndësishme që shihni se na mësohen në këtë 

varg.) Si mund ta çojnë një njeri drejt marrjes së jetës 

së përjetshme të pranuarit dhe të jetuarit e të vërtetave 

që Aaroni dha mësim?   

 

Lexoni tek Alma 22:17–18, duke kërkuar mënyrën se si 

iu përgjigj mbreti udhëzimeve të Aaronit. Përsiatni py-

etjet që vijojnë: Çfarë mund të mësojmë rreth të qenit 

të lindur nga Perëndia prej atit të mbretit Lamoni?

Ju mund të dëshironi ta shenjoni këtë shprehje tek 

Alma 22:18: “Unë do t’i braktis të gjitha mëkatet e mia 

për të të njohur”. Përsiatni të vërtetën e mëposhtme 

dhe shkruajeni në shkrimet tuaja të shenjta ose në 

ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta: Ne du-
het të jemi të gatshëm t’i braktisim gjithë mëkatet 
tona me qëllim që të ndryshohemi shpirtërisht dhe 
të lindemi nga Perëndia.

Lexoni thënien në vijim nga Plaku 

Dallin H. Ouks, i Kuorumit të Dymbë-

dhjetë Apostujve: “Ungjilli i Jezu Krishtit 

na sfidon që të ndryshojmë. ‘Pendohuni’ 

është mesazhi i tij më i shpeshtë dhe të 

pendohemi do të thotë t’i braktisim të 

gjitha praktikat tona – personale, familjare, etnike dhe 

kombëtare – që janë në kundërshtim me urdhërimet e 

Perëndisë. Qëllimi i ungjillit është t’i shndërrojë krijesat 

e zakonshme në qytetarë çelestialë dhe kjo kërkon 

ndryshim” (“Repentance and Change”, Ensign ose 

Liahona, nëntor 2003, f. 37). 

Përsiatni rreth asaj që duhet të bëni në jetë tani që të 

mund të ndryshoheni shpirtërisht.

Lexoni tek Alma 22:19–22 për të parë se çfarë ngjarjesh 

e pasuan lutjen e mbretit. Lexoni tek Alma 22:23–27, 

duke kërkuar për të parë atë që bëri ati i Lamonit për 

shkak se kishte pësuar një ndryshim të zemrës dhe 

kishte marrë vetë Shpirtin e Zotit.

 5. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani atë që keni mësuar rreth të qenit të lindur përsë-

ri nga studimi për të atin e mbretit Lamoni. Shpjegoni se si men-
doni që shembulli i tij mund t’i ndihmojë të rinjtë sot të bëjnë 
ndryshime në jetën e tyre, që t’i ndihmojë për t’u lindur nga 
 Perëndia.

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 21–22 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 17: DITA 4

Alma 23–24
Hyrje
Pas kthimit të tij në besim, mbreti i lamanitëve shpalli 

liri fetare mes popullit të tij. Kjo shpallje i lejoi Aaronin 

dhe vëllezërit e tij ta predikonin ungjillin dhe të krijo-

nin kisha në shumë qytete lamanite. Mijëra lamanitë u 

kthyen në besim dhe nuk hoqën dorë kurrë nga besimi 

i tyre. Ata lamanitë që u kthyen në besim te Zoti, bënë 

një besëlidhje që t’i ulnin armët e tyre të luftës. Ata 

morën mbi vete emrin anti- nefi- lehitë. Kur lamanitët 

e pakthyer në besim i sulmuan ata, shumë anti- nefi- 

lehitë flijuan jetën e tyre në vend që ta thyenin besë-

lidhjen e tyre.

Alma 23
Mijëra lamanitë kthehen në besim te Zoti dhe e ndryshojnë 
emrin e tyre në anti- nefi- lehitë.

 1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, vi-
zatoni një figurë të një fytyre të lumtur dhe të një fytyre të 

trishtuar. Emërtojeni fytyrën e lumtur Besnik dhe fytyrën e trishtu-
ar I paqëndrueshëm. Teksa e lexoni thënien në vijim nga Plaku 
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Riçard G. Skot, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, kërkoni fjalë 
ose shprehje që i përshkruajnë këto dy lloje të ndryshme njerëzish. 
Shkruajini këto fjalë ose shprehje nën figurën e duhur.

“Secili prej nesh ka vëzhguar se si disa 

individë e kalojnë jetën e tyre duke bërë 

gjëra të drejta në mënyrë të vazhdueshme. 

Ata duken të lumtur, madje entuziastë për 

jetën. Kur duhet të bëhen zgjedhje të 

vështira, ata duket se i bëjnë zgjedhjet e 

duhura pa u lëkundur, edhe pse ka mundësi të tjera 

joshëse në dispozicion të tyre. Ne e dimë se ata 

ndeshen me tundimin, por duken se janë të pavë-

mendshëm ndaj tij. Në mënyrë të ngjashme, ne kemi 

parë se si të tjerët nuk janë kaq guximtarë në vendimet 

që marrin. Në një mjedis të fuqishëm shpirtëror, ata 

marrin vendim të bëjnë më mirë, ta ndryshojnë 

drejtimin e tyre të jetës, t’i lënë mënjanë zakonet 

dobësuese. Ata janë shumë të sinqertë në vendosmëri-

në e tyre për të ndryshuar, por shpejt kthehen te bërja 

e gjërave të njëjta, të cilat vendosën t’i braktisnin.

Cila është gjëja që e sjell ndryshimin në jetën e këtyre 

dy grupeve? Si mund t’i bëni vazhdimisht zgjedhjet e 

drejta?” (“Full Conversion Brings Happiness”, Ensign, 

maj 2002, f. 24).

Përsiatni për mënyrën se si do t’iu përgjigjeshit dy 

pyetjeve që bëri Plaku Skot. Ndërsa studioni Almën 

23–24, mendoni rreth arsyes përse shumë anëtarë të 

Kishës mbeten besnikë ndaj ungjillit të Jezu Krishtit 

gjatë gjithë jetës së tyre.

Pasi mbreti i lamanitëve u bë i kthyer në besim në 

ungjillin e Jezu Krishtit, ai dërgoi një shpallje mes gjithë 

popullit të tij dhe ndodhi një mrekulli. Mijëra lamanitë u 

kthyen në besim gjithashtu. Lexoni tek Alma 23:1–5 për 

të parë cila ishte ajo shpallje dhe si ndodhi mrekullia.

Lexoni tek Alma 23:6–7. Sa prej mijëra vetave që u 

“kthyen në besim te Zoti” qëndruan të kthyer në be-

sim gjatë gjithë jetës së tyre?   

 

Pasi këta lamanitë u kthyen në besim, ata dëshiruan 

të quheshin me një emër të ri, me qëllim që të mos 

njiheshin më si lamanitë. Lexoni tek Alma 23:16–18 

dhe përcaktoni emrin që ata zgjodhën, dhe bekimet që 

u erdhën për shkak të besnikërisë së tyre.

 2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
nën figurën e quajtur “Besnik” shkruani atë që keni më-

suar nga anti- nefi- lehitët rreth të qenit besnik ndaj Zotit gjatë 
 gjithë jetës suaj.

Shkruajeni të vërtetën e mëposhtme në shkrimet tuaja 

shenjta ose në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 

shenjta: Kthim në besim do të thotë të ndryshosh 
shpirtërisht dhe të bëhesh një njeri i ri nëpërmjet 
fuqisë së Perëndisë. Njësoj siç ndryshuan anti- nefi- 

lehitët, nëse jeni të gatshëm ta merrni fuqinë e Shlyer-

jes në jetën tuaj me anë të besimit dhe pendimit tuaj, 

ju mund të bëheni një njeri i ri nëpërmjet fuqisë së 

Perëndisë dhe të mbeteni besnik gjatë gjithë jetës suaj.

Shikojini përsëri dy pyetjet e Plakut Skot dhe më pas 

lexoni përgjigjen e tij: “Kthimi i vërtetë në besim është 

fryti i besimit, pendimit dhe bindjes së qëndrueshme. . . . 

Kthimi i vërtetë në besim do ta forcojë aftësinë tuaj për 

të bërë atë që e dini se duhet të bëni, kur duhet ta bëni, 

pavarësisht nga rrethanat” (“Full Conversion Brings 

Happiness”, f. 25).

 3. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Sipas Almës 23:18, lamanitët e 

kthyer në besim filluan të ishin punëtorë dhe miqësorë me nefi-
tët. Kur njerëzit po përpiqen të pendohen e ta ndryshojnë jetën e 
tyre, përse është e rëndësishme që ata të shoqërohen me njerëz 
të tjerë që po përpiqen gjithashtu të jetojnë drejtësisht?

 4. Shqyrtoni termat që keni renditur nën figurën “Bes-
nik”, në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta. 

Mendoni se sa mirë e përkufizojnë këto terma nivelin tuaj të kthi-
mit në besim. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta atë që do të bëni për t’u bërë më plotësisht të kthyer në 
besim te Zoti.

Alma 24
Anti- nefi- lehitët lidhin besë që të mos i marrin armët  
më kurrë
Siç shënohet tek Alma 24:3, mbreti i lamanitëve ia la 

mbretërinë birit të tij pikërisht përpara vdekjes së tij 

dhe i vuri birit të tij emrin Anti- Nefi- Lehi. Lexoni tek 

Alma 24:1–5 për të parë se çfarë problemi u zhvillua 

shpejt, i cili i çoi Amonin dhe vëllezërit e tij në mbajt-

jen e një këshilli me mbretin. Kur u bë e njohur se 

lamanitët e pakthyer në besim po shkonin në luftë 

kundër anti- nefi- lehitëve, këta njerëz të drejtë vendo-

sën se nuk do të bënin asnjë përgatitje për t’u mbrojtur 

(shih Alma 24:6). Lexoni tek Alma 24:7–14 dhe përcak-

toni përse anti- nefi- lehitët e morën këtë vendim.

 5. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani atë që mësoni nga anti- nefi- lehitët rreth asaj që 

do të thotë t’i braktisim mëkatet tona kur pendohemi.
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Lexoni tek Alma 24:15–18, duke kërkuar atë që bënë 

anti- nefi- lehitët për t’i treguar Zotit se ishin penduar 

me të vërtetë. Pse i varrosën njerëzit shpatat dhe armët 

e tjera të tyre thellë në tokë? (Shih Alma 24:17–18.)

Në vetë jetën tonë kur pendohemi për 

mëkatet, ne duhet të përpiqemi të mos i 

kryejmë më kurrë ato mëkate. Lexoni atë 

që Presidenti Spenser W. Kimball na 

mësoi për braktisjen e mëkatit si një anë e 

rëndësishme e pendimit: “Në braktisjen e 

mëkatit dikush nuk mund të urojë thjesht për kushte 

më të mira. Ai duhet t’i krijojë ato. . . . Ai duhet të jetë i 

sigurt jo vetëm që e ka braktisur mëkatin, por që ka 

ndryshuar situatat që e rrethonin mëkatin. Ai duhet t’u 

shmanget vendeve, kushteve dhe rrethanave ku 

ndodhi mëkati, sepse këto ka shumë mundësi të mund 

ta shkaktojnë atë përsëri. Ai duhet t’i braktisë njerëzit 

me të cilët u krye mëkati. Ai mund të mos i urrejë 

njerëzit që u përfshinë, por duhet t’u shmanget atyre 

dhe gjithçkaje që shoqërohet me mëkatin. Ai duhet . . . 

të ndërtojë një jetë të re. Ai duhet të zhdukë çdo gjë që 

do t’i trazonte kujtimet e vjetra” (The Miracle of 

Forgiveness [1969], f. 171–172).

Tek Alma 24:10–12, shenjoni fjalë ose shprehje që 

tregojnë pendimin e anti- nefi- lehitëve dhe faljen e 

mëkateve të tyre nga Perëndia. Shkruajeni parimin 

vijues në anë të këtyre vargjeve: Nëse ne bëjmë 
gjithçka mundemi për t’u penduar, Perëndia do ta 
heqë fajin tonë dhe do të na ndihmojë të mbetemi 

të pastër. Drejtojuni tregimit të varrosjes së armëve 

në tokë nga anti- nefi- lehitët. Në kohën tonë, ne ende 

kemi nevojë t’i “varrosim” mëkatet tona për t’i treguar 

Zotit se po bëjmë gjithçka mundemi për t’u penduar e 

për të mos bërë të njëjtat mëkate përsëri.

 6. Merrni parasysh si mund të sigurohen njerëzit në situ-
atat vijuese, se nuk do t’i bënin të njëjtat mëkate përsëri. 

Shkruani sugjerimet tuaja për secilën situatë në ditarin tuaj të 
studimit të shkrimeve të shenjta:
 a. Dikush pa një skenë pornografike në një film ngaqë miqtë e 
nxitën personin ta shikonte filmin me ta.
 b. Dikush e theu fshehtas Fjalën e Urtësisë me miqtë, kur dolën 
si grup së bashku natën.
 c. Dikush i tregoi përgjigjet nga një provim i përfunduar një 
miku që po përgatitej të bënte po atë provim më vonë gjatë 
asaj dite.

Përsiatni pyetjen që vijon: Çfarë duhet të “varrosni” në 

jetën tuaj, me qëllim që të mos tundoheni për të bërë 

mëkate për të cilat jeni penduar?

Lexoni tek Alma 24:19–22 për të parë atë që bënë 

anti- nefi- lehitët kur lamanitët erdhën në betejë kundër 

tyre. Këta njerëz e treguan përkushtimin e tyre ndaj 

Zotit duke qenë të gatshëm të vdisnin në vend që të 

shkelnin një premtim që i kishin bërë Zotit. Ata ia 

kishin dhënë jetën tërësisht Zotit dhe mbetën tërësisht 

besnikë ndaj Tij gjatë gjithë jetës së tyre.

Lexoni atë që na mësoi Presidenti Ezra Taft Benson 

rreth dhënies së jetës sonë Zotit:

“Njerëzit e ndryshuar për Krishtin do të 

kryesohen nga Krishti. Si Pali ata do të 

pyetin: ‘Zot, ç’don t’i të bëj unë?’ (Veprat e 

Apostujve 9:6.) . . .

Vullneti i tyre përpihet në vullnetin e Tij. 

(Shih Gjoni 5:30.)

Ata gjithmonë bëjnë ato gjëra që e kënaqin Zotin. 

(Shih Gjoni 8:29.)

Jo vetëm ata do të vdisnin për Zotin, por për më tepër 

ata dëshirojnë të jetojnë për Të.

. . . Hyni në shtëpitë e tyre dhe pikturat në muret e 

tyre, librat në raftet e tyre, muzika që dëgjohet, fjalët 

dhe veprimet e tyre i tregojnë ata si të krishterë.

Ata qëndrojnë si dëshmitarë të Perëndisë në të gjitha 

kohërat, dhe në të gjitha gjërat, dhe në të gjitha vendet. 

(Shih Mosia 18:9.)

Ata kanë Krishtin në mendje, ndërsa shohin tek Ai në 

çdo mendim. (Shih DeB 6:36.)

Ata kanë Krishtin në zemër, ndërsa dashuria e tyre 

vendoset tek Ai përgjithmonë. (Shih Alma 37:36.)” 

(“Born of God”, Ensign, nëntor 1985, f. 6–7).
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 7. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Gjatë kësaj jave, cilat janë disa 

mënyra se si mund të tregoni se ia keni dhënë jetën tuaj tërësisht 
Zotit?

Lexoni Almën 24:23–27, që përshkruan reagimin e 

lamanitëve kur panë se anti- nefi- lehitët nuk do të 

luftonin. Ndërsa lexoni, gjeni fjalë ose shprehje që na 

mësojnë këtë parim: Duke qenë besnikë ndaj Zotit, 
ne mund t’i ndihmojmë të tjerët të bëhen të kthyer 
në besim. Mendoni rreth mënyrës se si pjesëtarë të 

caktuar të familjes suaj ose disa miq mund të ndikohen 

nga vendimi juaj për të qenë besnikë ndaj Zotit.

 8. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 23–24 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 18: DITA 1

Alma 25–29
Hyrje
Pas vitesh duke predikuar ungjillin, Amoni e lëvdoi 

Zotin dhe shprehu mirënjohje për bekimin e të qenit 

një mjet në duart e Tij për t’ua sjellë ungjillin lama-

nitëve. Shumë lamanitë filluan të besonin te Zoti, të 

pendoheshin e ta quanin veten anti- nefi- lehitë. Pasi 

anti- nefi- lehitët bënë një besëlidhje me Perëndinë që 

të mos i merrnin më kurrë armët e luftës, amalekitët 

dhe lamanitët filluan të bënin përgatitje për të shkuar 

në betejë kundër tyre. Për t’i ndihmuar ata ta mbanin 

besëlidhjen e tyre me Zotin, anti- nefi- lehitët pranuan 

një ofertë mbrojtjeje nga nefitët. Profeti nefit Alma 

shprehu gëzimin që ndjeu nga predikimi i ungjillit dhe 

të ftuarit e të tjerëve që të vinin te Krishti.

Alma 25
Profecia e Abinadit përmbushet dhe shumë lamanitë 
kthehen në besim
Mendoni rreth çdo ndryshimi që keni bërë teksa jeni 

bërë më të kthyer në besim tek ungjilli i Jezu Krish-

tit. Alma 25 tregon për përmbushjen e profecisë së 

Abinadit se pasardhësit e priftërinjve të Noeut do të 

ndiqeshin e do të vriteshin dhe tregon se Zoti merr hak 

për profetët e Tij dhe i përmbush profecitë e tyre (shih 

Alma 25:9). Ai tregon edhe se si shumë lamanitë u 

penduan dhe u bashkuan me anti- nefi- lehitët. Lexo-

ni tek Alma 25:14 dhe përcaktoni se çfarë bënë këta 

lamanitë ndërsa u bënë të kthyer në besim. Tek Alma 

25:15 ne mësojmë dy arsye përse ata iu përmbajtën 

ligjit të Moisiut.

Alma 26
Amoni u gëzohet mëshirave të Zotit kundrejt lamanitëve 
dhe bijve të Mosias
Çfarë duhet për të ndërtuar një shtëpi ose një kishë? 

Çfarë lloj kishe mund të ndërtonte një zanatçi mjeshtër 

me veglat apo mjetet e duhura? Tek Alma 26, Amoni 

e përshkroi veten dhe vëllezërit e tij si mjete në duart 

e Perëndisë për të bërë një punë të madhe. Lexoni tek 

Alma 26:1–5, 12–13 dhe përcaktoni atë që përmbu-

shi Zoti duke i përdorur Amonin dhe vëllezërit e tij si 

mjete në duart e Tij. (Ju mund të dëshironi t’i shenjoni 

përgjigjet që gjeni në shkrimet tuaja të shenjta.) Në 

vargun 5 shprehja “[hedh] drapërin” do të thotë të pu-

nosh fort, “duaj[t]” përfaqësojnë të kthyerit në besim, 

“hambarë[t]” përfaqësojnë Kishën dhe shprehja se ata 

që mblidhen të “mos shkojnë kot”, i drejtohet Perën-

disë që i ruan të kthyerit në besim dhe u dhuron atyre 

jetë të përjetshme.

Përcaktoni ose shenjoni një ose më shumë shprehje 

tek Alma 26:12 që tregon se Amoni e kuptonte që ishte 

vetëm një mjet në duart e Zotit dhe se ishte Zoti ai që i 

përmbushi mrekullitë gjatë misionit të tij.

Nga këto vargje ne mësojmë këtë parim: Kur e për-
gatitim dhe e përulim veten, Zoti na forcon dhe na 
përdor si mjet në duart e Tij. Një parim shoqërues 

që mësojmë gjithashtu tek Alma 26, është: Ne përje-
tojmë gëzim kur u shërbejmë me besnikëri Zotit 
dhe fëmijëve të Tij. Lexoni tek Alma 26:11, 13, 16 dhe 

shenjojeni sa herë ta shikoni fjalën gëzim ose gëzohemi/

ngazëllehemi.
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Lexoni tek Alma 26:13–16 dhe përcaktoni arsyet që 

dha Amoni për gëzimin e tij.

 1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani përse mendoni se ne përjetojmë gëzim kur jemi 

në shërbimin e Zotit. Ju mund të doni të shkruani rreth një kohe 
kur ndiet gëzim si rezultat i shërbimit tuaj në Kishë.

Lexojini vargjet e mëposhtme dhe mendoni rreth për-

gjigjeve për pyetjet e tyre shoqëruese:

Alma 26:22–23, 26–29. Vini re kërkesat që renditen për 

të ditur misteret e Perëndisë. Çfarë premtimi u jepet 

misionarëve që i kanë këto cilësi? Çfarë pengesash hasi 

Amoni dhe vëllezërit e tij në shërbimin e tyre ndaj Zo-

tit dhe lamanitëve? Cilat prej këtyre pengesave janë të 

ngjashme me pengesat e hasura nga ata që i shërbejnë 

Zotit sot? Çfarë mund të mësojnë misionarët e kohëve 

të sotme nga Alma 26:29 rreth vendeve se ku duhet ta 

japin mësim ungjillin?

Alma 26:30. Çfarë i nxiti bijtë e Mosias që të vazhdo-

nin të shërbenin edhe gjatë kohëve të vështira?

 2. Lexoni tek Alma 26:35–37 dhe përgjigjiuni pyetjeve 
vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Cilat të vërteta që mësohen në këto vargje, do t’ju jepnin ar-
sye për t’u gëzuar nga mirësia e Perëndisë? (Ju mund të dëshiro-
ni t’i shenjoni shprehjet që i tregojnë këto të vërteta.)
 b. Çfarë ndryshimi bën kur e dini se Perëndia kujdeset për ju?

Alma 27
Amoni e prin popullin e anti- nefi- lehit drejt sigurisë mes 
nefitëve
Teksa përgatiteni për të studiuar Almën 27, mendoni 

rreth përgjigjeve për pyetjet e mëposhtme:

• A ju ka ndodhur që dikush t’ju bëjë një premtim e 

më pas të mos e mbajë atë premtim?

• A njihni dikë që i ka mbajtur gjithmonë premtimet 

që ai ose ajo ju ka bërë?

• Si ndiheni ndaj njerëzve që i mbajnë premtimet e 

tyre? Përse?

Pas përpjekjeve të tyre të pasuksesshme për t’i shkatë-

rruar nefitët, lamanitët u përpoqën t’i shkatërronin ata 

lamanitë (anti- nefi- lehitët) që ishin kthyer në besim 

nga Amoni dhe vëllezërit e tij. Kujtoni se anti- nefi- 

lehitët i varrosën armët e tyre të luftës për të treguar 

se do ta mbanin besëlidhjen e tyre për të mos vrarë 

më kurrë. Për të zbuluar se sa të zotuar ishin anti- nefi- 

lehitët për ta mbajtur premtimin e tyre, lexoni tek Alma 

27:2–3.

Përfytyroni forcën e zotimit të anti- nefi- lehitëve për ta 

respektuar besëlidhjen e tyre për të mos i marrë më 

armët kur po sulmoheshin. Merrni parasysh si mund ta 

forconi zotimin tuaj për t’i mbajtur besëlidhjet tuaja me 

Atin Qiellor kur duket e vështirë ta bëni këtë.

Për shkak të përndjekjes dhe sulmeve nga lamanitët e 

ligj, Amoni i udhëhoqi anti- nefi- lehitët për në Zara-

hemla – një qytet nefit – ku nefitët premtuan t’i mbro-

nin ata nga armiqtë e tyre. Merrni parasysh se çfarë 

mund të bënit për t’i ndihmuar njerëzit përreth jush që 

t’i mbajnë besëlidhjet që kanë bërë me Zotin.

Pasi shkuan në Zarahemla, anti- nefi- lehitët u quajtën 

nga nefitët populli i Amonit. Lexoni Almën 27:27–30, 

duke kërkuar atë për të cilën u bë i njohur populli i 

Amonit. Shenjoni çdo fjalë ose shprehje që ju mësojnë 

parimin vijues: Kur kthehemi plotësisht në besim te 
Zoti, ne i mbajmë besëlidhjet që kemi bërë me Të.

 3. Përgjigjiuni njërës ose të dyja pyetjeve vijuese në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Çfarë përvojash keni pasur në të cilat ishte e vështirë për ju 
që t’i mbanit besëlidhjet tuaja me Zotin, por ju prapëseprapë i 
mbajtët ato?
 b. Kush ka qenë shembull për ju si dikush që është besnik dhe i 
vërtetë ndaj besëlidhjeve të veta me Zotin? Si ka treguar ai njeri 
besnikëri ndaj atyre besëlidhjeve?

Alma 28
Nefitët i shpartallojnë lamanitët në një betejë të madhe

 4. Përfytyroni se jeni një gazetar i caktuar për të pasqy-
ruar ngjarjet që gjenden tek Alma 28. Lexoni tek Alma 

28:1–6, 11–14 dhe shkruani një paragraf të shkurtër në ditarin 
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta duke përmbledhur atë që 
ndodhi. Sigurohuni që t’u jepni përgjigje pyetjeve në vijim në pa-
ragrafin tuaj.
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Një parim që na mësohet tek Alma 29, është: Ne do të 
përjetojmë gëzim kur i ndihmojmë të tjerët të pen-
dohen dhe të vijnë te Jezu Krishti. Çfarë përvojash 

keni pasur që ju kanë ndihmuar të ndieni gëzim kur u 

keni dhënë ndihmë të tjerëve të vijnë te Krishti?

Përsiatni për një çast mënyra se si mund t’i ndihmoni 

individët në grupet vijuese të njerëzve, që të bëjnë 

ndryshime të nevojshme në jetën e tyre dhe që të vijnë 

te Jezu Krishti: a) miqtë tuaj, b) pjesëtarët e familjes 

suaj dhe c) ata që ju ende nuk i njihni mirë. Kërkoni 

udhërrëfimin e Shpirtit ndërsa gjeni mundësi për t’i 

sjellë të tjerët te Jezu Krishti.

 4. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 25–29 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

 a. Çfarë çmimi paguan nefitët që e ndihmuan popullin e Amonit 
t’i mbante besëlidhjet e tij? (Shih Alma 28:1–3.)
 b. Sa i prekën këto vdekje nefitët? (Shih Alma 28:4–6.)
 c. Përse disa njerëz u frikësuan kur të dashurit e tyre vdiqën 
ndërkohë që të tjerët u gëzuan dhe ishin plot shpresë? (Shih 
Alma 28:11–12.)

Shkruani një thënie si parim për të përmbledhur atë që 

mësuat nga Alma 28:11–12:   

 

Një nga parimet që na mësohen tek Alma 28 është: 

Kur kemi besim te Jezu Krishti dhe premtimet e 
Tij, ne mund të kemi shpresë dhe gëzim pavarë-
sisht nga vdekja.

 5. Përgjigjiuni njërës ose të dyja pyetjeve vijuese në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Kur e keni dëshmuar dikë që është ndeshur me vetë vdekjen 
e tij ose të saj, apo vdekjen e një njeriu të dashur, me shpresë 
për shkak të besimit në Jezu Krishtin?
 b. Si do t’ia shpjegonit vdekjen dikujt në mënyrë që ai njeri të 
ketë shpresë edhe pas vdekjes së një njeriu të dashur?

Përcaktoni tri thënie “dhe kështu ne shohim” të Mor-

monit tek Alma 28:13–14. Ju mund të dëshironi t’i she-

njoni këto në shkrimet tuaja të shenjta. Çfarë pikash 

thekson Mormoni teksa e mbyll rrëfimin e misionit të 

bijve të Mosias tek lamanitët? Përsiatni arsyen përse 

këto të vërteta janë të rëndësishme që ju t’i dini.

Alma 29
Alma ngazëllohet në sjelljen e shpirtrave te Perëndia
A keni dashur ndonjëherë të kishit fuqinë që i vetëm 

fare të bënit të ndodhte një e mirë e madhe ose që të 

ndalnit një ligësi të tmerrshme në botë? Alma 29 për-

mban shprehjen e Almës për dëshirën e tij për të qenë 

një mjet në duart e Zotit. Kërkoni tek Alma 29:1–3 dhe 

gjeni dëshirën e zemrës së Almës.

Duke kujtuar atë që i kishte ndodhur Almës kur ishte i 

ri, merrni parasysh përse Alma mund të kishte pasur 

dëshirën që shprehu. Vini re tek Alma 29:3 përse 

mendonte ai se po mëkatonte në dëshirën e tij. Lexoni 

Almën 29:4–5 dhe përcaktoni atë që Zoti u jep atyre që 

kanë dëshira të drejta.

Kërkoni tek Alma 29:10, 14–16 dhe shenjoni shpërbli-

min që mori Alma për sjelljen e shpirtrave te Krishti. 

Ju mund të doni ta shenjoni çdo herë që Alma përdor 

fjalën gëzim në këto vargje.
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NJËSIA 18: DITA 2

Alma 30
Hyrje
Pas një beteje të madhe midis nefitëve dhe lamani-

tëve, u vendos paqe në tokën e Zarahemlës. Në mes 

të kësaj periudhe paqeje, një burrë i quajtur Korihor, 

filloi të predikonte se nuk do të kishte Krisht. Mësimet 

e tij të rreme i çuan në mëkat ata që e besuan. Ai foli 

kundër udhëheqësve të Kishës, duke shpallur se ata po 

u mësonin “tradita të marra” (Alma 30:27). Korihori 

u soll përpara Almës, i cili i mësoi se të gjitha gjërat 

dëshmojnë për Krishtin. Më së fundi, Korihori rrëfeu se 

veprimet e tij u udhëzuan nga djalli.

Alma 30:1–29
Korihori, një anti- Krisht, përqesh doktrinën e Krishtit
Përfytyroni se dikush përgatiti një vakt ushqimi për ju. 

Dukej i shijshëm dhe kishte aromë të mrekullueshme 

por, kur e hëngrët, u bëtë jashtëzakonisht i sëmurë. 

Mendoni për një çast se si mësimet e rreme mund të 

jenë të ngjashme me të ofruarin e ushqimit që duket i 

shijshëm, por që fshehurazi është helmues.

Më parë ju studiuat për anti- Krishtët, Sheremin (shih 

Jakobi [LiM] 7) dhe Nehorin (shih Alma 1). Mbani 

mend se një përkufizim i anti- Krishtit është “dikush 

ose diçka që falsifikon planin e vërtetë të ungjillit për 

shpëtimin dhe që haptazi apo fshehurazi kundër-

shton Krishtin” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, 

“Antikrisht”, f. 7 ose shih scriptures.lds.org). Sot do të 

mësoni rreth një burri tjetër që ishte armik i Krishtit 

dhe mësimet e rreme të të cilit mashtruan njerëz të 

tjerë dhe i çuan ata në mëkat. Shumë njerëz në botë 

sot përdorin argumente të ngjashme me të Korihorit 

kundër atyre që shprehin besim te Perëndia.

Korihori filloi te predikonte mes nefitëve. Lexoni tek 

Alma 30:6, 12 dhe kërkoni shprehje që tregojnë se 

Korihori ishte një anti- Krisht.

Lexoni tek Alma 30:12–18 dhe përkojini mësimet e 

rreme të Korihorit me nënkuptimet e tyre.

Disa Mësime të 
Rreme të Korihorit, 
një Anti- Krisht

Interpretime dhe Nënkuptime 
të Mundshme të Mësimeve të 
Rreme

 ___ 1. Alma 30:13–14  a. Nëse nuk keni prova fizike për 
të vërtetat fetare, ju nuk duhet 
të besoni te Jezu Krishti apo te 
ungjilli i Tij. Nuk ka diçka të tillë 
si zbulesa vetjake nëpërmjet 
Frymës së Shenjtë.

 ___ 2. Alma 30:15.  B. Nuk ka asgjë të tillë si mëkati. 
Nuk ka asnjë standard universal 
për atë që është e drejtë ose e 
gabuar.

 ___ 3. Alma 30:16.  C. Njerëzit përparojnë vetëm në 
bazë të vetë përpjekjeve të tyre. 
Nuk ka nevojë për Perëndinë në 
punët e njeriut.

 ___ 4.  Alma 30:17 
(“çdo njeri 
fitonte . . .”)

 D. Fjalët e profetëve dhe shkrimet 
e shenjta nuk janë të vërteta, 
ndaj nuk duhet t’u besoni 
këtyre profecive.

 ___ 5.  Alma 30:17 
(“çdo gjë 
që një njeri 
bënte . . .”)

 E. Nuk ka asgjë të tillë si heqja 
e mëkateve. Nuk ka nevojë 
të kërkoni ndihmë nëpërmjet 
Shlyerjes, sepse nuk ka asgjë të 
tillë si Shlyerja.

 ___ 6. Alma 30:18  F. Nuk ka jetë pas vdekjes, 
prandaj nuk ka nevojë të 
shqetësoheni rreth një gjykimi 
pas kësaj jete.

(Përgjigjet për këtë ushtrim me kombinime gjenden në 

fund të këtij mësimi.)

Alma 30:18 na mëson parimin: Satani përdor doktri-
na të rreme për të na joshur që të bëjmë mëkat.

Presidenti Bojd K. Paker, President i Kuorumit të Dy-

mbëdhjetë Apostujve, na mësoi:

“Sjellja jonë nuk kontrollohet tërësisht 

nga impulset natyrore. Sjellja nis edhe 

nga bindja.

Bindjet lindin nga filozofitë apo doktrinat. 

Doktrinat mund të jenë shpirtërore ose 

laike, të shëndetshme ose shkatërruese, të vërteta ose 

të rreme. . . .

Doktrina e vërtetë, kur kuptohet, ndryshon qëndri-

min dhe sjelljen” (“Little Children”, Ensign, nëntor 

1986, f. 17).
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 1. Zgjidhni dy ose më shumë mësime të rreme të Koriho-
rit të renditura në tabelën e ushtrimit me kombinime. Në 

ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani se cilat 
janë doktrinat e vërteta dhe tregoni se si njohja e së vërtetës i 
ndikon qëndrimet dhe sjelljen tuaj.

Pas suksesit të tij në tokën e Zarahemlës, Korihori 

shkoi në tokën e Jershonit për t’i predikuar popullit të 

Amonit. Lexoni tek Alma 30:19–20 dhe zbuloni nëse 

ata i pranuan mësimet e tij të rreme.

Njerëzit e Amonit “qenë më të zgjuar se shumë prej 

nefitëve” dhe “bë[në] që ai të largohej nga vendi” 

(Alma 30:20–21). Nga ajo që keni mësuar për popullin 

e Amonit, përse mendoni se ata nuk i besuan mësimet 

e rreme të Korihorit?

Alma 30:21–29 tregon se si Korihori shkoi më pas në 

tokën e Gideonit “dhe as këtu nuk pati shumë sukses” 

(Alma 30:21). Disa nga argumentet e Korihorit kundër 

Kishës dhe mësimeve të saj gjenden tek Alma 30:24, 27, 

dy prej të cilëve janë: 1) ata që besojnë në Perëndinë, 

janë në robëri dhe 2) feja i heq liritë. Këto argumente 

përdoren ende nga kundërshtarët e fesë sot.

Presidenti Henri B. Ajring, i Presidencës së Parë, na 

mësoi se besimi ynë në Perëndinë na jep liri: “Korihori 

po jepte argumente, sikurse kanë dhënë argumente 

në mënyrë të rreme burra e gra që nga fillimi i kohës, 

se, të marrësh këshillë nga shërbëtorët e Perëndisë, 

është të heqësh dorë nga të drejtat e të qenit i pavarur, 

të dhëna nga Perëndia. Por argumenti është i rremë, 

sepse e shtrembëron realitetin. Kur hedhim poshtë 

këshillën që vjen nga Perëndia, ne nuk zgjedhim të 

jemi të pavarur nga ndikimi i jashtëm. Ne zgjedhim një 

tjetër ndikim. Ne hedhim poshtë mbrojtjen e një Ati 

të përsosur, të dashur, të gjithëfuqishëm, të gjithëditur 

në Qiell, gjithë qëllimi i të cilit, ashtu si ai i Birit të Tij 

të Dashur, është të na japë jetë të përjetshme, të na 

japë të gjithëve gjithçka që ka dhe të na sjellë përsëri 

në shtëpi, me familje, në krahët e dashurisë së Tij. Kur 

hedhim poshtë këshillën e Tij, ne zgjedhim ndikimin e 

një fuqie tjetër, qëllimi i së cilës është të na mjerojë dhe 

shtysa e së cilës është urrejtja. Ne kemi lirinë e zgjedh-

jes morale si një dhuratë nga Perëndia. Më tepër sesa 

e drejta për të zgjedhur që të jemi të lirë nga ndikimi, 

ajo është e drejta e patjetërsueshme për t’iu nënshtruar 

cilësdo prej atyre fuqive që zgjedhim” (“Finding Safety 

in Counsel”, Ensign, maj 1997, f. 25).

 2. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta se çfarë do t’i rekomandonit një njeriu për ta 

mbrojtur veten e tij ose të saj nga të besuarit e doktrinave të 
 rreme, si ato të dhëna mësim nga Korihori.

Alma 30:30–60
Korihori kërkon një shenjë nga Alma dhe bëhet memec me 
anë të fuqisë së Perëndisë
Përfundimisht, Korihori u soll përpara Almës. Lexoni 

tek Alma 30:30–31 dhe kërkoni akuzat që Korihori bëri 

kundër Almës dhe udhëheqësve të tjerë të Kishës. “Të 

përfitonin nga punët e njerëzve” nënkupton që Alma 

dhe të tjerët pasuroheshin për shkak të shërbimit të 

tyre në Kishë. Mendoni rreth përgjigjeve për pyetjet e 

mëposhtme:

• Nga përvoja juaj me udhëheqësit tuaj të Kishës, 

përse janë të rreme këto akuza?

• Si mendoni se do t’i përgjigjeshit akuzave të 

Korihorit nëse do të ishit Alma?

Lexoni tek Alma 30:32–35 dhe zbuloni përgjigjen e 

Almës ndaj Korihorit. Mendoni se si e keni parë vërte-

tësinë e përgjigjes së Almës në jetën e atyre që udhë-

heqin lagjen ose degën tuaj, apo të anëtarëve të tjerë të 

Kishës që i admironi.

Nëse është e mundur, ftoni një mik ose një pjesëtar 

të familjes që të lexojë tek Alma 30:37–45 me ju. Njëri 

nga ju të lexojë fjalët e Almës dhe tjetri fjalët e Kori-

horit. Ndërsa ju të dy lexoni, kërkoni se çfarë paraqiti 

Alma si provë për ekzistencën e Perëndisë. (Nëse nuk 

është e mundur të keni dikë që të lexojë me ju, për-

fytyroni shkëmbimin e fjalëve që po ndodh midis dy 

burrave teksa lexoni.)

 3. Plotësojini detyrat vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Shkruani se cila nga provat që citoi Alma është një dëshmi 
veçanërisht domethënëse për ju për ekzistencën e Perëndisë dhe 
arsyen përse është një dëshmi kaq e fortë e ekzistencës së Tij.
 b. Shkruani të paktën tri prova të tjera që keni parë në jetën tuaj 
të cilat “tregojnë se ka një Perëndi” (Alma 30:44) dhe shpjegoni 
shkurtimisht se si e ka forcuar secila besimin tuaj në Perëndinë.
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Një doktrinë që gjendet në vargjet që studiuat, është: 

Të gjitha gjërat dëshmojnë për Perëndinë si Krijue-
si Suprem. Merrni parasysh çfarë i ndodh besimit tuaj 

kur zgjidhni t’i kërkoni e t’i kujtoni këta dëshmitarë e 

dëshmi.

Vini re se çfarë bëri profeti Alma, teksa ndërveproi me 

Korihorin: ai i korrigjoi mësimet e rreme (shih Alma 

30:32–35), dëshmoi për të vërtetën (shih Alma 30:37–

39), e zhvendosi nevojën për të sjellë prova te Korihori 

(shih Alma 30:40–42) dhe ai dha prova për ekzistencën 

e Perëndisë (shih Alma 30:44). Çfarë mund të mësoni 

nga shembulli i Almës rreth mënyrës se si t’i trajtoni 

ata që japin argumente kundër së vërtetës?

Ndonjëherë e vetmja mbrojtje që kemi 

kundër atyre që e sulmojnë besimin tonë, 

është të japim dëshminë tonë për të 

vërtetën. Nuk është turp të mbash këtë 

qëndrim – Alma, një profet i Perëndisë, 

e përdori këtë qëndrim me Korihorin. 

Siç e shpjegoi Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve: “Argumentet e Korihorit 

tingëllojnë shumë aktuale për lexuesin e kohës sonë, 

por Alma përdori si përgjigje një armë të të gjitha 

kohërave dhe në fund të fundit të pamohueshme 

– fuqinë e dëshmisë vetjake” (Christ and the New 

Covenant [1997], f. 121).

Pavarësisht nga provat, apo shenjat, e shumta që Alma 

i tregoi Korihorit për të vërtetuar ekzistencën e Perën-

disë, Korihori kërkoi një shenjë tjetër dhe u godit duke 

u bërë memec (domethënë që ai nuk mund të fliste; 

shih Alma 30:45–50). Lexoni tek Alma 30:51–53, duke 

kërkuar arsyen përse tha Korihori se u mësoi njerëzve 

ato që u mësoi.

Kur Korihori nuk mundi më t’u mësonte doktrina të 

rreme, ai e pranoi se kishte dhënë mësim idetë e tij 

të rreme, “sepse ishin të këndshme për mendjen e 

mishit” (Alma 30:53). Të pasurit e një “mendje[je] [të] 

mishit” nënkupton të qenit të përqendruar në kënaqë-

sitë e botës ose në kënaqjen e epsheve të trupit. Ata që 

u besuan mësimeve të Korihorit, menduan se mund të 

jepeshin pas kënaqësive fizike e gjërave materiale dhe 

se nuk do të kishte pasoja. Këto ide çuan drejt një jete 

të mëkatit (shih Alma 30:18).

Alma 30:54–59 tregon se Korihori u dëbua, shkoi 

shtëpi më shtëpi duke lypur ushqim dhe përfundi-

misht u shkel derisa vdiq. Lexoni tek Alma 30:60 dhe 

kërkoni një të vërtetë të rëndësishme rreth asaj që 

u ndodh përfundimisht atyre që zgjedhin të ndjekin 

Satanin. Shenjojeni shprehjen vijuese në shkrimet 

tuaja të shenjta: “Djalli nuk do t’i përkrahë fëmijët 
e tij [ pasuesit e tij] në ditën e fundit”. (Në këtë varg, 

fëmijët do të thotë pasuesit.)

 4. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Si u shfaq e vërteta që shenjuat tek Alma 30:60, në jetën e 
Korihorit?
 b. Krahasoni Almën 30:60 me Almën 36:3. Çfarë prove keni 
parë në jetën tuaj ose në jetën e të tjerëve që tregon se Perëndia 
do të vazhdojë t’i përkrahë ata që përpiqen t’i ndjekin urdhëri-
met e Tij?

Rishikoni parimet dhe doktrinat e vërteta që keni stu-

diuar sot. Mendoni për mënyra se si mund ta shmang-

ni të qenit të mashtruar nga mësime të rreme, të tilla si 

ato të Korihorit.

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 30 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
Përgjigjet e veprimtarisë përputhëse: 1) D, 2) A, 3) E, 

4) C, 5) B, 6) F.

NJËSIA 18: DITA 3

Alma 31
Hyrje
Alma mësoi se një grup të shkëputurish nga nefitët, të 

quajtur zoramitë, ishin larguar nga e vërteta e ungjillit. 

I trishtuar nga këto raporte ligësie, Alma mori të tjerë 

me vete që t’u mësonin zoramitëve fjalën e Perëndisë. 

Ata dëshmuan shërbimet braktisëse të adhurimit dhe 

krenarinë e zoramitëve. Alma u lut me zell që ai dhe 

shokët e tij të gjenin ngushëllim dhe sukses në kthimin 

e zoramitëve te Zoti.

Alma 31:1–7
Alma dhe shokët e tij predikojnë fjalën e Perëndisë te 
zoramitët braktisës
Përfytyroni se keni një mik ose një pjesëtar të familjes 

që po fillon të largohet nga ungjilli ose që nuk po e 

jeton ungjillin aq plotësisht sa ai ose ajo mundet. Men-

doni rreth përgjigjeve për pyetjet e mëposhtme:

• Çfarë mund të bëni për ta ndihmuar këtë njeri të 

kthehet në Kishë dhe të dëshirojë t’i zbatojë urdhëri-

met?
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• Kujt mund t’i drejtoheni për ndihmë kur merreni me 

problemet dhe keqkuptimet e këtij njeriu?

Mësimi i sotëm vë në dukje se si Alma dhe disa të tjerë 

u përpoqën të ndihmonin një grup njerëzish, të cilët 

ishin larguar nga të vërtetat e ungjillit. Lexoni tek Alma 

31:1–2. Si u ndje Alma kur dëgjoi rreth asaj që po bënin 

zoramitët?   

 

Lexoni tek Alma 31:3–4 dhe zbuloni përse nefitët fillu-

an të kishin frikë për shkak të veprimeve të zoramitëve.

Duke menduar rreth asaj që keni mësuar gjatë stu-

dimit tuaj të Librit të Mormonit, çfarë mendoni se do 

të ndihmonte për t’i nxitur zoramitët të pendoheshin 

e të ktheheshin tek të vërtetat e ungjillit? Lexoni tek 

Alma 31:5 dhe përcaktoni atë që Alma e dinte se do të 

ishte mënyra më e frytshme për t’i kthyer zoramitët në 

udhën e duhur.

 1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani përse mendoni se fjala e Perëndisë është më e 

fuqishme për t’i ndihmuar njerëzit që të ndryshojnë sesa përdori-
mi i forcës apo i diçkaje tjetër.

Përsiatni thënien e mëposhtme nga Presidenti Bojd K. 

Paker, President i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, 

rreth fuqisë së fjalës së Perëndisë:

“Doktrina e vërtetë, kur kuptohet, ndryshon qëndrimet 

dhe sjelljen.

Studimi i doktrinave të ungjillit do ta 

përmirësojë sjelljen më shpejt sesa një 

studim i sjelljes do ta përmirësojë sjelljen. 

Shqetësimi për sjellje të padenjë mund të 

çojë në sjellje të padenjë. Kjo është arsyeja 

përse ne ia vëmë theksin kaq shumë 

studimit të doktrinave të ungjillit” (“Little Children”, 

Ensign, nëntor 1986, f. 17).

Në bazë të Almës 31:5 dhe thënies së Presidentit Paker, 

përfundojeni parimin vijues: Kur e studioj fjalën e 
Perëndisë, ajo do të më udhëheqë për të   

 .

Mes mundësive të tjera, ju mund ta përfundoni pari-

min e mësipërm në këtë mënyrë: Kur e studioj fjalën 

e Perëndisë, ajo do të më udhëheqë për të bërë atë që 

është e drejtë.

 2. Përsiatini përvojat tuaja me shkrimet e shenjta dhe 
me të dëgjuarin e fjalës së Perëndisë. Shkruani për një 

kohë kur fjala e Perëndisë, ju udhëhoqi ju, familjen ose miqtë tuaj 
për të bërë atë që ishte e drejtë.

Alma 31:8–23
Zoramitët luten dhe adhurojnë në një mënyrë të rreme
Alma dhe shtatë të tjerë shkuan të predikonin fjalën e 

Perëndisë te zoramitët. Kur mbërritën, ata i vëzhguan 

zoramitët tek e adhuronin Perëndinë në një mënyrë të 

habitshme. Çfarë ju vjen në mendje kur mendoni për 

fjalën adhurim?

Adhurimi nënkupton mënyrën se si tregojmë  dashuri, 

nderim dhe përkushtim për Perëndinë. Adhurimi 

shpesh përfshin veprime të tilla si lutja, agjërimi dhe 

pjesëmarrja në shërbimet e kishës. Sidoqoftë, adhurimi 

i vërtetë gjithnjë përfshin zemrën. Lexoni tek Alma 

31:8–11 dhe përcaktoni e shenjoni fjalë e shprehje që 

përshkruajnë adhurimin e zoramitëve.

Mund të jetë e dobishme të dihet se “ceremonitë e 

kishës” (Alma 31:10) kanë të bëjnë me “ordinanca”, të 

tilla si flijimet e kërkuara në atë kohë si pjesë e ligjit të 

Moisiut ose me sakramentin e kohës sonë. Ju mund të 

doni ta shenjoni tek Alma 31:10 një prej arsyeve përse 

ne duhet të adhurojmë e të lutemi përditë.

Merreni parasysh ta shkruani këtë parim në anë të 

shkrimeve tuaja të shenjta pranë Almës 31:9–11: 

Përpjekjet tona të përditshme për t’u lutur dhe për 
t’i mbajtur urdhërimet na forcojnë ndaj tundimit.

Plaku Rulon G. Krejvën, ndërkohë që shërbente si anë-

tar i Të Shtatëdhjetëve, e theksoi rëndësinë e adhurimit 

të përditshëm vetjak si një mbrojtje kundrejt tundimit 

dhe gabimit: “Gjatë viteve të mëparshme, herë pas here 

më është kërkuar nga Vëllezërit që të takohem me anë-

tarë të penduar të Kishës dhe t’i intervistoj ata për riven-

dosjen e bekimeve të tyre të tempullit. Kjo gjithmonë ka 
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qenë një përvojë nxitëse shpirtërore për të rivendosur 

bekimet e atyre njerëzve të mrekullueshëm që janë 

penduar. Disave prej tyre u kam bërë pyetjen: ‘Çfarë 

ndodhi në jetën tuaj që ju shkaktoi të humbisni përko-

hësisht anëtarësinë tuaj në Kishë?’ Me sy të mbushur 

me lot, ata u përgjigjën: ‘Nuk iu binda parimeve bazë të 

ungjillit: lutjes, ndjekjes rregullisht të kishës, shërbimit 

në kishë dhe studimit të ungjillit. Më pas iu dorëzova 

tundimeve dhe e humba udhërrëfimin e Shpirtit të 

Shenjtë’” (“Temptation”, Ensign, maj 1996, f. 76).

Si e përkrah thënia e Plakut Krejvën të vërtetën që 

gjendet tek Alma 31:9–11?

Lexoni tek Alma 31:12–23 dhe përfytyroni si do të ishte 

t’i dëgjonit zoramitët të luteshin nga kulla e tyre. Men-

doni rreth përgjigjeve për pyetjet e mëposhtme:

• Çfarë shqetësimesh do të kishit nëse do ta dëgjonit 

dikë të lutej në këtë mënyrë?

• Cilat janë disa doktrina të rreme që zoramitët paraqi-

tën në lutjen e tyre?

• Cili ishte qëndrimi i tyre ndaj njerëzve të tjerë? 

(Vini re sa herë shfaqen fjalët ne dhe na në lutjen e 

zoramitëve.)

Pasi çdo njeri e kishte përsëritur të njëjtën lutje “ata u 

kthyen në shtëpitë e tyre, pa folur më për Perëndinë 

e tyre, derisa të mblidheshin përsëri tok së bashku te 

podiumi i shenjtë” (Alma 31:23).

 3. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Cilat janë disa rreziqe të adhurimit, të të luturit dhe të folurit 
me Perëndinë vetëm një herë në javë?
 b. Cilat janë disa mënyra se si mund ta adhurojmë Perëndinë 
gjatë gjithë javës?

Edhe qëndrimi ynë është i rëndësishëm ndërsa adhu-

rojmë. Lexoni thënien në vijim nga Plaku Dallin H. 

Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, rreth 

mënyrës se si qëndrimi ynë e ndikon adhurimin tonë:

“Adhurimi shpesh përfshin veprime, por adhurimi i 

vërtetë gjithmonë përfshin një gjendje qëndrimi të 

veçantë të mendjes.

Qëndrimi i adhurimit zgjon ndjenjat më 

të thella të besnikërisë, dashurisë dhe 

mahnitjes. Adhurimi i ndërthur dashurinë 

dhe nderimin në një gjendje përkushtimi 

që i afron shpirtrat tanë më pranë Perën-

disë” (Pure in Heart [1988], f. 125).

 4. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta rreth faktit se sa mirë besoni se po e kryeni adhu-

rimin tuaj, përfshirë qëndrimin tuaj, në kategoritë vijuese: a) lutja 
e përditshme vetjake, b) studimi i përditshëm vetjak i shkrimeve 

të shenjta, c) bindja ndaj urdhërimeve dhe d) pjesëmarrja në 
mbledhjet e kishës dhe marrja e sakramentit çdo javë. Vendosni 
një synim për ta përmirësuar adhurimin tuaj të përditshëm vetjak. 
Ju mund të doni gjithashtu t’i tregoni një prindi, udhëheqësi ose 
një miku për synimin tuaj që ai ose ajo të mund t’ju japë inkura-
jim gjatë javëve të ardhshme.

Alma 31:24–38
Alma lutet për fuqi dhe sukses për misionarët që t’i kthenin 
zoramitët te Zoti
Pas dëshmimit të adhurimit braktisës të zoramitëve, 

Alma iu lut Zotit. Lexoni tek Alma 31:30–35 dhe gjeni 

mënyrën se si lutja e Almës ndryshonte nga lutja e 

zoramitëve.

 5. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani atë që mësuat rreth mënyrës si të luteni nga kra-

hasimi i lutjes së Almës me lutjen e zoramitëve. Shënoni edhe se 
si mund të ndikojë te lutjet tuaja vetjake shembulli i Almës i një 
lutjeje të drejtë.

Lexoni tek Alma 31:36–38 dhe kërkoni bekimet që u 

erdhën Almës dhe shokëve të tij teksa morën bekime të 

priftërisë dhe predikuan ungjillin. Vini re se shprehja “[ai] 

vuri duart e tij mbi të gjithë ata që ishin me të” (Alma 

31:36) nënkupton vënien e duarve në kokë [për bekim].

Përvoja e Almës dhe e shokëve të tij na mëson parimin: 

Nëse lutemi dhe veprojmë me besim, atëherë ne 
vërtet do të marrim ndihmë hyjnore në sprovat tona.

Pas lutjes së tij, Alma dhe shokët e tij të misionit e 

treguan besimin e tyre duke shkuar të punonin dhe 

duke i mirëbesuar Zotit që të siguronte për ta, ndërko-

hë që i shërbenin Atij dhe fëmijëve të Tij. Kërkoni 

mënyra se si mund ta ndiqni shembullin e Almës për 

të luturit me besim.

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
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Unë e kam studiuar Almën 31 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 18: DITA 4

Alma 32
Hyrje
Pasi dëshmuan për mënyrën braktisëse të adhurimit 

të zoramitëve, Alma dhe shokët e tij u predikuan atyre 

fjalën e Perëndisë. Ata filluan të përjetonin pak sukses 

mes njerëzve që ishin të varfër dhe që ishin dëbuar nga 

sinagogat e zoramitëve. Duke përdorur një analogji të 

mbjelljes dhe të ushqyerjes së një fare, Alma u mësoi 

atyre atë që duhet të bëjnë për ta marrë dhe ushqyer 

besimin te fjala e Perëndisë. Alma i ftoi ata (dhe ne) që 

të eksperimentonin me fjalën e ta ushqenin besimin 

dhe dëshminë e tyre çdo ditë.

Alma 32:1–16
Alma mëson zoramitët që ishin përulur për shkak të 
varfërisë së tyre

 1. Përfytyroni se një mik ju pyeti se si mund ta dijë një 
njeri nëse Kisha është e vërtetë. Në ditarin tuaj të studi-

mit të shkrimeve të shenjta, shkruani përgjigjen tuaj rreth mëny-
rës si të merret një dëshmi. Pastaj shkruani Si ta marrësh e ta 
forcosh një dëshmi në rreshtin tjetër të ditarit tuaj. Ndërkohë që 
studioni Almën 32, bëni një listë nën këtë kre me pikëpamjet që 
zbuloni rreth mënyrës se si ta merrni e ta forconi një dëshmi. Ju 
do të vazhdoni të shtoni gjëra në këtë listë gjatë gjithë mësimit; 
prandaj, do të jetë e dobishme të lini njëfarë hapësire shtesë mi-
dis kësaj detyre të parë në ditarin e studimit të shkrimeve të 
shenjta dhe detyrës 2.

Në mësimin e mëparshëm (Alma 31), ju lexuat se si 

Alma dhe vëllezërit e tij vëzhguan adhurimin e rremë 

të zoramitëve, një grup nefitësh që ishin larguar nga e 

vërteta. Pas lutjes me besim të Almës, ai dhe vëllezërit 

e tij filluan të predikonin ungjillin mes këtyre njerëzve. 

Lexoni tek Alma 32:1–3 dhe gjeni se cili grup i zorami-

tëve shfaqi interes për mesazhin e misionarëve.

Lexoni tek Alma 32:4–6 dhe përcaktoni se si qenë 

efektet e varfërisë së tyre një bekim.

Një parim i ilustruar në këto vargje është: Përulësia na 
përgatit për të marrë fjalën e Perëndisë. Shkruani 

ji mirënjohës në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve 

të shenjta nën kreun “Si ta marrësh e ta forcosh një 

dëshmi”.

 2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani përse mendoni se përulësia është thelbësore për 

marrjen dhe forcimin e një dëshmie.

Lexoni tek Alma 32:13–16, duke kërkuar mënyra të 

ndryshme se si njerëzit mund të bëhen të përulur. Në 

bazë të asaj që dha mësim Alma, a do të parapëlqenit 

të zgjidhnit të jeni të përulur apo që të jeni të detyruar 

të jeni të përulur? Përse?

Merrni parasysh çfarë do të thotë të përuleni “për 

shkak të fjalës” (Alma 32:14). Si mund të zbatohet kjo 

tek qëndrimi juaj kundrejt aktivitetit në Kishës, semi-

narit apo mbrëmjes familjare të shtëpisë?

Zgjidhni të jeni të përulur duke vënë në praktikë ndonjë 

nxitje që keni marrë lidhur me përulësinë tuaj vetjake.

Alma 32:17–43
Alma i mëson zoramitët se si ta shtojnë besimin e tyre
Ndërkohë që u jepte mësim zoramitëve, Alma dalloi 

një ide të rreme që e kishin shumë njerëz rreth marrjes 

së një dëshmie. Lexoni tek Alma 32:17–18 dhe përcak-

tojeni këtë ide të rreme.

Merrni parasysh për një çast se si mund të jetë pen-

gesë pritja e një e shenje për formimin e besimit dhe 

të dëshmisë. (Ju mund të dëshironi të shkruani DeB 

63:9–11 në anë të shkrimeve tuaja të shenjta ngjitur me 

Almën 32:17–18 dhe ta lexoni atë për më shumë ide.)

Lexoni tek Alma 32:21, një fragment zotërimi i shkrimit 

të shenjtë, dhe kërkoni përkufizimin e Almës për atë 

që besimi është dhe për atë që nuk është. (Ju mund të 

dëshironi ta shenjoni atë në një mënyrë të dallueshme, 

me qëllim që të mund ta gjeni ku është në të ardhmen.)

Lexoni Almën 32:22. Përsiatni se çfarë mund të bëni për 

të zhvilluar besim dhe dëshmi vetjake më të madhe.

Shtoni shprehjet kujto mëshirën e Perëndisë dhe zgjidh të 

besosh te lista “Si ta marrësh e ta forcosh një dëshmi” 

në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

Alma u mësoi zoramitëve se si mund të fillonin të 

besonin te fjala e Perëndisë duke bërë një eksperiment. 

Mendoni për disa eksperimente që keni kryer në orët 

mësimore të kimisë apo të shkencave të tjera, dhe 

hapat që ndoqët. Vini në dukje se eksperimentet duan 

veprim nga ana e punonjësit shkencor. Po njësoj, pro-

cesi i marrjes apo i forcimit të dëshmisë kërkon veprim 

nga ana juaj. Lexoni tek Alma 32:27 dhe kërkoni eks-

perimentin që Alma i ftoi zoramitët të provonin.

Mund të jetë e dobishme të dini se fjala aftësitë do të 

thotë fuqitë ose mundësitë me të cilat bekohemi për ta 

njohur dhe kuptuar botën përreth nesh. Ato përfshijnë 

gjëra të tilla si shqisat tona të të dëgjuarit, të parit dhe 

të prekurit; të menduarit logjik dhe kujtesës.
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Shtoni shprehjen eksperimento (ose vepro) mbi fjalën te 

lista “Si ta marrësh e ta forcosh një dëshmi” në ditarin 

tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

Teksa lexoni Almën 32:28, mund të doni të shenjoni në 

shkrimet tuaja të shenjta shprehje të tilla si “të fillojë të 

fryhet”, “të zmadhojë shpirtin tim”, “të ndriçojë kup-

timin tim” dhe “e këndshme për mua”. Plaku Brus R. 

Mek- Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, na 

mësoi se si rritet besimi ynë:

“Ne rritemi në besim; ne shkojmë hap pas 

hapi nga një shkallë më e ulët drejt një 

shkalle më të lartë. Ne i shtojmë hir hirit 

derisa në fund arrijmë në një gjendje ku e 

kemi përsosur besimin tonë, së paku për 

aq sa mundet pjesa më e madhe e njerëz-

ve të drejtë, të vdekshëm dhe ne atëherë jemi në 

gjendje të vazhdojmë në përjetësi në përparim të 

përjetshëm. . . .

Punoni me projektet që keni përpara, dhe, kur të keni 

hedhur një hap drejt të fituarit të besimit, ai do t’ju japë 

sigurinë në shpirtin tuaj se mund të shkoni përpara 

dhe të hidhni hapin tjetër dhe hap pas hapi fuqia apo 

ndikimi juaj do të rritet” (Lord, Increase Our Faith, Brig-

ham Young University Speeches of the Year [31 tetor 

1967], f. 9, 11).

 3. Pas leximit të Almës 32:28, plotësoni një ose më shu-
më prej detyrave vijuese në ditarin tuaj të studimit të 

shkrimeve të shenjta:
 a. Çfarë veprimesh duhet të bëjmë ose të mos bëjmë ndërkohë 
që kryejmë këtë eksperiment mbi fjalën? (Një listë me disa për-
gjigje të mundshme përfshihet në fund të mësimit.) 
 b. Si mendoni ju, çfarë do të thotë të “bëni vend që [fjala e Pe-
rëndisë] të mund të mbillet në zemrën tuaj?
 c. Kur e keni ndier fjalën e Perëndisë ta zmadhojë shpirtin tuaj 
dhe ta ndriçojë kuptimin tuaj? Përshkruani me vetë fjalët tuaja 
se si u ndiet.

Lexoni tek Alma 32:29–34 dhe shenjoni fjalët ose 

shprehjet që përshkruajnë se çfarë do të mësojë një 

njeri rreth fjalës së Perëndisë ndërsa ai ose ajo kryen 

eksperimentin. Fjala ushqejmë do të thotë të japim 

ushqim, ta mbajmë ose të kujdesemi.

Alma 32:28Alma 32:30Alma 32:30–34

Mendoni për një çast se si procesi për ta ndihmuar një 

pemë të rritet, ngjason me të ndihmuarit e dëshmisë 

suaj që të rritet. Merrni parasysh edhe arsyen përse 

besimi dhe dëshmia e dikujt nuk është e përsosur pas 

kryerjes së eksperimentit me fjalën e Perëndisë. Çfarë 

mendoni ju se është e nevojshme të bëhet më shumë 

për të marrë një dëshmi të përhershme të ungjillit?

Lexoni tek Alma 32:35–40, duke kërkuar me kujdes atë 

që Alma tha se duhet të bëjmë për ta përfunduar eks-

perimentin. Përsiatni se çfarë duhet të bëni për pemën, 

apo dëshminë tuaj, që ajo të rritet. Çfarë do të ndodhë 

nëse nuk ia dilni t’i bëni këto gjëra?

Mbyllini shkrimet tuaja të shenjta dhe shihni se sa prej 

pyetjeve vijuese mund t’ju përgjigjeni:

• Çfarë duhet të bëjmë që besimi ynë te fjala e Perën-

disë të bëhet një pemë që jep fryt?

• Si mendoni ju, çfarë përfaqëson fryti?

• Çfarë ndodh kur e lëmë pas dore një pemë ose nuk 

arrijmë ta ushqejmë atë?

• Si mendoni që kjo është e ngjashme me atë që 

ndodh kur e lëmë pas dore ose nuk arrijmë ta 

ushqejmë një dëshmi?

Nëse nevojitet, hapni shkrimet tuaja të shenjta dhe 

rishikoni Almën 32:35–40 për t’ju ndihmuar t’u përgji-

gjeni pyetjeve. Shtoni shprehjen ushqeje me zell te lista 

juaj “Si ta merrni dhe ta forconi një dëshmi” në ditarin 

tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

Përmblidheni me një fjali atë që mësuat nga Alma 32 

rreth asaj që kërkohet për ta marrë ose forcuar një 

dëshmi, dhe shkruajeni këtë parim në shkrimet tuaja 

të shenjta pranë Almës 32:37–43.

Ju mund të keni shkruar diçka si: Nëse e ushqejmë 
me zell në zemrat tona besimin tonë në fjalën e 
Perëndisë, besimi ynë dhe dëshmia jonë për Jezu 
Krishtin dhe ungjillin e Tij do të rriten.

Lexoni tek Alma 32:41–43 duke kërkuar mënyrën si 

e përshkroi Alma frytin që u vjen atyre që i ushqejnë 

me besnikëri dëshmitë e tyre. Alma 32:42 përmend 

zellin dhe durimin. Përse mendoni se kërkohet zell dhe 

durim që pema – ose dëshmia juaj – të rritet?

Alma 32:37.
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 4. Përgjigjiuni njërës ose të dyja pyetjeve në ditarin tuaj 
të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Çfarë rezultatesh keni parë në jetën tuaj teksa keni ndjekur 
eksperimentin që Alma përshkroi tek Alma 32?
 b. Si do ta zbatoni në jetën tuaj eksperimentin që Alma për-
shkroi tek Alma 32?

Zotërim i Shkrimit të Shenjtë – Alma 
32:21

 5. Lexojeni përsëri Almën 32:21. Përpiquni ta mësoni 
përmendsh këtë varg dhe më pas ia thoni përmendsh një 

miku apo pjesëtari të familjes. Shkruani disa fjali në ditarin tuaj 
të studimit të shkrimeve të shenjta duke shpjeguar se çfarë ju 
mëson ky varg për besimin.

Përgjigje të mundshme për detyrën 3a: a) bëni vend 

për fjalën (ose farën) që të mbillet në zemrën tuaj, 

b) mos e shkulni farën nëpërmjet mosbesimit juaj dhe 

c) dalloni rritjen e farës.

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 32 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 19: DITA 1

Alma 33–35
Hyrje
Duke përdorur mësime që gjenden në shkrimet e 

shenjta, Alma ndihmoi shumë zoramitë të kuptonin se 

mund ta adhuronin Perëndinë pavarësisht nga rretha-

nat e tyre. Ai i nxiti ata të shihnin te Jezu Krishti dhe të 

Alma 32:41–42

besonin në fuqinë e Shlyerjes së Tij. Amuleku i pohoi 

mësimet e Almës dhe shpalli dëshminë e tij vetjake për 

Jezu Krishtin. Amuleku theksoi se njerëzimi mund të 

shpëtohet vetëm nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krish-

tit. Ai premtoi se individët mund t’i marrin të gjitha 

bekimet e Shlyerjes së Jezu Krishtit, ndërsa ushtrojnë 

besim deri në pendim. Shumë zoramitë ia vunë veshin 

paralajmërimit të Amulekut, u penduan dhe u bashku-

an përsëri me nefitët.

Alma 33:1–10
Alma i mëson një grupi zoramitësh se ata mund ta 
adhurojnë Perëndinë jashtë sinagogave të tyre
Kujtoni se, siç shënohet tek Alma 32, Alma u mësoi zo-

ramitëve rreth nevojës për ta mbjellë fjalën e Perëndisë 

në zemrat e tyre dhe për të ushtruar besim në fjalën e 

Perëndisë. Lexoni tek Alma 33:1 dhe përcaktoni pyetjet 

që zoramitët kishin rreth asaj që u kishte mësuar Alma.

 1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani si do t’i përgjigjeshit pyetjes së zoramitëve rreth 

mënyrës si duhej të fillonin ata ta ushtronin besimin e tyre. Pas-
taj, teksa studioni Almën 33–34, krahasojeni përgjigjen tuaj me 
atë që Alma dhe Amuleku u mësuan zoramitëve.

Kur Alma filloi t’u përgjigjej pyetjeve të zoramitëve, 

ai korrigjoi një ide të rreme rreth adhurimit që po i 

pengonte ata për ta ushtruar plotësisht besimin e tyre. 

Lexoni tek Alma 33:2 dhe përcaktojeni këtë ide të 

rreme. Kujtoni se zoramitët nuk i lejonin njerëzit më të 

varfër që të hynin në sinagogat e tyre për të adhuruar 

(shih Alma 32:1–3). Sipas Almës 33:2, çfarë u tha Alma 

njerëzve se duhej të bënin për të gjetur përgjigje që ta 

korrigjonin këtë ide të rreme?

Për t’i korrigjuar idetë e rreme të zoramitëve rreth 

adhurimit të Perëndisë, Alma citoi shkrime të shenj-

ta, të shkruara nga një profet i quajtur Zenos. Zenosi 

i kishte dhënë mësim popullit të Izraelit në kohët e 

Dhiatës së Vjetër, por profecitë e tij shënohen vetëm 

në Librin e Mormonit. Lexoni tek Alma 33:3 dhe gjeni 

fjalën që përdori Alma për ta përshkruar adhurimin.

Merreni parasysh ta shkruani parimin vijues në shkri-

met tuaja të shenjta pranë Almës 33:13 ose në ditarin 

tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta: Ne mund 
ta adhurojmë Perëndinë vazhdimisht nëpërmjet 
lutjes.

Lexoni tek Alma 33:4–11 dhe shenjoni secilën prej 

rrethanave në të cilat u lut Zenosi. Çfarë bëri Zoti çdo 

herë që u lut Zenosi? Për t’ju ndihmuar që t’i përqasni 

këto vargje me jetën tuaj, vizatoni një vijë që përkon 

me rrethanat në të cilat u lut Zenosi me rrethanat e 

mundshme, të ngjashme në vetë jetën tuaj. (Zgjidhni 

situatat që kanë të bëjnë më tepër me jetën tuaj. Nuk 

ka përgjigje të drejta apo të gabuara në këtë ushtrim.)
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Rrethanat e Zenosit Rrethanat Tuaja

Në vendin e shkretë Në punë

Në lidhje me armiqtë e tij Në kishë

Në arën e tij Lutja familjare

Në shtëpinë e tij Kur nuk dini se çfarë të bëni ose 
jeni të frikësuar

Në dhomëzën e tij Kur ndiheni vetëm

Në kuvendet e Zotit Lutja vetjake

Kur ai u dëbua dhe u 
përbuz

Në të gjitha rrethanat tuaja të 
vështira

Në të gjitha pikëllimet 
e tij

Kur keni probleme me miqtë

 2. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Si mund ta bekojë lutja jetën tuaj 

në të gjitha këto rrethana? Shkruani një synim vetjak për mëny-
rën se si mund të luteni më shpesh.

Merrni parasysh shprehjet tek Alma 33:4–5, 8–9 që 

përmendin mëshirën e Perëndisë dhe përsiatni se si të 

luturit më shpesh mund t’ju ndihmojë të ndieni mëshi-

rën dhe dashurinë e Perëndisë. Jini në kërkim të arsyes 

përse kjo mëshirë është e mundur, teksa vazhdoni të 

studioni Almën 33.

Alma 33:11–23
Alma u mëson zoramitëve të fillojnë të besojnë në 
Jezu Krishtin
Një arsye përse disa zoramitë po mundoheshin të 

dinin se si të adhuronin Perëndinë, ishte ngaqë nuk e 

dinin se besimi i tyre duhej të ishte në Jezu Krishtin. 

Ata nuk e kuptonin apo nuk besonin te roli i Tij në 

planin e shpëtimit (shih Alma 33:14). Lexoni tek Alma 

33:12–16, në të cilën Alma diskutoi për mësimet e 

Zenosit dhe më pas paraqiti fjalët e Zenokut, një profet 

tjetër i Dhiatës së Vjetër. Kërkoni bekimet që Alma për-

caktoi se na vijnë për shkak të Jezu Krishtit. Ju mund 

të doni ta shenjoni shprehjen “për shkak të Birit tënd” 

çdo herë që ajo shfaqet. Nga këto vargje ne mësojmë 

këtë të vërtetë: Ne marrim mëshirën e Atit Qiellor, 
duke përfshirë falje për mëkatet tona, për shkak të 
Shlyerjes së Jezu Krishtit. Përsiatini mëshirat që Ati 

Qiellor ka dhënë mbi ju, duke përfshirë aftësinë për t’u 

penduar e për t’u falur për mëkatet tuaja, për shkak të 

Shlyerjes së Shpëtimtarit.

Përveç se u kujtoi zoramitëve mësimet e Zenosit dhe të 

Zenokut, Alma gjithashtu u kujtoi atyre për një kohë 

kur Moisiu dha mësim për Shlyerjen e Shpëtimtarit. 

Kur Moisiu dhe fëmijët e Izraelit ishin në shkretëtirë, 

njerëzit u kafshuan nga gjarpërinj helmues. Zoti i tha 

Moisiut të bënte një gjarpër prej bronzi, ta ngjiste te 

një shtyllë dhe t’i urdhëronte izraelitët që ishin kafshu-

ar, që të shikonin tek ai. Gjarpri prej bronzi mbi shtyllë 

ishte një “simbol” ose një model i Jezu Krishtit në kryq 

(shih Alma 33:19).

Lexoni tek Alma 33:19–20 dhe përcaktoni se çfarë u 

ndodhi izraelitëve që zgjodhën të shikonin te gjarpri 

prej bronzi kur u kafshuan, dhe çfarë u ndodhi atyre që 

zgjodhën të mos shikonin.

Përsiatni përgjigje për 

pyetjet që vijojnë: Çfarë 

na mëson tregimi i 

izraelitëve dhe i gjarprit 

prej bronzi rreth asaj që 

duhet të bëjmë për t’u 

shëruar shpirtërisht? 

Çfarë mund të bëni për 

të shikuar te Shpëtim-

tari, me qëllim që Ai 

të mund t’ju ndihmojë 

shpirtërisht?
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 3. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Cilat janë disa mënyra të caktuara 

se si mund të shikoni te Jezu Krishti në jetën tuaj të përditshme?

Lexoni tek Alma 33:22–23 dhe shenjoni atë që kemi 

nevojë të besojmë rreth Jezu Krishtit, në mënyrë që të 

ushtrojmë besim tek Ai.

Alma 34:1–14
Amuleku i mëson zoramitët rreth Shlyerjes së Jezu Krishtit
Dëshmia e Amulekut te zoramitët, siç shënohet tek 

Alma 34, i dha një dëshmim të dytë dëshmisë së Almës 

për Jezu Krishtin. Lexoni një pjesë të dëshmisë së 

Amulekut, që gjendet tek Alma 34:8–9, dhe merrni pa-

rasysh shenjimin e asaj që Amuleku dha mësim rreth 

nevojës për Shlyerjen e Jezu Krishtit. Përsiatni këtë 

pyetje: Si do të ishte jeta ime nëse Jezu Krishti nuk do 

të kishte ardhur dhe nuk do ta kishte përmbushur rolin 

e Tij të veçantë?

Lexoni tek Alma 34:10–14 dhe përcaktoni shprehjet që 

përfshijnë fjalët i pafundëm dhe i përjetshëm. Shkruajeni 

të vërtetën e mëposhtme në shkrimet tuaja shenjta 

ose në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenj-

ta: Shlyerja e pafundme dhe e përjetshme e Jezu 
Krishtit siguron shpëtim për gjithë njerëzimin.

Për të na ndihmuar të kuptojmë se si është Shlyerja e 

pafundme dhe e përjetshme, Peshkopi Riçard C. Exhli, 

i Peshkopatës Kryesuese, na mësoi: “Kur flitet për 

Shlyerjen e Krishtit, më pëlqen përkufizimi i fjalorit për 

fjalëte pafundme dhe e përjetshme, sepse unë besoj se 

ato e shpjegojnë saktësisht atë që Perëndia synonte.  

E pafundme: ‘Të mospasurit as kufij as caqe’. Dhe 

përkufizimi i fjalës e përjetshme: ‘Të qenit pa fillim apo 

fund’ (The American Heritage Dictionary of the English 

Language, bot. i 4- t [2000], “infinite”, “eternal”, f. 

898, 611)” (“For Thy Good”, Ensign, maj 2002, f. 66).

 4. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Në çfarë mënyrash mund të jetë Shlyerja e Jezu Krishtit e pa-
fundme dhe e përjetshme?
 b. Si e shton vlerësimin tuaj për Shpëtimtarit dijenia se Shlyerja 
është e pafundme dhe e përjetshme? Si e rrit kjo besimin tuaj 
tek Ai?

Alma 34:15–41
Amuleku jep mësim se si të merren bekimet e Shlyerjes
Lexoni tek Alma 34:15–17 për të parë atë që u mësoi 

Amuleku zoramitëve se duhej të bënin, për të marrë 

bekimet që Shpëtimtari dëshiron të na japë nëpërmjet 

Shlyerjes së Tij. Shkruajeni të vërtetën e mëposhtme në 

shkrimet tuaja shenjta ose në ditarin tuaj të studimit 

të shkrimeve të shenjta: Me qëllim që t’i marrim 
bekimet e plota të Shlyerjes, ne duhet të ushtrojmë 
besim deri në pendim.

Lexoni thënien e mëposhtme nga Presidenti Diter F. 

Uhtdorf, i Presidencës së Parë:

“Ne kemi nevojë për një besim të fortë në 

Krishtin që të jemi në gjendje të pendo-

hemi. . . . Nëse besojmë se Perëndia i di të 

gjitha gjërat, është i dashur dhe është i 

mëshirshëm, ne do të jemi vërtet në 

gjendje ta vendosim të patundur besimin 

tonë tek Ai për shpëtimin tonë. Besimi në Krishtin do 

t’i ndryshojë mendimet, bindjet dhe sjelljet tona, që 

nuk janë në harmoni me vullnetin e Perëndisë.

Pendimi i vërtetë na rikthen të bëjmë atë që është e 

drejtë. . . . Pendimi do të thotë një ndryshim i mendjes 

dhe i zemrës – ne ndalemi së bëri gjëra që janë të ga-

buara dhe fillojmë të bëjmë gjëra që janë të drejta. Kjo 

sjell një qëndrim të ri ndaj Perëndisë, vetes dhe ndaj 

jetës në përgjithësi” (“Pikë Kthimi të Sigurt”, Ensign 

ose Liahona, maj 2007, f. 100).

 5. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Si e ushtrojmë besimin te Jezu 

Krishti ndërsa pendohemi?

Lexoni tek Alma 34:17–27 dhe kërkoni atë që Amuleku 

na mësoi për kohën kur duhet të lutemi dhe se për çfa-

rë duhet të lutemi. Si mendoni se i ndihmoi kjo këshi-

llë zoramitët, të cilët mendonin se mund të adhuronin 

vetëm një herë në javë? Zgjidhni një varg që mendoni 

se mund t’ju ndihmojë në mënyrë të veçantë. Mendoni 

rreth mënyrës si mund ta ndiqni këshillën rreth lutjes 

në këtë varg gjatë javës së ardhshme.

Amuleku na mësoi se duhet të jemi të gatshëm për t’i 

pranuar bekimet e Shlyerjes së Shpëtimtarit me anë të 

pendimit për mëkatet tona tani, në vend që të presim 

për t’u penduar më vonë. Lexoni tek Alma 34:30–35 

dhe nënvizoni fjalët ose shprehjet që përcaktojnë përse 

nuk duhet ta shtyjmë pendimin tonë. Te vargu 31, 

kërkoni bekimin që Amuleku tha se do t’u vijë atyre që 

zgjedhin të pendohen tani. Shqyrtojeni me kujdes var-

gun 32 dhe pastaj merrni parasysh: Si mund ta ndikojë 

ky varg mënyrën si e jetoj çdo ditë?

Shqyrtoni Almën 34:33 dhe merrni parasysh atë që tha 

Presidenti Jozef Filding Smith: “Shtyrja, siç mund të 

zbatohet për parimet e ungjillit, është vjedhësi i jetës 

së përjetshme, e cila është jeta në praninë e Atit dhe të 

Birit. Ka shumë midis nesh, madje anëtarë të Kishës, 

që ndiejnë se nuk ka nevojë të nxitohen për t’i zbatuar 

parimet e ungjillit dhe për t’i mbajtur urdhërimet” (në 

Conference Report, prill 1969, f. 121).
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Alma 35
Zoramitët e penduar banojnë mes të drejtëve
Shumë zoramitë ia vunë veshin paralajmërimit të 

Amulekut për të mos e shtyrë pendimin e tyre e u 

penduan dhe e ndryshuan jetën e tyre. Sundimtarët 

e zoramitëve i dëbuan ata nga vendi i tyre dhe këta 

njerëz erdhën në tokën e Jershonit, ku u mirëpritën 

nga populli i Amonit – të quajtur edhe anti- nefi- lehitët 

(shih Alma 35:6–7). Zoramitët dhe lamanitët e ligj u 

zemëruan që populli i Amonit i kishte pranuar zorami-

tët e penduar dhe filluan të bënin përgatitje për luftë 

kundër nefitëve (shih Alma 35:8–11).

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 33–35 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 19: DITA 2

Alma 36
Hyrje
Pasi Alma u kthye nga misioni i tij te zoramitët, ai i 

mblodhi së bashku tre bijtë e tij dhe i dha këshillë më 

vete secilit prej tyre (shih Alma 35:16). Këshilla e tij për 

Helamanin është shënuar tekAlma 36–37, këshilla e tij 

për Shiblonin është shënuar tek Alma 38 dhe këshilla 

e tij për Koriantonin është shënuar tek Alma 39–42. 

Alma i dëshmoi Helamanit se Perëndia do t’i çlirojë ata 

që e vendosin mirëbesimin e tyre tek Ai. Për ta ilustruar 

këtë të vërtetë, Alma përshkroi se si ishte çliruar nga 

dhembja e mëkateve të tij shumë vite më parë. Pasi i 

bëri thirrje emrit të Jezu Krishtit, ai ishte lindur nga Pe-

rëndia dhe ishte mbushur me gëzim. Më pas ai kishte 

punuar për t’i sjellë të tjerët te Jezu Krishti.

Alma 36:1–5
Alma e mëson birin e tij, Helamanin, rreth fuqisë së 
Perëndisë për të na përkrahur në sprovat tona
Përsiatni se si dëshmia ose një mësim i veçantë i një 

anëtari të familjes, miku apo udhëheqësi të Kishës e 

ka bekuar jetën tuaj.

Lexoni tek Alma 36:1–5 dhe përfytyrojeni veten në 

vendin e Helamanit teksa dëgjonte dëshminë e të atit. 

Çfarë dëshironte Alma që Helamani të kujtonte? (Shih 

vargun 2.) Çfarë dëshironte Alma që Helamani të më-

sonte prej tij? (Shih vargun 3.)

Shkruajeni parimin vijues në shkrimet tuaja të shenjta 

në anë të Almës 36:3: Kur e vëmë mirëbesimin tonë 
te Perëndia, Ai do të na përkrahë gjatë të gjitha 
sprovave dhe pikëllimeve tona. Mendoni për një 

kohë kur patët një sprovë në jetën tuaj. Në hapësirën 

e dhënë, shkruani disa mënyra në të cilat Perëndia ju 

ndihmoi e ju përkrahu gjatë asaj kohe.   

  

 

Alma 36:6–22
Alma përshkruan rebelimin e tij dhe shpjegon se si e  
mori faljen
Alma ia përshkroi birit të tij, Helamanit, si e kishte 

çliruar Perëndia atë nga dhembja e mëkateve të tij. 

Lexoni tek Alma 36:6–10 dhe shqyrtoni atë që i ndodhi 

Almës në rininë e tij, teksa shkonte andej- këtej me 

bijtë e Mosias duke kërkuar ta shkatërronte Kishën.

Në Librin e Mormonit ka tre tregime të engjëllit duke 

vizituar Almën dhe bijtë e Mosias. Alma 36 përmban 

tregimin më të hollësishëm të asaj që përjetoi Alma 

gjatë tri ditëve e netëve kur nuk qe në gjendje të 

lëvizte apo të fliste. (Për t’i lexuar tregimet e tjera, shih 

Mosia 27 dhe Alma 38.) Lexoni tek Alma 36:11–16 

dhe shenjoni fjalë e shprehje që Alma i përdori për të 

përshkruar frikën ose dhembjen që përjetoi pasi u shfaq 

engjëlli.

Presidenti Bojd K. Paker, i Kuromit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, na ndihmoi ta kuptojmë çfarë duan të tho-

në fjalët tortur[uar] dhe ngacmuar :

“I torturuar do të thotë ‘i munduar me 

mjete torture’. Në lashtësi një rrotë torture 

ishte një strukturë mbi të cilën viktima 

shtrihej me secilin kyç të duarve dhe të 

këmbëve të lidhur te rrota, e cila më pas 

mund të rrotullohej për të shkaktuar 

dhembje të padurueshme.

Një lesë është një strukturë me maja përgjatë saj. Kur 

tërhiqet nëpër tokë, ajo e ngacmon dhe e copëton to-

kën. Shkrimet e shenjta shpesh flasin për shpirtra dhe 

mendje që ‘ngacm[ohen]’ nga faji” (“The Touch of the 

Master’s Hand”, Ensign, maj 2001, f. 23).
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 1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani përse mendoni ju që Alma përdori fjalë kaq të 

forta për të përshkruar se si u ndje. Shkruani edhe si i përshkruaj-
në këto fjalë fajin dhe dhembjen e një njeriu që ka mëkatuar e 
nuk është penduar.

Ju mund të dëshironi ta shkruani të vërtetën vijuese 

në shkrimet tuaja të shenjta pranë Almës 36:11–16: 

Mëkati mund të çojë në dhembje dhe keqardhje.

Lexoni tek Alma 36:17–18 dhe kërkoni se për çfarë u 

kujtua Alma se profetizoi i ati. Vini re atë që bëri Alma 

kur u kujtua se çfarë i kishte mësuar i ati.

Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, dha këndvështrimin e mëposhtëm për për-

vojën e Almës: “Alma ishte prekur nga mësimi i atit të 

tij, por është veçanërisht e rëndësishme që profecia që 

ai kujtoi, ishte një profeci lidhur me ‘ardhjen e një Jezu 

Krishti, një Biri të Perëndisë, për të shlyer për mëka-

tet e botës’. (Alma 36:17). Ai është emri dhe ai është 

mesazhi që çdo njeri duhet të dëgjojë. Alma e dëgjoi 

dhe thirri nga ankthi i një ferri që vazhdonte të digjej 

dhe një ndërgjegjeje që nuk do të shërohej. ‘O Jezus, 

ti Biri i Perëndisë, ki mëshirë mbi mua’. (Alma 36:18). 

. . . Çfarëdo lutjesh të tjera ofrojmë, çfarëdo nevojash 

të tjera kemi, të gjitha në njëfarë mënyre varen nga ai 

përgjërim: ‘O Jezus, ti Biri i Perëndisë, ki mëshirë mbi 

mua’. Ai është i përgatitur për ta dhënë atë mëshirë. 

Ai pagoi me vetë jetën e tij me qëllim që ta japë atë” 

(However Long and Hard the Road [1985], f. 85).

 2. Mendoni për një kohë në të kaluarën ku jeni lutur për 
të marrë bekimet e Shlyerjes së Jezu Krishtit, duke për-

fshirë bekimin e faljes për një mëkat. Në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta, shkruani përse mendoni se është e rën-
dësishme t’ia kërkoni Zotit bekimet e Shlyerjes në jetën tuaj.

 3. Lexoni tek Alma 36:19–22 dhe shenjoni fjalë e 
shprehje që përshkruajnë se si ndryshoi Alma pasi u lut 

për mëshirë. Shkruani disa nga këto fjalë e shprehje në ditarin 
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta dhe shpjegoni atë që ato 
ju mësojnë rreth fuqisë së Shlyerjes së Shpëtimtarit.
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Nga këto shkrime të shenjta ne mësojmë këtë parim: 

Në qoftë se ushtrojmë besim në Shlyerjen e Jezu 
Krishtit, atëherë Ai do të na çlirojë nga dhembja e 
mëkateve tona dhe do të na mbushë me gëzim. Për-

siatni se çfarë mund të bëni për të ushtruar më shumë 

besim në Jezu Krishtin, me qëllim që, njësoj si Alma, 

të mund të çliroheni nga ndjenjat e dhembjes ose të 

brejtjes së ndërgjegjes për mëkatet tuaja.

Lexojeni situatën e mëposhtme dhe merrni parasysh 

se si mund të reagonit: Një mik që është duke lexuar 

Librin e Mormonit, ju kërkon ndihmë për të kuptuar 

fjalët e Almës tek Alma 36:19. Miku juaj pyet: “Nëse 

unë mund t’i kujtoj mëkatet e mia dhe ende më vjen 

keq për to, a do të thotë kjo që nuk jam falur?”

Lexoni shpjegimin e mëposhtëm nga Presidenti 

Diter F. Uhtdorf, i Presidencës së Parë, dhe nënvizoni 

çdo shprehje që besoni se do të ishte e dobishme për 

mikun tuaj:

“Satani do të përpiqet të na bëjë të besojmë se mëka-

tet tona nuk na falen ngaqë ne mund t’i kujtojmë ato. 

Satani është një gënjeshtar; ai përpiqet të na errësojë 

shikimin tonë dhe të na largojë nga shtegu i pendimit 

dhe i faljes. Perëndia nuk na premtoi se ne nuk do t’i 

kujtonim mëkatet tona. Të kujtuarit do të na ndihmo-

jë ta shmangim bërjen përsëri të të njëjtave gabime. 

Por nëse qëndrojmë të vërtetë dhe besnikë, kujtimi i 

mëkateve tona do të zbutet me kalimin e kohës. Kjo do 

të jetë pjesë e procesit të nevojshëm të shërimit dhe të 

shenjtërimit. Alma dëshmoi se, pasi ai iu lut Jezusit për 

mëshirë, ai akoma mund t’i kujtonte mëkatet e tij, por 

kujtesa e mëkateve të tij nuk e shqetësoi dhe torturoi më 

atë,  ngaqë e dinte se ishte falur (shih Alma 36:17–19).

Është përgjegjësia jonë t’i shmangemi gjithçkaje që do 

të rikthente kujtime të shkuara mëkatare. Kur vazh-

dojmë të kemi një ‘zemër të thyer dhe [një] shpirt të 

penduar’ (3 Nefi 12:19), ne mund të kemi besim se 

Perëndia nuk do t’i ‘kujtoj[ë] më [mëkatet tona]’ [DeB 

58:42]” (“Pikë Kthimi të Sigurt”, Ensign ose Liahona, 

maj 2007, f. 101).

Është gjithashtu e rëndësishme të vihet re se Alma 

nuk tha që nuk i kujtonte më mëkatet e tij, por që nuk 

kujtonte më dhembjen e mëkateve të tij dhe ai nuk 

ishte më “i ngacmuar” nga kujtimi i tyre (Alma 36:19). 

Pendimi i vërtetë do të bëjë që dhembja dhe faji i më-

katit të fshihen (shih Enos 1:6–8).

 4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
i shkruani një përgjigje mikut të përmendur më sipër dhe 

përdorni idetë që morët nga shpjegimi i Presidentit Uhtdorf. Për-
fshini në përgjigjen tuaj përse mendoni se është një bekim që ne 
i kujtojmë ende mëkatet tona, edhe pse mund të mos jemi më të 
“ngacmuar nga kujtimi i mëkateve [tona]” (Alma 36:19) pas pen-
dimit tonë.

Alma 36:23–30
Alma shpjegon përse ai punon vazhdimisht për t’i sjellë të 
tjerët në pendim
Si ndiheni kur ndani ushqime të shijshme me një mik? 

Kur merrni një lajm entuziazmues, cila është gjëja 

e parë që doni të bëni? Pse mendoni se shumica e 

njerëzve kanë një dëshirë thuajse të menjëhershme për 

t’ia treguar dikujt tjetër atë që kanë dëgjuar? Lexoni 

tek Alma 36:23–24 dhe kërkoni mënyrën se si ndjenjat 

e përshkruara në këto pyetje lidhen me përvojën e Al-

mës pas kthimit të tij në besim. Çfarë dëshironte Alma 

që të përjetonin njerëzit e tjerë?

Lexoni tek Alma 36:25–26 dhe përcaktoni se si për-

pjekjet e Almës për t’u mësuar ungjillin ndikuan tek ai 

dhe të tjerët. Plotësojeni parimin vijues, duke u bazuar 

tek ajo që keni mësuar rreth ndarjes së ungjillit nga 

këto vargje: Ndërsa e ndajmë ungjillin me të tjerët, 
ne marrim   

 .
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 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në 
 ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 36 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

 5. Shkruajeni pohimin tuaj të plotësuar të parimit në 
 ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta dhe shpje-

goni përse besoni se ky parim është i vërtetë. Si pjesë të shpjegi-
mit tuaj, mund të doni të përfshini përvoja që keni pasur lidhur 
me të ndierin e gëzimit nga ndarja e ungjillit me të tjerët.

Mendoni për dikë që e njihni – një mik, pjesëtar të 

familjes ose anëtar të lagjes apo degës – që mund të 

përfitojë nga dëshmia juaj për Shpëtimtarin dhe un-

gjillin e Tij të rivendosur. Përsiatni se si mund t’ia jepni 

këtij njeriu dëshminë tuaj lidhur me mënyrën se si Jezu 

Krishti është në gjendje të na çlirojë nga dhembja dhe 

të na mbushë me gëzim. Ju mund të merrni parasysh 

t’i shkruani një letër apo një mesazh elektronik këtij 

njeriu, ose mund të doni të shkruani disa shënime për 

t’u përgatitur për një kohë të posaçme kur do të flisni 

me këtë njeri.
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NJËSIA 19: DITA 3

Alma 37
Hyrje
Siç shënohet tek Alma 37, Alma e vazhdoi këshillën e 

tij për birin e tij, Helamanin, dhe i dha atij përgjegjësi 

për analet e shenjta. Ai e kujtoi Helamanin se shkrimet 

e shenjta tashmë kishin qenë mjetet për t’i sjellë mijëra 

lamanitë te Zoti dhe ai profetizoi se Zoti kishte qëllime 

të tjera të mëdha për analet në të ardhmen. Alma e 

udhëzoi të birin për atë që duhej t’u mësonte njerëzve 

dhe i mësoi Helamanit rëndësinë e të parit tek fjalët e 

Jezu Krishtit për udhërrëfim, duke i krahasuar fjalët e 

Shpëtimtarit me Liahonën.

Alma 37
Alma ia beson Helamanit analet, e këshillon atë të 
zbatojë urdhërimet dhe e kujton atë se si Liahona 
vepronte sipas besimit
Merrni parasysh diagramën vijuese:

Mendoni për dy ose tri gjëra të vogla që e kanë 

ndryshuar rrënjësisht botën, të tilla si llamba elektrike. 

Mendoni për disa gjëra të vogla që kanë bërë një 

ndryshim të madh për mirë në jetën tuaj. Shkruajini dy 

prej këtyre gjërave të vogla në anën e majtë të diagra-

mit të mësipërm. Në anën e djathtë, shkruani disa fjalë 

që përshkruajnë ndikimin e madh që këto gjëra të 

vogla kanë pasur në jetën tuaj.

Siç shënohet tek Alma 37, Alma po e përgatiste birin 

e tij, Helamanin, që të bëhej mbajtësi i ardhshëm i 

analeve të shenjta. Alma i mësoi Helamanit një parim 

rreth rolit të gjërave të vogla dhe të thjeshta në planin 

e Zotit. Lexoni tek Alma 37:6–7 dhe më pas plotësoni 

parimin vijues: Për t’i bërë të ndodhin qëllimet e Tij 
të përjetshme, Zoti vepron me anë të 

.

Lexoni tek Alma 37:1–7 dhe kërkoni se çfarë përshkroi 

Alma si një gjë të vogël e të thjeshtë. Kërkoni edhe tek 

Alma 37:8–10, duke parë për mënyrat në të cilat fletët 

prej tunxhi (që përmbanin shkrimet e shenjta) çuan 

në gjëra të mëdha për njerëzit e Librit të Mormonit. 

Ndërsa lexoni, shenjoni në shkrimet tuaja të shenjta 

Gjëra të vogla 
dhe të thjeshta

Çojnë në 
gjëra të 
mëdha

se cilat nga këto bekime keni marrë edhe ju nëpërmjet 

studimit tuaj vetjak të shkrimeve të shenjta.

1. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Cilat janë dy ose tri mënyra se si 

shkrimet e shenjta kanë bërë që të ndodhin gjëra të mëdha në je-
tën tuaj?

Alma 37:13–16 shënon këshillën që Alma i dha He-

lamanit ndërsa ai i ngarkoi të birit detyrën e analeve. 

Studiojini këto vargje dhe kërkoni parimet që dha 

mësim Alma. Një prej këtyre parimeve është: Nëse u 
bindemi urdhërimeve të Zotit, ne do të përparoj-
më. Përsiatni se si ka të bëjë ky parim me diagramin në 

fillim të këtij mësimi.

Siç shënohet tek Alma 37:35–47, Alma e udhëzoi He-

lamanin t’u mësonte njerëzve që ta mposhtnin ligësinë 

dhe tundimin nëpërmjet besimit në Zotin Jezu Krisht. 

Më poshtë janë dy plane mësimore që i trajtojnë këto 

mësime. Studiojeni secilin mësim dhe shkrimet e 

shenjta që e shoqërojnë atë. Pastaj përgatituni për t’ia 

mësuar një prej mësimeve një anëtari të familjes, gjithë 

familjes suaj (ndoshta si pjesë të një mësimi të mbrëm-

jes familjare), apo një miku. Mund të doni të bëni disa 

përshtatje të mësimit në varësi të kujt po i jepni mësim 

dhe vendit ku po e jepni atë. Planifikoni një orar dhe 

jepeni mësimin në ditën e caktuar. Gjithashtu, silleni 

përmbledhjen e mësimit në klasën tjetër të studimit 

tuaj në shtëpi dhe jini të përgatitur, nëse thërriteni, 

që t’ia mësoni klasës.

Mësimi 1 – Alma 37:35–37
U shpjegoni atyre që u jepni mësim, 

se është e zakonshme për ata që 

mbjellin pemë, ta lidhin një pemë të 

re te një kunj dhe më vonë ta heqin 

mbështetjen kur pema rritet. Pyetni: 

Përse mendoni se një peme do t’i 

nevojitet të ketë një kunj për 

mbështetje ndërkohë që është e re 

dhe në rritje?

Lexoni përvojën e mëposhtme nga 

jeta e Presidentit Gordon B. Hinkli:

Presidenti Gordon B. Hinkli mbolli 

një pemë të re pranë shtëpisë së tij 

pak kohë pasi u martua. I kushtoi pak 

vëmendje asaj gjatë viteve që kaluan. 

Një ditë vuri re se pema ishte shfor-

muar dhe anonte nga perëndimi, 

sepse erërat nga lindja e kishin për-

kulur ndërkohë që ajo ishte e re dhe 

e përkulshme. Ai doli jashtë dhe u 

përpoq ta shtynte drejt, por trungu 
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ishte shumë i trashë. U përpoq të përdorte një litar dhe 

pulexha për ta drejtuar, por ajo nuk do të përkulej. Më 

së fundi, mori sharrën dhe e preu degën e rëndë në 

anën perëndimore, e cila la një shenjë të shëmtuar. 

Ai më vonë tha për pemën:

“Kishte kaluar më shumë se gjysmë 

shekulli që kur e mbolla atë pemë. Bija 

ime dhe e gjithë familja e saj jetojnë 

atje tani. Të nesërmen, i hodha një sy 

përsëri pemës. Është e madhe. Forma e 

saj është më e mirë. Është një gjë me 

vlerë për shtëpinë. Por sa e rëndë ishte 

trauma e rinisë së saj dhe sa i egër traj-

timi që përdora për ta drejtuar atë.

Kur 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 vendosur atë spango 

me shumë pak përpjekje. Por nuk e bëra dhe ajo u përkul 

ndaj forcave që erdhën kundër saj” (“Bring Up a Child in 

the Way He Should Go”, Ensign, nëntor 1993, f. 59).

Vëreni dikë të lexojë këshillën e Almës për Helamanin 

tek Alma 37:35 dhe diskutoni si lidhet ky varg me për-

vojën e Presidentit Hinkli me pemën. (Alma 37:35 është 

një fragment për zotërimin e shkrimit të shenjtë. Ju 

mund të dëshironi ta shenjoni atë në një mënyrë të da-

llueshme që të mund ta gjeni ku është në të ardhmen.)

Ftojini ata, të cilëve u jepni mësim, që të thonë një pa-

rim që përmbledh Almën 37:35. (Mund të jetë diçka e 

ngjashme me sa vijon: Ne duhet të mësojmë në rini-
në tonë që të zbatojmë urdhërimet e Perëndisë.) Ju 

mund të doni të bëni një ose më tepër nga pyetjet e 

mëposhtme:

• Çfarë ndryshimi do të bënte në jetën e njerëzve nëse 

ata do të mësonin t’i zbatonin urdhërimet e Perëndi-

së kur ishin ende të rinj?

• Si ka bërë ndryshim për ju mbajtja e udhërimeve 

ndërsa jeni në rininë tuaj?

• A mund të mendoni për dikë që u bekua për gjithë 

pjesën tjetër të jetës së tij ose të saj, ngaqë kishte 

mësuar t’u bindej urdhërimeve sa ishte i/e ri/re? Si u 

bekua ky njeri?

Kërkojini dikujt të lexojë Almën 37:36–37 me zë të lartë 

e të kërkojë këshillën e posaçme që mund ta ndihmojë 

një njeri për t’i zbatuar urdhërimet. Bëni pyetje si këto 

në vijim:

• Si mund t’ju ndihmojë ndjekja e kësaj këshille çdo 

ditë, që t’i zbatoni urdhërimet?

• Në çfarë mënyrash përpiqeni ta vini Zotin të parin 

në mendimet dhe veprimet tuaja? Si mund të përmi-

rësoheni?

• Çfarë premtimesh u jepen atyre që janë plot lutje?

Jepni dëshminë tuaj rreth mënyrës se si këshillimi me 

Zotin ju ka ndihmuar që të zbatoni urdhërimet. Ftojini 

ata të cilëve po u jepni mësim, që t’i ndjekin fjalët e 

Almës mbi këshillimin me Zotin.

Mësimi 2 – Alma 37:38–45
Kërkojuni atyre të cilëve po u jepni mësim, nëse e dinë 

emrin e busullës që Zoti i dha familjes së Lehit, e cila i 

ndihmoi ata të udhëtonin për në tokën e premtuar. Pas-

taj kërkojini dikujt të lexojë Almën 37:38. Shpjegoni se 

Alma përmendi Liahonën që t’i mësonte Helamanit një 

parim të rëndësishëm rreth mënyrës se si Zoti i udhë-

zon fëmijët e Tij.

Bëjini ata të cilëve po u jepni mësim, që t’u përgjigjen 

pyetjeve vijuese me anë të leximit të vargjeve të 

përmendura dhe kërkimit për përgjigjen:

• Sipas Almës 37:38–40, si punonte Liahona?
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• Sipas Almës 37:41–42, përse ndonjëherë Liahona 

pushonte së punuari?

• Sipas Almës 37:43–45, si ngjason Liahona me fjalët e 

Krishtit?

Shpjegoni se fjalët simbolikë dhe simbolike (Alma 

37:43, 45) nënkuptojnë diçka që përdoret si simbol për 

një ide më të madhe. Për shembull, bindja ose mos-

bindja e familjes së Lehit ndaj udhëzimeve të Liahonës 

është një simbol i zgjedhjeve tona sot për t’iu bindur 

apo mosbindur fjalëve të Krishtit. Pikërisht ashtu siç 

mbërriti familja e Lehit në tokën e premtuar duke ndje-

kur Liahonën, ne vërtet do të marrim jetë të përjetshme 

kur i ndjekim fjalët e Krishtit.

Kërkojini dikujt të shpjegojë se ku mund t’i gjejmë fjalët 

e Krishtit në jetën tonë. (Disa përgjigje të mundshme 

mund të jenë shkrimet e shenjta, fjalët e profetëve të 

kohës sonë, një bekim patriarkal dhe nxitjet e Shpirtit).

Pyetni: Çfarë parimesh po i mësonte Alma Helamanit 

duke përdorur shembullin e Liahonës? (Përgjigjet mund 

të jetë disi të ngjashme me parimin vijues: Nëse ua 
vëmë veshin fjalëve të Jezu Krishtit, ato do të na 
drejtojnë për të marrë jetë të përjetshme.) Ju mund 

të doni të jepni dëshminë tuaj se të dëgjuarit e fjalëve të 

Zotit dhe bindja ndaj tyre do të sjellin bekime të mëdha 

në jetën tonë.

 2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani disa fjali duke përshkruar atë që mësuat nga 

studimi i mësimit që zgjodhët të jepni.
 3. Shkruani sa vijon në ditarin tuaj të studimit të shkri-
meve të shenjta: Kam vendosur ta jap mësimin tim mbi 

Almën 37: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (shkruani se cilat vargje do të jepni 
mësim). Do t’i jap mësim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (shkruani se kujt keni 
zgjedhur t’i jepni mësim) më - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (shkruani datën 
kur keni planifikuar ta jepni këtë mësim).

Zotërim i Shkrimit të Shenjtë – Alma 37:35
Shenjoni Almën 37:35. Përpiquni ta mësoni përmendsh 

këtë varg. Më pas ia thoni përmendsh ose lexojani 

një prindi ose një të rrituri tjetër të besuar. Bëjini këtij 

njeriu pyetjet vijuese:

• Si ju ka ndihmuar në jetën tuaj bindja ndaj urdhëri-

meve të Perëndisë?

• Çfarë këshille keni për mua, që mund të më 

ndihmojë të kem më shumë urtësi në rininë time?

 4. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta rreth asaj që mësuat nga njeriu të cilit i folët rreth 

Almës 37:35.

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në 
 ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 37 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 19: DITA 4

Alma 38
Hyrje
Biri i Almës, Shibloni, shërbeu me të si misionar te 

zoramitët. Pas këtij misioni, Alma shprehu gëzim në 

qëndrueshmërinë dhe besnikërinë që kishte treguar 

Shibloni, ndërkohë që vuante përndjekje mes zora-

mitëve. Alma i dëshmoi Shiblonit për fuqinë e Jezu 

Krishtit për çlirim dhe e këshilloi të vazhdonte ta jepte 

mësim ungjillin.

Alma 38:1–3
Alma shpreh gëzim për besnikërinë e Shiblonit
Gjeni një minutë për të menduar për një kohë kur 

prindërit tuaj ndien gëzim për shkak të një vendimi 

të mirë që morët ju apo një pjesëtar tjetër i familjes, 

ose për shkak të mënyrës se si po e jetoni jetën.

Lexoni tek Alma 38:1–3 dhe kërkoni shprehje që 

përshkruajnë se si Alma u ndje rreth Shiblonit dhe 

përse u ndje ashtu. Shkruani disa nga shprehjet që 

gjetët:   

 

Nga këto vargje ne mësojmë këtë parim: Kur fillojmë 
në rininë tonë të jemi të qëndrueshëm dhe besnikë 
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në zbatimin e urdhërimeve, ne mund t’u sjellin 
gëzim të madh prindërve tanë.

 1. Gjeni një çast për ta pyetur njërin prej prindërve, kuj-
destarëve ose udhëheqësve tuaj të Kishës se si ndikojnë 

vendimet e mira tek ai apo ajo. Shkruajini përgjigjet e tyre në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Alma 38:4–9
Alma dëshmon për fuqinë e Shpëtimtarit për të çliruar
Alma i kujtoi Shiblonit se të dy ata e kishin përjetuar 

fuqinë e Shpëtimtarit për çlirim, edhe pse në mënyra 

të ndryshme. Lexoni tek Alma 38:4–8 dhe plotësoni 

tabelën më poshtë. Gjithashtu përdoreni atë që dini 

për Shiblonin nga Alma 38:2–3 dhe atë që keni mësuar 

për Almën nga kapituj të tjerë në Librin e Mormonit, 

për t’ju ndihmuar ta plotësoni tabelën.

Shibloni  
(Alma 38:2–5)

Alma  
(Alma 38:6–8)

Nga çfarë u  
çlirua ai?

Si e mori ai 
bekimin e çlirimit?

Nga përvoja e Shiblonit ne mund të mësojmë se: Nëse 
i durojmë të gjitha gjërat me durim dhe besim te 
Perëndia, Ai do të na çlirojë nga sprovat, shqetësi-
met e mundimet dhe do të na ngrejë në ditën e fun-
dit. Nga përvoja e Almës ne mësojmë gjithashtu: Për 
të marrë heqje të mëkateve tona dhe për të gjetur 
paqe për shpirtrat tanë, ne duhet të ushtrojmë be-
sim te Jezu Krishti dhe ta kërkojmë mëshirën e Tij.

 2. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Çfarë mësoni nga tregimi i Shiblonit dhe i Almës rreth fuqisë 
së Shpëtimtarit për t’ju çliruar?

 b. Zgjidhni një nga parimet e treguara me shkrim të theksuar në 
paragrafin paraardhës dhe shkruani disa fjali rreth mënyrës si 
mund ta zbatoni atë parim në jetën tuaj.

Lexoni tek Alma 38:9 dhe kërkoni se çfarë dëshironte 

Alma që Shibloni të mësonte. Ju mund të doni të she-

njoni një shprehje në këtë varg që mendoni se e për-

mbledh atë që Alma dëshironte që i biri të kuptonte.

Mendoni për një kohë kur fuqia e Shpëtimtarit ju 

çliroi nga sprovat, shqetësimet apo padenjësia juaj. 

Çfarë bëtë ju që ta kërkonit atë çlirim? A keni sprova 

apo mëkate në jetën tuaj tani? Si mund të ktheheni te 

Shpëtimtari për çlirim?

 3. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Si mendoni, përse është e rëndë-

sishme për ju që të dini se e vetmja “udhë ose [i vetmi] mjet”, 
nëpërmjet të cilit njeriu mund të shpëtohet, është nëpërmjet 
Shpëtimtarit? (shih Alma 38:9).

Alma 38:10–15
Alma e këshillon Shiblonin që të vazhdojë të zhvillojë tipare 
të drejta
Mendoni për një mësues apo udhëheqës të Kishës 

që ka pasur një ndikim për mirë në jetën tuaj. Merrni 

parasysh cilësitë që admironi tek ai njeri.

Siç shënohet tek Alma 38:10–15, Alma e nxiti Shiblonin 

që të vazhdonte të zhvillonte cilësi që do ta ndihmonin 
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atë, ndërkohë që ai vazhdoi t’u mësonte ungjillin 

dhe t’u shërbente të tjerëve. Këshilla që Alma i dha 

Shiblonit, mund të gjejë zbatim për këdo që dëshiron 

të ndikojë tek të tjerët për mirë nëpërmjet shërbimit, 

mësimdhënies dhe mënyrave të tjera. Studioni Almën 

38:10–15 dhe përcaktoni ndonjë këshillë që ndieni se 

mund të jetë veçanërisht e dobishme për ju. Ju mund 

të doni ta shenjoni atë që gjeni.

 4. Më poshtë është një udhëzues studimi për t’ju ndih-
muar ta kuptoni e ta zbatoni më tej këshillën e Almës për 

birin e tij Shiblonin (shih Alma 38:10–15). Nga kolona e majtë 
zgjidhni dy ose tri pjesë të këshillës së Almës që ndieni se do të 
jenë më të vlefshmet për ju. Plotësoni veprimtaritë përkatëse më-
simore në kolonën e djathtë. Shkruajeni përgjigjen tuaj në ditarin 
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

Udhëzuesi i Studimit për Almën 38:10–12 

Këshilla e Almës Veprimtari Mësimore

“Të jesh i zellshëm dhe 
i përmbajtur në të gjitha 
gjërat” (Alma 38:10).

Një njeri që është i zellshëm, bën 
përpjekje të qëndrueshme dhe energjike 
për veprimtaritë e jetës. Një njeri që 
është i përmbajtur, përdor maturi në të 
gjitha gjërat dhe ushtron vetëkontroll. Në 
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta, shkruani përse nevojiten këto dy 
tipare kur u shërbeni të tjerëve. Shkruani 
se si mund të jeni më i zellshëm ose më 
i përmbajtur në një ose më shumë fusha 
të jetës suaj dhe si mund t’ju ndihmojë 
bërja e kësaj që t’u shërbeni të tjerëve në 
mënyrë më të efektshme.

“Vër re të mos ngrihesh 
në krenari; po shiko  
të mos lëvdohesh” 
(Alma 38:11).

Krenari, në shkrimet e shenjta, është 
kur dikush ka më shumë mirëbesim te 
vetja sesa te Perëndia. Ajo të thotë edhe 
që një njeri mendon se ai apo ajo është 
më i lartë se të tjerët. E kundërta e kësaj 
krenarie të padrejtë është përulësia. 
Ata që janë të përulur, përpiqen të 
mendojnë për të tjerët në të njëjtën 
mënyrë si mendojnë për veten dhe e 
duan Perëndinë dhe e vënë Atë të parin 
në jetën e tyre. Shkruani në ditarin tuaj 
të studimit të shkrimeve të shenjta rreth 
asaj që mund të ndodhte nëse një anëtar 
i Kishës ishte plot krenari dhe mburrje 
në thirrjen e tij ose të saj. Mendoni 
për thirrjen tuaj në Kishë ose për një 
mundësi tjetër që keni për të shërbyer. 
Shkruani një ose dy mënyra në të cilat 
do të përpiqeni të jeni të përulur dhe ta 
shmangni krenarinë ose mburrjen ndërsa 
shërbeni.

Udhëzuesi i Studimit për Almën 38:10–12 

Këshilla e Almës Veprimtari Mësimore

“Ki guxim, por të mos 
jesh arrogant”  
(Alma 38:12).

Të jesh i guximshëm do të thotë të jemi 
të sigurt se Perëndia është me ne dhe 
mund të na ndihmojë të veprojmë pa frikë 
në shërbim të Tij. Të jesh arrogant mund 
të nënkuptojë që t’ua detyrojmë bindjet 
ose qëndrimet tona të tjerëve pa qenë 
të ndjeshëm ndaj nevojave e ndjenjave 
të tyre. Në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta, shkruani përse 
mendoni se Zoti do të dëshironte që ne 
të jemi të guximshëm. Shënoni edhe një 
mënyrë të caktuar në të cilën ju mund 
ta vini në jetë këshillën për të përdorur 
guxim, por jo arrogancë teksa kërkoni t’u 
shërbeni të tjerëve.

“Të frenosh të gjitha 
pasionet e tua”  
(Alma 38:12).

Të frenosh do të thotë të drejtosh ose të 
kontrollosh. Një pasion është një emocion 
i fortë. Përsiatni pyetjet e mëposhtme dhe 
shënojini përgjigjet tuaja në ditarin tuaj 
të studimit të shkrimeve të shenjta: Përse 
mendoni se është e rëndësishme që ne 
t’i frenojmë pasionet tona – ose me fjalë 
të tjera, t’i drejtojmë apo kontrollojmë 
emocionet tona të forta? Si mendoni 
se frenimi i pasioneve tuaja mund t’ju 
ndihmojë të mbusheni me dashuri? Çfarë 
do të bëni për të ndjekur këshillën e 
Almës për t’i frenuar të gjitha pasionet 
tuaja?

“Të përmbahesh nga 
përtacia” (Alma 38:12).

Gjeni fjalët “Përtoj, Përtaci” në 
Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta 
(scriptures.lds.org) ose “Përtaci, Përtoj, 
Përtac” tek Udhëzuesi Tematik për të 
mësuar më tepër rreth asaj që do të thotë 
të jesh përtac. Zgjidhni dy nga vargjet e 
renditura nën atë temë dhe studiojini ato. 
Shënojeni atë që mësoni nga këto vargje, 
në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve 
të shenjta. Shkruani rreth mënyrës se si 
këshilla për t’u përmbajtur nga përtacia 
do t’ju ndihmojë t’u shërbeni të tjerëve 
në mënyrë më të efektshme. Së fundi, 
shkruani për një mënyrë të veçantë sipas 
së cilës ju do të përpiqeni të përmbaheni 
nga përtacia.

Këshilla e Almës për Shiblonin tek Alma 38:10–15 na 

mëson këtë parim: Zhvillimi i tipareve të drejta na 
përgatit për t’i mësuar të tjerët dhe për t’u shërbyer 
atyre. Përsiatni se si mund ta bekojë jetën tuaj dhe të 

njerëzve përreth jush zhvillimi i tipareve të drejta për të 

cilat lexuat tek Alma 38.
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 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 38 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 20: DITA 1

Alma 39
Hyrje
Alma qortoi birin e tij të pabindur, Koriantonin, i cili e 

kishte braktisur shërbesën dhe kishte kryer mëkat të 

rëndë seksual. Alma i mësoi Koriantonit sa të rënda 

[ishin] veprimet e tij dhe shprehu zhgënjimin e tij që 

Koriantoni qe fajtor për një gabim të tillë të rëndë. 

Alma e urdhëroi Koriantonin që të ndalonte së shkuari 

pas “epsheve të syve të [tij]” dhe të pendohej (Alma 

39:9). Mesazhi i Almës për Koriantonin gjendet tek 

Alma 39–42.

Alma 39:1–6
Alma i shpjegon birit të tij, Koriantonit, sa i rëndë [është] 
mëkatit seksual
Merrni parasysh thënien në vijim: Disa mëkate janë 

më të rënda se mëkatet e tjera.

 1. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: A jeni dakord se disa mëkate janë 

më të rënda se sa mëkatet e tjera? Përse janë ose përse jo?

Sikurse shënohet tek Alma 39, Alma i dha këshillë birit 

të tij, Koriantonit, që mund t’ju ndihmojë të kuptoni 

natyrën e rëndë të mëkateve të caktuara. Koriantoni 

e kishte shoqëruar Almën dhe vëllanë e tij, Shiblonin, 

në një mision për t’u predikuar ungjillin zoramitëve. 

Ndërkohë që ishte atje, Koriantoni kreu një mëkat të 

rëndë seksual.

Lexoni tek Alma 39:1–4 dhe kërkoni se çfarë kishte 

bërë gabim Koriantoni. Për t’ju ndihmuar që t’i kupto-

ni këto vargje, mund t’ju vijë në ndihmë të dini se një 

grua e përdalë është një grua e pamoralshme ose një 

prostitutë. Është e rëndësishme të kuptoni se “Zoti, 

nuk mund ta shoh[ë] mëkatin as me shkallën më të 

vogël të lejimit” (DeB 1:31); mëkatet seksuale janë 

veçanërisht të rënda. Vini re gjithashtu se Koriantoni 

e la me qëllim misionin e tij për të shkuar pas gruas 

së përdalë Isabel, gjë që luajti rol në faktin sa i rëndë 

[ishte] mëkati i tij.

Lexoni tek Alma 39:5 dhe kërkoni mënyrën se si e 

shpjegoi Alma sa i rëndë [ishte] mëkati seksual kra-

hasuar me mëkatet e tjera. Një neveri është diçka që 

është mëkatare, e ligë ose e ndyrë. Nga këto vargje ne 

mësojmë se mëkati seksual është një neveri në pam-
jen e Zotit. Përsiatni përse mendoni se mëkati seksual 

radhitet pranë vrasjes për nga shkalla e rëndesës.

Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, dha këtë shpjegim rreth arsyes pse mëkati 

seksual është i neveritshëm për Zotin: “Duke i caktuar 

një rëndesë të tillë një dëshire fizike, të dhënë në më-

nyrë kaq të përgjithshme, çfarë po përpiqet të na thotë 

Perëndia për vendin e saj në planin e Tij për të gjithë 

burrat dhe gratë? Unë po ju bëj të ditur se Ai po bën 

pikërisht atë – duke folur pikërisht për planin e vetë 

jetës. Haptazi, mes shqetësimeve të Tij më të mëdha 

lidhur me vdekshmërinë, janë se si një person vjen në 

këtë botë dhe se si largohet prej saj. Ai ka vendosur 

kufizime shumë të rrepta për këto çështje” (“Personal 

Purity”, Ensign, nëntor 1998, f. 76).

Lexojini paragrafët në vijim dhe kërkoni e shenjoni 

përgjigje për pyetjen e mëposhtme: Cilat janë disa nga 

bekimet e të qëndruarit të pastër seksualisht?

“Intimiteti fizik midis bashkëshortit dhe bashkëshortes 

është i bukur dhe i shenjtë. Ai është shuguruar nga 

Perëndia për krijimin e fëmijëve dhe për shprehjen 

e dashurisë midis bashkëshortit dhe bashkëshortes. 

Perëndia ka urdhëruar se intimiteti seksual rezervohet 

për martesën.

Kur jeni seksualisht të pastër, ju e përgatitni veten për 

të bërë dhe mbajtur besëlidhjet e shenjta në tempull. Ju 

e përgatitni veten për të ndërtuar një martesë të fortë 

dhe për të sjellë në botë fëmijë si pjesë e një familjeje 

të përjetshme dhe të dashur. Ju mbroheni nga dëmet 

shpirtërore dhe emocionale që vijnë nga ndarja e inti-

mitetit seksual jashtë martesës. Ju gjithashtu e mbroni 

veten nga sëmundjet e dëmshme. Të qëndruarit të 

pastër seksualisht ju ndihmon të jeni të sigurt e vërtet 

të lumtur dhe rrit aftësinë tuaj për të marrë vendime 

të duhura tani dhe në të ardhmen” (Për Forcën e Rinisë 

[broshurë, 2011], f. 35).

Tani lexojini paragrafët në vijim, duke kërkuar përgjigje 

për pyetjen e mëposhtme: Cilët janë standardet e Zotit 

për të qëndruarit të pastër seksualisht?

“Standardi i Zotit lidhur me pastërtinë seksuale është i 

qartë dhe i pandryshueshëm. Mos kryeni marrëdhënie 

seksuale para martese dhe jini plotësisht besnik/e ndaj 

bashkëshortes/bashkëshortit tuaj pas martesës. Mos 

lejoni që mjetet e informimit, bashkëmoshatarët tuaj 

apo të tjerët t’ju bindin se intimiteti seksual përpara 

martesës është i pranueshëm. Nuk është i pranue-

shëm. Nga pikëpamja e Perëndisë, mëkatet seksuale 
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janë tepër serioze. Ato ndyjnë fuqinë e shenjtë që Pe-

rëndia na ka dhënë për të krijuar jetë. Profeti Alma na 

dha mësim se mëkatet seksuale janë më shumë serioze 

se çfarëdo mëkat tjetër përveç vrasjes apo mohimit të 

Frymës së Shenjtë (shih Alma 39:5).

Kurrë mos bëni ndonjë gjë që mund t’ju çojë në shkelje 

seksuale. Trajtojini të tjerët me respekt, jo si objekte të 

përdorura për të kënaqur epshin dhe dëshirat vetjake. 

Përpara martesës, mos u përfshini në puthje pasionan-

te, mos u shtrini mbi trupin e një personi tjetër, ose 

mos prekni pjesët intime e të shenjta të trupit të një 

personi tjetër, me ose pa rroba. Mos bëni asgjë tjetër që 

zgjon emocione seksuale. Mos i zgjoni ato emocione 

në vetë trupin tuaj. Kushtojuni vëmendje nxitjeve të 

Shpirtit në mënyrë që të mund të jeni të pastër dhe të 

virtytshëm. Shpirti i Zotit do të largohet nga ai person 

që ka kryer shkelje seksuale.

Shmangini situatat që ftojnë tundime të mëdha, të tilla 

si aktivitetet natën vonë, ose gjatë natës larg shtëpisë 

tuaj, ose aktivitetet ku mungon mbikëqyrja e të rritur-

ve. Mos merrni pjesë në diskutime ose ndonjë shfaqje 

tjetër audio- vizive që zgjon ndjenjat seksuale. Mos 

merrni pjesë në asnjë lloj pornografie. Shpirti mund 

t’ju ndihmojë të dini kur jeni në rrezik dhe do t’ju japë 

forcën ta largoni veten nga situata. Kini durim dhe 

jini të bindur ndaj këshillës së drejtë të prindërve dhe 

udhëheqësve tuaj.

Sjellja homoseksuale dhe lezbike është një mëkat i 

rëndë. Nëse e gjeni veten duke u ndeshur me tërheq-

jen ndaj personave të së njëjtës gjini ose po ju mbushet 

mendja për të marrë pjesë në sjellje të papërshtatshme, 

kërkoni këshillë nga prindërit tuaj dhe peshkopi. Ata 

do t’ju ndihmojnë.

Viktimat e abuzimit seksual nuk janë fajtorë për mëka-

tin dhe nuk kanë nevojë të pendohen. Nëse keni qenë 

viktimë e abuzimit, dijeni se jeni të pafajshëm dhe se 

Perëndia ju do. Flisni me prindërit tuaj ose një të rritur 

tjetër të besuar dhe kërkoni menjëherë këshillën e 

peshkopit tuaj. Ata mund t’ju mbështetin shpirtërisht 

dhe t’ju ndihmojnë për të marrë mbrojtjen dhe ndih-

mën që ju nevojitet. Procesi i shërimit mund të kërkojë 

kohë. Besoni te Shpëtimtari. Ai do t’ju shërojë dhe do 

t’ju japë paqe.

Nëse jeni tunduar të kryeni ndonjë formë të shkeljes 

seksuale, kërkoni ndihmë nga prindërit dhe peshkopi 

ose presidenti juaj i degës. Lutjuni Atit tuaj në Qiell, 

i cili do t’ju ndihmojë t’i bëni ballë tundimit dhe të 

mposhtni mendimet e ndjenjat e papërshtatshme. 

Nëse keni kryer shkelje seksuale, flisni me peshkopin 

tuaj tani dhe filloni procesin e pendimit, në mënyrë që 

të mund të gjeni paqe dhe të keni Shpirtin si shoqëru-

esin tuaj të vazhdueshëm.

Bëni një zotim vetjak që të jeni të pastër seksualisht. 

Nëpërmjet fjalëve dhe veprimeve tuaja, nxitini të tjerët 

të bëjnë të njëjtën gjë” (Për Forcën e Rinisë, f. 35–37).

Përsiatni se në çfarë mesazhi mendoni se Zoti do të dë-

shironte që të përqendroheshit nga ajo që sapo lexuat.

Alma 39:7–19
Alma e nxit Koriantonin të pendohet
Përfytyroni se po bëni një bisedë me prindërit tuaj, 

udhëheqësit e Të Rinjve apo udhëheqëset e Të Reja-

ve, ose peshkopin apo presidentin tuaj të degës rreth 

rëndësisë së pastërtisë seksuale. Merrni parasysh si 

mund t’ju përgjigjeni prindërve ose udhëheqësve tuaj 

të Kishës, kur ju këshillojnë rreth rëndësisë së të qën-

druarit të pastër seksualisht. Lexoni tek Alma 39:7–8 

për të gjetur se cili ishte qëllimi i Almës kur i mësoi 

Koriantonit rreth faktit sa i rëndë [ishte] mëkati i tij. 

Përsiatni se si përgjigjja juaj ndaj këshillës së prindërve 

apo udhëheqësve tuaj të Kishës do të ndikohej nga 

dijenia se ishte një ftesë e dashur për të qëndruar të 

pastër ose për t’u penduar e për t’i shmangur gjykimet 

e Perëndisë.

Plaku D. Tod Kristoferson, i Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve, përshkroi pse 

prindërit, njësoj si Alma, i ftojnë fëmijët e 

tyre për t’u penduar: “Ftesa për t’u 

penduar është shprehje e dashurisë. . . . 

Nëse ne nuk i ftojmë të tjerët që të 

ndryshojnë ose, nëse nuk ia kërkojmë pendimin vetes, 

ne dështojmë në një detyrë themelore për të cilën i 

detyrohemi njëri- tjetrit dhe vetes. Një prind lejues, një 

mik tolerues, një udhëheqës Kishe me frikë, në të 

vërtetë, janë më të shqetësuar për veten sesa për 

mbarëvajtjen dhe lumturinë e atyre që ata mund t’i 

ndihmonin. Po, thirrja drejt pendimit nganjëherë 

konsiderohet si jotolerante ose fyese dhe madje mund 

të urrehet, por, e udhëhequr nga Shpirti, ajo në të 

vërtetë është një akt i përkujdesjes së sinqertë” 

(“Dhurata Hyjnore e Pendimit”, Ensign ose Liahona, 

nëntor 2011, f. 39).

 2. Shkruani sa vijon në ditarin tuaj të studimit të shkri-
meve të shenjta: Pendimi përfshin . . . Pastaj, ndërsa stu-

dioni Almën 39:9–14, bëni një listë në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta me ato që Alma i mësoi Koriantonit rreth 
pendimit, që mund t’ju ndihmojë ta plotësoni këtë pohim.

Përdorini pyetjet dhe komentet e mëposhtme që t’ju 

ndihmojnë për ta kuptuar e zbatuar këshillën e Almës. 

Përpiquni të përcaktoni e shkruani të paktën një të vër-

tetë për çdo varg të renditur më poshtë, që mund t’ju 

ndihmojë ta plotësoni pohimin në ditarin tuaj të stu-

dimit të shkrimeve të shenjta. Nuk është e nevojshme 
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t’u përgjigjeni pyetjeve në ditarin tuaj të studimit të 

shkrimeve të shenjta.

Lexoni Almën 39:9. (Alma 39:9 është një varg për 

zotërimin e shkrimit të shenjtë. Ju mund të dëshironi ta 

shenjoni atë në një mënyrë të dallueshme që të mund 

ta gjeni ku është në të ardhmen.) Çfarë lidhje kanë 

shprehjet “të mos shkosh më pas epsheve të syve të 

tua” dhe “t’u vësh kryq të gjitha këtyre gjërave” me 

heqjen dorë nga mëkati?

Në kohën tonë, shprehja “epshe[t] [e] syve të tua” gjen 

shumë zbatim për pamoralshmërinë dhe pamjet apo 

argëtimin që është pornografik në çfarëdolloj mënyre. 

Shprehja “t’u vësh kryq”, siç përdoret tek Alma 39:9, 

do të thotë t’i mohosh vetes diçka. Kjo shprehje nuk 

është dhe aq e njohur për ne sot. Sidoqoftë, në kohën 

e Jozef Smithit, disa kuptime të fjalës vë kryq ishin “të 

fshish; të anulosh. . . . Të kundërveprosh . . . ; të nda-

losh” (Noah Webster’s First Edition of an American Dic-

tionary of the English Language, bot. faksimile [1967]). 

Nëse i zbatojmë këto përkufizime ndaj gjërave që Alma 

po i mësonte birit të tij, ne mund ta kuptojmë rëndësi-

në e heqjes së të gjitha aspekteve të pamoralshmërisë 

(përfshirë burimet e tundimit drejt pamoralshmërisë 

që janë në kontrollin tonë) nga jeta jonë, që të mund të 

“trashëgojmë mbretërinë e Perëndisë”. Cilat janë disa 

mënyra se si të rinjtë shenjtorë të ditëve të mëvonshme 

mund të ushtrojnë vetëkontroll në çështjet e pastërtisë 

seksuale dhe të shmangin vajtjen pas epsheve të syve 

të tyre?

Lexoni Almën 39:10. Në çfarë mënyrash mund ta 

ndihmojë kërkimi i ushqimit shpirtëror – nga prindërit, 

udhëheqësit e Kishës, motrat e vëllezërit apo miq të 

besuar – dikë që të pendohet?

Lexoni tek Alma 39:11–12 dhe përsiatni pyetjet vijuese:

• Çfarë duhet të ndryshojë në zemrën e dikujt gjatë 

procesit të pendimit me qëllim që ai ose ajo të mos 

çohet në udhë të gabuar nga djalli që të bëjë mëkat?

• Si mund ta ndihmojë dikë që të pendohet shmangia 

nga të shkuarit pas gjërave të kota e të marra?

Lexoni Almën 39:13. Kujtoni se Alma i tha Koriantonit 

se, kur zoramitët e kishin parë sjelljen e Koriantonit, 

ata nuk do t’u besonin fjalëve të Almës (shih Alma 

39:11). Mund të jetë e dobishme të kuptoni se, në 

shkrimet e shenjta, shprehja “të kthehesh drejt Zotit” 

nënkupton pendimin. Pendim është “një kthim i zem-

rës dhe i vullnetit te Perëndia” (shih Bible Dictionary, 

“Repentance [Pendim]”).

• Çfarë mendoni se do të thotë të pendohesh me tërë 

“mendjen, fuqinë dhe forcën tënde”?

• Kur mëkatet tona i ndikojnë të tjerët, çfarë duhet të 

bëjmë si pjesë e pendimit tonë?

• Kur bëhet një mëkat i rëndë, pse është e nevojshme 

të kërkohet ndihma e një peshkopi ose presidenti të 

degës?

Nga Alma 39:9–13 ne mësojmë: Pendimi përfshin 
pranimin dhe braktisjen e mëkateve tona dhe 
kthimin drejt Zotit me tërë mendjen, fuqinë dhe 
forcën tonë.

Përsiatni për atë që ndieni se Zoti do të donte që ju të 

bënit për ta kthyer më plotësisht zemrën dhe vullnetin 

tuaj drejt Tij. Çfarë mund të bëni sot për të filluar që të 

veproni mbi këto nxitje?

Pa Jezu Krishtin dhe Shlyerjen e Tij, nuk do të ishte e 

mundur që ju të faleshit për mëkatet tuaja. Lexoni tek 

Alma 39:15–16, 19 dhe kërkoni mënyrën si e përshkroi 

Alma njohurinë se Jezu Krishti do të vinte për të marrë 

mëkatet e botës.

 3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani rreth arsyes përse Jezu Krishti është një lajm i 

mirë për Koriantonin dhe për ju.

Zotërim i Shkrimit të Shenjtë – Alma 39:9
Plaku Riçard G. Skot, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, tha sa vijon rreth mësimit përmendsh të 

shkrimeve të shenjta:

“Mësimi, mendimi thellë, kërkimi dhe mbajtja mend e 

shkrimeve të shenjta është si të mbushësh një skedar 

me miq, vlera dhe të vërteta që mund t’i ftosh në çdo 

kohë, kudo në botë.

Fuqi e madhe mund të vijë nga futja në kujtesë [mësi-

mi përmendsh] i shkrimeve të shenjta. Futja në kujtesë 

e shkrimeve të shenjta është si të krijosh miqësi të re. 

Ajo është si të zbulosh një individ të ri që mund të të 

ndihmojë në kohë nevoje, të japë frymëzim e ngushë-

llim dhe të jetë një burim nxitjeje për ndryshimin e 

nevojshëm” (“Fuqia e Shkrimeve të Shenjta”, Ensign 

ose Liahona, nëntor 2011, f. 6).

 4. Provoni ta mësoni përmendsh Almën 39:9. Në ditarin 
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani një apo 

dy fjali rreth mënyrës si të mësuarit përmendsh të këtij vargu 
mund të jetë mbrojtje për ju në një çast tundimi. 

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 39 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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NJËSIA 20: DITA 2

Alma 40–41
Hyrje
Siç shënohet tek Alma 40–41, Alma i mësoi të birit, 

Koriantonit, doktrina të rëndësishme të lidhura me 

jetën pas vdekjes. Alma shpjegoi se, nëpërmjet Shly-

erjes së Jezu Krishtit, i gjithë njerëzimi do të ringjallej. 

Alma i mësoi Koriantonit edhe për botën e shpirtra-

ve, ku të vdekurit, në varësi të zgjedhjeve të tyre në 

vdekshmëri, presin në parajsë ose në burgun shpirtëror 

deri në ringjallje. Koriantoni mësoi nga Alma se plani i 

rivendosjes nuk përfshinte vetëm ringjalljen fizike, por 

edhe një rivendosje shpirtërore në të cilën ne marrim 

pasojat për veprimet dhe dëshirat tona. Së fundi, Alma 

theksoi se për këtë plan të rivendosjes është qendrore 

e vërteta se ligësia nuk mund të çojë kurrë në lumturi 

të vërtetë.

Alma 40
Alma i mëson Koriantonit për botën e shpirtrave dhe 
ringjalljen
Përfytyroni se keni një mik që ka përjetuar kohët e 

fundit vdekjen e një njeriu të dashur. Miku juaj, duke 

e ditur se jeni besimtar, ka ardhur te ju me pyetjet e 

mëposhtme:

• Çfarë e bën të mundur për ne që të jetojmë përsëri? 

Kush do të ringjallet?

• Ku shkojmë pasi vdesim dhe si është atje?

• Çfarë është ringjallja? Cili është ndryshimi midis 

trupave tanë të vdekshëm dhe trupave të ringjallur? 

Çfarë ndodh pasi ringjallemi?

Informacioni tek Alma 40 mund të ndihmojë për t’iu 

përgjigjur këtyre pyetjeve. Ky kapitull është vazhdim i 

mësimeve të Almës dhënë birit të tij, Koriantonit. Kori-

antoni ishte shqetësuar rreth ringjalljes së të vdekurve.

 1. Lexojini që të tre fragmentet e shkrimeve të shenjta 
në vijim. Zgjidhni një ose më tepër nga fragmentet dhe 

shpjegoni në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta se si 
i përgjigjet pyetjes që lidhet me to, ajo çka na mësoi Alma. (Nëse 
keni kohë në fund të mësimit, ju mund të doni të ktheheni e të 
shqyrtoni atë që dha mësim Alma në vargjet e tjera.)
 a. Studioni Almën 40:1–5. Çfarë e bën të mundur për ne që të 
jetojmë përsëri? Kush do të ringjallet?
 b. Studioni Alma 40:6–7, 11–14. Ku shkojmë pasi vdesim dhe si 
është atje? (Kur Alma dha mësim se shpirtrat e të gjithë njerëzve 
“çohen në shtëpi tek ai Perëndi që u dha atyre jetë” (Alma 

40:11), ai po na mësonte se pas vdekjes sonë, por përpara ri-
ngjalljes sonë, shpirtrat tanë kthehen në botën e shpirtrave, jo në 
vendmbërritjen përfundimtare pas gjykimit nga Perëndia. Mund 
të jetë e dobishme të lexoni shënimet në fund të faqes te var-
gu 13 për të kuptuar atë që donte të thoshte Alma kur përmendi 
“errësirën e mëtejshme”. Alma 40:14 na ndihmon të kuptojmë 
edhe se kjo përmendje e errësirës së mëtejshme po i drejtohet 
një gjendjeje para ringjalljes të cilën ne zakonisht e quajmë bur-
gu i shpirtrave dhe jo vendmbërritja përfundimtare apo e përher-
shme për ata që mallkohen.)
 c. Studioni Almën 40:21–26. Çfarë është ringjallja? Cili është 
ndryshimi midis trupave tanë të vdekshëm dhe trupave tanë të 
ringjallur? Çfarë ndodh pasi ringjallemi?

Duke iu drejtuar Almës 40:11–12, Presidenti Xhorxh Q. 

Kenon, i Presidencës së Parë, shpjegoi se Alma “nuk 

synon të përçojë idenë se ata shoqërohen menjëherë 

në praninë vetjake të Perëndisë. Ai e përdor dukshëm 

atë shprehje në një kuptim të përshtatur” (Gospel Truth: 

Discourses and Writings of President George Q. Cannon, 

përzgj. Jerreld L. Newquist, 2 vëllime [1957–1974], 1:73).

Plaku Nil A. Maksuell, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, përshkroi një pjesë të asaj që ne vërtet do të 

përjetojmë pasi të ringjallemi:

“Në Ditën e Gjykimit . . . do të ketë objektivitet 

gjithëpërfshirës. Jo vetëm që do të kemi atë që Libri i 

Mormonit e quan ‘kujtesë të mirë’ dhe ‘kujtim të plotë’ 

të keqbërjeve tona, por do të parashtrohen dhe riven-

dosen edhe gjërat e gëzueshme. Ne do të dimë ‘madje 

siç dimë tani’. (Alma 5:18; 11:43; shih edhe DeB 93:33.) 

Ne do të shohim ‘sy për sy’ (Mosia 12:22; 15:29) për 

shkak të një baze të dhënash të përbashkët.
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Mes ‘të gjitha gjëra[ve] [që] do të rikthehen’ (Alma 

40:23), do të jetë kujtesa, përfshirë, më së fundi, kuj-

tesën tonë para lindjes. Merrni parasysh gëzimin e të 

qenit me mendje e zemër të bashkuar nga kujtimet e 

rëndësishme të të dyja gjendjeve, të parës e të dytës.

Çfarë vërshimi ndjenjash do të na vijë atëherë, kur 

një Perëndi i dashur e shikon të urtë që kujtimet të 

rikthehen plotësisht! Ky vërshim freskues i fakteve do 

ta shtojë më tej mirënjohjen tonë për faktin se sa larg 

shkon durimi i Perëndisë dhe për mirësinë e dashur të 

shlyerjes vullnetare të Jezusit!” (Lord Increase Our Faith 

[1994], f. 103).

Ringjallja është ribashkimi i shpirtit dhe i trupit, 
me të gjitha gjërat e rikthyera në formën e tyre të 
duhur dhe të përkryer. Pas ringjalljes ne vërtet do të 

qëndrojmë në praninë e Perëndisë për t’u gjykuar. Le-

xoni tek Alma 40:25–26 dhe gjeni përshkrimin e Almës 

për gjendjen përfundimtare të atyre që zgjedhin drejtë-

si në këtë jetë, siç krahasohet me gjendjen përfundim-

tare të atyre që zgjedhin ligësinë. Merrni parasysh si 

mund ta prekë ky fragment dëshirën tuaj për të qenë të 

pastër përpara Perëndisë.

Sikurse shënohet tek Alma 40:16–22, ringjallja për të 

cilën foli Alma, qe në lidhje me kohën në tokë. Jezu 

Krishti ishte i pari që u ringjall, i ndjekur pak pas kësaj 

nga të drejtët që kishin jetuar e vdekur nga koha e 

Adamit deri në kohën e Ringjalljes së Krishtit (shih 

Alma 40:16, 20; DeB 133:54–55). Kjo ringjallje është ajo 

që Alma i drejtohet si “ringjallja e parë”.

Alma 41
Alma i mëson Koriantonit rreth planit të rivendosjes
Duke marrë parasysh të vërtetat që Alma na mësoi 

rreth ringjalljes, botës së shpirtrave dhe gjykimit, 

mendoni rreth mënyrës se si mund të ndikojë te 

veprimet e dikujt nëse beson apo jo te sa vijon:

• Nuk ka jetë pas vdekjes.

• Pasi të vdesim, ne do të bëhemi të përsosur pavarë-

sisht nëse punët tona në tokë qenë të mira ose të liga.

• Në gjykimin, ne vërtet do të shpërblehemi për punët 

tona të mira dhe do të ndëshkohemi për punët tona 

të këqija.

Tek Alma 41 ne mësojmë se Koriantoni ishte i hutuar 

nga ajo që disa njerëz po jepnin mësim për ringjalljen. 

Vini në dukje shprehjen “shkua[n] në udhë të gabuar” 

tek Alma 41:1 dhe më pas lexojeni këtë varg duke 

kërkuar se çfarë po i bënte disa njerëz të shkonin në 

udhë të gabuar. Për t’ju ndihmuar ta kuptoni këtë varg, 

mund të jetë e dobishme të dini se t’i shtrembërosh 

shkrimet e shenjta do të thotë t’ia shtrembërosh, 

ndërrosh apo ndryshosh kuptimin shkrimeve të 

shenjta.

Çfarë koncepti tha Alma se do ta qartësonte për Kori-

antonin?   

 

Rivendosje do të thotë të kthehesh përsëri. Alma dë-

shironte që Koriantoni ta kuptonte se ka një anë fizike 

dhe një shpirtërore të atij që ai e quajti “plani i riven-

dosjes” (Alma 41:2). Kërkoni tek Alma 41:2–5 dhe she-

njoni se çfarë do të na rivendoset fizikisht pas vdekjes 

dhe çfarë do të na rivendoset shpirtërisht. (E nevojshme 

në këto vargje do të thotë që kërkohet apo nevojitet.)

Cila është ana fizike e planit të rivendosjes të përmen-

dur tek Alma 41:2?   

 

Ana shpirtërore e planit të rivendosjes, e përshkruar 

tek Alma 40:3–5, është: Ne do të rivendosemi ose në 
lumturi ose në mjerim, sipas punëve dhe dëshirave 
tona në vdekshmëri.

 2. Hamendësoni se do t’ju kërkohet t’ia mësoni Almën 
40:3–5 një klase të Fillores. Shkruani në ditarin tuaj të 

studimit të shkrimeve të shenjta se si do t’iu shpjegonit doktrinën 
e rivendosjes shpirtërore në një mënyrë të thjeshtë që fëmijët ta 
kuptonin atë që dha mësim Alma.

Përsiatni se si të kuptuarit e doktrinës së rivendosjes 

mund dhe duhet t’i ndikojë veprimet dhe dëshirat tuaja.

Ndërsa arrijmë ta kuptojmë doktrinën e rivendosjes, 

ne fillojmë natyrshëm të shqetësohemi rreth pasojave 

që do të vijnë për shkak të mëkateve dhe zgjedhjeve 

tona të gabuara. A ka ndonjë mënyrë për t’i ndryshu-

ar pasojat negative të dëshirave dhe veprimeve tona 

të gabuara? Alma i dha Koriantonit një arsye për të 

shpresuar. Lexoni tek Alma 41:6–9 dhe gjeni se çfarë 

mund të bëjmë për të pasur mirësi dhe lumturi të ri-

vendosur për ne edhe kur kemi mëkatuar rëndë. Mund 
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të dëshironi të shenjoni fjalë apo shprehje tek Alma 

41:6–7 që sugjerojnë se ne jemi përgjegjës për atë që 

marrim në ringjallje. Mendoni për pyetjen që vijon: Në 

bazë të këtyre vargjeve, në çfarë kuptimi jemi gjykatës 

të vetvetes?

Ka disa njerëz që mendojnë se mund të kthehen për të 

banuar me Perëndinë pa mbajtur përgjegjësi personale 

për veprimet e tyre. Ata shpesh pretendojnë se zgjedh-

jet e tyre mëkatare janë zbavitëse. Ndonjëherë ata, të 

cilët përfshihen në mëkat, madje mund të duken se 

janë të lumtur. Por lexoni tek Alma 41:10 dhe kërkoni 

atë që Alma na mësoi rreth ligësisë. (Alma 41:10 është 

një fragment për zotërimin e shkrimit të shenjtë. Ju 

mund të dëshironi ta shenjoni atë në një mënyrë të da-

llueshme që të mund ta gjeni ku është në të ardhmen.)

3. Tek Alma 41:10, Alma i dëshmoi birit të tij se “ligësia 
kurrë nuk ka qenë lumturi”. Plotësojini detyrat vijuese 

në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
a. Shkruani rreth arsyes pse ju besoni se pohimi i Almës është i 
vërtetë.
b. Shkruani një shembull rreth mënyrës se si Satani mund të 
përpiqet të na bindë të besojmë se mund t’i thyejmë urdhërimet 
e Perëndisë dhe prapëseprapë të jemi të lumtur.

Merrni parasysh ta shkruani thënien vijuese nga Pre-

sidenti Ezra Taft Benson në shkrimet tuaja të shenjta 

pranë Almës 41:10: “Ju nuk mund të veproni gabim 

dhe të ndiheni mirë. Është e pamundur!” (“A Message 

to the Rising Generation”, Ensign, nëntor 1977, f. 30).

Alma 41:11 shpjegon arsyen përse është e pamundur 

për të qenë me të vërtetë të lumtur kur bëjmë zgjedh-

je të gabuara. Për t’ju ndihmuar ta kuptoni këtë varg, 

plotësojeni tabelën e mëposhtme duke e përkuar çdo 

shprehje nga shkrimet e shenjta me kuptimin e saj. 

(Kur të mbaroni, kontrollojini përgjigjet tuaja me për-

gjigjet në fund të mësimit.)

Fjalët ose shprehjet tek 
Alma 41:11 që përshkruajnë 
të qenit në një “gjendje të 
natyrshme”

Kuptimi

 ___ 1.  “Në një gjendje të mishit”  A. Të kufizuar dhe të 
rënduar nga mëkatet 
tona

 ___ 2.  “Në vrerin e hidhësisë dhe 
në prangat e paudhësisë”

 B. Pa shoqërimin e 
Shpirtit të Shenjtë

 ___ 3.  “Pa Perëndi në botë”  C. Të drejtuar nga 
vullneti i mishit

Tani që i keni përkufizuar këto terma, lexojeni përsëri 

Almën 41:11 për të përcaktuar pse është e pamundur 

të jesh i lumtur ndërkohë që zgjedh diçka të gabuar. 

Disa njerëz që zgjedhin ligësinë, mund të mendojnë 

se janë të lumtur për momentin, por zgjedhjet e tyre 

përfundimisht do të çojnë në keqardhje dhe palumturi.

4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përgjigjiuni pyetjeve vijuese:

a. Përse mendoni se të qenit në “një gjendje të natyrshme” ose 
një “gjendje të mishit” apo të mëkatit është në kundërshtim me 
natyrën e lumturisë?
b. Cilët janë disa shembuj të arsyes përse të rinjtë mund ta gjej-
në veten pa shoqërimin e Shpirtit të Shenjtë, të kufizuar ose të 
rënduar nga mëkatet e tyre, apo të drejtuar nga vullneti i mishit?

Lexoni tek Alma 41:12 dhe kërkoni pyetjen që Alma i 

bëri Koriantonit rreth rivendosjes. Tani lexoni tek Alma 

41:13 dhe shenjoni mënyrën si iu përgjigj Alma kësaj 

pyetjeje.

5. Përfytyroni se po i flisni një miku që dëshiron të jetë i 
lumtur, por po zgjedh të veprojë në mënyra që janë në 

kundërshtim me urdhërimet e Zotit. Duke përdorur doktrinën e ri-
vendosjes që keni studiuar sot, shpjegoni në ditarin tuaj të studi-
mit të shkrimeve të shenjta përse ai ose ajo nuk po përjeton 
lumturi dhe atë që duhet të bëhet për t’u bërë vërtet i/e lumtur.

Një bumerang është një mjet që përdorej fillimisht për 

gjueti. Për shkak të formës së tij, kur hidhet siç 

duhet, ai i kthehet personit që e hodhi. 

Lexoni tek Alma 41:14–15, duke 

kërkuar mënyra në të cilat një 

bumerang mund të jetë 

simbol për të vërtetat që na 

mësohen në këto vargje. Ju 

mund të dëshironi ta shenjoni 

fjalën “dërgon” te vargu 15. 

Merrni parasysh një kohë kur keni 

dërguar mirësi, mëshirë ose mirësjellje 

dhe e keni marrë atë prej të tjerëve.

Cili është një veprim i drejtë që do t’ju pëlqen-

te t’ua dërgonit të tjerëve ose një qëndrim i drejtë 

që do t’ju pëlqente ta shihnin të tjerët te ju, që do t’ju 

pëlqente ta merrnit edhe ju nga të tjerët? Çfarë synimi 

mund të vendosni për të “dërg[uar]” një prej këtyre 

qëndrimeve apo veprimeve?  

Zotërim i Shkrimit të Shenjtë – Alma 41:10
6. Lexoni Almën 41:10 dhe shkruani sa vijon në ditarin 
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta: Nëse ligësia ku-

rrë nuk ka qenë lumturi, atëherë - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  do të çojë 

ç
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gjithnjë në lumturi. Shkruani një fjalë në vendin bosh që e plotë-
son më së miri fjalinë. Tani, renditni një numër veprimesh të cak-
tuara, të drejta, që ndieni se përshtaten në vendin bosh (për 
shembull, shërbimi ndaj të tjerëve ). Shkruani dëshminë tuaj mbi 
mënyrën se si i keni parë disa nga këto veprime të drejta të çojnë 
në lumturi.

Është e rëndësishme të kuptohet se lumturia që vjen 

nga drejtësia, nuk është gjithnjë e menjëhershme, e 

qëndrueshme apo e vazhdueshme këtu në vdekshmëri. 

Megjithatë, paqja dhe lumturia gjithnjë do t’i vijnë në 

mënyrën dhe kohën e Zotit një individi që është në 

harmoni me mësimet dhe urdhërimet e Tij.

 7. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 40–41 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
Përgjigjet për veprimtarinë përputhëse: 1) c, 2) a, 3) b.

NJËSIA 20: DITA 3

Alma 42
Hyrje
Alma e përfundoi këshillën e tij dhënë birit të tij në 

vështirësi, Koriantonit, duke shpjeguar se Ati Qiellor 

ka siguruar një mënyrë për ata, të cilët mëkatojnë, që 

të marrin mëshirë. Ai i mësoi të birit rreth ndëshkime-

ve që ligji i drejtësisë kërkon për mëkatin. Ai më pas 

dëshmoi se Jezu Krishti do t’i “plotës[onte] kërkesat e 

drejtësisë” (Alma 42:15) duke vuajtur për të gjithë ata 

që kanë mëkatuar dhe janë të gatshëm të pendohen. 

Zoti siguron mëshirë për pendestarin (të penduarin).

Alma 42:1–14
Alma e mëson Koriantonin rreth ligjit të drejtësisë
Mbyllini sytë për një çast dhe përsiatni se si mund të 

jetë kur të vijë koha për Gjykimin tuaj Përfundimtar. 

Ndërsa e shqyrtoni jetën tuaj, a dëshironi që Gjykimi 

Përfundimtar të jetë i drejtë? Përse mund të dëshironi 

që gjykimi juaj të jetë i drejtë?

Tani, mbani parasysh atë që do të thotë fjala i drejtë. 

Një përkufizim i fjalës i drejtë është të marrësh atë që 

meriton; ideja e të qenit i drejtë lidhet me termin e 

shkrimeve të shenjta drejtësi.

 1. Vizatoni një peshore të thjeshtë në ditarin tuaj të 
 studimit të shkrimeve të shenjta si ajo që tregohet këtu. 

Pastaj shkruani fjalën Drejtësi poshtë vizatimit tuaj. Lini vend në 
ditarin tuaj për të përfshirë emërtime të tjera për vizatimin tuaj 
teksa vazhdoni mësimin.

Për t’ju ndihmuar që ta kuptoni më mirë konceptin e 

drejtësisë, lexoni shpjegimin e mëposhtëm nga Plaku 

Dallin H. Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve:

“Fjala drejtësi ka shumë kuptime. Një 

kuptim është ekuilibri. Një simbol i 

njohur i drejtësisë është peshorja në 

drejtpeshim. 

. . . Ideja e drejtësisë, si ajo që dikush 

meriton, është kushti themelor i të gjitha 

shkrimeve të shenjta që flasin për gjykimin e njerëzve 

sipas punëve të tyre” (“Sins, Crimes, and Atonement” 

[fjalim drejtuar mësuesve të fesë së SAK- ut, 7 shkurt 

1992], f. 1).

I biri i Almës, Koriantoni, u shqetësua për paanësinë e 

Gjykimit Përfundimtar. Lexoni tek Alma 42:1 dhe she-

njoni atë që Koriantoni mendonte se ishte e padrejtë 

rreth Gjykimit Përfundimtar.

Kujtoni se Koriantoni kishte bërë mëkate të ndryshme, 

disa prej të cilëve ishin shumë të rëndë (shih Alma 

39:2–3); prandaj, Koriantoni mund të ketë uruar ose 

shpresuar që ishte e padrejtë për ata që kanë mëkatuar, 

të ndëshkohen.

 2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani pse mendoni se ata që nuk janë penduar për 

mëkatet e tyre, do të shqetësoheshin rreth “marrjes së asaj që 
meritojnë” në gjykim.

Tek Alma 42:2–11, Alma e trajtoi shqetësimin e Kori-

antonit duke shpjeguar se Rënia e Adamit solli vdekje 

fizike (një ndarje të trupit dhe shpirtit në vdekjen e 

trupit) dhe vdekje shpirtërore (një ndarje nga Perëndia 

për shkak të mëkatit). Ndaj ishte e nevojshme që të 

krijohej një plan për ta shëlbyer njerëzimin nga gjendja 
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e tij e rënë. Përndryshe i gjithë njerëzimi do të mbetej 

në një gjendje mëkatare dhe do të ishte i mjeruar për-

gjithmonë sipas kërkesave të drejtësisë.

Lexoni tek Alma 42:12 dhe përcaktoni se çfarë e 

shkaktoi hyrjen e njerëzimit në gjendjen e tyre të rënë. 

Tani lexoni tek Alma 42:14 dhe shenjoni pasojën e 

mosbindjes sonë, që kërkohet nga drejtësia. Në figurën 

e peshores që vizatuat në ditarin tuaj të studimit të 

shkrimeve të shenjta, shkruani Shkelje – mosbindje apo 

mëkat nën pjatën e majtë të peshores dhe Dënim – 

përjashtim nga prania e Perëndisë nën pjatën e djathtë të 

peshores.

3. Lexoni Almën 42:18. Në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta, përgjigjiuni pyetjeve vijuese:

a. Çfarë mendoni se do të thotë të kesh “brejtje të ndërgjegjes” 
(Alma 42:18)?
b. Çfarë mund të na shtyjë të bëjmë brejtja e ndërgjegjes?

Nga ajo që na mësoi Alma, çfarë kërkon ligji i drejtësisë 

kur një individ është i pabindur? (Për shkak të mos-

bindjes sonë, ligji i drejtësisë kërkon që ne të përje-

tojmë brejtje të ndërgjegjes dhe të përjashtohemi nga 

prania e Perëndisë.) Përsiatni për një çast një kohë kur 

përjetuat brengë e keqardhje ose një tërheqje të Fry-

mës së Shenjtë për diçka që e bëtë gabim. Përfytyrojeni 

atë ndjenjë të shumëzuar me çdo gabim që keni bërë 

ndonjëherë dhe më pas, përfytyrojeni atë ndjenjë që rri 

me ju përgjithmonë.

Bazuar në atë që keni mësuar nga Alma, a dëshiro-

ni që Gjykimi Përfundimtar të bazohet vetëm mbi 

drejtësinë? A dëshironi të merrni atë që “meritoni” për 

gabimet që keni bërë?

Alma 42:15–31
Alma i mëson Koriantonit rreth planit të mëshirës
Një nga tiparet hyjnore të Perëndisë është që Ai është 

i drejtë. Kërkesat e drejtësisë dënojnë secilin prej fëmi-

jëve të Atit Qiellor dhe nuk do të lejojnë asnjërin prej 

nesh që të banojë me Të në gjendjen tonë mëkatare. 

Merrni parasysh pyetjen që vijon: A ka ndonjë mënyrë 

që kërkesat e drejtësisë të fshihen apo të hiqen?

Shumë njerëz mund t’i përgjigjen kësaj pyetjeje duke 

sugjeruar se, nëse pendohemi, ne vërtet nuk do të na 

duhet t’i vuajmë pasojat e mëkateve tona. Edhe pse kjo 

përgjigje është e saktë si përfundim, është e rëndë-

sishme të kuptojmë se, që të fshihen ose falen pasojat, 

do të ishte e padrejtë, sepse nuk do të plotësoheshin 

kërkesat e drejtësisë. Alma na mësoi se heqja e dënimit 

pa plotësuar kërkesat e drejtësisë, nuk është e mun-

dur. Lexoni tek Alma 42:25 dhe kërkoni atë që do të 

ndodhte nëse Perëndia thjesht i hiqte pasojat e mëkatit 

dhe e linte drejtësinë të paplotësuar.

Përsiateni pyetjen e mëposhtme përpara se të lexoni 

tek Alma 42:15 për të gjetur përgjigjen: Nëse ndësh-

kimi për mëkatet tona nuk mund të hiqet, si mund të 

kemi ndonjëherë paqe të ndërgjegjes dhe të rikthehe-

mi në praninë e Perëndisë?

Mund të jetë e dobishme 

të kuptoni se shprehja 

“plotësuar kërkesat e 

drejtësisë” do të thotë të 

plotësosh ose të paguash 

ndëshkimet që kërkon 

drejtësia.

Nga Alma 42:15 ne më-

sojmë: Shlyerja e Jezu 
Krishtit plotësoi kërke-
sat e drejtësisë, në më-
nyrë që mëshira të mund 
t’u shtrihej të penduar-
ve. Plotësojeni figurën e 

peshores që vizatuat në 

ditarin tuaj të studimit 

të shkrimeve të shenjta 

duke shkruar Plotësuar 

nga mëshira – Shlyerja e 

Jezu Krishtit nën shprehjen 

“Dënimi . . .”.

4. Përfytyroni se keni një mik/e që është munduar nga 
barra e krijuar nga mëkatet e tij apo të saj. Në ditarin tuaj 

të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani se si do t’ia shpje-
gonit mikut/es suaj si e lejon Shlyerja e Jezu Krishtit që mëshira 
të shtrihet ndaj secilit prej nesh.

Përsiatni se çfarë do të thotë që të dini se Shpëtimtari 

i vuajti me gatishmëri në vendin tuaj ndëshkimet që 

drejtësia kërkon, kështu që mëshira të shtrihej ndaj 

jush?

Lexoni tek Alma 42:22–24 dhe shenjoni atë që kërkon 

Jezu Krishti me qëllim që mëshira të shtrihet ndaj 

nesh. Shprehja “të penduarve të vërtetë” te vargu 24 

do të thotë të penduarve sinqerisht. Në bazë të asaj 

që keni lexuar, plotësoni parimin vijues: Nëse pendo-
hemi, ne do të marrim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nëpërmjet 
Shlyerjes së Jezu Krishtit.

Presidenti Bojd K. Paker, President i Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve, iu drejtua Jezu Krishtit si një 

ndërmjetës. Një ndërmjetës është dikush i cili qënd-

ron midis dy palëve për të ndihmuar që të zgjidhet një 

mosmarrëveshje. Teksa i lexoni fjalët e tij, kërkoni më-

nyrën se si nevojitet Shpëtimtari që mëshira të shtrihet 

ndaj mëkatarit:

Përsiatja e pyetjeve ndërsa 
studioni shkrimet e shenjta, 
kërkon prej jush të mendoni, 
gjë që nga ana e vet nxit dë-
shirën tuaj për të kërkuar për-
gjigje te shkrimet e shenjta. 
Merrni parasysh të shkruani 
disa nga vetë pyetjet tuaja 
për t’i përsiatur, ndërkohë që 
studioni shkrimet e shenjta. 
Përsiatja e shkrimeve të shenj-
ta do ta rritë aftësinë tuaj për 
t’i kuptuar parimet dhe të 
vërtetat e për t’i zbatuar ato 
në vetë jetën tuaj.

Përsiatja e një Pyetjeje
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“Sipas ligjit të përjetshëm, mëshira nuk 

mund të jepet përveçse nëse gjendet 

dikush që është i gatshëm e i aftë të marrë 

përsipër borxhin tonë dhe të paguajë 

çmimin e të rregullojë kushtet për 

shëlbimin tonë.

Pesha e plotë e drejtësisë, e pa zbutur dhe e ftohtë, 

duhet, me siguri duhet të bjerë mbi ne, përveçse nëse 

gjendet një ndërmjetës, përveçse nëse kemi një mik. 

Ndëshkimi i plotë për çdo shkelje, sado e vogël apo 

sado e madhe, do të kërkohet nga ne deri në qindar-

kën e fundit.

Por dijeni këtë: E vërteta, e lavdishmja e vërtetë, shpall 

se ka një Ndërmjetës të tillë. . . .

Nëpërmjet Tij, mëshira mund të shtrihet plotësisht 

te secili prej nesh, pa shkelur ligjin e përjetshëm të 

drejtësisë. . . .

Dhënia e mëshirës nuk do të jetë vetvetiu. Ajo do të 

vijë nëpërmjet besëlidhjes me Të. Ajo do të vijë sipas 

kushteve të Tij, kushteve të Tij bujare” (“The Media-

tor”, Ensign, maj 1977, f. 55–56).

Kur Alma e mbylli bisedën e tij me Koriantonin, ai 

përmblodhi çdo gjë që ishte përpjekur t’i mësonte 

të birit. Lexoni tek Alma 42:26–31 dhe shenjoni atë 

që Alma dëshironte për Koriantonin kur ai arriti t’i 

kuptonte doktrinat dhe parimet që Alma ia mësoi në 

këtë kapitull. Vini re dëshirën e Almës për Koriantonin 

që të mos nxirrte justifikime për mëkatet e tij, por që t’i 

lejonte doktrinat dhe parimet e lidhura me drejtësinë, 

mëshirën dhe Shlyerjen “të kenë ndikim të plotë në 

zemrën [e tij]” (Alma 42:30). Si mund t’i lejoni këto 

doktrina e parime për të pasur ndikim të plotë në 

zemrën tuaj?

 5. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani mendimet tuaja për pyetjen vijuese: Nëse do të 

mund t’i shprehnit personalisht mirënjohjen tuaj Shpëtimtarit për 
sakrificën e Tij për ju, çfarë do t’i thonit Atij?

Është e rëndësishme të dini se Koriantoni u pendua 

dhe si përfundim pati një ndikim të madh në rritjen e 

Kishës (shih Alma 49:30).

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 42 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 20: DITA 4

Alma 43–44
Hyrje
Tek Alma 43–44, Mormoni filloi të shkruante për luftërat 

midis lamanitëve dhe nefitëve. Ndërkohë që Alma dhe 

bijtë e tij vazhduan t’u jepnin shërbesë njerëzve, zora-

mitët u bashkuan me ushtritë lamanite për t’i sulmuar 

nefitët. Kapiten Moroni tregoi besim dhe urtësi në 

mbrojtjen e nefitëve kundër ushtrisë lamanite. Edhe pse 

qenë më të pakët në numër, përgatitja e ushtrisë nefite 

dhe besimi i tyre në Jezu Krishtin u dhanë epërsi në luf-

të. Kur e dinin se do të mundeshin, ata bënë besëlidhje 

për paqe dhe u larguan nga toka për njëfarë kohe.

Alma 43
Përgatitjet dhe strategjitë e kapiten Moronit ndihmojnë në 
pengimin e qëllimeve të ushtrisë lamanite

 1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani një listë me disa prej planeve, synimeve dhe dë-

shirave tuaja për të ardhmen tuaj. Ndërsa shkruani, merrni para-
sysh të përfshini synimet shpirtërore dhe dëshirat, të tilla si një 
mision, martesa në tempull dhe familja.

Pasi të keni mbaruar së shkruari listën tuaj, përcaktoni 

dëshirat dhe synimet që mendoni se Satani nuk do të 

dëshironte t’i përmbushnit. Teksa studioni Almën 43–

44, kërkoni parime që do t’ju ndihmojnë t’i përmbush-

ni synimet tuaja të drejta pavarësisht nga përpjekjet e 

kundërshtarit për ta penguar suksesin tuaj.

Tek Alma 43:1–4, pavarësisht nga përpjekjet e Almës 

për t’i kthyer zoramitët në Kishë, shumë prej tyre u 

bashkuan me lamanitët në përgatitjen e tyre për t’i 

sulmuar nefitët. Lexoni tek Alma 43:5–8 dhe për-

caktoni “projektet” (planet) e udhëheqësit lamanit, 

Zerahemnës. Ju mund të dëshironi t’i shenjoni qëllimet 
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e Zerahemnës teksa i zbuloni. Përsiatni se si mund 

të ngjasojnë projektet ose dëshirat e Zerahemnës për 

nefitët me projektet që Satani mund të ketë për ju.

Pastaj lexoni tek Alma 43:9–11 dhe përcaktoni projek-

tet ose dëshirat e nefitëve. Tani përsiatni se si mund të 

jenë këto dëshira të ngjashme me dëshirat e drejta që 

ju keni.

Kapiten Moroni, kryekapiteni i ushtrive nefite, e për-

gatiti popullin e tij që t’i mbronin tokën dhe familjet e 

tyre nga qëllimet e këqija të Zerahemnës. Lexoni tek 

Alma 43:16–19, duke parë se çfarë përgatitjesh bënë 

Kapiten Moroni dhe nefitët.

 2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, vi-
zatoni dy nga gjërat që Moroni u dha burrave të tij për t’i 

përgatitur ata për luftë.

Tani lexoni tek Alma 43:20–22 për të zbuluar si reaguan 

lamanitët ndaj përgatitjeve të nefitëve. Përsiatni përse 

lamanitët e tërhoqën sulmin e tyre, edhe pse ua kalo-

nin shumë në numër nefitëve.

Ndërkohë që i studiojmë rrëfimet e luftërave fizike në 

Librin e Mormonit, ne mund t’i krahasojmë ato me 

luftërat shpirtërore që hasim.

 3. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Çfarë mund të mësoni nga për-

gatitjet e Moronit për luftë rreth mbrojtjes së vetes suaj nga sul-
met dhe tundimet e Satanit?

Pasi lamanitët u tërhoqën, Moroni nuk e dinte se ku 

do të sulmonin armiqtë e tij pas kësaj. Nëse do të ishit 

Moroni, çfarë mund të bënit për t’u përpjekur që të 

përgatiteni për një sulm tjetër?   

 

Lexoni tek Alma 43:23–24 për të zbuluar çfarë bëri 

Moroni.

Nga shembulli i Moronit ne mësojmë: Nëse kërkojmë 
dhe ndjekim këshillën profetike, ne do të jemi më 
mirë në gjendje që të mbrohemi kundrejt kun-
dërshtarit. Njësoj siç qe profeti Alma në gjendje t’i 

tregonte Moronit se si t’i mbronte nefitët nga armiqtë 

e tyre, profetët e Zotit sot na mësojnë se si ta mbrojmë 

veten nga sulmet shpirtërore të kundërshtarit.

 4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani disa fjali rreth asaj se çfarë këshille profetike 

është dhënë në ditët e mëvonshme, e cila, nëse ia vini veshin, 
mund t’ju ndihmojë ta mbroni veten nga projektet dhe tundimet 
e Satanit.

Sikurse shënohet tek Alma 43:25–43, Moroni vep-

roi me njohurinë që mori nga profeti duke e ndarë 

ushtrinë e tij dhe duke i fshehur ata përgjatë shtegut 

të lamanitëve që po vinin. Ndërkohë që lamanitët 

afroheshin, gjysma e ushtrisë nefite sulmoi dhe i shtyu 

lamanitët deri në lumin Sidon. Pasi lamanitët e kalu-

an lumin, sulmoi gjysma tjetër e ushtrisë nefite. Kur 

lamanitët e panë se ishin të rrethuar, ata luftuan aq 

mizorisht saqë nefitët nisën të ngurronin.

Ju mund të mësoni parime rreth mënyrës si t’i arri-

ni synimet dhe dëshirat tuaja të drejta nga studimi i 

pjesës tjetër të Almës 43. Lexoni tek Alma 43:43–54 

dhe krahasoni burimet e forcës së lamanitëve dhe të 

nefitëve.

Përsiatni se çfarë ishte më e mirë rreth kauzës për të 

cilën po luftonin nefitët, se sa kauzës së lamanitëve. 

Ndërsa e krahasojmë Moronin dhe ushtrinë e tij bes-

nike me betejat tona me kundërshtarin, ne mësojmë se 

ndërsa lutemi për ndihmë për plotësimin e planeve 
dhe të dëshirave tona të drejta, Perëndia do të na 
ndihmojë t’i përmbushim ato.
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 5. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani rreth një kohe kur përjetuat ndihmën e Zotit për 

t’i përmbushur synimet tuaja të drejta.

Alma 44
Pas fitores së nefitëve, Kapiten Moroni i urdhëron lamanitët 
të bëjnë një besëlidhje për paqe
Kujtoni se tek Alma 43, kur Kapiten Moroni pa se 

lamanitët ishin të rrethuar e të tmerruar, i urdhëroi 

burrat e tij që të ndalonin së luftuari. Lexojini fjalët e 

Moronit tek Alma 44:1–6 dhe gjeni se kujt ia dha Mo-

roni meritat për fitoren e nefitëve.

 6. Në bazë të dëshmisë së Moronit tek Alma 44:4–6, 
shkruani një të vërtetë në ditarin tuaj të studimit të shkri-

meve të shenjta që mund t’ju ndihmojë të përballeni me betejat 
tuaja shpirtërore.

Presidenti Bojd K. Paker, President i Kuorumit të Dy-

mbëdhjetë Apostujve, u premtoi të rinjve se Zoti do t’i 

mbronte ndërsa ata qëndronin besnikë. Ndërkohë që 

i lexoni fjalët e tij, theksojini ato pjesë që janë ngushë-

lluese për ju dhe që mendoni se gjejnë zbatim për ju.

“Rinia sot po rritet në territor armik me 

një standard në rënie të moralitetit. Por si 

shërbëtor i Zotit, unë ju premtoj se ju do 

të jeni të mbrojtur dhe të ruajtur nga 

sulmet e kundërshtarit nëse ju do t’u vini 

veshin nxitjeve që vijnë nga Fryma e 

Shenjtë.

Vishuni me thjeshtësi; flisni me nderim; dëgjoni muzi-

kë që ju ngre shpirtërisht. Shmangni të gjitha imo-

ralitetet dhe praktikat që ju degradojnë personalisht. 

Kontrolloni jetën tuaj dhe komandojeni veten për të 

qenë besnikë. Për shkak se ne mbështetemi aq shumë 

te ju, ju do të jeni jashtëzakonisht të bekuar. Ati juaj i 

dashur Qiellor ju mbikëqyr vazhdimisht” (“Këshillë 

për Rininë”, Ensign ose Liahona, nëntor 2011, f. 18).

Tek Alma 44:7–10, Zerahemna deklaroi se nuk e beson-

te që Perëndia ishte burimi i forcës së nefitëve. Ai pra-

noi që lamanitët t’i dorëzonin armët e tyre, por refuzoi 

të bënte një besëlidhje për paqe. Lexojeni përgjigjen 

e Moronit tek Alma 44:11. Merrni parasysh përse 

mendoni se ishte kaq e rëndësishme për Moronin që t’i 

bënte lamanitët të lidhnin një besëlidhje për paqe.

Ndërsa shumë prej lamanitëve bënë një besëlidhje për 

paqe, Zerahemna e organizoi pjesën tjetër të njerëz-

ve të tij për të luftuar me ushtrinë e Moronit. Ndër-

sa nefitët ranë mbi lamanitët dhe filluan t’i vrisnin, 

Zerahemna pa që shkatërrimi i ushtrisë së tij ishte i 

pashmangshëm dhe premtoi të hynte në një besëlidhje 

për paqe (shih Alma 44:12–20).

 7. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani se si do t’i vini në jetë disa nga parimet e të vër-

tetat që mësuat në këtë mësim, për ta mbrojtur veten nga tundi-
met dhe sulmet e kundërshtarit dhe për të përmbushur dëshirat e 
synimet tuaja të drejta.

 8. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 43–44 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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NJËSIA 21: DITA 1

Alma 45–49
Hyrje
Pasi Alma i dha udhëzimet e fundit birit të tij, Helama-

nit, ai u largua nga populli i Nefit dhe nuk u dëgjua më 

kurrë për të. Gjatë kohëve të vështira që pasuan për 

nefitët, Helamani dhe Kapiten Moroni u bënë udhë-

heqësit e tyre shpirtërorë dhe ushtarakë. Udhëheqësi 

lamanit, Amalikia, i ndoqi me egoizëm dëshirat e tij 

të padrejta, duke përdorur taktika që u ngjanin atyre 

të djallit. Kapiten Moroni e përgatiti popullin e tij që 

të ishte besnik ndaj Perëndisë gjatë atyre kohëve të 

rrezikshme.

Alma 45
Helamani i beson fjalët e të atit, Almës, dhe fillon 
shërbesën e tij
Kujtoni një intervistë që keni pasur me një prind apo 

udhëheqës priftërie. Mendoni për llojet e pyetjeve që 

ju bënë. Përpara se Alma të largohej nga vendi, ai i bëri 

Helamanit tri pyetje të rëndësishme. Lexoni tek Alma 

45:2–7 dhe i përcaktoni e shenjoni këto pyetje. (“ Fjalët” 

që përmendi Alma te vargu 2 mund të gjenden tek 

Alma 37:1.) Mendoni se si do t’iu përgjigjeshit pyetjeve 

të Almës: A beson te shkrimet e shenjta? A beson në 

Jezu Krishtin? A do t’i zbatosh urdhërimet?

Pasi Helamani e shpalli dëshminë e tij, Alma i foli atij 

për të ardhmen e nefitëve. Ai profetizoi për shkatërri-

min e tyre dhe për shkatërrimin e çdo populli tjetër që 

do të mbushej me paudhësi në këtë tokë të zgjedhur. 

Lexoni tek Alm 45:16 dhe merrni parasysh të vërte-

tën që vijon në këtë varg: Zoti nuk mund ta shikojë 
mëkatin as me lëshimin më të vogël.

Për t’ju ndihmuar ta kuptoni këtë parim, kujtoni se, në-

përmjet Shlyerjes së Tij, Shpëtimtari pagoi çmimin për 

të gjitha mëkatet tona nëse vërtet do të pendohemi e 

të kërkojmë faljen e Tij. Perëndia nuk mund ta tolerojë 

mëkatin as me lëshimin më të vogël. Megjithatë, për 

shkak se Shpëtimtari qe i gatshëm të vuante për ne, 

nuk na duhet të vuajmë për mëkatet tona nëse pendo-

hemi.

Lexoni Doktrina e Besëlidhje 1:31–33. Ju mund të 

dëshironi t’i shkruani këto vargje si një referencë- kryq 

pranë Almës 45:16.

 1. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Cilat janë ndjenjat tuaja rreth 

Shpëtimtarit kur mendoni rreth gatishmërisë së Tij për të paguar 
çmimin për mëkatet tuaja?

Siç shënohet tek Alma 45:20–24, Helamani filloi shër-

besën e tij si profeti i Zotit dhe si udhëheqës i Kishës. 

Ai dhe udhëheqësit e tjerë të Kishës caktuan priftërinj 

dhe mësues nëpër të gjitha bashkësitë, por, për shkak 

të grindjes dhe shtimit të krenarisë, njerëzit nuk pranu-

an t’i dëgjonin udhëheqësit e tyre.

Alma 46
Kapiten Moroni i ngre të drejtët për të mbrojtur të drejtat e 
tyre dhe fenë e tyre
Sikurse shënohet tek Alma 46:1–7, disa njerëz që ishin 

të zemëruar me Helamanin dhe vëllezërit e tij, zgjo-

dhën të largoheshin nga Kisha dhe të ndiqnin një bu-

rrë të lig, të quajtur Amalikia, i cili dëshironte të bëhej 

mbret. Lexoni tek Alma 46:8–10 dhe kërkoni mësimet 

që Mormoni dëshironte që ne të mësonim nga kjo 

situatë e rrezikshme.

Për të ndihmuar në mbrojtjen e lirisë së njerëzve, 

Moroni, që ishte kryekapiteni i ushtrive nefite, e grisi 

pelerinën e tij dhe përdori një pjesë të saj për të bërë 

një “titull të lirisë” për ta grumbulluar popullin në 

mbrojtje të lirisë.

Lexoni tek Alma 46:12–13 dhe shenjoni atë që shkroi 

Moroni në titullin e lirisë. Përcaktoni mënyrën si u 

përgatit ai për t’ia paraqitur popullit titullin e lirisë. 

Përsiatni se çfarë ju mësojnë këto vargje për karakterin 

e Moronit. Lexoni edhe tek Alma 48:11–13, 17–18 për 

të fituar më shumë këndvështrim mbi karakterin e 

Kapiten Moronit. Ju mund të doni t’i shenjoni karakte-

ristikat e Moronit që do t’ju pëlqente t’i zhvillonit më 

plotësisht në vetë jetën tuaj.

 2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani për një ose më tepër prej karakteristikave të 

Moronit nga Alma 46:12–13 dhe Alma 48:11–13, 17–18. 
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Shpjegoni pse do t’ju pëlqente t’i keni këto karakteristika dhe si 
mund të përpiqeni t’i zhvilloni ato.

Lexoni tek Alma 46:18–22 dhe kërkoni mënyrën se si iu 

përgjigj populli ftesës së Moronit për të luftuar për liri. 

Besëlidhja e përshkruar në vargun 20 është një premtim 

i veçantë që ky grup nefitësh bëri me Perëndinë.

Sipas Almës 46:20, pse dëshironte Moroni që nefitët të 

bënin një besëlidhje me Perëndinë, se ata do t’i mbro-

nin të drejtat e tyre dhe fenë e tyre?   

 

Siç shënohet tek Alma 46:28–37, nefitët që u bashkuan 

me Kapiten Moronin, e zunë rob ushtrinë e Amalikias. 

Megjithatë, Amalikia dhe disa të tjerë ia mbathën dhe 

u bashkuan me lamanitët. Shumë prej pasuesve të 

Amalikias që u zunë robër, hynë në besëlidhje për ta 

mbështetur lirinë. Ata që nuk pranuan ta bënin këtë, 

u dënuan me vdekje. Nga përvoja e nefitëve, ne mund 

të mësojmë këtë parim: Kur jemi të guximshëm në 
mbajtjen e urdhërimeve, sikurse ishte kapiten Mo-
roni, Perëndia do të na forcojë dhe bekojë.

Pas betejës, Kapiten Moroni e ngriti titullin e lirisë në 

çdo kullë nefite si një “standard” ose kujtues për atë 

që ata kishin besëlidhur që të luftonin e mbronin (shih 

Alma 46:36).

Te broshura Për Forcën e Rinisë, Presidenca e Parë tha: 

“Të rinjtë dhe të rejat tona të dashura, ne kemi besim 

të madh te ju. Ju jeni bij dhe bija të dashura të Perëndi-

së dhe Ai ju njeh e kujdeset për ju. Ju keni lindur në një 

kohë me mundësi të jashtëzakonshme dhe gjithashtu 

me sfida të mëdha. Standardet në këtë broshurë do 

t’ju ndihmojnë në zgjedhjet e rëndësishme që ju po 

bëni tani dhe ato që ende do t’i bëni në të ardhmen. 

Ne ju premtojmë se, ndërsa i mbani besëlidhjet që keni 

bërë dhe gjithashtu i mbani këto standarde, ju do të 

bekoheni me shoqërimin e Frymës së Shenjtë, besimi e 

dëshmia juaj do të rriten më shumë dhe ju do të gëzo-

ni lumturi të madhe” ([2011], ii).

 3. Nga ajo që mësoni në atë mesazh nga Presidenca e 
Parë, përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studi-

mit të shkrimeve të shenjta:
 a. Cilat janë premtimet që ju bëhen nëse i mbani besëlidhjet e 
ungjillit që keni bërë, dhe standardet në broshurën Për Forcën e 
Rinisë?
 b. Shikoni faqen e përmbajtjes së broshurës Për Forcën e Rinisë 
dhe zgjidhni një prej standardeve në broshurë. Si jua ka bekuar 
jetën ose si mund t’ua bekojë jetën tuaj në të ardhmen mbajtja e 
këtij standardi?

Alma 47
Amalikia bëhet mbret i lamanitëve nëpërmjet tradhtisë 
dhe mashtrimit
Çfarë do të bënit po të ishit në luftë dhe dikush ju 

paraqiste një libër që do të zbulonte atë që armiku juaj 

planifikonte të bënte për t’ju shkatërruar ju dhe famil-

jen tuaj? Alma 47 mund të hedhë pak dritë mbi planet 

e armikut tonë, djallit.

Alma 47 shënon mashtrimet e shumta që përdori 

Amalikia për t’u bërë mbret i lamanitëve, që të mund 

ta çonte ushtrinë lamanite në luftë kundër nefitëve. 

Dëshira e tij përfundimtare ishte t’i sillte të gjithë nefi-

tët në robëri, me të si mbretin e tyre.

Amalikia dhe pasuesit e tij shkuan së pari në tokën e 

Nefit, ku jetonin lamanitët. Mbreti i lamanitëve dëshi-

ronte të shkonte në betejë kundër nefitëve, por shumë 

prej njerëzve të tij ishin të frikësuar. Prandaj mbreti i 

kërkoi Amalikias t’i shtynte lamanitët e frikësuar që të 

shkonin në betejë. Amalikia marshoi drejt strehimit në 

mal ku ishin larguar këta njerëz, por nuk dëshironte ta 

ndihmonte mbretin. Ai dëshironte të bëhej udhëheqësi 
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i lamanitëve të frikësuar, duke e mashtruar udhëheqë-

sin e tyre, Lehontin, që të zbriste nga strehimi i tij në 

mal. Amalikia synonte ta vriste Lehontin me helm pasi 

ai të zbriste poshtë.

Studioni Almën 47:10–12. Sa herë e tundoi Amalikia 

Lehontin që të largohej nga vendi i tij i sigurisë? Lexo-

ni edhe tek Alma 47:17–19. Si e vrau Amalikia Lehon-

tin pasi ai zbriti nga mali?

Plaku Robert D. Hejls, i Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve, na mësoi se 

njerëzit sot mund të përpiqen të na e 

shkatërrojnë besimin dhe dëshminë tonë 

duke na tunduar që të largohemi nga 

vendet tona të sigurisë shpirtërore dhe që 

të hyjmë në territorin e djallit: “Në Librin e Mormonit, 

ne lexojmë mbi Lehontin dhe njerëzit e tij në një kamp 

në mal. Amalikia tradhtar e nxiti Lehontin të ‘zbriste 

poshtë’ dhe e takoi atë në luginë. Por kur Lehonti e la 

vendin e lartë, atij iu dha helm ‘pak nga pak’ gjersa 

vdiq dhe ushtria e tij ra në duart e Amalikias (shih 

Alma 47). Me argumente dhe akuza, disa njerëz na 

joshin që ta lemë vendin e lartë. Vendi i lartë është aty 

ku është drita. . . . Ai është vendi i sigurt. Ai është i 

vërtetë dhe është aty ku ndodhet dija” (“Christian 

Courage: Çmimi i Qenies Dishepull”, Ensign ose 

Liahona, nëntor 2008, f. 74).

 4. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Cilat janë disa taktika që përdor Satani për të na bërë “të 
zbresim” nga vendi i lartë shpirtëror?
 b. A mendoni se Satani përpiqet t’i joshë të rinjtë që t’i ulin 
standardet e tyre “pak e pak”? Cili është një shembull i mënyrës 
si përpiqet ai ta bëjë këtë?
 c. Çfarë gjëje të posaçme mund të bëni për të qëndruar në një 
vend të lartë shpirtëror? Me çfarë standardi të ungjillit duhet të 
punoni që të mos e ulni këtë standard “pak e nga pak”?

Sikurse bëri me Amalikian, Satani kërkon të na 
shkatërrojë dhe na josh pak nga pak për t’i ulur 
standardet tona.

Alma 48–49
Kapiten Moroni i frymëzon nefitët që ta forcojnë veten 
fizikisht e shpirtërisht
Ndërkohë që Amalikia po përpiqej të merrte push-

tet me “mashtrim dhe gënjeshtra” (Alma 48:7) mbi 

lamanitët dhe nefitët, Moroni po vepronte në mënyra 

shumë të ndryshme. Lexoni tek Alma 48:7–10 dhe kër-

koni atë që bëri Moroni kur e kuptoi se Amalika do t’i 

çonte së shpejti ushtritë lamanite në luftë kundër ne-

fitëve. Ju mund të dëshironi t’i shenjoni këto ide: 1) Ai 

i përgatiti njerëzit që të ishin besnikë ndaj Perëndisë 

në kohë vështirësish (shih vargun 7). 2) Ai i ndihmoi 

njerëzit të forconin zonat në të cilat ishin të dobët (shih 

vargjet 8–9). 3) Ai i përgatiti njerëzit ta përkrahnin e ta 

mbronin “çështjen e të Krishterëve” ose Kishën (shih 

vargun 10).

Ashtu sikurse Moroni i ndihmoi njerëzit e tij të 

përgatiteshin për kohët e vështira e t’i duronin ato, 

udhëheqësit e Kishës në kohën tonë na japin këshilla 

për të na ndihmuar të përgatitemi për kohët e vështi-

rësisë. Merrni parasysh shkrimin e së vërtetës vijuese 

në shkrimet tuaja të shenjta afër Almës 48:7–10: Kur e 
ndjekim këshillën e shërbëtorëve të Zotit, ne vërtet 
do të përgatitemi për vështirësitë e jetës.

Lamanitët fillimisht planifikuan të sulmonin qytetin e 

Amonihës dhe më pas qytetin e Noeut, që kishin qenë 

qytete të dobëta të nefitëve. Lexoni tek Alma 49:4–5 

për të parë reagimin e lamanitëve kur panë përgatitjen 

e nefitëve në qytetin e Amonihës. Lamanitët vendo-

sën të mos e sulmonin qytetin ngaqë ishte aq mirë i 

përgatitur kundrejt sulmit. Lexoni tek Alma 49:12–14 

për të parë reagimin e lamanitëve kur u përpoqën të 

sulmonin qytetin e Noeut.

 5. Gjeni disa minuta për të shqyrtuar disa biseda nga 
konferenca më e fundit e përgjithshme (te revista Ensign 

ose Liahona). Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përmblidheni këshillën e dhënë nga një ose më shumë prej folës-
ve. Si mund t’ju ndihmojë kjo këshillë që të përgatiteni për kohë 
vështirësie në jetën tuaj? Si mund ta përdorni këtë këshillë në je-
tën tuaj?

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 45–49 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 21: DITA 2

Alma 50–52; 54–55
Hyrje
Kapiten Moroni vazhdoi ta ndihmonte popullin e tij që 

ta mbronte veten duke fortifikuar qytetet e tyre. Nefitët 

ishin të suksesshëm kundër lamanitëve, derisa rebelimi 

dhe ligësia filluan t’i dobësonin ata. Pavarësisht nga 

përpjekjet e Moronit për ta bashkuar e mbrojtur popu-

llin, nefitët humbën shumë qytete për shkak të grindjes 

midis tyre. Përfundimisht, Moroni, Teankumi dhe Lehi 
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pushtuan qytetin e Mulekut dhe mundën njërën prej 

ushtrive më të mëdha lamanite. Amoroni, udhëheqësi 

i lig i lamanitëve, u përpoq të bënte bisedime për një 

shkëmbim të burgosurish, por Moroni i liroi të burgo-

surit nefitë pa gjakderdhje. Moroni qëndroi i vendosur 

dhe nuk bëri lëshime me Amoronin dhe pasuesit e tij.

Alma 50–51
Nefitët forcohen dhe përparojnë kur janë të bindur ndaj 
Zotit dhe të bashkuar midis tyre
Mendoni për një kohë në jetën tuaj kur u munduat të 

mposhtnin një sfidë, të tillë si një tundim, një problem 

shëndetësor, një problem në shkollë ose një problem 

në marrëdhënien me miqtë apo pjesëtarët e familjes. 

A dëshironit të kishit forcë më të madhe shpirtërore 

në atë kohë?

Presidenti Henri B. Ajring, i Presidencës 

së Parë, tha: “Ndërkohë që forcat [e 

mëkatit] përreth nesh rriten në intensitet, 

çfarëdo force shpirtërore që dikur ishte e 

mjaftueshme, nuk do të jetë më e tillë. 

Dhe çfarëdo rritje në forcë shpirtërore që 

dikur e menduam se ishte e mundur, rritje më e madhe 

do të bëhet e mundësuar për ne. Si nevoja për forcë 

shpirtërore, ashtu edhe mundësia për ta siguruar atë, 

do të rriten me ritme që ne i nënvlerësojmë për 

rrezikun tonë” (“Always”, Ensign, tetor 1999, f. 9).

Përgatitjet që bënë nefitët për betejat e tyre, mund të 

na ndihmojnë të mësojmë këtë të vërtetë: Nëse e për-
gatitim veten shpirtërisht, ne mund t’i mposhtim 
sfidat e jetës.

Shqyrtoni Almën 50:1–6. Çfarë bënë nefitët për të ndër-

tuar fortifikata rreth qyteteve të tyre? Lexoni Almën 50:7. 

Çfarë tjetër bënë nefitët për t’u përgatitur për betejë?

Nefitët ndërtuan fortifikata që u dhanë atyre forcë në 

një kohë vështirësie të madhe. Ne mund ta ndjekim 

shembullin e tyre duke ndërtuar forcën tonë shpir-

tërore tani, kështu që vërtet do ta kemi forcën që na 

nevojitet në një kohë vështirësie. Forca shpirtërore 

ndërtohet në mënyrën më të efektshme nga përpjekje 

të qëndrueshme e të përditshme. Ne bëhemi të fortë 

shpirtërisht përmes gjërave të tilla si studimi i rregullt 

i shkrimeve të shenjta, lutja, ndjekja e mbledhjeve të 

Kishës, përmbushja e thirrjeve tona, shprehja e mirë-

njohjes ndaj Perëndisë, shërbimi ndaj të tjerëve dhe të 

dëgjuarit dhe të kushtuarit vëmendje ndaj këshillës së 

udhëheqësve tanë të Kishës.

 1. Plotësojini pohimet vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Unë mund të ndërtoj forcë më të madhe shpirtërore duke 
(renditni disa gjëra që mund të bëni).

 b. Unë vërtet do ta bëj në mënyrë më të qëndrueshme (zgjidhni 
një veprim nga lista që sapo bëtë) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  çdo ditë për 
të ndërtuar forcën time shpirtërore.

Lexoni tek Alma 50:19–23 dhe kërkoni mënyrën se si i 

bekoi Zoti nefitët që ishin besnikë ndaj Tij pavarësisht 

nga rrethanat e vështira të kohës së tyre. Mund të doni 

ta shkruani këtë parim afër këtyre vargjeve: Besnikë-
ria ndaj Perëndisë sjell bekime, edhe mes trazirës. 
Shikoni te Alma 50:21 për të parë se çfarë tha Mormo-

ni se bëri që nefitët t’i humbisnin këto bekime.

Gjatë kohës që Kapiten Moroni po i udhëhiqte nefitët 

në betejat e tyre kundër lamanitëve, Pahorani u bë 

kryegjykatësi i nefitëve. Ai ishte një burrë i drejtë dhe 

punoi për të vendosur paqe në vend. Megjithatë, një 

grup nefitësh dëshironin t’i ndryshonin ligjet nefite 

kështu që ata do të sundoheshin nga një mbret, jo 

nga një sistem gjykatësish. Çështja u hodh në votë 

dhe njerëzit votuan për ta mbajtur sistemin e tyre të 

gjykatësve. Sidoqoftë, “njerëzit e mbretit” nuk deshën 

ta përkrahnin zërin e popullit dhe nuk pranuan të luf-

tonin me nefitët e tjerë kur lamanitët erdhën për luftë. 

Moronit iu desh t’i udhëhiqte ushtritë e tij kundër 

njerëzve të mbretit që t’i detyronte ata të bashkoheshin 
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me nefitët. Kjo i dobësoi tej mase nefitët në betejat e 

tyre kundër lamanitëve (shih Alma 51:1–21).

Lexoni tek Alma 51:22–27dhe kërkoni fakte që lamanitët 

ishin në gjendje të merrnin fuqi mbi nefitët për shkak 

të grindjes me njerëzit e mbretit. Mendoni rreth këtij 

parimi: Ndarja dhe grindja e shkatërrojnë paqen.

 2. Lexoni tek Alma 50:39–40 dhe Alma 51:22 dhe vini 
re sa me zell Pahorani dhe Kapiten Moroni kërkuan të 

vendosnin paqe mes popullit të tyre. Mendoni për një kohë në je-
tën tuaj kur keni parë grindje, qoftë mes shokëve, pjesëtarëve të 
familjes, të njohurve në shkollë apo të tjerëve. Mendoni edhe për 
karakteristikat e dikujt që mundohet të vendosë paqe. Shkruani 
në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta rreth karakte-
ristikave që mund të ketë një paqebërës.

Alma 52
Moroni dhe Teankumi punojnë së bashku për të  
mundur lamanitët
Siç shënohet tek Alma 51:33–34, Amalikia u vra nga 

Teankumi, një prej udhëheqësve më të shkëlqyer 

ushtarakë të nefitëve. Pas vdekjes së Amalikias, vëllai i 

tij Amoroni mori drejtimin e ushtrive lamanite. Moroni 

i dha Teankumit udhëzime që të vazhdonte ta fortifi-

konte dhe mbronte pjesën veriore të vendit Begati dhe 

të rimerrte çdo qytet nefit të pushtuar në atë kohë nga 

lamanitët, nëse ishte e mundur (shih Alma 52:1–10). 

Lexoni tek Alma 52:15–17 dhe gjeni pse Teankumi 

vendosi të mos e sulmonte qytetin e Mulekut.

Teankumi e dinte se kur armiku ishte në fortesën e 

tij, do të ishte e vështirë ta mposhtte atë. Nga kjo 

përvojë, ne mund të mësojmë këtë parim: Nëse u 
shmangemi fortesave të kundërshtarit, ne jemi më 
shumë në gjendje ta shmangim tundimin dhe t’i 
bëjmë ballë atij.

 3. Cilat janë disa vende që mund të konsiderohen forte-
sa të kundërshtarit? (Këto janë vende ose situata ku ju 

mund të ndikoheni për të mëkatuar nëse do të shkonit atje – për 
shembull, një festë ku njerëzit po pinë alkool ose po shohin një 
film të papërshtatshëm.) Shkruani në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta disa vende të tilla. Shkruani edhe pse men-
doni se duhet ta shmangni vajtjen në këto vende.

Kjo qe një kohë e vështirë për nefitët, sepse lamanitët 

kishin shtënë në dorë shumë qytete nefite ndërkohë që 

nefitët po luftonin kundër njerëzve të mbretit. Lamanitët 

po i përdornin ato qytete si fortesa, ndaj ishte e vështirë 

që nefitët t’i rimerrnin ato. Moroni zhvilloi një plan për 

t’i nxjerrë lamanitët jashtë qytetit të Mulekut që nefi-

tët të mund ta merrnin prapë qytetin. Lexoni tek Alma 

52:21–26 për të parë se çfarë bënë Moroni dhe Teankumi.

 4. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta atë që bënë Moroni dhe Teankumi për të shtënë 

në dorë qytetin e Mulekut (shih Alma 52:21–26). Shkruani edhe 
çfarë mendoni për Moronin si gjeneral. Në çfarë mënyrash ishte 
ai një gjeneral i mirë për nefitët?

Alma 54–55
Moroni nuk pranon t’i shkëmbejë robërit me Amoronin dhe 
e rimerr qytetin e Gidit
Gjatë gjithë luftës midis lamanitëve dhe nefitëve, të dy 

kampet kishin kapur shumë robër lufte. Udhëheqësi 

lamanit, Amoroni, i dërgoi një letër Moronit, duke i 

propozuar që të dy kampet t’i shkëmbenin robërit e 

tyre. Moroni ishte i lumtur që t’i shkëmbente robërit, 

kështu që nefitët e kapur të mund të ktheheshin e që 

ushtrive të tij të mos u duhej t’i ushqenin robërit lama-

nitë e të kujdeseshin për ta. (Shih Alma 54:1–2.)

Megjithatë, kur ai dhe Amoroni shkëmbyen letra, 

Amoroni shkroi duke kërkuar me ngulm që nefitët të 

dorëzoheshin dhe t’i linin lamanitët t’i qeverisnin ata. 

Ai tha se nefitët ishin vrasës dhe se lamanitët kishin 

të drejtë që t’i luftonin. Ai deklaroi edhe se nuk kishte 

Perëndi. (Shih Alma 54:16–24.)

Kur Moroni e mori këtë letër, e dinte se Amoroni po 

gënjente. Amoroni e dinte se lamanitët nuk kishin një 

arsye të drejtë për t’i luftuar nefitët. Moroni tha se ai 

nuk do t’i shkëmbente robërit dhe nuk do t’u jepte 

lamanitëve më tepër forcë. Ai do të gjente një mënyrë 

për t’i shpëtuar robërit nefitë pa bërë shkëmbim për ta. 

(Shih Alma 55:1–2.)

Lexoni tek Alma 55:3–24 për të zbuluar çfarë bëri Mo-

roni për t’i shpëtuar robërit nefitë.

Kur Moroni nuk pranoi t’iu dorëzohej kërkesave të 

Amoronit dhe gjeti një mënyrë për t’i shpëtuar robërit 

nefitë, ai i parandaloi lamanitët nga marrja e një për-

parësie të madhe mbi nefitët dhe në vend të kësaj mori 

përparësi të mëdha për nefitët. Një e vërtetë që mund 

të mësojmë nga shembulli i Moronit, është kjo: Nëse 
i mirëbesojmë Zotit dhe i bindemi Atij me përpik-
mëri, Ai do të na mbështetë në luftërat tona.

Historia që gjendet tek Alma 55:3–24 është një histo-

ri shumë entuziazmuese shpëtimi. Mendoni për një 

pjesëtar të familjes apo mik të cilit do t’i pëlqente ta 

dëgjonte këtë histori dhe gjeni kohë për t’ia treguar 

historinë këtij njeriu. Ju gjithashtu mund të doni t’i tre-

goni këtij njeriu parimin e theksuar në paragrafin më 

sipër dhe t’i shpjegoni si është Moroni një shembull i 

këtij parimi.

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
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Tipare të zhvilluara 
përpara betejës

Tipare të treguara 
gjatë betejës

Luftëtar i Ri – Shenjtor i Ditëve të 
 Mëvonshme në Moshë të Re

Unë e kam studiuar Almën 50–52; 54–55 dhe e përfundova këtë 
mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 21: DITA 3

Alma 53; 56–58
Hyrje
Helamani dhe kapiten Moroni i luftuan lamanitët në 

pjesë të ndryshme të vendit. Helamani i dërgoi një le-

tër Moronit duke përshkruar betejat e ushtrive të tij me 

lamanitët dhe duke shprehur vetëbesimin dhe kënaq-

jen e tij në besimin e madh të 2.060 luftëtarëve të rinj. 

Për shkak të besimit dhe guximit të këtyre luftëtarëve 

nefitë, Zoti i ndihmoi ata t’i fitonin betejat dhe i bekoi 

me siguri e shpresë gjatë kohëve të tyre të vuajtjeve.

Alma 53; 56
Ushtritë e Antipusit dhe Helamanit e mposhtin ushtrinë më 
të fuqishme të lamanitëve
Ndërkohë që Kapiten Moroni luftonte me lamanitët 

në një pjesë të vendit, Helamani e udhëhoqi ushtrinë 

e tij në një pjesë tjetër të vendit. Në ushtrinë e tij qenë 

përfshirë 2.000 mijë djem të rinj të popullit të Amonit. 

Prindërit e këtyre të rinjve kishin bërë një besëlidhje 

që të mos i merrnin më kurrë armët kundër armiqve 

të tyre, por bijtë e tyre nuk e kishin bërë besëlidhjen, 

ndaj ata mund t’i ndihmonin ushtritë nefite (shih Alma 

53:10–18).

 1. Vizatoni diagramin që vijon në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta. Lexoni tek Alma 53:18–21 dhe 

kërkoni shprehje që përshkruajnë tiparet që kishin zhvilluar 2.000 
të rinjtë përpara shërbimit të tyre ushtarak. Renditini shprehjet 
që zbuloni nën kreun “Tipare të zhvilluara përpara betejës”. Ju 
mund të dëshironi t’i shenjoni këto shprehje në shkrimet tuaja të 
shenjta.

Antipusit, një udhëheqësi ushtarak nefit, ia kishte 

kaluar në numër ushtria lamanite teksa ai dhe ushtria 

e tij mbronin pjesën e tyre të vendit. Antipusi u gëzua 

kur Helamani i solli 2.000 luftëtarët e rinj për ta ndih-

muar (shih Alma 56:9–10).

Në betejën e tyre të parë kundër armikut, 2.000 luftëta-

rët e rinj e çuan larg ushtrinë më të fortë të lamanitëve 

dhe komandanti nefit, Antipusi, e urdhëroi ushtrinë 

e tij që ta ndiqte ushtrinë lamanite nga pas. Ushtria e 

Antipusit e arriti ushtrinë lamanite, e cila ndaloi për 

të luftuar me ta. Luftëtarët e rinj, që kishin vazhduar 

përpara, vunë re se lamanitët nuk po i ndiqnin më. 

Ata nuk e dinin nëse lamanitët kishin ndaluar për t’i 

mashtruar që të ktheheshin, me qëllim që t’i shkatë-

rronin apo nëse lamanitët kishin ndaluar, sepse ushtria 

e Antipusit i kishte kapur ata nga pas. Prandaj, Hela-

mani nuk e dinte nëse duhej të ktheheshin prapa e t’i 

sulmonin lamanitët. (Shih Alma 56:29–43.)

Lexoni tek Alma 56:43–48 dhe kërkoni shprehje që 

përshkruajnë tiparet që treguan këta të rinj në një kohë 

vendimtare gjatë betejës. Renditini ato që gjetët te 

ditari juaj i studimit të shkrimeve të shenjta nën kreun 
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“Tipare të treguara gjatë betejës”. Ju mund të zgjidhni 

t’i shenjoni këto shprehje në shkrimet tuaja të shenjta.

Studioni Almën 56:49, 54–56 për të parë se çfarë ndo-

dhi kur 2.000 luftëtarët e rinj u kthyen për të luftuar 

kundër lamanitëve. Kërkoni shprehje që e ilustrojnë 

këtë të vërtetë: Kur veprojmë me besim, ne mund të 
marrin forcë nga Perëndia.

 2. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Si mund t’ju ndihmojë zhvillimi i tipareve të luftëtarëve të rinj 
që të veproni me besim kur përballeni me situata sfiduese?
 b. Përshkruani një kohë kur ju (ose dikush që njihni) vepruat me 
besim dhe morët forcë nga Perëndia për ta përballuar me sukses 
një situatë të vështirë.

Alma 57
Ushtria e Helamanit rimerr qytetet e Antiparahut dhe 
Kumenit
Helamani dhe ushtria e tij mundën të merrnin qytetet 

e Antiparahut dhe të Kumenit nga lamanitët. Gjatë 

kësaj kohe, Helamani mori përforcime për ushtrinë e 

tij. Mijëra luftëtarë nga toka e Zarahemlës u bashkuan 

me ushtrinë, ashtu si edhe 60 bij të tjerë të popullit të 

Amonit (shih Alma 57:1–12).

Shpejt pasi ushtria e Helamanit shtiu në dorë qyte-

tin e Kumenit, lamanitët i sulmuan përsëri. Ushtria e 

Helamanit u përball me një luftë të madhe, në të cilën 

2.060 luftëtarët e rinj ishin një forcë e madhe për të gji-

thë ushtrinë. Lexoni tek Alma 57:19–21 për të zbuluar 

disa tipare që luftëtarët e rinj shfaqën në këtë betejë. 

Ju mund të doni t’i shtoni këto tipare te lista “Tipare 

të treguara gjatë betejës” në ditarin tuaj të studimit të 

shkrimeve të shenjta dhe t’i shenjoni ato në shkrimet 

tuaja të shenjta.

 3. Një nga karakteristikat përcaktuese të luftëtarëve të 
rinj ishte që ata u bindën “me përpikmëri” (Alma 57:21). 

Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkri-
meve të shenjta:
 a. Çfarë mendoni se do të thotë t’i bindesh një urdhërimi “me 
përpikmëri”?
 b. Si mendoni se bindja ndaj fjalëve të komandantit të tyre me 
përpikmëri i ndihmoi luftëtarët e rinj që ta fitonin betejën e tyre?
 c. Si do t’ju ndihmonte në betejat shpirtërore që keni në jetën 
tuaj, bindja ndaj urdhërimeve të Zotit me përpikmëri?

Merrni parasysh ta shkruani parimin vijues në shkri-

met tuaja të shenjta ose në ditarin tuaj të studimit 

të shkrimeve të shenjta: Kur i bindemi Zotit me 
përpikmëri, Ai do të na forcojë në betejat që kemi 
në jetë. Lexoni thënien vijuese nga Plaku Rasëll M. 

Nelson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, i cili 

shpjegoi pse bindja ndaj urdhërimeve të Perëndisë 

“me përpikmëri” është kaq e rëndësishme:

“[Ju] do të has[ni] njerëz, që përzgjedhin se cilat 

urdhërime do të mbajnë dhe nuk i marrin parasysh 

[urdhërimet e] tjera, të cilat vendosin t’i shkelin. Unë 

e quaj këtë ta trajtosh bindjen si përzgjedhja e ushqi-

meve në një vakt tip bufe. Ky zakon i përzgjedhjes dhe 

i të vendosurit, nuk do të funksionojë. Do të udhëheqë 

drejt mjerimit. Që të përgatitet të takohet me Perën-

dinë, një njeri i mban të gjitha urdhërimet e Tij. Duhet 

besim për t’ju bindur atyre; dhe mbajtja e urdhërimeve 

të Tij do ta përforcojë atë besim.
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Bindja bën të mundur që bekimet e Perëndisë të rrje-

dhin pa kufizim. Ai do t’i bekojë fëmijët e tij të bindur, 

me liri nga robëria dhe mjerimi. Dhe Ai do t’i bekojë 

me më tepër dritë.

. . . Bindja ndaj urdhërimeve të Perëndisë do të sigurojë 

mbrojtje fizike e shpirtërore” (“Të Përballosh të Ardh-

men me Besim”, Ensign ose Liahona, maj 2011, f. 34–35).

Lexoni tek Alma 57:25–27, duke kërkuar disa arsye 

përse Zoti shtriu fuqinë e tij për t’i mbrojtur luftëtarët e 

rinj. Çfarë ju bën përshtypje më shumë rreth luftëtarë-

ve të rinj në këto vargje?

Edhe kur jemi të drejtë, Perëndia nuk do të na mbrojë 

përherë nga vështirësia. Edhe pse luftëtarët e rinj u 

ruajtën nga vdekja, ata të gjithë u plagosën (shih Alma 

57:25) dhe shumë nefitë të tjerë të drejtë u vranë (shih 

Alma 57:26). Megjithatë, Perëndia gjithnjë do të na 

forcojë gjatë kohëve të vështirësive dhe do të na bekojë 

me gjërat që na nevojiten. Përfundimisht, Ai do t’u 

japë bekime të përjetshme të gjithë atyre që u binden 

urdhërimeve të Tij.

Alma 58
Ushtritë nefite presin furnizime dhe më pas rimarrin qytetin 
e Mantit
Përveç betejave që luftoi kundër lamanitëve, ushtria e 

Helamanit hasi një formë tjetër kundërshtie. Betejat 

e tyre po luftoheshin disi larg Zarahemlës që ishte 

qendra e qeverisë nefite. Ushtria e Helamanit kishte 

fituar disa beteja shumë të vështira, por nuk po merrte 

ushqimin, furnizimet dhe ushtarët e tjerë që u nevoji-

teshin nga qeveria. Ata nuk e dinin pse qeveria nuk po 

i përkrahte. (Shih Alma 58:7–9.)

 4. Lexoni tek Alma 58:10–12 dhe përgjigjiuni pyetjeve 
vijuese:

 a. Çfarë bënë nefitët kur u përballën me këtë situatë të vështirë?
 b. Si iu përgjigj Zoti kërkesave dhe lutjeve të tyre të sinqerta?
 c. Sipas Almës 58:12, si i ndihmuan sigurimet e Zotit Helamanin 
dhe ushtrinë e tij?

Shkruajeni parimin vijues në shkrimet tuaja të shenjta 

ose në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta: 

Nëse kthehemi te Perëndia në kohë vështirësish, 
ne mund të marrim siguri hyjnore që mund ta for-
cojë besimin tonë dhe të na japë shpresë.

Pavarësisht nga dobësitë e ushtrisë së tij, Helamani dhe 

burrat e tij mundën ta shtinin në dorë qytetin e Mantit 

(shih Alma 58:13–41). Helamani ia kushtoi të gjitha 

sukseset e ushtrisë ndihmës së Zotit (shih Alma 58:37).

Helamani vazhdoi të mahnitej nga suksesi i luftëtarëve 

të rinj. Studioni Almën 58:39–40 dhe kërkoni fjalë e 

shprehje që tregojnë mënyrat në të cilat luftëtarët e rinj 

ishin trima gjatë rrethanave të vështira. Merrni para-

sysh t’i shenjoni këto fjalë apo shprehje në shkrimet 

tuaja të shenjta.

 5. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta rreth një kohe kur iu drejtuat Perëndisë për ndih-

më gjatë një kohë vështirësie dhe e ndiet përkrahjen e Tij.

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 53 ; 56–58 dhe e përfundova këtë më-
sim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 21: DITA 4

Alma 59–63
Hyrje
Helamani i shkroi një letër Kapiten Moronit, duke 

i treguar atij rreth përpjekjeve të ushtrisë dhe duke 

kërkuar ndihmë nga qeveria nefite. Kapiten Moroni u 

gëzua kur mësoi për sukseset e Helamanit, por ishte i 

zemëruar me qeverinë që e kishte shpërfillur dërgimin 

e përforcimeve. Kapiten Moroni i shkroi një letër qorti-

mi kryegjykatësit Pahoran. Në përgjigjen e tij, Pahorani 

tregoi për një rebelim kundër qeverisë. Moroni marshoi 

në ndihmë të tij dhe i mposhti rebelët. Pastaj ushtritë 

nefite mundën t’i mposhtin në mënyrë të bashkuar 

lamanitët. Pas 14 vitesh në luftë, nefitët patën përsëri 

paqe në vend, duke u lejuar Helamanit dhe vëllezërve 

të tij që të përqendroheshin tek forcimi i Kishës.
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Alma 59
Nefitët humbasin një fortesë dhe Kapiten Moroni brengoset 
për shkak të ligësisë së popullit
Kur Kapiten Moroni mori një letër nga Helamani, 

ku përshkruheshin sukseset e ushtrisë së tij, Moroni 

dhe populli i tij u gëzuan. Moroni më pas, i dërgoi një 

letër Pahoranit, udhëheqësit nefit në Zarahemla, duke 

i kërkuar atij t’i dërgonte përforcime dhe furnizime 

Helamanit. Por nuk u dërgua asnjë përforcim. Prandaj, 

kur lamanitët e sulmuan qytetin e Nefihës, populli i 

Nefihës u detyrua të arratisej dhe lamanitët e pushtuan 

qytetin.

Lexoni tek Alma 59:9–12 për të mësuar reagimin e 

Moronit ndaj fitores së lamanitëve. Merrni parasysh 

ta shenjoni në shkrimet tuaja të shenjta këtë shprehje 

tek Alma 59:9: “Ishte më e lehtë të mbahej qyteti që të 

mos binte në duart e lamanitëve, sesa të merrej rishtas 

prej tyre”. Nga kjo shprehje, ne mund të mësojmë këtë 

parim: Është më e lehtë dhe më mirë që të qëndrosh 
besnik sesa të kthehesh në besim pas daljes nga 
udha e drejtë.

 1. Studiojeni shprehjen që keni shënuar tek Alma 59:9, 
dhe parimin me germa të theksuara në paragrafin e më-

parshëm. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:
 a. Përse është më e lehtë t’i shmangësh varësitë ndaj substan-
cave të dëmshme sesa të mposhtësh një varësi?
 b. Përse është më e lehtë ta ruash një dëshmi sesa të rifitosh 
një dëshmi pasi ta humbësh?
 c. Përse mund të jetë më e lehtë për një njeri që të qëndrojë ak-
tiv në Kishë sesa të kthehet në Kishë nga mungesa e aktivizimit?

Alma 60–62
Moroni e pyet Pahoranin për shkakun e moskokëçarjes  
së qeverisë
Pasi qyteti i Nefihës u shti në dorë nga lamanitët, Kapi-

ten Moroni vendosi t’i shkruante një thirrje Pahoranit, 

kryegjykatësit në Zarahemla. Lexoni tek Alma 60:17–24 

dhe kërkoni akuzat që bëri Moroni kundër Pahoranit 

dhe popullit në Zarahemla.

Lexojeni Almën 60:23 prapë dhe vini re përmend-

jen nga Kapiten Moroni të pastrimit fillimisht të 

“brendësi[së së] enës”. Ai e kishte fjalën për nevojën 

për të hequr korrupsionin nga qeveria nefite dhe po-

pulli i saj. Megjithatë, ky varg mund të zbatohet edhe 

për jetën tonë. Përfytyroni se po hidhni pluhur ose 

baltë në brendësi të një filxhani. Edhe pse e latë anën e 

jashtme të filxhanit, a do të ndiheshit mirë po të pinit 

nga filxhani?

 2. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Nëse e konsiderojmë veten si “enë”, çfarë mendoni se do të 
thotë të pastrosh brendësinë e enës?
 b. Përse do të na ndihmonte pastrimi i brendësisë së enës sonë 
që t’i shërbejmë më mirë mbretërisë së Zotit?

Sikurse shënohet tek Alma 60:33–36, Kapiten Moroni 

i tha Pahoranit të dërgonte shpejt burra dhe furnizime 

për ushtrinë e tij dhe të Helamanit. Nëse Pahorani nuk 

do ta bënte, Moroni tha se do të udhëhiqte një trupë 

ushtarake drejt Zarahemlës dhe do ta detyronte atë t’i 

bënte këto gjëra. Pahorani e mori letrën e Moronit dhe 

i ktheu përgjigje me të shpejtë. Lexoni tek Alma 61:1–5 

për të zbuluar çfarë po ndodhte në Zarahemla.

Lexoni tek Alma 61:9–14 dhe mendoni rreth mënyrës 

si iu përgjigj Pahorani akuzave të Moronit. Mbani para-

sysh t’i shenjoni ato thënie që zbulojnë madhështinë e 

karakterit të Pahoranit. Në vend që të fyhej, Pahorani e 

ftoi Moronin të bashkohej me të në forcën e Zotit për 

ta luftuar armikun. Lexoni tek Alma 62:1 për të zbuluar 

se si u ndje Moroni kur mori përgjigjen e Pahoranit.

Merrni parasysh shkrimin e të vërtetave vijuese në 

ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta: Ne 
mund të zgjedhim të mos fyhemi nga fjalët ose 
veprimet e të tjerëve. Kur bashkohemi në drejtësi 
me të tjerët, ne jemi më të fortë në luftërat tona 
kundër të keqes.

Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, na mësoi:

“Nëpërmjet fuqisë forcuese të Shlyerjes së 

Jezu Krishtit, ju dhe unë mund të bekohe-

mi për ta shmangur fyerjen dhe për të 

triumfuar mbi të. ‘Paqe të madhe kanë ata 

që e duan ligjin tënd, dhe nuk ka asgjë që 

mund t’i rrëzojë’ (Psalmeve 119:165). . . .

. . . Moroni . . . i shkroi Pahoranit ‘për t[a] dënuar’ 

(Alma 60:2) dhe e akuzoi ashpër për moskokëçar-

je, plogështi dhe mospërfillje. Pahorani shumë lehtë 

mund ta merrte zët Moronin dhe mesazhin e tij, por ai 

zgjodhi të mos fyhej. . . .

Një nga treguesit më të mëdhenj të pjekurisë shpir-

tërore vetjake shfaqet në mënyrën se si i përgjigjeni 

dobësisë, mungesës së përvojës dhe atyre veprimeve 

të të tjerëve të cilat mund të shkaktojnë fyerje. Një gjë, 

një ngjarje apo një shprehje mund të jetë fyese, por ju 

edhe unë mund të zgjedhim të mos fyhemi dhe, për ta 

thënë së bashku me Pahoranin, ‘nuk ka rëndësi’ [Alma 

61:9]” (“Dhe Nuk Ka Asgjë që Mund t’i Rrëzojë”, 

 Ensign ose Liahona, nëntor. 2006, f. 90–91).
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 3. Mendoni për një kohë kur zgjodhët të mos fyheshit 
nga fjalët apo veprimet e të tjerëve. Shkruani një paragraf 

të shkurtër rreth rëndësisë së zgjedhjes për të mos u fyer.

Sikurse shënohet tek Alma 62, Kapiten Moroni e solli 

ushtrinë e tij në Zarahemla për ta ndihmuar Pahoranin 

që t’i rrëzonte njerëzit e mbretit – të shkëputurit nefitë 

që donin të vendosnin një mbret e të hynin në aleancë 

me lamanitët. Njerëzit e mbretit e kishin penguar Pa-

horanin që të dërgonte burra dhe furnizime në ndihmë 

të Moronit dhe Helamanit. Moroni dhe Pahorani më 

pas i bashkuan forcat dhe morën ndihmë nga ushtri të 

tjera nefite për t’i dëbuar lamanitët jashtë nga vendi. 

Gjatë kësaj kohe, shumë lamanitë u penduan dhe u 

bashkuan me popullin e Amonit.

Përfytyroni disa nga sfidat që mund të kenë ekzistuar 

për familjet dhe individët në fund të një lufte të tillë. 

Lexoni Almën 62:39–41 për të kuptuar se si u prekën 

nefitët nga sprovat e luftës. Teksa lexoni, kërkoni të 

vërteta që mund t’i përcaktoni në këto vargje.

Shkruajeni parimin ose të vërtetën vijuese në shkrimet 

tuaja të shenjta afër Almës 62: 39–41 ose në ditarin tuaj 

të studimit të shkrimeve të shenjta: Ne mund të afro-
hemi më shumë me Zotin gjatë sprovave tona.

 4. Shkruani përgjigje për pyetjet vijuese në ditarin tuaj 
të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Përse mendoni se disa njerëz i afrohen më shumë Zotit kur 
përballen me sprova, ndërkohë që të tjerë largohen prej Tij?
 b. Çfarë ju kanë mësuar kapitujt mbi luftën rreth të qenit një 
 dishepull i Jezu Krishtit në kohë vështirësie ose sprove?

Alma 63
Shumë nefitë udhëtojnë drejt tokave në veri
Pasi vdiq Helamani (shih Alma 62:52), vëllai i tij, 

Shibloni, i mori në zotërim analet e shenjta. Lexoni tek 

Alma 63:1–2 për të parë se çfarë lloj njeriu ishte Shib-

loni. Siç shënohet tek Alma 63, Moroni dhe Shibloni 

vdiqën dhe djali i Moronit, Moroniha, mori drejtimin e 

ushtrive nefite.

Lexoni tek Alma 63:10–13. Përpara se të vdiste, Shiblo-

ni i dha Helamanit, që ishte i biri i Helamanit, përgje-

gjësinë e analeve të shenjta. Helamani i ruajti analet që 

ishin shkruar tashmë, dhe nisi të mbante analin që do 

të bëhej libri i Helamanit.

Alma 63:5–8 shënon se shumë nefitë udhëtuan me 

anije për në tokat në veri dhe nuk u dëgjua më kurrë 

për ta. Gjithashtu, në fund të Almës 63 zbulohet se 

përsëri atje filloi të kishte disa grindje midis lamanitëve 

dhe nefitëve, duke e mbyllur kështu librin e gjatë dhe 

frymëzues të Almës.

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Almën 59–63 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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HYRJE TE  

Helamani
Përse të Studiohet Ky Libër?
Me studimin e librit të Helamanit, ju do të mësoni 
nga shembujt dhe mësimet e njerëzve të mëdhenj 
si Helamani, Nefi, Lehi dhe Samuel Lamaniti, të cilët 
iu bindën Zotit me guxim dhe dëshmuan për Jezu 
Krishtin. Shërbesat e këtyre individëve tregojnë që 
Perëndia dhuron fuqi për t’i ndihmuar shërbëtorët 
e Tij të përmbushin vullnetin e Tij dhe që përpjekjet 
e individëve të drejtë mund t’u sjellin bekime mijëra 
vetëve. Ju do të mësoni gjithashtu mbi pasojat që 
vijnë nga krenaria, ligësia dhe lidhjet e fshehta.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Mormoni përpiloi dhe përmblodhi anale nga fletët 
e mëdha të Nefit për të krijuar librin e Helamanit. 
Libri mban emrin e Helamanit, birit të Helamanit dhe 
nipit të Almës së Riut. Helamani i mori analet nga 
ungji i tij, Shibloni, dhe shërbeu si një kryegjykatës 
i drejtë mbi nefitët. Ai i mësoi bijtë e tij, Nefi dhe 
Lehi, që ta kujtonin Shëlbuesin e tyre, Jezu Krishtin 
(shih Helamani 5:9–14). Këto mësime më pas e 
frymëzuan Nefin ta linte pozitën e tij si kryegjykatës 
në mënyrë që t’u predikonte pendim nefitëve dhe 
lamanitëve. Pasi mijëra lamanitë u kthyen në besim, 
një profet lamanit, i quajtur Samuel, u frymëzua që 
të predikonte pendim e të profetizonte mes nefitëve 
në të njëjtën kohë si Nefi. Libri i Helamanit e merr 
lëndën nga analet e mbajtura gjatë qeverisjes dhe 
shërbesës së Helamanit (Helamani 1–3) dhe të Nefit 
(Helamani 4–16). Analet e Nefit përfshinë profecitë 
dhe mësimet e Samuel Lamanitit.

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Analet origjinale që u përdorën si burime për librin 
e Helamanit, ka të ngjarë të jenë shkruar mes viteve 
52 pr.K. dhe 1 pr.K. Mormoni i përmblodhi ato anale 
diku midis viteve 345 ps.K. dhe 385 ps.K. Mormoni 
nuk e shënoi se ku ishte kur e përpiloi këtë libër.

NJËSIA 22: DITA 1

Helamani 1–2
Hyrje
Pasi kryegjykatësi Pahoran vdiq, pati një grindje të 

rëndë mes nefitëve rreth asaj se cili prej bijve të tij 

– Pahorani, Peanki dhe Pakumeni – duhej të bëhej 

kryegjykatësi i ri. Pahorani u zgjodh nga populli si 

kryegjykatësi i ri. Një prej pasuesve të Peankit, një 

burrë me emrin Kishkumeni, i cili ishte zëdhënës i 

një bande të fshehtë, e vrau Pahoranin dhe atëherë 

Pakumeni u caktua kryegjykatës. Duke përfituar nga 

kjo grindje dhe përçarje, lamanitët qenë në gjendje 

të pushtonin kryeqytetin e nefitëve, Zarahemlën, dhe 

të vrisnin Pakumenin. Gjenerali i nefitëve, Moroniha, 

rimori qytetin e Zarahemlës dhe Helamani u caktua 

kryegjykatës. Kishkumeni vritet teksa përpiqet të vrasë 

Helamanin dhe Gadiantoni bëhet udhëheqës i bandës 

së fshehtë.

Helamani 1
Grindja mbi atë se cili duhet të jetë kryegjykatës u jep 
mundësi lamanitëve ta pushtojnë Zarahemlën, kryeqytetin 
e nefitëve
Mendoni për herën e fundit kur keni pasur një debat 

me dikë ose keni parë të tjerët të kishin një debat. 

Çfarë problemesh shkakton një grindje e tillë? Ndërsa 

studioni Helamanin 1, shihni për problemet që u solli 

grindja nefitëve dhe përsiatni se çfarë mund të mësoni 

nga përvoja e tyre.

Lexoni fragmentet vijuese të shkrimit të shenjtë dhe 

shkruani në hapësirat e dhëna bosh përgjigjet tuaja për 

pyetjet:

• Helamani 1:1–4. Çfarë e shkaktoi grindjen dhe ndar-

jet mes popullit nefit?   

 

• Helamani 1:5–8. Kush ishte caktuar kryegjykatës? Si 

reaguan dy vëllezërit e kryegjykatësit të ri?   

 

• Helamani 1:9–12. Çfarë bëri Kishkumeni dhe çfarë 

besëlidhje bënë Kishkumeni dhe banda e tij e 

fshehtë me njëri- tjetrin?   
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Gjatë kësaj periudhe grindjeje midis nefitëve, një njeri 

me emrin Koriantumr i udhëhoqi lamanitët në bete-

jë kundër qytetit të Zarahemlës. Lexoni Helamanin 

1:18–22 dhe përcaktoni se çfarë qenë në gjendje të 

bënin lamanitët si pasojë e grindjes mes nefitëve.

Një prej të vërtetave që mund të mësojmë nga ky 

rrëfim, është: Grindja është përçarëse dhe na bën të 
cenueshëm nga ndikimi i kundërshtarit. Ju mund të 

dëshironi ta shkruani këtë parim në shkrimet tuaja të 

shenjta pranë Helamanit 1:18.

 1. Për t’ju ndihmuar që ta kuptoni më mirë këtë parim, 
përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të 

shkrimeve të shenjta:
 a. Një e re ka bërë fjalë me prindërit rreth miqve të saj. Si mund 
të ndikojë kjo grindje në qëndrimin e saj kundrejt të dëgjuarit të 
këshillës së prindërve për sfera të tjera të jetës së saj?
 b. Një i ri ka ndjenja inati kundrejt dikujt në kuorumin e tij të 
priftërisë. Si mundet të ndikojë kjo grindje në mënyrën se si sillet 
ai në Kishë?
 c. Mendoni për një sferë të jetës suaj në të cilin ndieni se ka 
grindje midis jush dhe njerëzve të tjerë. Çfarë është një gjë e po-
saçme që mund të bëni për ta eliminuar këtë grindje nga jeta 
juaj? Si mund ta arrini këtë?

Helamani 1:22–30 shënon se pasi lamanitët mposhtën 

Zarahemlën, ata menjëherë filluan të marshonin drejt 

qytetit të Begatisë në mënyrë që ta pushtonin edhe atë. 

Ushtritë nefite qenë në gjendje t’i rrethonin lamanitët 

dhe t’i mundnin ata. Shumë lamanitë u vranë dhe ata 

që u dorëzuan, u lejuan të riktheheshin në tokat e tyre.

Helamani 2
Helamani bëhet kryegjykatës dhe shërbëtori i tij pengon 
një bandë të fshehtë që t’ia marrë jetën
Përpara se të studioni Helamanin 2, mendoni rreth asaj 

se si një e re apo një i ri besnik do të përpiqej ta zgjidh-

te një gabim ose mëkat. A do të përpiqej ai ose ajo ta 

fshihte atë apo do t’i kërkonte falje Zotit dhe atyre që 

ishin lënduar?

Pasi Kishkumeni vrau Pahoranin, ai dhe anëtarët e 

bandës së tij të fshehtë i premtuan njëri- tjetrit që kurrë 

nuk do t’i tregonin askujt se cili e kishte bërë vrasjen. 

Lexoni Helamanin 2:3–4 dhe kushtojini vëmendje fra-

zës “kishin hyrë në besëlidhje se askush nuk duhej të 

dinte ligësinë e tij”. Pastaj lexoni Doktrinën e Besëlidh-

jet 58:43 dhe kërkoni mënyrën se si Zoti dëshiron që të 

veprojmë kur kemi bërë diçka të gabuar.

 2. Bazuar në studimin që i keni bërë Helamanit 2:3–4 
dhe Doktrinës e Besëlidhjeve 58:43, shkruani në ditarin 

tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta ndryshimet midis asaj se 
si Zoti dëshiron që ne të veprojmë nëse kryejmë një mëkat, dhe 
asaj se si vepruan Kishkumeni dhe pasuesit e tij.

Pas vdekjes së Pakumenit, vëllait të Pahoranit, Helama-

ni u bë kryegjykatësi i ri dhe atëherë Kishkumeni dhe 

banda e tij e fshehtë vendosën ta vrisnin edhe Hela-

manin. Një njeri me emrin Gadianton u bë udhëheqësi 

i bandës së fshehtë në këtë kohë. Lexoni Helamanin 

2:2–9 dhe shkruani në hapësirën bosh më poshtë se si 

u vra Kishkumeni:   

 

Lexoni Helamanin 2:10–14 dhe shihni për atë çfarë i 

ndodhi bandës së hajdutëve të Gadiantonit. Mormoni 

paralajmëroi se grupet e fshehta, si hajdutët e Gadi-

antonit, të cilat u quajtën “lidhje të fshehta” (shih, për 

shembull, Helamani 3:23), do të çonin përfundimisht 

në shkatërrimin e popullit nefit. Profetët e mëparshëm 

të Librit të Mormonit kishin paralajmëruar gjithashtu 

kundër përqafimit të lidhjeve të fshehta (shih 2 Nefi 

26:22; Alma 1:12). Libri i Mormonit na mëson këtë 

parim: Lidhjet e fshehta mund të çojnë në shkatë-
rrimin e shoqërive.

Plaku M. Rasëll Ballard, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, paralajmëroi për rreziqet e lidhjeve të fsheh-

ta sot. Ndërsa e lexoni paralajmërimin e tij, shenjoni atë 

që mund të bëjmë për t’u bërë ballë lidhjeve të fshehta.

“Libri i Mormonit na mëson se lidhjet e 

fshehta që merren me krimin, paraqesin 

një sfidë serioze, jo vetëm për individët 

dhe familjet, por për mbarë qytetërimet. 

Ndër lidhjet e fshehta të sotme janë 

bandat, kartelet e drogës dhe familjet e 

krimit të organizuar. Lidhjet e fshehta të ditëve të 

sotme funksionojnë në mënyrë shumë të ngjashme me 

hajdutët e Gadiantonit në kohën e Librit të Mormonit. 

. . . Mes qëllimeve të tyre janë ‘të vr[asin] dhe të 

plaçkit[in] dhe të [vjedhin], dhe të bë[jnë] lavirësi dhe 

të gjitha llojet e ligësisë, në kundërshtim me ligjet e 

vendit të tyre dhe gjithashtu me ligjet e Perëndisë së 

tyre’ [Helamani 6:23].

Nëse ne nuk jemi të kujdesshëm, lidhjet e fshehta të 

sotme mund të fitojnë pushtet dhe ndikim po aq shpejt 

dhe po aq plotësisht, siç arritën ato në kohët e Librit të 

Mormonit. . . .

Libri i Mormonit na mëson që djalli është ‘autori i të 

gjitha mëkateve’ dhe themeluesi i këtyre lidhjeve të 

fshehta [Helamani 6:30]. . . . Synimi i tij është që të 

shkatërrojë individë, familje, komunitete dhe kombe 

[shih 2 Nefi 9:9]. Deri diku, ai ishte i suksesshëm gjatë 

kohëve të Librit të Mormonit. Dhe po arrin shumë më 

tepër sukses sot. Kjo është arsyeja pse është aq e rëndë-

sishme që ne . . . të kemi një qëndrim të patundur për 

të vërtetën dhe të drejtën duke bërë ç’të mundim për të 

ndihmuar t’i mbajmë të sigurta komunitetet tona.
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. . . [Ne mund të] ‘qëndro[jmë] si dëshmitarë të Perën-

disë’ duke dhënë shembullin, duke mbajtur standardet 

e Kishës dhe duke e ndarë dëshminë tonë me ata që 

janë rreth nesh [shih Mosia 18:9]” (“Standing for Truth 

and Right”, Ensign, nëntor 1997, f. 38).

Mendoni për një ose më shumë mënyra si mund ta 

zbatoni mësimin e Plakut Ballard për të qëndruar për 

të vërtetën dhe drejtësinë në komunitetin tuaj dhe në 

vendin tuaj.

 3. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Helamanin 1–2 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 22: DITA 2

Helamani 3–4
Hyrje
Gjatë kohës së përshkruar në kapitujt e parë të He-

lamanit, nefitët patën periudha paqeje dhe duruan 

kohë grindjesh. Dhjetëra mijëra nefitë u bashkuan me 

Kishën gjatë kohës së paqes. Në vijim të kësaj begatie 

të madhe, anëtarët më të përulur të Kishës u rritën 

në besim megjithëse përndiqeshin nga ata që u bënë 

krenarë. Për shkak se shumë nefitë u bënë të ligj, ata i 

humbën të gjitha tokat e tyre jugore para lamanitëve.

Helamani 3
Shumë nefitë shtegtojnë drejt veriut, ndërsa Kisha përparon 
në mes të ligësisë dhe përndjekjes
Lexoni Helamanin 3:1–2 dhe vini re që për disa vite 

“nuk pati grindje” mes popullit nefit. Tani lexoni He-

lamanin 3:3, 19 dhe gjeni fjalë ose fraza që tregojnë se 

gjërat kishin ndryshuar mes nefitëve.

Helamani 3:4–16 shpjegon që, ndërsa grindja u rrit 

mes nefitëve, shumë njerëz lëvizën drejt veriut. Shumë 

nefitë u bënë të ligj dhe u bashkuan me lamanitët.

Pavarësisht nga grindja dhe ligësia, Helamani zgjodhi 

të jetonte ndryshe. Helamani po shërbente si krye-

gjykatës i nefitëve dhe gjithashtu si profet midis tyre. 

Lexoni Helamanin 3:20 dhe përcaktoni se si u për-

shkrua Helamani. (Fjala barazi do të thotë drejtësi ose 

pa paragjykim apo paanësi.)

Çfarë ju lë mbresë nga Helamani? Përse mendoni që ai 

mbeti kaq i fortë gjatë kësaj periudhe grindjeje dhe li-

gësie? Mund të dëshironi ta shenjoni fjalën vazhdimisht 

te Helamani 3:20.

Lexoni Helamanin 3:22–26 dhe shenjoni se si nefitët 

filluan të ndryshonin për mirë. Sa njerëz u bashkuan 

me Kishën?   

 

Mormoni shpesh përdori frazat “kështu, ne mund të 

shohim”, “kështu ne shohim” dhe “ne shohim” për të 

theksuar të vërteta që ai dëshironte që ne të mësonim. 

Te Helamani 3:27–30 këto fraza përdoren shpesh herë, 

duke treguar që Mormoni dëshironte që ne të merr-

nim disa mësime të rëndësishme. Lexoni Helamanin 

3:27–30 dhe shenjoni frazat kyçe e përcaktoni mësimet 

që Mormoni dëshironte që ne të mësonim.

 1. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Shkruani atë çfarë Mormoni dëshironte që të dinit nga Hela-
mani 3:27–30 rreth fjalës së Perëndisë.
 b. Shkruani se si studimi i shkrimeve të shenjta ju ka ndihmuar 
ta shmangni ligësinë dhe ju ka mbajtur në shtegun drejt pranisë 
së Perëndisë.

Lexoni Helamanin 3:32–34 dhe vini re që disa anëtarë 

të Kishës filluan t’i përndiqnin anëtarët e tjerë të Ki-

shës. Përndjekësit ishin njerëz që thoshin se i përkisnin 

Kishës, por në fakt ata ishin plot me krenari dhe nuk 

besonin te mësimet e Kishës. Veprimet e tyre bënë që 

anëtarët e përulur të Kishës të vuanin shumë mjeri-

me. Merrni me mend se sa e vështirë do të ishte që 

të shkoje në Kishë dhe të përndiqeshe nga anëtarë të 

tjerë të Kishës ngaqë ke zgjedhur të ndjekësh profetët 

dhe urdhërimet e Perëndisë.

Lexoni Helamanin 3:35 për të mësuar se si vepruan 

anëtarët besnikë të Kishës gjatë kohës së tyre të për-

ndjekjes dhe të mjerimit.

 2. Bazuar në studimin që i keni bërë Helamanit 3:35, 
përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të 

shkrimeve të shenjta:
 a. A u rrit apo u ul besimi i anëtarëve të përulur të Kishës gjatë 
kohës së tyre të mjerimit?
 b. Çfarë bënë anëtarët e përulur të Kishës që e forcoi besimin e 
tyre?
 c. Çfarë bekimesh morën këta anëtarë të Kishës?

Duke studiuar Helamanin 3:33–35, ne mund të mësoj-

më që çdo individ e përcakton vetë se si përndjekja dhe 

mjerimi do të ndikojnë tek ai po ajo. Përfundojeni këtë 

thënie bazuar tek ajo që keni mësuar nga këto vargje: 
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Pavarësisht nga përndjekja dhe sprovat, besimi 
ynë në Jezu Krisht mund të rritet ndërsa ne  
  

 . 

(Ka shumë mënyra për ta plotësuar këtë fjali.) Ju mund 

të dëshironi ta shkruani fjalinë tuaj në shkrimet tuaja 

të shenjta pranë Helamanit 3:33–35.

 3. Për t’ju ndihmuar t’i kuptoni më mirë mësimet e këty-
re vargjeve, përgjigjiuni dy ose më shumë prej pyetjeve vi-

juese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
 a. Si ju kanë ndihmuar lutja ose agjërimi në një kohë përndjek-
jeje dhe sprove?
 b. Çfarë mendoni se do të thotë t’ia japësh zemrën Perëndisë?
 c. Kur është rritur besimi juaj në Jezu Krisht gjatë një kohe për-
ndjekjeje apo sprove?

Lexoni Helamanin 3:36–37 dhe përcaktoni gjendjen 

shpirtërore të shumicës së nefitëve në kohën kur vdiq 

Helamani.

Helamani 4
Shpirti i Zotit largohet nga nefitët; dhe lamanitët i 
pushtojnë të gjitha tokat jugore të nefitëve
Siç është shënuar te Helamani 4, pasi Helamani vdiq, 

krenaria dhe grindja midis nefitëve bëri që shumë nefi-

të t’u bashkoheshin lamanitëve. Lamanitët luftuan një 

betejë kundër nefitëve. Lexoni Helamanin 4:4–8 dhe 

shenjoni në hartë territorin që mendoni se e pushtuan 

lamanitët.

Toka në Veri

Begatia

Zarahemla

 4. Ndajeni në mes një faqe në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta duke vizatuar një vijë vertikale në 

qendër të faqes. Në krye të njërës anë të faqes shkruani: Fraza që 
tregojnë qëndrimin dhe veprimet e nefitëve.Në anën tjetër të fa-
qes, shkruani: Fraza që tregojnë se çfarë ndodhi prej atyre vepri-
meve. Lexoni Helamanin 4:11–13, 21–26 dhe shkruani të paktën 
tri fraza nën çdo titull.

Një nga parimet e rëndësishme që mësojmë nga Hela-

mani 4, është ky: Krenaria dhe ligësia na ndajnë nga 
Shpirti i Zotit dhe na lënë te fuqia jonë vetjake. Ju 

mund të dëshironi ta shkruani këtë parim në shkrimet 

tuaja të shenjta pranë Helamanit 4:23–25.

Në përvojën e nefitëve, të liheshin në fuqinë e tyre, 

zakonisht do të thoshte të humbnin betejat dhe tokat 

e tyre (shih Helamani 4:25–26). Në jetën tonë, lënia në 

fuqinë tonë vetjake mund të nënkuptojë të humbasim 

shoqërimin e Shpirtit.

 5. Mendoni për “betejat” që hasni në jetën tuaj, dhe 
shkruani rreth njërës apo më shumë prej tyre në ditarin 

tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta. Shkruani të paktën një 
gjë që mund të bëni për të ruajtur shoqërimin e Shpirtit në jetën 
tuaj. Gjithashtu shkruani ndjenjat tuaja rreth rëndësisë së pasjes 
së Shpirtit në jetën tuaj, për t’ju ndihmuar që t’i përballoni bete-
jat e jetës suaj me fuqinë e Zotit.

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Helamanin 3–4 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 22: DITA 3

Helamani 5
Hyrje
Nefitët vazhduan në ligësi, derisa pjesa më e madhe e 

tyre zgjodhi ligësinë në vend të drejtësisë. Të frymëzuar 

nga fjalët e atit të tyre, Nefi dhe Lehi iu kushtuan predi-

kimit të ungjillit. Babai i tyre, Helamani, i kishte mësuar 

rreth rëndësisë së ndërtimit të jetës së tyre mbi theme-

let e Shpëtimtarit. Pasi i mësuan nefitët, Nefi dhe Lehi 

u predikuan lamanitëve dhe u hodhën në burg. Pasi 

Zoti e shpëtoi mrekullisht Nefin dhe Lehin nga burgu, 

shumica e lamanitëve u kthyen në besim në ungjill.
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Helamani 5:1–13
Helamani i mësoi bijtë e tij, Nefin dhe Lehin, të kujtonin 
urdhërimet e Perëndisë dhe fuqinë e Jezu Krishtit për t’i 
ndihmuar ata
Lexoni gjashtë fjalët dhe frazat vijuese. Për t’ju ndih-

muar të plotësoni veprimtarinë vijuese, përpiquni të 

mbani mend secilën prej tyre. Do t’ju kërkohet që t’i 

shkruani ato nga sa mbani mend në ditarin tuaj të stu-

dimit të shkrimeve të shenjta: familja, prindërit, Shlyerja 

e Jezu Krishtit, profetët, pendimi çon drejt shpëtimit, mbani 

urdhërimet.

 1. Mbylleni manualin tuaj dhe shkruajini nga sa mbani 
mend këto gjashtë fjalë ose fraza në ditarin tuaj të studi-

mit të shkrimeve të shenjta.

Kontrollojini përgjigjet tuaja. Mendoni për një çast 

nëse qe e lehtë apo e vështirë t’i mbanit mend frazat. 

A mendoni se solli ndonjë ndryshim që ju tha se do 

t’ju kërkohej që t’i shkruanit pikat përmendsh?

Lexoni thënien vijuese nga Presidenti 

Spenser W. Kimball dhe mendoni se 

përse mbani mend [ose kujtoni] është fjalë 

kaq e rëndësishme kur përpiqemi të 

jetojmë ungjillin: “Kur kërkoni në fjalor 

për fjalën më të rëndësishme, a e dini cila 

është? Mund të jetë kujto. Për shkak se të gjithë ju keni 

bërë besëlidhje – ju e dini çfarë të bëni dhe ju e dini si 

ta bëni atë – nevoja jonë më e madhe është që të 

kujtojmë” (“Circles of Exaltation” [fjalim drejtuar 

mësuesve të fesë të Sistemit Arsimor të Kishës, 

28 qershor 1968], f. 5).

Sot ju do të studioni rreth dy njerëzve të cilët sollën 

ndryshim në jetën e mijëra njerëzve për shkak se 

mbajtën mend të vërtetat që u ishin mësuar nga babai 

i tyre. Gjatë rrjedhës së mësimit të sotëm, përsiatni atë 

që mendoni se Zoti dëshiron që ju të mbani mend.

Siç shpjegohet te Helamani 5:1–4, Nefi dha dorëheqjen 

si kryegjykatës ngaqë njerëzit ishin bërë shumë të ligj. 

Ai dhe vëllai i tij, Lehi, dëshironin t’ia përkushtonin 

të gjithë kohën e tyre predikimit të fjalës së Perëndisë. 

Ndërsa filluan shërbesën e tyre, ata kujtuan mësimet 

e atit të tyre, Helamanit. Lexoni vargjet në vijim dhe 

përmblidhni në hapësirat e dhëna ato që Helamani 

iu kërkoi që të mbanin mend bijve të tij. Ju gjithashtu 

mund të dëshironi t’i shenjoni fjalët mbani mend [dhe 

kujtoni] sa herë që ato shfaqen në këto vargje.

• Helamani 5:5–7   

 

• Helamani 5:9–11   

 

• Helamani 5:12   

 

 2. Për t’ju ndihmuar ta kuptoni më mirë atë që sapo le-
xuat, përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studi-

mit të shkrimeve të shenjta:
 a. Si mundet mbajtja mend e shembujve të drejtë të të tjerëve 
t’ju ndihmojë të zgjidhni “të bëni atë që është e mirë”? (Hela-
mani 5:7).
 b. Çfarë bëni ju për ta mbajtur mend Shlyerjen e Jezu Krishtit?

Rilexojeni Helamanin 5:12, duke kërkuar fraza që e 

mbështetin këtë parim: Nëse ne e ndërtojmë theme-
lin tonë mbi Jezu Krishtin, Satani nuk do të ketë 
fuqi mbi ne. (Helamani 5:12 është një varg i zotërimit 

të shkrimit të shenjtë. Ju mund të dëshironi ta shenjo-

ni atë në një mënyrë të dallueshme në mënyrë që të 

mund ta gjeni në të ardhmen.)

Përfytyroni sikur t’ju kërkohej të bënit planin e një 

ndërtese që nuk do të shembej kurrë. Mendoni për 

përgjigjet ndaj pyetjeve vijuese:

• Çfarë lloj themeli do të duhej të kishte një ndërtesë e 

tillë?

• Si e ndihmon një themel i fortë një ndërtesë që t’i 

bëjë ballë motit, fatkeqësive natyrore ose rrethanave 

të tjera të vështira?

• Çfarë fjalësh ose frazash te Helamani 5:12 sugjerojnë 

se ndërtimi mbi themelin e Jezu Krishtit, Shëlbuesit 

tonë, nuk do t’i parandalojë sulmet e kundërshtarit, 

por do t’ju japë forcë për t’i mposhtur ato?

 3. Shkruani përgjigje për pyetjet vijuese në ditarin tuaj 
të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Si mendoni, çfarë do të thotë ta ndërtoni themelin e jetës 
suaj mbi shkëmbin e Jezu Krishtit? Si po përpiqeni ta bëni këtë 
në jetën tuaj?
 b. Kur keni qenë të aftë t’i bëni ballë tundimit ose sprovës nga-
që themeli i jetës suaj ishte Jezu Krishti?
 c. Si mund të përmirësoheni që ta bëni Shpëtimtarin themelin e 
jetës tuaj?
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Helamani 5:14–52
Zoti e mbron Nefin dhe Lehin në burg dhe shpërndan 
errësirën nga robëruesit e tyre kur ata i luten Atij dhe 
pendohen
Siç është shënuar te Helamani 5:14–19, Nefi dhe Lehi 

e predikuan ungjillin me fuqi të madhe në tokën e 

Zarahemlës dhe pagëzuan mijëra njerëz atje. Pastaj ata 

udhëtuan për në tokën e Nefit, e cila ishte toka e lama-

nitëve. Veprimtaria vijuese ka për qëllim t’ju ndihmojë 

të kuptoni përvojat e mrekullueshme të Nefit dhe Lehit 

mes lamanitëve.

 4. Vizatoni tabelën vijuese në një faqe të plotë në ditarin 
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta. Pastaj lexoni var-

gjet në çdo kuti dhe vizatoni një figurë të thjeshtë ose shkruani një 
përmbledhje të shkurtër për atë që përshkruan secili grup vargjesh.

Nefi dhe Lehi mes lamanitëve

Helamani 5:20–21 Helamani 5:22–25 Helamani 5:26–28

Helamani 
5:29–34

Helamani  
5:35–39

Helamani 
5:40–44

Në këtë përvojë, reja e errësirës mund të përfaqësojë 

mëkatin dhe kolona e zjarrit që rrethonte çdo person, 

mund të përfaqësojë Frymën e Shenjtë.

Rishikoni vargjet 28 dhe 34 dhe shkruani se si u ndien 

njerëzit kur ishin në renë e errësirës:   

 

Rishikoni vargjet 43 dhe 44 dhe shkruani si u ndien 

njerëzit kur ishin të rrethuar nga kolona e zjarrit:   

 

Rishikoni vargjet 41 dhe 42 dhe shkruani se çfarë bënë 

njerëzit për ta larguar renë e errësirës ose me fjalë të 

tjera për t’u penduar për mëkatet e tyre:   

 

Lexoni Helamanin 5:45–47 dhe përsiatni se çfarë të 

vërtetash mësoni për pendimin nga kjo përvojë. Një 

parim është: Kur ushtrojmë besim te Jezu Krishti 
dhe pendohemi për mëkatet tona, Fryma e Shenjtë 
e mbush zemrën tonë me paqe dhe gëzim.

Te Helamani 5:48–52 ne mësojmë që afro 300 lamanitë 

qenë pjesë e kësaj mrekullie dhe u kthyen plotësisht në 

besim në ungjill. Ata shkuan dhe shërbyen mes popu-

llit derisa “pjesa më e madhe e Lamanitëve” u kthyen 

gjithashtu në besim (Helamani 5:50). Këta të kthyer në 

besim atëherë lanë “armët e tyre të luftës” (Helamani 

5:51) dhe “u dhanë Nefitëve tokat e zotërimit të tyre” 

(Helamani 5:52). Në shumicën e rasteve në Librin e 

Mormonit, njerëzit i rimorën tokat e tyre nëpërmjet 

luftës, por në këtë rast nefitët i rimorën tokat e tyre 

ngaqë armiqtë e tyre u penduan dhe pranuan ungjillin.

 5. Mendoni nëse po ndieni paqe dhe gëzim në jetën 
tuaj. Mendoni për ndonjë re errësire që mund të jetë në 

jetën tuaj, të tilla si mëkat për të cilin nuk jeni penduar, grindje 
me anëtarë të familjes apo miq, ose thjesht mangësi për të bërë 
gjëra të tilla si leximi i shkrimeve të shenjta dhe lutja rregullisht. 
Shkruani një ose më shumë prej këtyre në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta. Përsiatni se çfarë mund të bëni për të 
ndjekur shembullin e lamanitëve te Helamani 5 dhe shkruani se 
çfarë mund të bëni për ta ftuar Shpëtimtarin që të largojë retë e 
errësirës që mund të jenë mbi ju. Si mund të jetë pendimi pjesë e 
zgjidhjes që po kërkoni? Si do t’ju ndihmojë pendimi të ndërtoni 
mbi themelin e Jezu Krishtit?

Zotërim i Shkrimit të Shenjtë — 
Helamani 5:12
Lexoni Helamanin 5:12 dhe përcaktoni fjalë që ju sjellin 

në mend imazhe pamore (për shembull, shkëmbi, the-

meli, era, breshëri, furtuna). Për t’ju ndihmuar ta mësoni 

përmendsh këtë varg, merrni një copë letër dhe shkru-

ani në të shkronjën e parë të çdo fjale në varg, përveçse 

nëse një fjalë sugjeron një imazh pamor. Pastaj, në vend 

të një shkronje, vizatoni një figurë të thjeshtë që përfa-

qëson atë fjalë. Ushtrohuni ta thoni përmendsh vargun 

duke përdorur vetëm copën e letrës suaj. Vendoseni 

letrën tuaj diku ku do ta shihni shpesh për t’ju ndihmu-

ar t’i mbani mend të vërtetat në këtë varg.

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Helamanin 5 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 22: DITA 4

Helamani 6–9
Hyrje
Pas përpjekjeve misionare të Nefit dhe të Lehit, lama-

nitët u rritën në drejtësinë e tyre. Për fat të keq, gjatë 

po kësaj kohe nefitët u bënë të ligj dhe mbështetën 

hajdutët e Gadiantonit, duke bërë që Shpirti i Zotit të 

largohej prej tyre. Profeti Nefi profetizoi se, në qoftë se 

nefitët vazhdonin të jetonin në ligësi, ata do të mbaro-

nin. Në përgjigje, gjyqtarë të korruptuar i nxitën shumë 
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prej njerëzve në zemërim kundër Nefit, ndërsa disa 

njerëz e mbrojtën me guxim profetin. Si një dëshmi se 

fjalët e tij do të plotësoheshin, Nefi zbuloi se kryegjy-

katësi ishte vrarë nga vëllai i vet. Kur fjalët e Nefit u 

vërtetuan, disa njerëz e pranuan atë si profet.

Helamani 6
Lamanitët bëhen të drejtë dhe luftojnë kundër hajdutëve të 
Gadiantonit, ndërsa nefitët përkrahin lidhjet e fshehta

 1. Vizatoni sa vijon në ditarin tuaj të studimit të shkri-
meve të shenjta, duke lënë hapësirë për të shkruar sipër 

dhe poshtë skicës:

Ndikimi i Shpirtit në jetën tonë

Ndërsa keni studiuar librin e Helamanit, ju keni parë se nefitët 
bënë zgjedhje të cilat çuan në largimin e Shpirtit të Zotit nga 
jeta e tyre, ndërsa lamanitët bënë zgjedhje që e ftuan Shpirtin të 
shtohej në jetën e tyre. Lexoni Helamanin 6:1–5, 16–17, 34–36; 
kërkoni ato që bënë lamanitët që bënë që Shpirti i Zotit të shto-
hej dhe shkruajini ato mbi shigjetën e sipërme. Në po të njëjtat 
vargje, kërkoni ato çfarë bënë nefitët që bënë që Shpirti i Zotit të 
pakësohej dhe shkruajini ato nën shigjetën e poshtme.
Një parim i rëndësishëm që mund të mësojmë nga 

nefitët dhe lamanitët, është: Kur i besojmë dhe u 
bindemi fjalëve të Zotit, Ai do të derdhë Shpirtin e 
Tij mbi ne. E kundërta e këtij parimi është gjithashtu 

e vërtetë: Nëse nuk jemi të gatshëm t’i besojmë dhe 
t’u bindemi fjalëve të Zotit, Shpirti i Zotit do të 
largohet nga ne.

Shikoni çfarë keni shkruar te skica në ditarin tuaj të 

studimit të shkrimeve të shenjta. Mendoni se si ato 

veprime në gjysmën e sipërme janë shembuj të të qenit 

të gatshëm për t’i besuar dhe për t’iu bindur fjalëve 

të Zotit, ndërsa ato poshtë janë shembuj të të qenit të 

pandjeshëm dhe jo të gatshëm për ta dëgjuar Zotin.

 2. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Zgjidhni një nga veprimet pozitive (në gjysmën e sipërme të 
skicës suaj) që jeni duke e bërë ose e keni bërë në jetën tuaj. Si e 
ka ftuar ky veprim Shpirtin e Shenjtë në jetën tuaj?
 b. Shikoni veprimet në gjysmën e poshtme të skicës suaj. Përse 
dëshironi ta shmangni bërjen e këtyre gjërave?

Zgjidhni një gjë që mund të bëni për ta ftuar Shpirtin e 

Zotit të shtohet në jetën tuaj, dhe përpiquni të punoni 

me të në javën e ardhshme.

Helamani 7
Nefi u predikon nefitëve të ligj dhe i urdhëron të pendohen
Profeti Nefi shërbeu si misionar në tokën në veri për 

gjashtë vjet. Ai u kthye në shtëpinë e tij pasi u përpoq 

t’i mësonte nefitët, të cilët i kishin refuzuar fjalët e tij 

dhe kishin mbetur në gjendjen e tyre të ligë. Ai ishte 

tepër i shkurajuar. Lexoni Helamanin 7:6–11 për të 

mësuar se çfarë bëri Nefi.

Pasi populli u mblodh për ta dëgjuar Nefin të lutej mbi 

kullën në oborrin e tij, Nefi filloi t’i mësonte ata (shih 

Helamani 7:12–29). Ai i paralajmëroi për pasojat e 

vendimeve të tyre dhe theksoi këtë parim: Nëse nuk 
pranojmë të pendohemi për mëkatet tona, ne vërtet 
do ta humbasim mbrojtjen e Zotit dhe bekimet e 
jetës së përjetshme.

Helamani 8:1–26
Gjyqtarët e korruptuar e nxitin popullin në zemërim  
kundër Nefit
Cilat janë disa ndikime që jua shkëputin vëmendjen 

nga dëgjimi i fjalëve të profetëve? Ndërsa e studioni 

Helamanin 8, kërkoni ide lidhur me atë që duhet të 

bëni kur përballeni me ndikime të tilla.

Lexoni Helamanin 8:1–6, duke kërkuar mënyrën se si 

gjyqtarët nefitë (të cilët ishin edhe hajdutë të Gadi-

antonit) reaguan ndaj mësimdhënies së Nefit. Ndërsa 

lexoni, përsiatni pyetjet vijuese: Çfarë ishte mesazhi 

kryesor i gjykatësve për popullin? Sipas Helamanit 8:4, 

përse gjykatësit nuk guxonin ta kapnin Nefin?

Mendoni se çfarë do të bënit nëse dikush do të përpi-

qej t’ju bindte që t’i shpërfillnit ato çfarë kanë dhënë 

mësim profetët. Te Helamani 8, disa njerëz u shprehen 

kundër asaj që gjykatësit ishin duke thënë për Nefin. 

Lexoni Helamanin 8:7–9 dhe merrni parasysh të thek-

soni me ngjyra atë çfarë thanë njerëzit për të mbështe-

tur Nefin.

Shikoni Helamanin 8:10 dhe vini re ndikimin që 

patën fjalët e tyre mbi situatën. Ju mund të dëshironi 

ta shkruani parimin e vijues pranë Helamanit 8:7–10: 

Nëse i bëjmë ballë së ligës, ne mund të parandaloj-
më që ajo të përparojë.

 3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani një paragraf të shkurtër duke shpjeguar se përse 

mendoni që parimi i shprehur më lart është i rëndësishëm në di-
tët tona.

 4. Përgjigjiuni njërës ose më shumë prej pyetjeve vijuese 
në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Si mund t’u bëni ballë ndikimeve që përpiqen t’ju bindin të 
mos i merrni parasysh apo t’i kundërshtoni mësimet e profetit?
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b. Cilat mund të jenë mënyrat e përshtatshme për të folur hapur 
kundër ndikimeve të tilla dhe për të mbështetur profetët e Zotit?
c. Kur jeni ngritur ju ose dikush që njihni kundër ndikimeve të 
tilla? Cilat ishin pasojat?

Siç është shënuar te Helamani 8:11–23, Nefi e kujtoi 

popullin për profetët, një e nga një, të cilët kishin dësh-

muar për Jezu Krishtin. Ai u mësoi nefitëve këtë parim: 

Ndërsa ushtrojmë besim te Jezu Krishti dhe jemi të 
bindur, ne vërtet do të marrim jetën e përjetshme. 
Pavarësisht nga moria e profetëve mësimet e të cilëve i 

pohonin fjalët e Nefit, populli nuk e pranoi Nefin dhe 

mesazhin e tij. Lexoni Helamanin 8:24–26 dhe përcak-

toni pasojat me të cilat përballeshin nefitët, nëse ata do 

të vazhdonin të hidhnin poshtë dëshmitë e profetëve. 

Pastaj përsiatni pyetjen vijuese: Si mendoni, përse ata të 

cilët rregullisht e mohojnë të vërtetën dhe ngrenë krye 

kundër Perëndisë, përballen me pasoja të tilla të rënda?

Helamani 8:27–9:41
Nefi zbulon se kryegjykatësi ishte vrarë nga i vëllai
Si provë se njerëzit ishin në një gjendje mëkatare dhe 

se ajo që ai u tha atyre për shkatërrimin e tyre do të 

përmbushej, Nefi u zbuloi se kryegjykatësi i nefitëve 

ishte vrarë. Nefi gjithashtu shpalli se të dy, si njeriu i 

vrarë edhe vëllai i tij ishin anëtarë të hajdutëve të Ga-

diantonit. (Shih Helamani 8:27–28.)

5. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani parimin vijues: Fjalët e profetëve do të për-

mbushen. Përfytyroni sikur jeni detektivi që po heton vrasjen e 
kryegjykatësit. Gjeni përgjigjet për pyetjet vijuese duke lexuar 
vargjet në kllapa. Shkruajini përgjigjet tuaja në ditarin tuaj të stu-
dimit të shkrimeve të shenjta.

Dita Një e Hetimit:
a. Kur pesë njerëz i hetuan pohimet e Nefit, çfarë zbuluan ata? 
Përse ranë përdhe? (Helamani 9:1–5)
b. Për cilët dyshoi populli se ishin vrasësit? (Helamani 9:7–8)

Dita Dy e Hetimit:
c. Kush u vërtetua se qe i pafajshëm? (Helamani 9:10–14, 18)
d. Kush u akuzua? (Helamani 9:16, 19)
e. Çfarë prove dha Nefi për pafajësinë e tij? (Helamani 9:25–36)
f. Kush ishte vrasësi? (Helamani 9:37–38)

Merrni parasysh t’i shenjoni përgjigjet e pyetjeve 

vijuese në shkrimet tuaja të shenjta:

• Sipas Helamanit 9:5, çfarë besuan pesë burrat që zbu-

luan kryegjykatësin e vrarë dhe nga se patën frikë ata?

• Sipas Helamanit 9:36, për çfarë tha Nefi se do të 

dëshmonte Seantumi ndërsa do të pranonte vrasjen 

e të vëllait?

• Sipas Helamanit 9:39–41, përse disa njerëz e besuan 

Nefin?

6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Helamanin 6–9 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 23: DITA 1

Helamani 10
Hyrje
Pasi u mbyll gjyqi për vrasjen e kryegjykatësit (shih He-

lamani 7–9), Nefi u nis të kthehej në shtëpinë e tij. Ai 

po përsiaste atë që Zoti i kishte shfaqur, dhe gjithashtu 

u shqetësua për ligësinë e popullit. Në momentin e 

shkurajimit të Nefit, Zoti i foli dhe e bekoi përgjithmo-

në me pushtetin e vulosjes. Zoti e urdhëroi Nefin të 

vazhdonte t’i predikonte pendim popullit, një urdhër të 

cilit Nefi iu bind menjëherë.

Helamani 10:1–11
Nefi merr pushtetin e 
vulosjes
Mendoni për një kohë kur 

u përpoqët në mënyrën 

më të mirë të bënit atë që 

ishte e drejtë, por reagimi 

që morët nga të tjerët ose 

rezultatet që arritët, ishin të 

ndryshme nga sa pritnit. Te 

Helamani 10 ju do të lexoni 

se si Zoti e bekoi Nefin 

ndërsa ai vijoi të ishte bes-

nik në rrethana të vështira.

Pasi doli i pafaj për vras-

jen e kryegjykatësit, Nefi 

zbuloi se njerëzit nuk u 

përgjigjën me besim dhe 

nuk u penduan pasi dësh-

muan ngjarjet dramatike 

të përfshira te Helamani 9. 

Nefi filloi të kthehej në 

shtëpi duke u ndier i shkurajuar. Lexoni Helamanin 

10:1–3 dhe shihni për atë që po përsiaste [meditonte] 

Një mjedis ideal për të mësu-
arin e ungjillit përbëhet prej 
rregullit, nderimit dhe një 
ndjenje paqeje. Mundohuni 
t’i mënjanoni ndërprerjet që 
mund t’ju heqin mendjen 
nga studimi dhe përsiatja 
e shkrimeve të shenjta nga 
ana juaj. Presidenti Bojd K. 
Paker, President i Kuorumit të 
Dymbëdhjetë Apostujve, dha 
mësim që “frymëzimi vjen më 
me lehtësi në mjedise paqë-
sore” dhe që “nderimi fton 
zbulesën” (“Reverence Invites 
Revelation”, Ensign, nëntor 
1991, f. 21–22).

Krijimi i një 
Mjedisi Mësimi
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Nefi teksa po ecte për në shtëpi. Ju mund të dëshiro-

ni ta shenjoni sa herë që fjala medituar përmendet në 

këto vargje. Të meditosh do të thotë të përsiatësh dhe 

të mendosh thellë, shpesh për shkrimet e shenjta apo 

gjëra të tjera të Perëndisë. Kur ndërthuret me lutjen, 

përsiatja e gjërave të Perëndisë mund të sjellë zbulesë 

dhe të rritë aftësinë për të kuptuar.

Mendoni për pyetjet vijuese:

• Për çfarë po meditonte [përsiaste] Nefi?

• Përse ndihej “i mërzitur” apo i trishtuar ai?

• Çfarë ndodhi ndërsa po meditonte [përsiaste]?

Një parim që tregohet te Helamani 10:1–3, është: 

Meditimi i gjërave të Zotit na përgatit për të marrë 
zbulesë. Edhe shembuj të tjerë në shkrimet e shenjta e 

ilustrojnë këtë parim: Nefi përsiati rreth gjërave që i ati, 

Lehi, i kishte mësuar dhe mësoi për vërtetësinë e tyre 

(shih 1 Nefi 10:17; 11:1); i riu Jozef Smith “mendo[i] 

. . . herë pas here” rreth Jakobit [Bibël] 1:5 dhe e vërte-

ta iu zbulua atij (shih Joseph Smith—Historia 1:11–19); 

edhe Presidenti Jozef F. Smith përsiati dhe reflektoi 

për shkrimet e shenjta që kanë të bëjnë me shëlbimin 

e të vdekurve dhe e vërteta iu zbulua atij (shih DeB 

138:1–6, 11).

Pjesën më të madhe të zbulesës njerëzit e marrin kur 

përsiatin gjërat e Zotit, megjithatë, ajo nuk vjen përmes 

dëgjimit të zërave, të shikuarit të vegimeve ose mëny-

rave të tjera të tilla dramatike. Plaku Dejvid A. Bednar, 

i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi:

“Zbulesat përcillen me një larmi mëny-

rash, duke përfshirë, për shembull, 

ëndrrat, vegimet, bashkëbisedime me 

lajmëtarë qiellorë dhe frymëzimin. Disa 

zbulesa merren përnjëherësh dhe ngje-

shur; disa dallohen shkallë- shkallë dhe 

hollë- hollë. . . .

. . . Më së shpeshti, zbulesa vjen me shtesa të vogla 

përgjatë kohës dhe dhurohet në pajtim me dëshirën, 

denjësinë dhe përgatitjen tonë. Kumtime të tilla nga 

Ati Qiellor, gradualisht e butësisht ‘[pikojnë] mbi 

shpirtin [tonë] sikurse vesat nga qiejt’ (DeB 121:45). 

Kjo mënyrë zbulese priret të jetë më shumë e zakon-

shme sesa e rrallë dhe shihet te përvojat e Nefit, kur ai 

provoi disa përqasje të ndryshme para se t’ia dilte t’i 

merrte Labanit fletët e tunxhit (shih 1 Nefi 3–4). . . .

. . . Të vërtetat themelore të ungjillit të rivendosur nuk 

iu dorëzuan Profetit Jozef Smith njëherazi në Korijen e 

Shenjtë. Këto thesare të paçmuara u zbuluan sikurse e 

kërkonin rrethanat dhe ndërsa ishte koha e duhur.

Presidenti Jozef F. Smith shpjegoi se si i ndodhte 

kjo mënyrë zbulese në jetën e tij: ‘Në djalëri . . . unë 

shpeshherë . . . do t’i kërkoja Zotit të më tregonte ndo-

një gjë të mahnitshme, që unë të merrja një dëshmi. 

Por Zoti m’i mbajti tej çuditë dhe ma tregoi të vërtetën 

rresht pas rreshti . . . derisa Ai më bëri ta di të vërte-

tën që nga maja e kokës deri te shputat e këmbëve të 

mia dhe derisa dyshimi e frika të më ishin spastruar 

krejt. . . .’ (në Conference Report, prill 1900, f. 40–41).

Ne, si anëtarë të Kishës, priremi për t’i theksuar aq 

shumë shfaqjet shpirtërore të mahnitshme e drama-

tike, saqë nuk arrijmë të vlerësojmë e madje mund 

të mos vëmë re mënyrën tipike me të cilën Fryma e 

Shenjtë përmbush punën e Tij” (“Shpirti i Zbulesës”, 

Ensign ose Liahona, maj 2011, f. 88).

1. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta lidhur me një rast që ju mendoni se morët zbulesë 

personale. Cilat ishin rrethanat që e sollën zbulesën? Si ju ka 
ndihmuar përsiatja të merrni zbulesë? (Mbani mend që zbulesa 
mund të vijë në shumë mënyra. Ajo mund të përfshijë momente 
të papritura ose graduale të ndriçimit të mendjes dhe të të kup-
tuarit apo ndjenja të paqes dhe të sigurisë.)

Rezervoni kohë për të përsiatur rregullisht në jetën 

tuaj, të tilla si gjatë mbledhjeve të kishës, para dhe pas 

lutjeve e studimit vetjak të shkrimeve të shenjta, pas 

ndjekjes ose dëgjimit të konferencës së përgjithshme, 

kur agjëroni apo nderoni Shabatin.
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Përfytyroni sikur të kishit diçka me vlerë të madhe për 

ju dhe ju duhej ta linit nën kujdesin e dikujt tjetër. Kujt 

do t’i besonit që të kujdesej për të? Përse do ta zgjidh-

nit atë individ? Çfarë ka bërë ai person për të fituar 

besimin tuaj?

Lexoni Helamanin 10:4–5 dhe kërkoni arsyen përse 

Zoti kishte mirëbesim te Nefi. Me ngulm do të thotë 

“pa u lodhur kurrë”. Përsiatni shembujt e njerëzve që 

njihni, të cilët duket se i shërbejnë Zotit me ngulm 

pavarësisht se si mund të jenë rrethanat.

Përgjigjja e Zotit për Nefin te Helamani 10:4 na mëson 

parimin: Zoti na mirëbeson bekime e përgjegjësi 
kur ne e vëmë vullnetin e Tij përpara vullnetit tonë.

2. Përgjigjiuni njërës ose më shumë prej pyetjeve vijuese 
në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Në çfarë mënyrash arrini të dalloni se cili është vullneti i Zotit 
në lidhje me jetën tuaj?
b. Çfarë keni bërë kohët e fundit në jetën tuaj për t’i treguar Zo-
tit se vullneti i Tij është më i rëndësishëm se vetë vullneti juaj 
dhe se vullneti i Tij është ai që dëshironi të zbatoni gjithnjë?
c. Për cilën sferë të jetës suaj mund ta kërkonit dhe ta zbatonit 
më mirë vullnetin e Zotit në vend të vullnetit tuaj?

Lexoni Helamanin 10:5–7 dhe përcaktoni bekimet e 

premtimet që Zoti i dha Nefit ngaqë ishte i besueshëm. 

Shkruajini bekimet dhe premtimet pranë vargjeve 

përkatëse:

Vargu 5:  

Vargu 6:  

Vargu 7:  

Bekimi i përcaktuar te Helamani 10:7 është një doktri-

në qendrore e ungjillit të Jezu Krishtit: Fuqia e vu-
losjes lidh dhe zgjidh në tokë e në qiell. A dini për 

njerëz të tjerë në shkrimet e shenjta të cilëve u ishte 

dhënë kjo fuqi vulosëse? Ju mund të dëshironi ta bëni 

Helamanin 10:7 referencë- kryq me shkrimet e shenjta 

vijuese: 1 Mbretërve 17 (Elija); Mateu 16:15–19 (Pjetri); 

Doktrina e Besëlidhje 132:46 (Jozef Smithi).

Lexoni Doktrinën e Besëlidhjet 128:9 dhe përcaktoni 

atë që mësoi Profeti Jozef Smith për fuqinë vulosëse.

Po këta çelësa të fuqisë vulosëse mbahen sot nga 

Presidenti i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të 

Ditëve të Mëvonshme. Ashtu si Zoti ishte në gjendje 
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t’i mirëbesonte Nefit, Zoti gjithashtu e di se Presidenti 

i Kishës nuk do ta përdorë këtë fuqi në ndonjë më-

nyrë në kundërshtim me vullnetin e Tij. Ky autoritet i 

vulosjes iu jepet mbajtësve të tjerë të denjë të priftërisë 

nëpër botë, duke bërë të mundur që ordinancat e prif-

tërisë të jenë lidhëse në tokë dhe në qiell.

Mendoni rreth thënies vijuese nga Plaku Brus R. Mek- 

Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, lidhur 

me rëndësinë e kësaj fuqie vulosëse:

“Të gjitha gjërat që nuk janë të vulosura 

nga kjo fuqi, e kanë një fund kur njerëzit 

vdesin. Përveçse nëse një pagëzim ka këtë 

vulë të qëndrueshme, ai nuk do ta lejojë 

një person në mbretërinë çelestiale; 

përveçse nëse një besëlidhje e përjetshme 

e martesës është e vulosur nga ky autoritet, ajo nuk do 

t’i çojë palët pjesëmarrëse në një ekzaltim në qiellin më 

të lartë brenda botës çelestiale.

Të gjitha gjërat fitojnë një forcë të qëndrueshme dhe 

vlefshmërinë për shkak të fuqisë së vulosjes” (Mormon 

Doctrine, bot. i 2- të [1966], f. 683).

 3. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Sipas Plakut Mek- Konki, çfarë ndodh në qoftë se një ordinan-
cë nuk është e vulosur nga autoriteti i duhur?
 b. Si ka ndikuar fuqia vulosëse në jetën tuaj dhe si do të dëshi-
ronit që ta bekonte jetën tuaj në të ardhmen?

Lexoni pohimin vijues nga Plaku Rasëll M. Nelson, i 

Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, se fuqia vulosëse 

e Perëndisë është rivendosur: “Tempujt, ordinancat, 

besëlidhjet, indaumentet dhe vulosjet u rivendosën, 

saktësisht siç u profetizua. Ordinancat e tempullit sigu-

rojnë pajtim me Zotin dhe i vulosin familjet së bashku 

përgjithmonë. Bindja ndaj besëlidhjeve të shenjta të 

bëra në tempuj, na cilëson të përshtatshëm për jetë 

të përjetshme – dhurata më e madhe e Perëndisë për 

njeriun” (“Përgatituni për Bekimet e Tempullit”, Ensign, 

tetor 2010, f. 42).

Sipas Plakut Nelson, çfarë na kualifikon për të marrë 

bekimet e premtuara të fuqisë vulosëse?

Helamani 10:12–19
Nefi i bindet urdhrit të Zotit për t’i predikuar pendim popullit
A ju është kërkuar ndonjëherë të bëni diçka nga një 

prind, punëdhënës apo udhëheqës dhe u vonuat ta bë-

nit atë ose nuk ia dolët ta bënit atë që iu ishte kërkuar? 

Mendoni se çfarë mesazhi përçoni kur vononi që të 

veproni lidhur me atë që është kërkuar prej jush.

Lexoni Helamanin 10:11–12 dhe kërkoni mënyrën se si 

iu përgjigj Nefi urdhrit të Zotit për të, që t’i predikonte 

pendim popullit. Çfarë i tregojmë Zotit kur reagojmë 

me shpejtësi dhe menjëherë ndaj këshillës dhe urdhë-

rimeve të Tij?

 4. Lexoni Helamanin 10:13–18. Pastaj, në ditarin tuaj të 
studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani disa fjali në 

lidhje me atë që mësoni nga shembulli që dha Nefi kur iu përgjigj 
urdhërimit të Zotit. Shkruani një mënyrë si mund ta zbatoni këtë 
në jetën tuaj.

Besnikëria e Nefit tregoi se Zoti mund t’i mirëbesonte 

atij dhe ai u bekua me fuqi të madhe dhe mbrojtje.

Përsëritja e Zotërimit të Shkrimit  
të Shenjtë
Për një përsëritje të zotërimit të shkrimit të shenjtë, 

lexoni1 Nefin 3:7; 2 Nefin 2:27; 2 Nefin 31:19–20 dhe 

Mosian 2:17. Merrni parasysh se si këto vargje të zotë-

rimit të shkrimit të shenjtë gjejnë zbatim për Nefin dhe 

shërbesën e tij te Helamani 10.

Kërkoni mënyra se si ta vini vullnetin e Zotit para vull-

netit tuaj vetjak dhe të bindeni me shpejtësi. Ndërsa i 

shërbeni Zotit me besnikëri ashtu siç bëri Nefi, Ai do 

t’ju besojë dhe do t’ju bekojë.

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Helamanin 10 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 23: DITA 2

Helamani 11–12
Hyrje
Helamani 11–12 pasqyron 14 vjet të historisë nefite 

dhe tregon se si populli kalon nëpër një cikël të drej-

tësisë dhe të ligësisë. Për shkak të kryelartësisë së tyre, 

njerëzit nuk pranuan të pendoheshin për ligësinë e 

tyre. Nefi vulosi qiejt, duke shkaktuar një thatësirë dhe 

zi buke. Thatësira dhe zia e bukës e përulën popullin 

dhe ata u penduan dhe u kthyen te Zoti. Për shkak 

se nuk zgjodhën të ishin të përulur, njerëzit filluan ta 

harronin lehtë Zotin, Perëndinë e tyre, derisa arritën 

të ndërgjegjësoheshin se sa shumë nevojë kishin për 

ndihmën e Tij. Në mëshirën e Tij, Perëndia e ndëshkon 

popullin e Tij për t’i sjellë në pendim dhe shpëtim.
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Helamani 11
Nefitët kalojnë nëpër një cikël drejtësie e ligësie

 1. Vizatoni ciklin vijues të drejtësisë dhe ligësisë në dita-
rin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta. Ky cikël është 

përmendur shpesh si “cikli i krenarisë”. Vini re se në skicë mun-
gon elementi me numër 4 i ciklit. Çfarë mendoni se do të duhej 
për ta ngritur një popull nga shkatërrimi dhe vuajtja te drejtësia 
dhe begatia? Ndërsa studioni Helamanin 11, shihni për të dhëna 
që ju ndihmojnë ta plotësoni këtë hap te cikli.

Siç lexuat te Helamani 10, populli nuk donte ta dë-

gjonte fjalën e Perëndisë të dhënë nga profeti Nefi. 

Rishikoni Helamanin 10:18 dhe përcaktoni se ku men-

doni se ishin nefitët në ciklin e krenarisë në atë kohë 

(në fund të vitit të 71- të të mbretërimit të gjykatësve).

Veprimtaria vijuese e shkrimit të shenjtë do t’ju ndih-

mojë ta shihni këtë cikël të drejtësisë dhe të ligësisë 

mes njerëzve të Librit të Mormonit gjatë 14 viteve të 

historisë së tyre. Në grafikun vijues, lexoni referencat e 

shkrimit të shenjtë nga Helamani 11, shkruani një për-

shkrim të shkurtër të gjendjes së nefitëve dhe shënoni 

numrat që tregojnë se ku do t’i vendosnit ata në ciklin 

e krenarisë. Dy shembuj janë dhënë për ju. Kërkoni 

fjalë që ju ndihmojnë ta plotësoni hapin e katërt bosh 

në ciklin që vizatuat në ditarin tuaj të studimit të shkri-

meve të shenjta.

Viti i 
Mbretë-
rimit të 
Gjykatësve

Helamani 11 Një Përshkrimi 
i Shkurtër i 
Gjendjes së 
Nefitëve

Pozicioni 
në Cikël

72–73 vargjet 1–2 Grindja dhe 
luftërat u 
shtuan; banda 
e fshehtë e 
hajdutëve vijon 
me veprën e 
shkatërrimit.

2, 3

73–75 vargjet 3–6

1. Drejtësi dhe 
begati

2. Krenari dhe 
ligësi

3. Shkatërrim dhe 
vuajtje

4. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Viti i 
Mbretë-
rimit të 
Gjykatësve

Helamani 11 Një Përshkrimi 
i Shkurtër i 
Gjendjes së 
Nefitëve

Pozicioni 
në Cikël

75 vargjet 7, 
9–12

76–77 vargjet 
17–18, 
20–21

Njerëzit u 
gëzuan dhe 
lavdëruan 
Perëndinë; ata 
ishin të drejtë 
dhe u begatuan 
përsëri.

4, 1

78–79 vargjet 
22–23

80 vargjet 
24–26

80–81 vargjet 
27–30, 
32–35

82–85 vargjet 
36–37

Siç tregohet në veprimtarinë e shkrimit të shenjtë, 

elementi 4 në ciklin e krenarisë është “përulësi dhe 

pendim”. Shkruajeni këtë në ditarin tuaj të studimit të 

shkrimeve të shenjta.

 2. Cikli i krenarisë nuk është vetëm pasqyrim i një sho-
qërie. Ai mund të shihet gjithashtu në një familje apo në 

jetën e një individi. Të kuptuarit se si funksionon mund të na 
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ndihmojë ta shmangim atë. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta atë që ju mendoni se është e nevojshme për 
të shmangur hyrjen në fazat e “krenarisë dhe ligësisë” ose “shka-
tërrimit dhe vuajtjes” të ciklit.

Ju mund të dëshironi ta shkruani parimin vijues në 

shkrimet tuaja të shenjta pranë Helamanit 11: Nëpër-
mjet përulësisë dhe pendimit, ne mund të shman-
gim krenarinë dhe shkatërrimin. Mund të dëshironi 

të shenjoni te Helamani 11:4 atë që Nefi shpresonte se 

uria do të bënte për popullin e tij.

Mendoni mbi përgjigjet ndaj pyetjeve vijuese:

• A duhet një shoqëri, familje ose individ të ndjekë 

ciklin e krenarisë?

• Çfarë mendoni se një shoqëri, familje ose individ 

duhet të bëjë për ta shmangur përfshirjen në ciklin e 

krenarisë?

Plaku Riçard G. Skot, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, tha sa vijon rreth lutjes së Nefit: “Zoti 

e dëgjoi përgjërimin e shërbëtorit Tij [te Helamani 

11:10–14] dhe bëri që zia e bukës të merrte fund, por jo 

para vitit tjetër. Kjo ngjarje tregon se Zoti i dëgjon me-

njëherë lutjet tona por pastaj përgjigjet atëherë kur, në 

urtësinë e Tij, ne vërtet do të përfitojmë më shumë nga 

përgjigjja e Tij” (“Nephi, Son of Helaman”, në Heroes 

from the Book of Mormon [1995], f. 154.)

Presidenti Ezra Taft Benson na mësoi se çfarë mund të 

bëjmë për të shmangur përfshirjen në ciklin e krenarisë:

“Perëndia dëshiron të ketë një popull të 

përulur. Ne, ose mund të zgjedhim të jemi 

të përulur, ose mund të detyrohemi të 

jemi të përulur. Alma tha: ‘Të bekuar janë 

ata që përulen, pa qenë të detyruar të 

përulen’. (Alma 32:16.)

Le të zgjedhim të jemi të përulur.

Ne mund të zgjedhim të përulemi duke e mposhtur 

armiqësinë [urrejtjen] kundrejt vëllezërve dhe motrave 

tona, duke i vlerësuar ata si vetveten dhe duke i ngritur 

po aq lart ose më lart sesa jemi vetë. . . .

Ne mund të zgjedhim të përulemi duke marrë këshillë 

dhe ndëshkim. . . .

Ne mund të zgjedhim të përulemi duke falur ata që na 

kanë fyer. . . .

Ne mund të zgjedhim të përulemi duke dhënë shërbim 

vetëmohues. . . .

Ne mund të zgjedhim të përulemi duke shkuar në 

misione dhe duke predikuar Fjalën që mund t’i përulë 

të tjerët. . . .

Ne mund të zgjedhim të përulemi duke shkuar në 

tempull më shpesh.

Ne mund të zgjedhim të përulemi duke i rrëfyer e 

braktisur mëkatet tona dhe duke qenë të lindur nga 

Perëndia. . . .

Ne mund të zgjedhim të përulemi duke e dashur Pe-

rëndinë, duke ia nënshtruar vullnetin tonë të Tijit dhe 

duke e vënë Atë të parin në jetën tonë. . . .

Le të zgjedhim të jemi të përulur. Ne mund t’ia arrijmë. 

Unë e di se mundemi” (“Beware of Pride”, Ensign, maj 

1989, f. 6–7).

Helamani 12
Mormoni shpjegon se përse Zoti i ndëshkon njerëzit
Përfytyroni sikur të ishit profeti Mormoni dhe të kishit 

mbaruar së shkruari afro 14 vite të historisë nefite të 

gjendura te Helamani 11. Si do ta plotësonit deklaratën 

vijuese: “Dhe kështu ne mund të vëmë re   

 ”.

Lexoni Helamanin 12:1 dhe përcaktoni atë që Mor-

moni donte që ne të kuptonim. Mendoni për atë çfarë 

donte të thoshte Mormoni me frazën “paqëndruesh-

mërinë e zemrave të fëmijëve të njerëzve”.

Studioni Helamanin 12:2–3 dhe përcaktoni mësimet e 

tjera që Mormoni dëshironte që ne të merrnim. Kush-

tojini vëmendje të kujdesshme frazave “ne mund të 

shohim” (vargu 2) dhe “kështu ne shohim” (vargu 3).

 3. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Përse mendoni se është kaq e lehtë për ata që janë duke për-
paruar, që ta harrojnë Zotin?
 b. Çfarë shembujsh të rehatisë dhe të begatisë në kohën tonë 
mund ta bëjnë një person të harrojë Perëndinë?
 c. Për çfarë situatash jeni në dijeni, në të cilat një person ose 
një grup njerëzish e ka harruar Zotin në begatinë e vet?

Disa nga mësimet që Mormoni dëshironte që lexuesit 

e tij të mësonin, janë: Nëse nuk jemi të kujdesshëm, 
begatia jonë mund të na bëjë ta harrojmë Zotin dhe 

Zoti e ndëshkon popullin e Tij për t’i nxitur që ta 
kujtojnë Atë.

Plaku D. Tod Kristoferson, i Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim se 

përse na ndëshkon Zoti:

“Edhe pse është e vështirë të durojmë, 

vërtet, ne duhet të gëzohemi që Perëndia 

konsideron se ia vlen koha dhe mundimi 

që të na korrigjojë.
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Ndëshkimi hyjnor ka të paktën tri qëllime: 1) të na 

mbushë mendjen që të pendohemi, 2) të na pastrojë e 

shenjtërojë dhe 3) nganjëherë ta ridrejtojë orientimin 

e jetës sonë në atë që Perëndia e di se është një shteg 

më i mirë” (“Unë të Gjithë Ata që i Dua, i Qortoj dhe i 

Ndëshkoj”, Ensign ose Liahona, maj 2011, f. 98).

Cilat nga këto synime mendoni se pasqyrojnë qëlli-

min e Zotit në ndëshkimin e nefitëve dhe lamanitëve 

te Helamani 11–12? Për cilat qëllime e ka përdorur Ai 

ndëshkimin në jetën tuaj?

 4. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Lexoni Helamanin 12:4–6 dhe kërkoni përshkrime të tjera të 
atyre që e harrojnë Perëndinë. Cilat janë qëndrimet personale që 
i pengojnë individët ta kujtojnë Perëndinë?
 b. Lexoni Helamanin 12:7–13. Përse tha Mormoni “fëmijë[t] [e] 
njerëzve . . . janë . . . më pak se pluhuri i tokës”? Çfarë bën plu-
huri që njerëzit nganjëherë nuk janë të gatshëm ta bëjnë?

Presidenti Jozef Filding Smith dha mësim: 

“Tani ky profet [Mormoni] nuk donte të 

thoshte se Zoti ka më shumë merak për 

pluhurin e tokës dhe e do atë më shumë 

sesa fëmijët e Tij. . . . Ajo që do të thekso-

jë, është se pluhuri i tokës është i bindur. 

Ai lëviz andej- këtej me urdhër të Zotit. Të gjitha gjërat 

janë në harmoni me ligjet e Tij. Me sa di unë, çdo gjë 

në univers i bindet ligjit të dhënë atij apo asaj, me 

përjashtim të njeriut. Kudo që shikoni gjeni ligj dhe 

rregull, elementet i binden ligjit të dhënë atyre, të 

vërtetë ndaj thirrjes së tyre. Por njeriu ngre krye dhe, në 

këtë gjë njeriu është më pak se pluhuri i tokës sepse ai 

i hedh poshtë këshillat e Zotit” (në Conference Report, 

prill 1929, f. 55).

Mormoni e kuptoi se njerëzit që duan ta kenë Perën-

dinë si udhëheqësin e tyre, janë më të mëdhenj sesa 

pluhuri i tokës. Krahasimi i tij u dha për t’u tërhequr 

vëmendjen atyre që janë krenarë dhe e kundërshtojnë 

zërin e Zotit, dhe të cilët kanë zemra të paqëndruesh-

me. Siç është shënuar te Helamani 12:9–20, Mormoni 

na kujtoi rreth pushtetit të madh të Zotit mbi ele-

mentet fizike – ata të gjithë lëvizin nën urdhrin e Tij. 

Ndaloni një çast për të peshuar shkallën tuaj të bindjes 

ndaj urdhërimeve të Zotit. Si tregon përulësi gatish-

mëria juaj për t’iu bindur urdhërimeve të Tij? Si tregon 

krenari të përdorurit e lirisë sonë të zgjedhjes për të 

mos iu bindur fjalëve të Tij?

 5. Shkruani dhe mbaroni frazat vijuese në ditarin tuaj të 
studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Dhe kështu unë pashë te Helamani 11–12 . . .
 b. Prandaj, unë vërtet do të . . .

Kur ne e kujtojmë Zotin, i vëmë veshin zërit të Tij dhe 

pendohemi, ne shprehim përulësinë dhe besimin tonë 

tek Ai. Në këmbim, Ai mban premtimin e Tij për të na 

bekuar e begatuar, duke na dhënë si përfundim jetën e 

përjetshme.

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Helamanin 11–12 dhe e përfundova këtë më-
sim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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NJËSIA 23: DITA 3

Helamani 13–14
Hyrje
Pak vite para lindjes së Shpëtimtarit, Zoti dërgoi një 

profet lamanit, të quajtur Samuel, që t’u predikonte 

pendim nefitëve në Zarahemla. Profeti Samuel ish-

te një dëshmitar i dytë i Jezu Krishtit, së bashku me 

profetin Nefi. Ai i paralajmëroi nefitët për shkatërrimin 

e tyre nëse nuk pendoheshin. Samueli i ballafaqoi ata 

me prirjen e tyre për të hedhur poshtë profetët dhe 

prirjen e tyre për të kërkuar lumturi duke bërë paudhë-

si. Ai njoftoi për shenjat që do të shënonin lindjen dhe 

vdekjen e Jezu Krishtit. Ai gjithashtu dha mësimin se, 

nëpërmjet shëlbimit të Jezu Krishtit, i gjithë njerëzimi 

do të kthehej në praninë e Perëndisë për t’u gjykuar.

Helamani 13
Samueli i paralajmëron nefitët për shkatërrimin e tyre nëse 
nuk pendohen
Si reaguat ju kur bëtë diçka të gabuar dhe ishte e 

nevojshme që të qortoheshit nga një prind apo 

udhëheqës tjetër?

Rrëfimi për një profet që e thërret një popull në pen-

dim, i shënuar te Helamani 13–16, është i pashoq për 

shkak se është hera e parë në Librin e Mormonit që një 

profet lamanit i thërret nefitët në pendim.

Lexoni Helamanin 13:1–8, 11 për të kuptuar se përse 

Samueli u predikoi nefitëve dhe çfarë e udhëzoi Zoti 

që të thoshte. Këto vargje ilustrojnë parimin: Profetët 
marrin dhe shprehin mesazhet që Perëndia u vë në 
zemër. Çfarë mesazhi vuri Perëndia në zemrën e Sa-

muelit? Sipas Helamanit 13:7, çfarë ndikimi shpresonte 

Samueli që do të kishte mesazhi i tij mbi nefitët?

 1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani për një rast kur ndiet që një prind ose udhëhe-

qës i Kishës ishte i frymëzuar të jepte një mesazh të veçantë. Si ju 
ka ndikuar ai mesazh?

Shkruani përgjigjet e pyetjeve në hapësirat e lëna bosh 

në tabelat vijuese, ndërsa studioni Helamanin 13:17–23 

dhe Helamanin 13:24–30.
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HELAMANI 13:17–23
Parim: Kur nuk e kujtojmë Zotin, ne jemi më të cenueshëm nga krenaria dhe paudhësia.

Cilat vargje mendoni se na mësojnë parimin e mësipërm?

Çfarë mallkimi tha Samueli se do t’u vinte nefitëve?

Sipas Samuelit, çfarë nuk bënin nefitët kur i vendosnin zemrat e tyre pas pasurisë së tyre?

Cilat janë mënyrat si të rinjtë sot mund t’i vënë zemrat e tyre pas pasurisë – pronësive, praktikave dhe dëshirave – që mund të çojnë 
në krenari dhe paudhësi?

Si mendoni, përse është domosdoshmëri të “kujtoni Zotin, Perëndinë tuaj në gjërat me anë të të cilave ai ju ka bekuar”? (vargu 22).

HELAMANI 13:24–30
Parim: Nëse i hedhim poshtë fjalët e profetëve të Zotit, ne vërtet do të përjetojmë keqardhje dhe trishtim.

Cilat vargje mendoni se na mësojnë parimin e mësipërm?

Çfarë justifikimesh tha Samueli se përdornin nefitët për hedhjen poshtë të profetëve të Zotit?

Si mendoni, përse disa njerëz shpesh i pranojnë profetët e rremë, sikurse i përshkroi Samueli?

Përgjigjiuni dy pyetjeve të tjera duke studiuar bisedat më të fundit të konferencës së përgjithshme tek Ensign ose Liahona:

Cilat janë disa prej mësimeve të veçanta të profetëve dhe të apostujve tanë të gjallë?

Cilat janë disa probleme të veçanta që profetët dhe apostujt na kanë paralajmëruar t’i shmangim?

Rishikoni Helamanin 13:26–28 duke kërkuar mënyrën 

se si nefitët po u përgjigjeshin profetëve të rremë. Pre-

sidenti Ezra Taft Benson shpalli: “Mënyra se si reagoj-

më ndaj fjalëve të një profeti të gjallë kur na thotë atë 

që kemi nevojë ta dimë, por që do të donim të mos ia 

vinim veshin, është një provim për besnikërinë tonë” 

(The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], f. 140).

 2. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Cili është shembulli i një këshille profetike, që keni zgjedhur 
t’i bindeni?
 b. Si jeni bekuar nga ndjekja e kësaj këshille?
 c. Si mund të përmirësoheni në ndjekjen e këshillës së profetëve 
të gjallë?

Samueli profetizoi se nefitët do të shkatërroheshin 

brenda 400 vjetësh nëse nuk pendoheshin (shih 

Helamani 13:9–10) dhe ai dha mësim se arsyeja e 

vetme përse nuk ishin shkatërruar tashmë, ishte për 

shkak të njerëzve të drejtë të cilët jetonin në mes tyre 

(shih Helamani 13:12–14).

Lexoni Helamanin 13:38 për të zbuluar se si kaq shu-

më nefitë ishin bërë aq të ligj në kohën e Samuelit.

Samueli shpalli se ne nuk mund të marrim lumturi 

duke bërë paudhësi, gjë e cila na ndihmon të kuptoj-

më se lumturia e vërtetë vjen vetëm kur mbajmë 
urdhërimet e Perëndisë. Cili fragment i 

zotërimit të shkrimit e shenjtë na e mëson 

këtë vërtetë gjithashtu? (Shih shënimin c 

në fund të faqes për Helamanin 13:38.)

Presidenti Ezra Taft Benson na ndihmoi ta 

kuptojmë këtë parim kur tha: “Ekziston 

një thënie e vjetër që thotë: Është më mirë të përgati-

tesh dhe të parandalosh sesa të ndreqësh dhe të 
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pendohesh. Sa e vërtetë është kjo! . . . Vija e parë e 

mbrojtjes në mbajtjen e vetes moralisht të pastër është 

që të përgatitemi t’i bëjmë ballë tundimit dhe të 

parandalojmë rënien në mëkat” (“The Law of  Chastity”, 

në Brigham Young University 1987–1988 Devotional and 

Fireside Speeches [1988], f. 51; speeches.byu.edu).

Samueli dha mësim se vendimi i nefitëve për ta vonuar 

pendimin do të përfundonte në mjerimin dhe shkatë-

rrimin e tyre. Rrëfime të tjera në Librin e Mormonit na 

mësojnë se individët mund të vazhdojnë në rebelim 

dhe ligësi derisa shpirti i pendimit mund të largohet 

prej tyre. Për shembull, Lamani dhe Lemueli nuk de-

shën ta dëgjonin Perëndinë dhe arritën të “humb[nin] 

ndjesinë” (1 Nefi 17:45). Shembuj të tillë tregojnë pse 

është kaq e rëndësishme për ne që të mos e shtyjmë 

pendimin tonë [për më vonë]. Nëpërmjet pendimit ju 

mund t’i ndreqni gjërat dhe ta pengoni mëkatin dhe 

tundimin që të mposhtin dëshirën tuaj për të ndjekur 

Perëndinë.

Lexoni thënien vijuese nga Presidenti Diter F.  Uhtdorf, 

i Presidencës së Parë, për të kuptuar më mirë që ju 

mund të riktheheni në udhën e drejtë në jetë nëse 

merrni një udhë të gabuar:

“Gjatë trajnimit tim për t’u bërë kapiten 

avioni i linjave të pasagjerëve, m’u desh të 

mësoja si ta drejtoja avionin në largësi të 

mëdha. Fluturimet mbi oqeane pa fund, 

kalimi i shkretëtirave të gjera dhe lidhja e 

kontinenteve kërkojnë një planifikim të 

kujdesshëm për të siguruar mbërritje të sigurt në 

vendmbërritjen e programuar. Disa nga këto fluturime 

pa ndalesa mund të zgjatin deri në 14 orë dhe të 

shtrihen gati 13.000 kilometra.

Ka një pikë të rëndësishme vendimmarrjeje gjatë fluturi-

meve të tilla të gjata që njihet zakonisht si pika e kthimit 

të sigurt. Deri në këtë pikë aeroplani ka mjaft karburant 

për t’u kthyer dhe arritur i sigurt në aeroportin e nisjes. 

Kur e ka kaluar pikën e kthimit të sigurt, kapiteni e ka 

humbur këtë alternativë dhe i duhet të vazhdojë. Pran-

daj shpesh kjo pikë përmendet si pika pa kthim.

. . . Satani do që të mendojmë se, kur kemi mëkatu-

ar, ne kemi kapërcyer një ‘pikë pa kthim’ – pra, është 

tepër vonë për të ndryshuar rrugë. . . .

. . . Për të na bërë të humbasim shpresën, të ndihemi të 

mjeruar si ai vetë dhe të besojmë se jemi përtej mun-

dësisë për t’u falur, Satani mundet madje të abuzojë 

me fjalë nga librat e shenjta që theksojnë drejtësinë e 

Perëndisë, me qëllim që të lejë të kuptohet sikur nuk 

ka mëshirë. . . .

Krishti erdhi për të na shpëtuar. Nëse kemi marrë 

rrugë të gabuar, Shlyerja e Jezu Krishtit mund të na 

japë sigurinë se mëkati nuk është një pikë pa kthim. 

Një kthim i sigurt është i mundshëm nëse vërtet do 

të ndjekim planin e Perëndisë për shpëtimin tonë” 

(“ Point of Safe Return”, Ensign ose Liahona, maj 2007, 

f. 99; [“Pikë Kthimi të Sigurt”, Konferenca e Përgjith-

shme prill 2007 [nr. artikulli 02368 101], f. 123]).

Si munden vërejtjet e Presidenti Uhtdorf t’u japin 

shpresë atyre që ndiejnë se kanë mëkatuar aq shumë 

sa që kanë shkuar përtej “pikës pa kthim”?   

 

Helamani 14
Samueli profetizon për shenjat e lindjes dhe vdekjes së 
Shpëtimtarit
Mendoni për një ngjarje që ka ndodhur kohët e fundit 

jashtë vendit tuaj dhe që ka tërhequr vëmendjen 

e mbarë botës. Si i marrin vesh njerëzit ngjarjet që 

ndodhin në pjesë të tjera të botës, të tilla si fatkeqësitë 

natyrore dhe luftërat? Përse njerëzit duan të dinë për 

ngjarjet që ndodhin në pjesë të tjera të botës?

Samueli profetizoi për lindjen dhe vdekjen e Shpëtim-

tarit, ngjarje që do të ndodhnin larg nga Zarahemla. 

Studioni Helamanin 14:3–6 dhe shenjoni në shkrimet 

tuaja të shenjta shenjat që do të shoqëronin lindjen e 

Jezu Krishtit. Studioni Helamanin 14:20–27 dhe she-

njoni shenjat që do të shoqëronin vdekjen e Tij.

 3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani për atë se si mendoni se do të ishit përgjigjur 

nëse do të kishit qenë atje dhe do të kishit dëgjuar Samuelin t’i 
bënte këto profeci. Nga të gjitha shenjat e dhëna, cila mendoni 
se do t’ju linte më shumë mbresa për nevojën për t’u penduar?

Këto shenja janë edhe udhëzuese edhe simbolike. Kur 

Jezu Krishti erdhi në botë, drita u rrit. Kur Ai vdiq, errë-

sira u rrit. E njëjta gjë ndodh në jetën tonë, kur ne ose 

e lejojmë Atë të hyjë në zemrat tona ose e ndalojmë që 

të hyjë.

Lexoni Helamanin 14:11–13 dhe përcaktoni pikësyni-

min ose qëllimin e Samuelit në predikimin ndaj nefi-

tëve. Ju mund të dëshironi të numërtoni në shkrimet 

tuaja të shenjta atë që Samueli dëshironte që nefitët 

të dinin dhe të bënin. (Fraza “nëpërmjet meritave të 

tij” te vargu 13 do të thotë nëpërmjet Shlyerjes së Jezu 

Krishtit.) Nga këto vargje mësojmë se besimi te Jezu 
Krishti çon në pendim dhe në heqjen e mëkateve.

Lexoni Helamanin 14:28–29 dhe kërkoni arsyen 

përse Zoti jep shenja dhe bën çudira. Një e vërtetë që 

mësojmë është: Zoti jep shenja dhe bën mrekulli 
për t’i ndihmuar njerëzit të besojnë në Të. Përsi-

atni shenjat (provat) që mendoni se ju ndihmojnë të 

besoni te Jezu Krishti.
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Ndërsa mësoni në lidhje me shenjat e profetizuara nga 

Samueli, është e rëndësishme të mbani mend se Zoti 

jep shenja për t’i ndihmuar njerëzit e drejtë të besojnë 

dhe të pendohen, kurse të ligjtë i duan apo i kërkoj-

në shenjat për arsyet e tyre vetjake egoiste (shih DeB 

46:9). Ndonëse shenjat e vdekjes së Zotit ose shenjat 

e Ardhjes së Tij të Dytë janë të rëndësishme të dihen, 

mësimet e Samuelit në lidhje me domethënien e 

vdekjes dhe Ringjalljes së Jezu Krishtit janë thelbësore 

të dihen.

Lexoni me kujdes Helamanin 14:15–19 dhe pastaj 

studioni skicën vijuese.

Pasi të lexoni Helamanin 14:15–19 dhe të studioni 

skicën, merrni parasysh pikat vijuese:

• Lindja në vdekshmëri mund të quhet një vdekje 

shpirtërore pasi ne jemi të ndarë nga prania e Atit 

tonë Qiellor.

• Nëpërmjet vdekjes dhe Ringjalljes së Tij, Jezu 
Krishti e shëlbon të gjithë njerëzimin nga Rënia, 
në mënyrë që ne të mund të kthehemi në praninë 
e Perëndisë.

• Nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit, i gjithë nje-

rëzimi sillet përsëri në praninë e Perëndisë për t’u 

gjykuar.

Prania e Perëndisë
1. Rënia e Adamit dhe 

Evës solli vdekjen e parë 
shpirtërore (shih Helamani 
14:16).

Toka

Vdekja 
dhe Bota e 
Shpirtrave

2. Ringjallja e sjell gjithë njerëzimin 
përsëri në praninë e Perëndisë 
për t’u gjykuar (shih 2 Nefi 2:10; 
Helamani 14:17).

3. Ata që pendohen 
dhe marrin heqjen 
e mëkateve të tyre, 
rrojnë në praninë e 
Perëndisë përgjithmonë 
(shih Helamani 14:13; 
Mormoni 7:7–8).

4. Ata që nuk pendohen, do 
të përjashtohen përsëri 
nga prania e Perëndisë, 
duke vuajtur një vdekje 
shpirtërore të dytë (shih 
Helamani 14:18).

• Në Gjykimin Përfundimtar, të gjithë njerëzit që vazh-

dojnë të refuzojnë të pendohen, do të përjetojnë një 

tjetër vdekje shpirtërore – përjashtimin nga prania e 

Perëndisë përgjithmonë.

• Jezu Krishti na shlyen nga vdekja shpirtërore me 
kushtet e pendimit.

Te Helamani 14:15–19 shenjoni frazat që iu përgjigjen 

doktrinave me germa të theksuara që sapo keni lexuar. 

Përmbylleni duke lexuar Helamanin 14:30–31.

4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani se si do ta përdorni Helamanin 14:30–31 për t’i 

shpjeguar një shoku arsyen përse zgjedhjet tona në këtë jetë janë 
kaq të rëndësishme.

5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në 
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Helamanin 13–14 dhe e përfundova këtë 
mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me 
mësuesin tim:
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NJËSIA 23: DITA 4

Helamani 15–16
Hyrje
Teksa Samuel Lamani iu foli nefitëve nga kreu i murit 

në Zarahemla, ai profetizoi se, po të mos pendoheshin, 

Perëndia do t’i “shkatërro[nte] krejtësisht” (Helamani 

15:17). Ai shpalli se lamanitët ishin bërë më të drejtë 

sesa nefitët dhe që Zoti do t’i zgjaste ditët e lamani-

tëve. Disa nefitë i besuan mësimet e Samuelit dhe u 

pagëzuan nga Nefi. Të tjerë, që nuk e besuan Samue-

lin, u përpoqën që ta vrisnin. Ai u mbrojt nga fuqia e 

Perëndisë dhe u kthye në vendin e vet.

Helamani 15
Samueli i paralajmëron nefitët dhe shpjegon se përse 
lamanitët janë bërë një popull i premtimit
Në vijim janë situata imagjinare të dy të rinjve:

Një i ri qe rritur nga prindër që nuk ishin anëtarë të 

Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të 

Mëvonshme dhe nuk e vunë theksin te mësimet e Jezu 

Krishtit. Ata e lejuan djalin e tyre adoleshent të pinte 

alkool, gjë të cilën ai e vazhdoi në kolegj. Më pas ai 

takoi disa misionarë shenjtorë të ditëve të mëvonshme. 

Pasi u takua disa herë me misionarët, ai u zotua ta linte 

alkoolin. Disa ditë më vonë ishte me një grup miqsh. 

Ata i ofruan një pije alkoolike.

Një i ri tjetër qe rritur në një familje shenjtore të ditëve 

të mëvonshme. Prindërit e tij bënin rregullisht mbrëm-

je familjare dhe studim familjar të shkrimit të shenjtë. 

Ai krijoi zakonin e studimit të shkrimit të shenjtë dhe 

të lutjes vetjake çdo ditë. Ai mori pjesë në Fillore, shër-

beu në kuorumet e Priftërisë Aarone dhe u diplomua 

nga seminari. Ai e njihte dhe e kuptonte ungjillin e 

Jezu Krishtit dhe urdhërimet e Perëndisë. Ndërsa ndiq-

te kolegjin, ai zhvilloi miqësi të reja. Një mbrëmje, disa 

miq i ofruan një pije alkoolike.

Merrni parasysh nivelin e forcës shpirtërore që mund 

të pritet nga secili prej këtyre dy të rinjve në situatat e 

tyre dhe se si kjo përqaset me lamanitët dhe nefitët për 

të cilët studioni te Helamani 15.

 1. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Sipas Helamanit 15:3, 17, cila qe gjendja shpirtërore e nefitëve?
 b. Sipas Helamanit 15:4–8, cila qe gjendja shpirtërore e lamani-
tëve? (Fjala me kujdes te Helamani 15:5 do të thotë “me 
 maturi” ose “syhapur”.)

Edhe pse lamanitët kishin një histori të gjatë të ligësisë 

“për shkak të paudhësisë së traditës së etërve të tyre”, 

kur arritën në një njohuri të së vërtetës, ata u pendu-

an dhe u bënë “të vendosur dhe të paepur në besim” 

(Helamani 15:4, 8). Nefitët, në të kundërt, u bënë plot 

me krenari dhe i hodhën poshtë të vërtetat e ungjillit.

Lexoni me kujdes Helamanin 15:7–8 dhe plo-

tësoni vendet bosh në thënien vijuese: Njohja e 

së vërtetës dhe një besim në shkrimet e shenjta 

të shpien në - - - - - - - - - - - - -  dhe - - - - - - - - - - - - - , që sjellin 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; prandaj, të gjithë ata që 

vijnë në këtë pikë janë - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Kur lamanitët mësuan të vërtetën duke i studiuar dhe 

besuar shkrimet e shenjta, ata zhvilluan besim te Jezu 

Krishti dhe u çuan në pendim. Ata përjetuan një ndry-

shim të zemrës dhe u bënë të vendosur dhe të paepur 

në besim.

 2. Përgjigjiuni njërës ose të dyjave pyetjeve vijuese në 
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Kur ju ka ndihmuar studimi vetjak i shkrimeve të shenjta të 
bëni ndryshimet e nevojshme në jetën tuaj?
 b. Si mendoni, në ç’mënyrë një zakon i studimit besnik të shkri-
meve të shenjta mund ta ndihmojë një person të marrë një ndry-
shim të zemrës?

Mësimet e Samuelit na ndihmojnë të kuptojmë rëndësi-

në e qëndrimit të vërtetë ndaj njohurisë dhe besimit që 

kemi marrë. Lexoni Helamanin 15:14–17 dhe kërkoni 

fraza që tregojnë parimin vijues të ungjillit: Në rast se 
njerëzit bëhen mosbesues pasi kanë marrë plotësinë 
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Përsiatni thënien vijuese nga Presidenti 

Ezra Taft Benson në lidhje me mënyrën se 

si njerëzit e botës u përgjigjen profetëve të 

kohëve moderne: “Profeti jo domosdosh-

mërisht do të jetë popullor për botën apo 

njerëzit e botës. Kur një profet zbulon të 

vërtetën, ajo i ndan njerëzit. Të ndershmit në zemër ua 

vënë veshin fjalëve të tij, por të padrejtët ose e shpërfi-

llin profetin ose e luftojnë atë. Kur profeti vë në dukje 

mëkatet e botës, ata që janë të kësaj bote, në vend që 

të pendohen për mëkatet e tyre, ose dëshirojnë që t’ia 

mbyllin gojën profetit, ose, ndryshe, veprojnë sikur 

profeti të mos ekzistonte. Popullariteti nuk është 

asnjëherë provë e së vërtetës. Shumë profetë u vranë 

ose u flakën. Teksa i afrohemi ardhjes së dytë të Zotit, 

mund të prisni që, ndërsa njerëzit e botës bëhen më të 

ligj, profeti do të gëzojë më pak popullaritet tek ata” 

(The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], f. 133).

Lexoni Helamanin 16:16–21 për të zbuluar se si jo-

besimtarët e justifikuan mospranimin nga ana e tyre 

të përmbushjes së profecive dhe shenjave nga qielli. 

Ndoshta ju mund të shenjoni në shkrimet tuaja të 

shenjta se cili prej këtyre justifikimeve apo argumente-

ve kundër profetëve besoni se është më i zakonshëm 

në kohën tonë.

Lexoni Helamanin 16:23 dhe shkruani në shkrimet 

tuaja të shenjta ose në ditarin tuaj të studimit të 

shkrimeve të shenjta pasojën që u vjen atyre që nuk i 

pranojnë dëshmitarët e Zotit. Formulimi juaj mund të 

jetë i ngjashëm me parimin vijues: Kur nuk i pranoj-
më dëshmitarët e Zotit, ne e lejojmë Satanin të ketë 
ndikim në zemrën tonë.

Lexoni thënien vijuese nga Presidenti 

Henri B. Ajring, i Presidencës së Parë, dhe 

shenjoni ndonjë nga fjalët e tij që pohojnë 

atë që keni mësuar nga Helamani 16: 

“Kur hedhim poshtë këshillën që vjen nga 

Perëndia, ne nuk zgjedhim të jemi të 

pavarur nga ndikimi i jashtëm. Ne zgjedhim një tjetër 

ndikim. Ne hedhim poshtë mbrojtjen e një Ati të 

përsosur, të dashur, të gjithëfuqishëm, të gjithëditur në 

Qiell, gjithë qëllimi i të cilit, ashtu si ai i Birit të Tij të 

Dashur, është të na japë jetën e përjetshme, të na japë 

të gjithëve gjithçka që ka dhe të na sjellë përsëri në 

shtëpi me familje, në krahët e dashurisë së Tij. Kur 

hedhim poshtë këshillën e Tij, ne zgjedhim ndikimin e 

një fuqie tjetër, qëllimi i së cilës është të na mjerojë dhe 

shtysa e së cilës është urrejtja. Ne kemi lirinë morale të 

zgjedhjes si një dhuratë nga Perëndia. Më tepër sesa e 

drejta për të zgjedhur të jemi të lirë nga ndikimi, ajo 

është e drejta e patjetërsueshme për t’iu nënshtruar 

cilësdo prej atyre fuqive që zgjedhim” (“Finding Safety 

in Counsel”,Ensign, maj 1997, f. 25).

e ungjillit, ata do të marrin një dënim më të madh. 
Ju mund të dëshironi ta shkruani këtë të vërtetë pra-

në vargjeve në shkrimet tuaja të shenjta. Ju gjithashtu 

mund të dëshironi të shkruani DeB 82:3 si një referencë- 

kryq në anë të faqes të shkrimeve tuaja të shenjta.

Çfarë zbatimi gjen ky parim në jetën tuaj? A ka pasur 

raste kur ju me vetëdije keni vepruar kundër asaj që e 

dinit se është e vërtetë? Çfarë duhet të bëni që të forco-

ni besimin tuaj te Shpëtimtari, të pendoheni dhe të jeni 

të vendosur dhe të paepur në të vërtetat e ungjillit?

Helamani 16
Ata që e besojnë Samuelin, pagëzohen; të tjerë  
ngurtësojnë zemrat
Reflektoni për atë se si u përgjigjeni zakonisht fjalëve 

të profetëve dhe apostujve të gjallë. Nefitëve u jepet 

mundësia për të marrë fjalët e profetit lamanit, Samu-

elit. Përdorni atë që mësuat nga Helamani 16:1–7, për 

të plotësuar tabelën vijuese që të përcaktoni se cilët 

njerëz besuan dhe se si u përgjigjën nefitët.

Helamani 16 A besoi 
ky grup i 
nefitëve?

Si iu përgjigjën këta 
njerëz fjalëve të profetit 
Samuel?

Po Jo

Vargu 1

Vargu 2

Vargjet 3–5

Vargjet 6–7

 3. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Si mendoni, përse disa të rinj mund të zemërohen dhe ta he-
dhin poshtë këshillën e profetëve sot?
 b. Kur e keni parë dikë të zgjedhë që të ndjekë këshillën e një 
profeti edhe pse të tjerët e hodhën poshtë atë?
 c. Kur keni zgjedhur të ndiqni këshillën e një profeti edhe pse të 
tjerët rreth jush e hodhën poshtë atë?
 d. Çfarë mësoni ju në lidhje me fjalët e profetëve te Helamani 
16:13–14?
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Çfarë tha Presidenti Ajring se ndodh kur ne hedhim 

poshtë ndikimin e Perëndisë në jetën tonë? Përse është 

e rëndësishme të kuptojmë se, kur e hedhim poshtë 

ndikimin e Perëndisë, ne futemi nën ndikimin e Satanit?

Merrni parasysh nëse ka ndonjë mënyrë në të cilën e 

keni ngurtësuar zemrën tuaj kundër këshillës që kanë 

dhënë profetët dhe apostujt. Mund të jetë e dobish-

me të rishikoni broshurën Për Forcën e Rinisë ndërsa 

mendoni për atë që na mësojnë ata, dhe se si e pranoni 

këshillën e tyre. Vendosni se çfarë do të bëni sot për të 

qenë të vendosur dhe të paepur për ta jetuar ungjillin e 

për t’i kushtuar vëmendje këshillës së profetëve të Zotit.

 4. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Helamanin 15–16 dhe e përfundova këtë më-
sim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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NJËSIA 24: DITA 1

3 Nefi 1
Hyrje
Para se të largohej nga vendi, profeti Nefi (biri i Hela-

manit) ia kaloi analet birit të tij më të madh, Nefit. Ata 

që nuk besonin, komplotuan për t’i dënuar me vdekje 

besimtarët nëse profecitë në lidhje me lindjen e Jezu 

Krishtit nuk plotësoheshin deri në një ditë të caktuar. 

Ndërsa Nefi iu përgjërua Zotit në emër të besimtarë-

ve, zëri i Zotit i erdhi dhe shpalli se shenja e lindjes së 

Tij do të jepej atë natë. Në përmbushje të profecisë së 

Samuel Lamanitit, kur dielli perëndoi, nuk pati errësi-

rë dhe u shfaq një yll i ri. Pavarësisht nga përpjekjet e 

vazhdueshme të Satanit për të shkatërruar besimin e 

popullit, “pjesa më e madhe e njerëzve besuan dhe u 

kthyen në besim te Zoti” (3 Nefi 1:22).

3 Nefi 1:1–26
Profecitë lidhur me lindjen e Jezu Krishtit përmbushen dhe 
shumë nefitë kthehen në besim
Mendoni për disa njerëz në shkrimet e shenjta ose në 

historinë e Kishës të cilët kanë sakrifikuar jetën e tyre 

për ungjillin e Jezu Krishtit. Përse mendoni se ata ishin 

të gatshëm ta bënin atë sakrificë?

Siç është shënuar te 3 Nefi 1, një grupi nefitësh besni-

kë iu desh të vendosnin nëse ishin të gatshëm të jep-

nin jetën e tyre për të mbetur të vërtetë ndaj bindjeve 

të tyre. Kapitulli fillon duke shpjeguar se Nefi ia dha 

analet e shenjta të birit, që quhej gjithashtu Nefi, dhe 

më pas u largua nga vendi (shih 3 Nefi 1:1–3). Aty pas-

taj tregohet prova e besimit që përjetuan shumë nefitë.

Lexoni 3 Nefin 1:4–9 dhe shikoni për situatën spro-

vuese me të cilën u përballën nefitët besnikë. Si do të 

ndiheshit nëse do të ishit Nefi dhe të kishte mbërritur 

koha kur besimtarët të ishin në prag të shkatërrimit? 

Përsiatni për një çast se përse disa njerëz mund të kenë 

vështirësi që të mbeten besnikë në këtë situatë.

Lexoni 3 Nefin 1:10–12 dhe shihni për atë që bëri Nefi 

në këtë çast kritik. Lexoni përgjigjen e Zotit për Nefin 

te 3 Nefi 1:13–14. Ju mund të dëshironi të shenjoni te 

3 Nefi 1:13 thënien që tregon këtë parim: Zoti do t’i 
përmbushë të gjitha fjalët që Ai i ka bërë të thuhen 
nga profetët e Tij.

 1. Mundohuni të përfytyroni se si mund të jetë ndier 
Nefi pak pasi u dha shenja e lindjes së Shpëtimtarit. 

Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta se si 
mendoni se do të përgjigjeshit në qoftë se do të kishit qenë atje 

HYRJE TE  

3 Nefi
Përse të Studiohet Ky Libër?
Ndërsa e studioni 3 Nefin, ju do të mësoni rreth 
fjalëve dhe veprave të Shpëtimtarit gjatë shërbesës së 
Tij mes njerëzve të Librit të Mormonit. Udhëheqësit 
e Kishës e kanë quajtur 3 Nefin “Ungjilli i pestë” i 
Zotit tonë sepse, ashtu si katër Ungjijtë e Dhiatës 
së Re, ai përqendrohet te mësimet e drejtpërdrejta 
dhe shërbesa e Jezu Krishtit (shih Gordon B. 
Hinkli, “The Cornerstones of Our Faith”, Ensign, 
nëntor 1984, f. 52). Presidenti Ezra Taft Benson 
dha mësim se “3 Nefi përmban disa nga pjesët më 
prekëse dhe më të fuqishme në të gjitha shkrimet 
e shenjta. Ai dëshmon për Jezu Krishtin, profetët e 
Tij dhe doktrinat e shpëtimit” (“The Savior’s Visit to 
America”, Ensign, maj 1987, f. 6). Duke parë se si Jezu 
Krishti tregoi dhembshuri për njerëzit “një nga një” 
(3 Nefi 11:15; 17:21), ju mund të kuptoni më mirë 
shqetësimin e Tij për ju si individ. Ju gjithashtu mund 
të merrni mësime të rëndësishme duke vënë re se si 
disa njerëz u përgatitën për të takuar Shpëtimtarin, 
ndërsa të tjerë ia mohuan vetes përjetimin e 
bekimeve të mahnitshme.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Mormoni përmblodhi anale nga fletët e mëdha 
të Nefit për të krijuar librin e 3 Nefit. Librit i është 
vënë emri i Nefit, birit të Nefit, veprat e të cilit 
përfshinë periudhat përpara, gjatë dhe pas shfaqjeve 
të Shpëtimtarit te njerëzit. Gjatë kohës së ligësisë 
së madhe që parapriu vizitat e Jezu Krishtit, Nefi 
shërbeu “me fuqi dhe me autoritet të madh” (3 Nefi 
7:17). Sidoqoftë, shërbesa e Nefit ishte vetëm një 
parathënie e shërbesës së Jezu Krishtit, fjalët dhe 
veprat e të cilit përbëjnë përqendrimin kryesor të 
3 Nefit. Ndërsa bënte përmbledhjen e tij të analit të 
Nefit, Mormoni i shtoi këtij libri edhe komentet dhe 
dëshminë e tij (shih 3 Nefi 5:8–26; 26:6–12; 29–30).

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Analet origjinale që u përdorën si burime për librin e 
3 Nefit, ka të ngjarë të jenë shkruar mes viteve 1 pr.K. 
dhe 34 pr.K. Mormoni i përmblodhi ato anale diku 
midis viteve 345 ps.K. dhe 385 ps.K. Mormoni nuk e 
shënoi se ku ishte kur e përpiloi këtë libër.
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në atë kohë. Si mendoni se do të ndiheshit, nëse do të ishit Nefi 
dhe shenja sapo të kishte ndodhur?

Lexoni 3 Nefin 1:4, 

14–15, 19–21 dhe shihni 

për fraza të tjera që thek-

sojnë qëndrueshmërinë 

e Zotit në përmbushjen 

e fjalëve të profetëve të 

Tij. Ju mund të dëshironi 

t’i shenjoni këto fraza në 

shkrimet tuaja të shenjta. 

Ndërsa lexoni 3 Nefin 

1:14, mund të jetë e do-

bishme të kuptoni se Qe-

nia që foli përmbush dy 

role dhe po fliste nga dy 

këndvështrime: si Jehovai 

(i cili është Ati nëpërmjet 

veshjes hyjnisht me auto-

ritet) dhe si Jezu Krishti, 

që shpejt do të ishte Biri i 

vdekshëm i Perëndisë.

Për të parë se si u përmbushën profecitë e lindjes së 

Shpëtimtarit, shkruani profecinë e dhënë nga Samuel 

Lamaniti në kolonën e majtë të tabelës vijuese. Pastaj 

Brigam Jangu një herë pyeti: 
“A i lexoni Shkrimet e Shenjta 
. . . sikur të ishit në vend të 
njerëzve që i shkruan ato? . . . 
Është privilegji juaj ta bëni 
këtë, që të mund të jeni aq të 
familjarizuar me frymën dhe 
kuptimin e fjalës së shkruar të 
Perëndisë sa jeni me jetën dhe 
bisedat tuaja të përditshme” 
(Teachings of Presidents of 
the Church: Brigam Jang 
[1997], f. 119).

Vënia e Vetes në 
Pozitën e Atyre 
që Kanë Shkruar 
Shkrimet e Shenjta

shkruani vargun nga 3 Nefi 1 dhe një përshkrim të 

shkurtër të përmbushjes së saj në kolonën e djathtë.

Profecitë e Samuel Lamanitit Përmbushja

Profecia e 1- rë (Helamani 14:3–4): 3 Nefi 1:

Profecia e 2- të (Helamani 14:5): 3 Nefi 1:

Profecia e 3- të (Helamani 14:6): 3 Nefi 1:

Profecia e 4- t (Helamani 14:7): 3 Nefi 1:

Ndërsa lexoni 3 Nefin 1:16–18, vini re se si u përgjigjën 

të ligjtë kur ndodhën shenjat. Ju mund të dëshironi t’i 
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shenjoni disa prej reagimeve të tyre. Te 3 Nefi 1:18, ne 

mësojmë se disa nga njerëzit “filluan të kishin frikë për 

shkak të paudhësisë së tyre dhe të mosbesimit të tyre”. 

Përsiatni pyetjen vijuese: Përse mëkati dhe mosbesimi 

çojnë në frikë?

Lexoni 3 Nefin 1:22–23 dhe shihni atë që u përpoq të 

bënte djalli pasi ishin dhënë shenjat e lindjes së Zotit. 

Plotësoni thënien vijuese për të shprehur parimin që 

gjeni te vargu 22: Kur përballemi me gënjeshtrat e 
Satanit, ne mund të zgjedhim të   

 .

Peshkopi Riçard C. Exhli, i cili shërbeu në Peshkopatën 

Kryesuese, dha një këshillë në lidhje me mënyrën si 

mund të përgjigjemi gjatë sprovave vetjake të besimit 

tonë. Shenjoni ndonjë nga fjalët ose frazat e tij që ju 

nxitin të zgjidhni të besoni pavarësisht nga dyshimet 

me të cilat mund t’ju tundojë Satani:

“Për arsye të kundërshtimeve dhe sfidave 

me të cilat përballemi në botën e sotme, 

unë dëshiroj të këshilloj një zgjedhje të 

vetme – një zgjedhje paqeje dhe mbrojtje-

je dhe një zgjedhje që është e përshtat-

shme për të gjithë. Ajo zgjedhje është 

besimi. Kini parasysh që besimi nuk është dhuratë 

falas që jepet pa treguar vëmendje, dëshirë apo 

përpjekje. . . . Shpëtimtari tha: ‘Ejani tek unë’ (Mateu 

11:28) dhe ‘Trokitni dhe do t’ju [jepet]’ (Mateu 7:7). 

Këto janë folje veprimi — ejani, trokitni. Ato janë 

zgjedhje. Prandaj them: zgjidhni besimin. Zgjidhni 

besimin në vend të dyshimit, zgjidhni besimin në vend 

të frikës, zgjidhni besimin në vend të së panjohurës e 

së padallueshmes dhe zgjidhni besimin në vend të 

pesimizmit. . . .

. . . Kur logjika, arsyeja ose intelekti vetjak bien ndesh 

me mësimet dhe doktrinën e shenjtë ose kur mesazhe 

kontradiktore i sulmojnë besimet tuaja. . . zgjidhni të 

mos e dëboni farën [e besimit] nga zemra juaj prej 

mosbesimit. Mbani mend, ne nuk marrim dëshmi deri 

pas provës së besimit tonë (shih Ethëri 12:6)” (“Besim 

– Zgjedhja Është e Juaja”, Ensign ose Liahona, nëntor 

2010, f. 31–33).

 2. Çfarë gënjeshtrash dhe mashtrimesh përkrah djalli sot 
në përpjekje për të ngurtësuar zemrat e njerëzve kundër 

të vërtetës? Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta se çfarë mund të bëni për të ruajtur besimin tuaj në Jezu 
Krishtin dhe në ungjillin e Tij të rivendosur edhe kur djalli përpi-
qet t’ju bëjë që të dyshoni te besimi juaj.

Lexoni 3 Nefin 1:24–25 dhe gjeni një sfidë tjetër me 

të cilën u përballën disa prej besimtarëve. Përsiatni se 

çfarë mund të mësoni nga përgjigjja e këtyre njerëzve 

kur mësuan se e kishin gabim.

3 Nefi 1:27–30
Kundërshtarët nefitë dhe disa prej të rinjve lamanitë 
bashkohen me hajdutët e Gadiantonit
Pak vite pasi u dhanë shenjat e lindjes së Jezu Krishtit, 

disa nefitë kundërshtarë filluan të kenë një ndikim mbi 

aftësinë e besimtarëve për të qëndruar të vendosur në 

ungjill. Si mund të qëndroni të vendosur në ungjill, edhe 

mes sulmeve ndaj Kishës në kohën tonë? Lexoni 3 Nefin 

1:27–30 dhe shihni nëse “brezi [i] ri” i lamanitëve kishte 

ndikim pozitiv apo negativ në besimin e të tjerëve.

Vini re se shumë prej të rinjve lamanitë “vendosnin 

vetë” (3 Nefi 1:29) dhe u larguan nga ungjilli. Mot-

ra Kethlin H. Hjus, e cila shërbeu në presidencën e 

përgjithshme të Shoqatës së Ndihmës, sugjeroi një 

kuptim të frazës “vendosnin vetë”: “[Kjo] do të thotë 

për mua që ata panë te vetja fillimisht dhe u dhanë pas 

dëshirave për të cilat profetët i kishin paralajmëruar që 

t’i shmangnin. Ata iu dorëzuan joshjeve dhe tërheqjeve 

të Satanit” (“Grow Up unto the Lord”, Ensign, shkurt 

2010, f. 18).

Ju mund të dëshironi ta shkruani parimin vijues pranë 

3 Nefit 1:29–30 ose në ditarin tuaj të studimit të shkri-

meve të shenjta: Nëse i dorëzohemi tundimit, shem-
bulli ynë mund të ketë ndikim të keq mbi besimin 
dhe drejtësinë e të tjerëve.

 3. Për t’ju ndihmuar të kuptoni se si ky parim lidhet me 
ju, përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 

të shkrimeve të shenjta:
 a. Kur keni dëshmuar një shembull të parimit të mësipërm? Si 
mund të mbeteni besnik edhe në qoftë se ata përreth jush nuk 
zgjedhin të jenë besnikë?
 b. Ndërkohë që është e rëndësishme të dimë se shembulli ynë 
mund të ketë një ndikim negativ tek të tjerët, është gjithashtu e 
rëndësishme të mbajmë mend se shembulli ynë mund të ndih-
mojë në forcimin e dikujt tjetër. Kur e keni parë “brezin [e] ri” 
apo të rinjtë e Kishës sot të kenë një ndikim pozitiv në besimin e 
të tjerëve?

 4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
bëni një listë të disa prej mënyrave se si ju mund të keni 

një ndikim pozitiv te besimi i njerëzve në vetë familjen tuaj, në 
lagjen ose degën tuaj, ose te besimi i bashkëmoshatarëve tuaj. 
Zgjidhni dy ide nga lista juaj dhe shkruani në mënyrë specifike se 
çfarë do të bëni për ta përmbushur atë.

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 3 Nefin 1 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:



248

NJËSIA 24: DITA 2

3 Nefi 2–5
Hyrje
Shpejt pasi njerëzit i panë shenjat e lindjes së Jezu 

Krishtit, ata filluan t’i harronin dëshmitë që kishin ma-

rrë dhe i ngurtësuan zemrat e tyre. Shumë prej nefitëve 

dhe lamanitëve i mohuan shenjat dhe çudirat e mëtej-

shme dhe ligësia e tyre u shtua. Për pasojë, hajdutët e 

Gadiantonit u rritën në fuqi dhe kërcënuan t’i shka-

tërronin nefitët. Kryegjykatësi i nefitëve, Lakoneusi, 

i mblodhi së bashku të gjithë nefitët dhe lamanitët e 

drejtë dhe i bëri thirrje popullit që të pendoheshin dhe 

të përgatiteshin për luftë. Për shkak të unitetit dhe të 

besimit të tyre te Zoti, ata triumfuan mbi armiqtë e tyre. 

Pas çlirimit të tyre, nefitët dhe lamanitët e drejtë pranu-

an fuqinë e Perëndisë në ruajtjen e [jetëve të] tyre.

3 Nefi 2
Nefitët dhe lamanitët e drejtë bashkohen për t’u mbrojtur 
prej hajdutëve të Gadiantonit
Mendoni për disa përvoja domethënëse shpirtërore që 

keni pasur në jetën tuaj. (Kujtoni se përvojat shpirtëro-

re nuk kanë nevojë të jenë dramatike apo të pazakonta 

për të qenë kuptimplote.) Përse mendoni se mund të 

jetë e rëndësishme t’i kujtoni këto përvoja shpirtërore?

Lexoni 3 Nefin 2:1–3, duke parë për atë që ndodhi mes 

njerëzve kur ata filluan t’i harronin shenjat që kishin 

lidhje me lindjen e Shpëtimtarit. Çfarë mund të mësoni 

nga ky rrëfim rreth rrezikut të harrimit të përvojave 

shpirtërore?

Një nga parimet që mund të mësojmë nga ajo që u 

ndodhi nefitëve, është se, në qoftë se i harrojmë për-
vojat e mëparshme shpirtërore, ne bëhemi më të 
cenueshëm nga tundimet dhe mashtrimet e Satanit. 
Ju mund të dëshironi ta shkruani këtë parim në shkri-

met tuaja të shenjta pranë 3 Nefit 2:1–3. Ndërsa e bëni 

këtë, mendoni se përse harrimi i përvojave shpirtërore 

mund të na bëjë më të cenueshëm nga Satani.

Përsiatni se çfarë mund të bëni për t’ju ndihmuar të 

dalloni dhe të mbani mend përvoja shpirtërore. Ren-

ditni disa ide që mendoni se do të ishin më të dobish-

met:   

 

Presidenti Henri B. Ajring, i Presidencës së Parë, tregoi 

se si e ndihmoi shënimi i përvojave të tij shpirtërore në 

ditar. Teksa lexoni në lidhje me përvojën e tij, nënvizoni 

disa bekime që mund të vijnë nga shënimi i përvojave 

shpirtërore:

“Shkrova pak rreshta përditë për vite me 

radhë. Nuk lashë asnjë ditë pa shkruar, 

pavarësisht sa i lodhur isha apo sa herët 

do të më duhej ta nisja ditën tjetër. 

Përpara se të shkruaja, mendohesha për 

këtë pyetje: ‘A e kam parë dorën e 

Perëndisë të afrohet për të na prekur ne apo fëmijët 

ose familjen tonë sot?’ Ndërsa vazhdova ta bëja atë, 

diçka filloi të ndodhë. Ndërkohë që mendoja rreth 

ditës që kisha kaluar, do të shihja provën e asaj që 

Perëndia kishte bërë për një nga ne, të cilën nuk e 

kisha kuptuar gjatë momenteve të zëna të ditës. 

Ndërsa kjo ndodhte, dhe ndodhte shpesh, e kuptova se 

përpjekja për të kujtuar i kishte mundësuar Perëndisë 

të më tregonte se çfarë Ai kishte bërë.

Më shumë se mirënjohje filloi të rritej në zemrën time. 

Dëshmia u rrit. U bëra gjithmonë e më i sigurt se Ati 

ynë Qiellor i dëgjon dhe u përgjigjet lutjeve. Ndjeva 

më shumë mirënjohje për zbutjen dhe përmirësimin që 

vjen për shkak të Shlyerjes së Shpëtimtarit Jezu Krish-

tit. Dhe unë u ndjeva më i sigurt se Fryma e Shenjtë 

mund t’i sjellë të gjitha gjërat në kujtesën tonë – madje 

gjëra që nuk i vumë re ose nuk u dhamë rëndësi kur 

ato ndodhën” (“O Remember, Remember”, Ensign 

ose Liahona, nëntor 2007, f. 67; [“O Kujtoni, Kujtoni”, 

Konferenca e Përgjithshme tetor 2007, f. 67]).

 1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta 
përshkruani se si të kujtuarit e përvojave shpirtërore ju ka 

ndihmuar të qëndroni besnik pavarësisht nga përpjekjet e Satanit 
për t’ju tunduar ose mashtruar. (Kjo mund të përfshijë të mbajtu-
rit mend të përvojave shpirtërore duke i shënuar ato në një ditar.)

Siç është shënuar te 3 Nefi 2:4–19, shumë nga nefi-

tët vazhduan në ligësi dhe hajdutët e Gadiantonit u 

rritën në numër dhe në forcë. Ata u bënë më agresivë 

në mënyrë më të dhunshme, duke i bërë lamanitët e 

kthyer në besim që t’i bashkonin forcat me nefitët për 

të luftuar kundër tyre. Edhe pse patën njëfarë suksesi 

në dëbimin e hajdutëve të Gadiantonit nga tokat e 

tyre, nefitët dhe lamanitët ishin ende në rrethana të 

rrezikshme 15 vjet pasi ishin dhënë shenjat e lindjes së 

Jezu Krishtit.

3 Nefi 3:1–10
Udhëheqësi i hajdutëve të Gadiantonit kërkon që nefitët 
dhe lamanitët të dorëzohen
Te 3 Nefi 3:1–10 ne shohim një shembull të mënyrës se 

si djalli nganjëherë vepron nëpërmjet të tjerëve, në për-

pjekje për ta dobësuar besimin tonë dhe për të na çuar 

në udhë të gabuar. Gidianhi, udhëheqësi i hajdutëve të 

Gadiantonit, i shkroi një letër Lakoneusit, kryegjykatë-

sit dhe guvernatorit të popujve të bashkuar nefitë dhe 

lamanitë, për ta nxitur që t’u dorëzohej hajdutëve të 
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Gadiantonit. Lexoni 3 Nefin 3:2–10, duke parë për fjalë 

ose fraza që tregojnë taktikat e përdorura nga Gidianhi 

në përpjekje për ta dobësuar besimin e Lakoneusit dhe 

për ta çuar atë në udhë të gabuar. Ju mund të dëshironi 

t’i shenjoni këto fjalë ose fraza kur t’i gjeni.

Këto vargje na mësojnë se Satani dhe pasuesit e 
tij shpesh përdorin lajka, premtime të rreme dhe 
kërcënime për t’i udhëhequr njerëzit në udhë të 
gabuar. Është e rëndësishme të kuptohet se takti-

kat e djallit janë shpesh më tinëzare dhe ai mund të 

përdori miqtë e të afërmit tanë që pëlqejmë më tepër 

sesa armiqtë e dukshëm për të na tunduar. Përsëri, ka 

ngjashmëri mes shtysave dhe taktikave të Gidianhit 

dhe mënyrës se si vepron Satani sot për t’i çuar njerëzit 

në udhë të gabuar.

 2. Zgjidhni një nga taktikat e Gidianhit dhe shpjegoni në 
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta se si djalli 

mund të përdorë një taktikë të ngjashme me të rinjtë sot. Gjith-
ashtu shkruani se si mund t’i bëni ballë kësaj taktike.

3 Nefi 3:11–4:33
Njerëzit e Lakoneusit përgatiten për t’u mbrojtur dhe i 
mundin hajdutët e Gadiantonit

Lakoneusi u çudit nga letra e Gidianhit dhe vendosi ta 

përgatiste popullin e tij për sulmin që po u kërcënohej. 

Lexoni fragmentet vijuese të shkrimit të shenjtë dhe 

gjeni të paktën katër mënyra se si Lakoneusi e përgatiti 

shpirtërisht dhe materialisht (fizikisht) popullin e tij 

për t’i bërë ballë sulmit të hajdutëve të Gadiantonit. (E 

dhënë ndihmëse: ndërkohë që i studioni këto vargje, 

sigurohuni që të bëni dallimin midis Gidianhit, 

udhëheqësit të hajdutëve të Gadiantonit, dhe Gidgido-

nit, profetit të madh dhe kryekapitenit mes nefitëve.)

• 3 Nefi 3:12

• 3 Nefi 3:13–14

• 3 Nefi 3:15

• 3 Nefi 3:17–19

 3. Në një faqe bosh në ditarin tuaj të studimit të shkri-
meve të shenjta, vizatoni një vijë mes përmes faqes. 

Shkruani frazën Përgatitjet e Lakoneusit në krye të një ane dhe 
frazën Paralele të Kohës Sonë në krye të anës së kundërt. Nën ti-
tullin “Përgatitjet e Lakoneusit” shkruani ose vizatoni katër më-
nyrat që dalluat se si Lakoneusi dhe nefitët u përgatitën për t’i 
bërë ballë sulmit. Nën titullin “Paralele të Kohës Sonë” shkruani 
ose vizatoni disa shembuj të ngjashëm të kohës sonë me atë që 
bëri Lakoneusi për ta përgatitur popullin. Këto paralele duhet të 
përshkruajnë përgatitjet shpirtërore dhe fizike që jemi këshilluar 
të bëjmë në ditët e fundit.

 4. Për t’ju ndihmuar të mendoni rreth mënyrës se si 
mund ta zbatoni atë që mësuat, përgjigjiuni dy ose më 

shumë prej pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrime-
ve të shenjta:
 a. Si mund ta forconi shtëpinë tuaj ndaj sulmeve të kundërshtarit?
 b. Si siguron mbrojtje për ne mbledhja së bashku në familje, 
degë ose lagje?
 c. Përse është studimi i shkrimeve të shenjta çdo ditë një mëny-
rë jetike për ta forcuar veten tuaj?
 d. Kur ju ka ndihmuar lutja për të fituar forcë shpirtërore kundër 
fatkeqësisë ose rrezikut?
 e. Si mund të jetë pendimi një formë përgatitjeje për të ardhmen?
 f. Si mendoni, përse zgjedhja për të ndjekur ata që kanë shpir-
tin e profecisë dhe të zbulesës, është veçanërisht e rëndësishme 
sot?

Për të parë se çfarë ndodhi kur hajdutët e Gadiantonit 

sulmuan Lakoneusin dhe njerëzit e tij, lexoni 3 Nefin 

4:7–12. Nga ky rrëfim mësojmë se, ndërsa përgatitemi 
shpirtërisht dhe fizikisht, ne mund t’i kapërcejmë 
sfidat nëpërmjet fuqisë së Zotit.

Lakoneusi dhe njerëzit e tij qenë në gjendje t’i 

mundnin hajdutët e Gadiantonit dhe të shkatërro-

nin udhëheqësit e hajdutëve. Ata qenë fitimtarë për 

shkak të zgjedhjes së tyre të udhëheqësve (shih 3 Nefi 

3:19; 4:17), bindjes së tyre (shih 3 Nefi 3:21; 4:18) dhe 

mbështetjes së tyre te Perëndia (shih 3 Nefi 4:30–31). 

Lexoni 3 Nefin 4:30–33 dhe shihni për mënyrën se si 

reaguan njerëzit pas fitores së tyre ndaj hajdutëve të 

Gadiantonit. Cilat pranuan njerëzit si shkaqet e çlirimit 

të tyre nga hajdutët e Gadiantonit? Një parim që 

ilustrojnë këto vargje, është: Njohja e mirësisë dhe e 
mëshirës së Perëndisë në çlirimin tonë nga vështi-
rësitë na ndihmon të mbetemi të përulur.

3 Nefi 5
Paqja rivendoset mes popullit; Mormoni shpjegon 
përmbledhjen e tij për analet
Mendoni se si një përvojë vetjake shpirtërore ka 

ndikuar në besimin tuaj, dëshirat tuaja ose në mëny-

rën se si vepruat pas asaj përvoje shpirtërore. Lexoni 

3 Nefin 5:3–4 dhe shihni atë që bënë nefitët si rezultat 

i ndihmës dhe bekimeve që morën nga Zoti. Vini re se 
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një nga mënyrat se si u përgjigjën njerëzit ishte duke u 

predikuar ungjillin të tjerëve.

Te 3 Nefi 5:14–26, Mormoni shpjegoi arsyen përse 

ishte duke e bërë analin e tij të përmbledhur. Lexoni 

3 Nefin 5:12–13 dhe kërkoni atë që tha Mormoni rreth 

përgjegjësisë së tij për të shkruar përmbledhjen e tij të 

analeve nefite.

Nga këto vargje ne mësojnë që, si dishepuj të Jezu 
Krishtit, ne kemi përgjegjësi për t’u mësuar të 
tjerëve udhën drejt jetës së përjetshme. Një nga 

mënyrat më të rëndësishme si mund t’i tregojmë 

mirënjohjen tonë Zotit për atë që Ai bën për ne, është 

duke i ndihmuar të tjerët të vijnë tek Ai dhe të marrin 

bekimet që Ai ka për ta.

 5. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta disa mënyra si ju mund t’u mësoni të tjerëve 

udhën drejt jetës së përjetshme, si një dishepull i Jezu Krishtit. 
Gjithashtu mendoni për disa situata kur ju do të ishit në gjendje 
t’ua mësonit këtë të tjerëve.

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 3 Nefin 2–5 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 24: DITA 3

3 Nefi 6–10
Hyrje
Pas çlirimit të tyre të mrekullueshëm nga hajdutët e 

Gadiantonit, nefitët dhe lamanitët gëzuan paqe për tre 

vjet. Pastaj krenaria, dallimet klasore dhe persekutimet 

lindën dhe çuan në ligësi të madhe dhe në përmbysjen 

përfundimtare të qeverisë nefite. Shenjat e vdekjes së 

Jezu Krishtit në Jerusalem përfshinë shkatërrime të 

mëdha që rrënuan shumë qytete nefite, duke vrarë ba-

norët e ligj. Errësira mbuloi tokën për tri ditë. Në mes 

të errësirës, zëri i Shpëtimtarit i ftoi njerëzit të kthehe-

shin tek Ai. Kur errësira u shpërnda, vajtimi i njerëzve 

u kthye në gëzim dhe përlëvdim të Jezu Krishtit.

3 Nefi 6–7
Nefitët bëhen krenarë, Kisha përçahet, lidhjet e fshehta 
shkatërrojnë qeverinë dhe njerëzit ndahen në fise
Mendoni për një rast kur duhej të merrnit një vendim 

nëse do ta ndiqnit apo jo profetin. Siç është shënuar te 

3 Nefi 6–7, disa nga nefitët përjetuan pasojat tragjike 

të mospranimit të profetëve, ndërsa të tjerë përjetuan 

bekimet që vijnë nga pendimi dhe dëgjimi i shërbëto-

rëve të zgjedhur të Zotit.

Siç lexuat te 3 Nefi 5, nefitët u penduan dhe i shërbyen 

me zell Perëndisë dhe u shpëtuan në mënyrë hyjnore 

nga hajdutët e Gadiantonit. Nefitët pastaj përparuan 

për një kohë të shkurtër. Megjithatë, krenaria shpejt 

hyri në zemrat e shumë njerëzve, e cila shkaktoi për-

çarje brenda Kishës. Profetë u dërguan të predikonin 

kundër ligësisë së popullit, por gjykatësit i morën dhe 

i vranë fshehurazi (shih 3 Nefi 6:4–23). Brenda afro 

gjashtë vitesh, populli iu dorëzua “pushtetit të Satanit” 

(3 Nefi 7:5) dhe u bënë aq të ligj sa luftuan kundër të 

gjithë drejtësisë. Lidhjet e fshehta e shkatërruan qeve-

rinë e vendit dhe bënë që njerëzit të ndaheshin në fise.

Pavarësisht nga ligësia e popullit, Nefi vazhdoi të 

dëshmonte kundër mëkateve të tyre dhe t’i thërriste në 

pendim (shih 3 Nefi 7:15–20). Lexoni 3 Nefin 7:21–22 

dhe shenjoni disa shembuj se si njerëzit u bekuan nga-

që ndoqën Nefin. Nga këto vargje mësojmë se, nëse 
vërtet do të pendohemi dhe do të ndjekim shërbë-
torët e Zotit, ne do të gëzojmë ndikimin e Frymës 
së Shenjtë në jetën tonë.

 1. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta rreth një rasti kur zgjodhët të ndiqnit këshillën e 

profetit ose të udhëheqësve të tjerë të priftërisë. Si u bekuat nga-
që e bëtë këtë?
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3 Nefi 8:1–18
Shkatërrimi i madh përmbush shenjën e vdekjes së 
Jezu Krishtit
Përfytyroni ditën kur të vijë Ardhja e Dytë e Jezu 

Krishtit. Si mendoni se mund të ndiheni kur të vijë ajo 

kohë? Në mënyrë të ngjashme, nefitët kishin pritur 

gjatë për ardhjen e Jezu Krishtit. Samuel Lamaniti 

kishte profetizuar për shenjat që do të ndodhnin në 

vdekjen e Jezu Krishtit (shih Helamani 14:20–27). Le-

xoni 3 Nefin 8:3–4 dhe vini re ndryshimet mes mëny-

rave se si u ndien disa prej nefitëve për shenjat.

Lexoni 3 Nefin 8:5–7 dhe kërkoni atë që ndodhi në vi-

tin e 34- t nga data e shenjës së lindjes së Shpëtimtarit. 

Hidhini një shikim 3 Nefit 8:8–18, duke kërkuar atë që 

u ndodhi banorëve të qyteteve që ishin prekur nga stu-

hia dhe tërmetet shoqëruese. Lexoni 3 Nefin 10:11–12 

dhe shenjoni se kush qe në gjendje t’i mbijetonte këtij 

shkatërrimi. Edhe pse të mbijetuarit ishin “pjesa më e 

drejtë” e nefitëve, ata ende duhej të pendoheshin dhe 

të vinin te Jezu Krishti.

 2. Përdorni një faqe në ditarin tuaj të studimit të shkri-
meve të shenjta për të hartuar një artikull gazete duke 

njoftuar ngjarjet te 3 Nefi 8:5–18. Përfshini një titull, skiconi një 
fotografi dhe pastaj shkruani një raport të shkatërrimit.

3 Nefi 8:19–25
Errësira mbulon tokën për tri ditë
Mendoni për një rast kur ishit në një vend krejtësisht 

të errët, të tillë si një shpellë ose një dhomë pa dri-

tare kur dikush fiku dritat (ose përfytyroni se si do të 

ishte). Si ju bëri të ndiheshit të qëndruarit në errësirë 

dhe të mos qenit në gjendje të shihnit? Lexoni 3 Nefin 

8:19–23 dhe shihni se çfarë erdhi pasi pushuan stuhitë 

dhe shkatërrimet. (Ju mund të dëshironi të shenjoni 

çfarëdo fjalësh ose frazash që tregojnë se sa e madhe 

ishte errësira.)

Lexoni 3 Nefin 8:24–25, duke parë për atë që nefitët 

thanë se do ta kishte parandaluar vdekjen dhe shkatë-

rrimin e kaq shumë prej njerëzve të tyre.

 3. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Si janë ndikimet e mëkatit të ngjashme me të qenit në errësirë?
 b. Në ç’mënyrë është pendimi i ngjashëm me të lejuarit e dritës 
në një dhomë të errët?

3 Nefi 9:1–14
Në errësirë, zëri i Jezu Krishtit i fton ata që i mbijetuan 
shkatërrimit, të pendohen dhe të vijnë tek Ai
Gjatë tri ditëve të errësirës, zëri i Shpëtimtarit u foli 

atyre që ishin kursyer. Lexoni 3 Nefin 9:1–2, 7 dhe 

kërkoni se përse Shpëtimtari tha se ky shkatërrim 

ndodhi mes njerëzve. Pastaj lexoni 3 Nefin 9:13–14 

dhe kërkoni atë që tha Shpëtimtari për t’i ngushëllu-

ar njerëzit në vuajtjen e tyre. Ju mund të dëshironi të 

shenjoni ato pjesë nga këto vargje që janë kuptimplote 

për ju.

Plaku C. Skot Grou, i Të Shtatëdhjetëve, dëshmoi se 

Shpëtimtari na fton të gjithëve që të vijmë tek Ai dhe 

të shërohemi:

“Jezu Krishti është Shëruesi i Madh i 

shpirtit tonë. Me përjashtim të mëkateve 

të humbjes së shpirtit, nuk ka mëkat ose 

shkelje, dhimbje ose brengë, që nuk 

mund të falet përmes fuqisë shëruese të 

Shlyerjes së Tij.

Kur mëkatojmë, Satani na thotë se jemi të humbur. 

Në dallim, Shëlbuesi ynë ofron shëlbim për të gjithë – 

pavarësisht se çfarë kemi bërë gabim – madje dhe juve 

dhe mua” (“Mrekullia e Shlyerjes”, Ensign ose Liahona, 

maj 2011, f. 109).

Ftesa e Shpëtimtarit te 3 Nefi 9:13 që të vijmë tek Ai dhe 

të marrim fuqinë e Tij shëruese gjen zbatim për secilin 

prej nesh. Me qëllim që Shpëtimtari të na shërojë, ne 

duhet ta pranojmë ftesën e Tij dhe të vijmë tek Ai, të 

pendohemi për mëkatet tona dhe të kthehemi në besim.

 4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani në lidhje me një aspekt të jetës suaj që mund të 

përfitojë nga fuqia shëruese e Shpëtimtarit. Çfarë duhet të bëni 
për ta ftuar Atë që t’ju shërojë?

3 Nefi 9:15–22
Zëri i Shpëtimtarit shpall se, nëpërmjet flijimit të Tij, ligji i 
Moisiut është përmbushur
Si pjesë të ligjit të Moisiut, të cilin nefitët e kishin jetuar 

deri në këtë pikë, Zoti e kishte urdhëruar popullin e Tij 

të ofronte flijime kafshësh si simbol dhe shenjë të fliji-

mit final që Ai përfundimisht do të ofronte nëpërmjet 

Shlyerjes së Tij. Përdorni fjalët e Shpëtimtarit te 3 Nefi 

9:17 për të përfunduar fjalinë vijuese: “Nëpërmjet meje 

vjen shëlbimi, dhe në mua   

 ”.

Shpëtimtari shpalli se të gjitha ceremonitë, ligjet, ritet 

dhe simbolet e ligjit të Moisiut, të cilat ishin dhënë për t’i 

drejtuar njerëzit tek Ai, ishin plotësuar kur Ai përfundoi 

sakrificën e Tij shlyese. Lexoni 3 Nefin 9:19 dhe përcak-

toni se çfarë shpalli Shpëtimtari që nuk duhej të ofronin 

më nefitët. Pastaj kërkoni 3 Nefin 9:20 dhe shenjoni atë 

që duhej të ofronin si sakrificë në vend të [atyre].

Si mendoni ju, çfarë do të thotë të ofrosh për fli “një 

zemër të thyer dhe një shpirt të penduar”? Një shpirt i 
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penduar është ai që është i përulur, i mësueshëm dhe 

që pendohet. Për të thelluar kuptimin për atë që do të 

thotë të keni një zemër të thyer dhe shpirt të penduar, 

lexoni thënien vijuese nga Plaku D. Tod Kristoferson, i 

Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dhe shenjoni fja-

lët që përdori ai për të përcaktuar një “zemër të thyer” 

dhe “shpirt të penduar”:

“Në kohët e lashta kur njerëzit donin të 

adhuronin Zotin dhe të kërkonin bekimet 

e Tij, ata shpesh sillnin një dhuratë. . . . 

Kur kërkoni bekimet e kthimit në besim, 

ju mund t’i ofroni Zotit dhuratën e zemrës 

suaj të thyer apo të penduar dhe të 

shpirtit tuaj të penduar, apo të bindur. Në të vërtetë, 

ajo është dhurata e vetvetes – ajo që jeni dhe ajo që po 

bëheni.

A ka diçka brenda jush ose në jetën tuaj që është e pa-

pastër ose e padenjë? Kur hiqni dorë prej saj, kjo është 

një dhuratë për Shpëtimtarin. A ka ndonjë zakon apo 

cilësi të mirë që po mungon në jetën tuaj? Kur e merrni 

atë dhe e bëni pjesë të karakterit tuaj, ju po i jepni një 

dhuratë Zotit” (“When Thou Art Converted”, Ensign 

ose Liahona, maj 2004, f. 12).

Lexoni 3 Nefin 9:21–22 dhe shihni për çka Shpëtimtari 

na mësoi se duhet të jemi që të vijmë tek Ai.

 5. Mendoni për disa fëmijë të vegjël që njihni. Në ditarin 
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta përshkruani ka-

rakteristikat që kanë fëmijët e vegjël për të cilat kemi nevojë, në 
mënyrë që të vijmë te Shpëtimtari.

Plotësojeni parimin vijues me fjalë ose fraza të për-

shtatshme që i shihni te 3 Nefi 9:13–14, 20–22: Nëse 
vijmë te Jezu Krishti me një zemër të thyer dhe 
shpirt të penduar, Ai do të   

 . 

(Ka shumë përgjigje të sakta.)

 6. Për t’ju ndihmuar ta zbatoni këtë të vërtetë, përgjigji-
uni pyetjeve vijuese:

 a. Çfarë qëndrimesh mund të na pengojnë për t’ia ofruar zemrat 
tona të thyera dhe shpirtrat tanë të penduar Zotit?
 b. Si e keni parë Zotin t’ju bekojë kur keni ardhur tek Ai me një 
zemër të penduar dhe shpirt të bindur?
 c. Si mund t’ia ofroni më mirë një zemër të thyer dhe një shpirt 
të penduar Zotit?

3 Nefi 10
Zoti premton ta mbledhë popullin e Tij si një klloçkë 
mbledh zogjtë e saj

Pasi dëgjuan zërin e Shpëtimtarit, njerëzit ishin kaq të 

mahnitur sa kishte heshtje në tokë për shumë orë. 

Pastaj zëri iu foli sërish njerëzve (shih 3 Nefi 10:1–3). 

Lexoni 3 Nefin 10:4–6 dhe përcaktoni se çfarë tha 

Shpëtimtari se u përpoq të bënte për ta mbrojtur dhe 

ushqyer popullin. Shenjoni te vargu 6 premtimin që u 

dha Shpëtimtari atyre që pendohen dhe vijnë tek Ai 

me qëllim të plotë të zemrës.

Shpëtimtari përdori metaforën e një klloçke që mbledh 

zogjtë e vet nën krahët e saj për t’i mbrojtur nga rrezi-

ku. Mendoni për mënyrat se si Shpëtimtari është si një 

klloçkë që përpiqet të mbrojë zogjtë e vet nga rreziku. 

Përveç kësaj, sipas 3 Nefit 10:4–6, përse nuk u mblodh 

e tërë shtëpia e Izraelit?

Lexoni 3 Nefin 10:8–10 dhe kërkoni se çfarë ndodhi 

pasi populli e dëgjoi zërin e Shpëtimtarit.

 7. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 3 Nefin 6–10 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime, dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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NJËSIA 24: DITA 4

3 Nefi 11:1–17
Hyrje
Diku pas shkatërrimit të madh dhe tri ditëve të errësi-

rës, rreth 2.500 burra, gra dhe fëmijë u mblodhën rreth 

tempullit, në tokën e Begatisë (shih 3 Nefi 17:25). Ata 

dëgjuan një zë, të cilin në fillim nuk e kuptuan. Teksa u 

përpoqën të dëgjonin, ata e kuptuan se ishte zëri i Atit 

Qiellor duke paraqitur Birin e Tij, Jezu Krishtin. Shpë-

timtari i botës u shfaq. Jezu Krishti i ftoi njerëzit një 

nga një të dëshmonin personalisht se Ai ishte vrarë për 

mëkatet e botës duke prekur plagën në anën e tij dhe 

gjurmët e gozhdëve në duart dhe këmbët e Tij.

3 Nefi 11:1–7
Njerëzit dëgjojnë zërin e Atit duke shpallur shfaqjen e  
Birit të Tij
Dilni jashtë me një laps dhe këtë udhëzues studimi 

dhe dëgjoni për 60 sekonda. Shkruani sa më shumë 

tinguj që mundeni në hapësirën e dhënë bosh:   

  

 

Tani vini një yll pranë çdo tingulli që mendoni se do të 

ishte i vështirë për t’u dalluar ose që ju nuk do të mund 

ta vinit re pa u përpjekur ta dëgjonit. Pastaj kthehuni 

brenda.

Menjëherë pas shkatërrimit të madh dhe errësirës që 

shënonte vdekjen e Jezu Krishtit, njerëzit u mblodhën 

në tempull në tokën e Begatisë. Ndërsa po diskutonin 

atë që kishte ndodhur, një përvojë e mrekullueshme 

ndodhi që ata në fillim nuk mundën ta kuptonin. 

Lexoni 3 Nefin 11:1–3 dhe shihni për atë që populli 

kishte vështirësi ta kuptonte. Ju mund të dëshironi të 

shenjoni mënyrën si është përshkruar zëri i Perëndisë 

dhe ndikimin që zëri kishte tek ata që e dëgjuan.

Ndaloni një çast për të menduar se si karakteristikat e 

zërit që njerëzit dëgjuan, janë si nxitjet që marrim nga 

Fryma e Shenjtë. Çfarë të vërtete mund të mësoni nga 

3 Nefi 11:1–3 rreth mënyrës se si na flasin shpesh Zoti 

dhe Fryma e Shenjtë? Një doktrinë që mund ta shohim 

të ilustruar në këto vargje, është: Fryma e Shenjtë 
shpesh na flet me një zë të qetë, të ulët që ne e ndi-
ejmë në zemrat tona.

Presidenti Bojd K. Paker, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, shpjegoi se si zëri i Zotit, nëpërmjet Frymës 

së Shenjtë, vepron mbi mendjen dhe zemrën tonë:

“Ndoshta gjëja e vetme më e madhe që 

unë mësova nga leximi i Librit të Mormo-

nit, është se zëri i Shpirtit vjen si një ndjesi 

më shumë sesa një zë. Ju do të mësoni, siç 

unë kam mësuar, të ‘dëgjoni’ për atë zë që 

ndihet më shumë sesa dëgjohet. . . .

Dhurata e Frymës së Shenjtë . . . do t’ju drejtojë e 

mbrojë dhe madje do të korrigjojë veprimet tuaja. Ai 

është një zë shpirtëror që vjen në mendje si një men-

dim apo ndjenjë e vendosur në zemrën tuaj” (“Këshillë 

për Rininë”, Ensign ose Liahona, nëntor 2011, f. 17–18).

 1. Mendoni për një rast kur e keni ndier zërin e Zotit apo 
përshtypjet e Shpirtit të vijnë në mendjen apo zemrën 

tuaj. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta 
në lidhje me përvojën tuaj dhe se çfarë ndjesie ju dha.

Nefitët e dëgjuan zërin dy herë dhe nuk e kuptuan. 

Lexoni 3 Nefin 11:4–7 dhe kërkoni se çfarë tjetër bënë 

nefitët herën e tretë në mënyrë që ta kuptonin zërin. 

Çfarë mendoni se do të thotë që njerëzit hapën “veshët 

që ta dëgjonin” zërin? (3 Nefi 11:5).

Presidenti Bojd K. Paker dha këshillën vijuese në lidhje 

me atë që duhet të bëjmë për ta dëgjuar dhe për ta 

kuptuar zërin e Zotit nëpërmjet Frymës së Shenjtë. 

Nënvizoni fjalët ose frazat që ju ndihmojnë të dalloni 

çfarë të bëni ose çfarë të shmangni, për ta dëgjuar më 

mirë zërin e Zotit nëpërmjet Frymës së Shenjtë.

“Shpirti nuk e tërheq vëmendjen tonë duke bërtitur. 

Kurrë nuk na shkund me një dorë të rëndë. Shpirti 

pëshpërit. Ai na ledhaton kaq butë, me të vërtetë, saqë 

nëse jemi vërtet të shqetësuar, mund të mos e ndiejmë 

atë aspak.

Me raste, Shpirti do t’ju shtyjë mjaftueshëm fort ose 

shpesh aq sa të mjaftojë që t’i kushtojmë vëmendje; 

por nga përvoja ime, shumicën e kohës, nëse nuk ia 

vëmë veshin ndjenjës së butë, nëse nuk e dëgjojmë 

me ato ndjenja, Shpirti do të tërhiqet dhe do të presë 

derisa ne të vijmë duke kërkuar e dëgjuar, në mënyrën 

tonë dhe në shprehjen tonë” (“How Does the Spirit 

Speak to Us?” New Era, shkurt 2010, f. 3).

Ju mund të dëshironi ta shkruani parimin vijues pranë 

3 Nefit 11:5–6 dhe në ditarin tuaj të studimit të shkri-

meve të shenjta: Ndërsa mësojmë se si ta dëgjojmë 
zërin e Zotit nëpërmjet Frymës së Shenjtë, ne 
vërtet do të jemi në gjendje ta kuptojmë komuniki-
min që Ai na jep.
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2. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

a. Çfarë ju ndihmon ta përgatitni mendjen dhe zemrën tuaj për 
ta dëgjuar dhe kuptuar zërin e Zotit?
b. Kur e keni kuptuar komunikimin nga Zoti, që mund të mos e 
kishit vënë re nëse nuk do të ishit përpjekur ta dëgjonit atë?
c. Kur keni marrë një nxitje nga Fryma e Shenjtë më shumë sesa 
një herë para se ta kuptonit dhe ndiqnit atë?

3 Nefi 11:8–17
Jezu Krishti shfaqet dhe i fton njerëzit që të vijnë një nga 
një për të prekur plagët e Tij

Mundohuni t’i parafytyroni ngjarjet e 3 Nefit 11:8–10 

ndërsa i lexoni ato.

3. Ndërsa merrni para-
sysh se si do të ishte të 

dëshmonit shfaqjen e Jezu 
Krishtit të ringjallur mes njerëz-
ve të Librit të Mormonit, shkru-
ani në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta mendimet 
dhe ndjenjat që mund të kishit 
përjetuar në qoftë se do të ki-
shit qenë atje.

Plaku Xhefri R. Holland, i 

Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, foli për rëndësi-

në e shfaqjes së Shpëtim-

tarit te nefitët:

“Ajo shfaqje dhe ai 

deklarim përbënë pikën 

qendrore, çastin më të 

madhërishëm, në të gjithë 

historinë e Librit të Mor-

monit. Ishin manifestimi dhe vendimi që e kishin vënë 

në dijeni dhe frymëzuar çdo profet nefit për gjashtë-

qind vitet e mëparshme, pa përmendur paraardhësit e 

tyre izraelitë dhe jareditë për mijëra vjet përpara kësaj.

Kushdo kishte folur për të, kishte kënduar për të, 

kishte ëndërruar për të dhe ishte lutur për praninë e tij 

– por ja ku ishte me të vërtetë. Dita e ditëve! Perëndia 

i cili e kthen çdo natë të errët në dritë mëngjesi, kishte 

ardhur” (Christ and the New Covenant: The Messianic 

Message of the Book of Mormon [1997], f. 250–251).

Kujtoni që nefitët dhe lamanitët e mbetur kishin 

përjetuar kohët e fundit shkatërrim të tmerrshëm dhe 

tri ditë errësire të plotë. Lexoni 3 Nefin 11:10–12 dhe 

kërkoni atë që Jezu Krishti dëshironte që njerëzit të 

dinin rreth Tij dhe rreth asaj që Ai kishte bërë gjatë 

shërbesës së Tij në vdekshmëri. Cila nga formulimet e 

Shpëtimtarit mendoni se do të kishte qenë më ngu-

shëlluesi për veshët tuaj në qoftë se do të kishit qenë 

atje? Përsiatni se përse ajo thënie do të kishte qenë 

kaq shumë domethënëse për ju. Ju mund të dëshironi 

të shenjoni frazën që është më kuptimplote për ju në 

shkrimet tuaja të shenjta.

Kur studioni shkrimet e shenj-
ta, është shpesh e dobishme 
që të përpiqeni ta parafyty-
roni atë që po ndodh ose të 
imagjinoni se si do të ishit 
ndier nëse do të ishit atje me 
ata që po përjetonin ngjarje 
të caktuara. Kjo aftësi studimi 
mund t’i bëjë ngjarjet dhe nje-
rëzit në shkrimet e shenjta më 
të vërtetë për ju dhe t’ju japë 
mundësi që të ndieni ndikimin 
e Frymës së Shenjtë.

Përfytyroni në 
Mendjen Tuaj Atë 
Që Po Ndodh
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Lexoni 3 Nefin 11:13–15 dhe shenjoni atë që Jezu 

Krishti i ftoi njerëzit të bënin për të marrë njohurinë 

vetjake që Ai donte që ata të kishin në lidhje me Të. 

Mendoni për përgjigjet ndaj pyetjeve vijuese: Sipas 

3 Nefit 11:14, çfarë donte Shpëtimtari që të dinin nje-

rëzit nga kjo përvojë? Duke marrë parasysh se kishte 

rreth 2.500 njerëz të pranishëm në atë kohë (shih 

3 Nefi 17:25), sa kohë mund të ketë marrë kjo? Çfarë ju 

mëson kjo rreth Shpëtimtarit?

 4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përgjigjiuni pyetjeve vijuese:

 a. Si mendoni ju, përse Zoti donte që njerëzit ta shihnin dhe ta 
preknin Atë “një nga një”? (3 Nefi 11:15.)
 b. Çfarë ndikimi do të kishte te ju të preknit plagët që mori 
Shpëtimtari ndërsa shlyente për mëkatet tuaja?

Merrni parasysh ta shkruani parimin vijues në shkri-

met tuaja të shenjta pranë 3 Nefit 11:11–15 ose në 

ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta: Jezu 
Krishti më fton të marr një dëshmi vetjake që Ai 
është Shpëtimtari im.

 5. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Sa e fortë ndieni se është dëshmia juaj vetjake për Shpëtim-
tarin? Si është rritur ajo dhe është bërë më e fortë gjatë të shku-
arës së afërt?
 b. Cilat përvoja kanë bërë që të fitoni dëshminë tuaj vetjake për 
Shpëtimtarin, ose çfarë mund të bëni për të fituar një dëshmi më 
të fortë?
 c. Si mund ta dini se Shpëtimtari është i vetëdijshëm për ju indi-
vidualisht?

Lexoni 3 Nefin 11:16–17 dhe kërkoni atë që bënë 

njerëzit pasi patën këtë përvojë personale me Shpëtim-

tarin. Mund të jetë e dobishme të kuptoni se “Hosana” 

është një thirrje lavdërimi për Zotin.

Hidhini një vështrim më të kujdesshëm 3 Nefit 11:15 

dhe përcaktoni atë që bënë njerëzit pasi kishin prekur 

personalisht plagët e Shpëtimtarit. Meqenëse nuk ishit 

atje për t’i ndier personalisht plagët e Shpëtimtarit, siç 

bënë njerëzit e përshkruar te 3 Nefi, si mund ta dini 

që Jezusi është Krishti? (Shih Gjoni 20:30–31; Moroni 

10:3–7; DeB 46:13–14 për disa përgjigje të mundshme.)

Për ta përqasur 3 Nefin 11:15 me veten tuaj, plotësoni 

thënien vijuese: Kur marr një dëshmi vetjake për 
Jezu Krishtin, unë kam përgjegjësi që   

 .
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Mendoni për mënyrat si një person me dëshmi për 

Jezu Krishtin mund të “dëshm[ojë]” për Të.

Presidenti Bojd K. Paker dha mësim sa vijon për dësh-

mitë: “Ju nuk mund t’i impononi gjërat shpirtërore. Një 

dëshmi nuk ngulitet me forcë në ju, ajo rritet. Dhe një 

dëshmi është një dëshmi, dhe ajo duhet të respektohet, 

qoftë nëse është e vogël apo e madhe. Ne bëhemi më 

të fortë në dëshminë tonë ashtu siç rritemi në shtatin 

fizik dhe vështirë ta dallojmë se po ndodh, për shkak 

se ajo vjen përmes rritjes” (“How Does the Spirit 

 Speak to Us?”, f. 3).

 6. Përfundojeni këtë mësim duke shkruar dëshminë tuaj 
për Jezu Krishtin në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve 

të shenjta. Ju mund të dëshironi të përfshini atë që keni bërë për 
të fituar dëshminë tuaj ose atë që planifikoni të bëni për ta forcu-
ar atë. Nëse nxiteni nga Shpirti, lexojani atë dikujt tjetër ose ftoni 
dikë për ta lexuar.

 7. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 3 Nefin 11:1–17 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime, dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 25: DITA 1

3 Nefi 11:18–12:48
Hyrje
Pasi njerëzit që ishin në tempull në tokën e Begatisë, 

kishin prekur individualisht shenjat e plagëve në anën, 

duart dhe këmbët e Jezu Krishtit, Shpëtimtari iu dha 

Nefit dhe të tjerëve fuqinë për të pagëzuar. Shpëtimtari 

i paralajmëroi njerëzit ta shmangnin grindjen dhe u 

premtoi se ata që e jetojnë ungjillin, do të trashëgojnë 

mbretërinë e Perëndisë. Ai gjithashtu i mësoi ata se si 

të merrnin bekimet e ungjillit të Tij dhe i udhëzoi që të 

ndikonin tek të tjerët për mirë. Shpëtimtari shpalli se 

Ai e kishte përmbushur ligjin e Moisiut dhe u dha nje-

rëzve një ligj më të lartë për t’i përgatitur të bëheshin si 

Ai dhe si Ati ynë në Qiell.

3 Nefi 11:18–30
Jezu Krishti iu jep Nefit dhe të tjerëve fuqinë për të 
pagëzuar dhe dënon grindjen
A ju kujtohen mendimet dhe ndjenjat tuaja ndërsa po 

përgatiteshit për pagëzimin tuaj, ose keni parë një mik 

apo anëtar të familjes të përgatitet për t’u pagëzuar? 

Shumë njerëz kanë pyetje të tilla si: “Kush mund të më 

pagëzojë mua?” dhe “Si kryhet ordinanca e pagëzimit?” 

Merrni parasysh se si do t’u përgjigjeshit atyre pyetjeve.

Ndërsa studiuat 3 Nefin 11:1–17, ju mësuat për shfaq-

jen e Jezu Krishtit mes “popullit të Nefit rreth e për-

qark tempullit që ishte në vendin Begati” (3 Nefi 11:1). 

Këta njerëz prekën shenjat e plagëve të Tij dhe u bënë 

dëshmitarë personalë të Ringjalljes dhe hyjnisë së Tij. 

Menjëherë pas kësaj përvoje, Shpëtimtari i mësoi rreth 

pagëzimit, duke përfshirë se kush mund të pagëzojë 

dhe se si duhet të kryhen pagëzimet.

Lexoni 3 Nefin 11:18–22, 24–25 dhe shkruani një për-

gjigje për pyetjen “Kush mund të më pagëzojë mua?”  

  

 

Siç shënohet te 3 Nefi 11, nga ajo që Shpëtimtari tha 

dhe bëri, ne mësojmë: Pagëzimi duhet të kryhet nga 
një njeri që mban autoritetin e duhur. Zbulesa mo-

derne sqaron se pagëzimi mund të kryhet vetëm nga 

një njeri që mban detyrën e priftit në Priftërinë Aarone 

(shih DeB 20:46) ose që ka Priftërinë Melkizedeke 

(shih DeB 20:38–39; 107:10–11). Për më tepër, ai duhet 

të veprojë nën drejtimin e një udhëheqësi të priftëri-

së i cili mban çelësat e priftërisë, të nevojshëm për ta 

autorizuar ordinancën (të tillë si një peshkop, president 

dege, president misioni ose Autoritet i Përgjithshëm).

Lexoni 3 Nefin 11:23–27 dhe shkruani një përgjigje për 

pyetjen: “Si kryhet ordinanca e pagëzimit?”   

 

 1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani arsyen përse mendoni që pagëzimi duhet të 

bëhet sipas mënyrës së caktuar nga Zoti. Çfarë ndodh nëse 
fjalët e ordinancës së pagëzimit nuk thuhen siç duhet ose nëse 
personi që pagëzohet, nuk zhytet tërësisht nën ujë?

 2. Përgjigjiuni njërës ose më shumë prej grupeve vijuese 
të pyetjeve në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 

shenjta:
 a. Çfarë mbani mend rreth arsyes përse u pagëzuat dhe rreth 
shërbesës së pagëzimit? Kush ju pagëzoi? Sa vjeç ishit? Çfarë 
ndjenjash patët kur u pagëzuat? Çfarë do të thotë për ju që jeni 
pagëzuar nga një njeri që mbante autoritetin e duhur dhe në 
mënyrën e caktuar nga Zoti?
 b. A keni parë ndonjë njeri duke u pagëzuar kohët e fundit? 
Çfarë ndjenjash patët?
 c. Nëse mbani detyrën e priftit në Priftërinë Aarone, si ndiheni që 
e dini se keni autoritetin për të pagëzuar? Nëse keni pasur mundë-
sinë të pagëzonit dikë, çfarë ndiet dhe mësuat gjatë [asaj] përvoje?

Siç është shënuar te 3 Nefi 11:28–30, Zoti i këshilloi 

njerëzit të mos grindeshin apo ziheshin (debatonin) 

me njëri- tjetrin rreth pagëzimit ose pikave të tjera të 

doktrinës. Ai dha mësim që grindja vjen nga djalli dhe 

duhet t’i jepet fund.
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3 Nefi 11:31–41
Jezu Krishti shpall doktrinën e Tij
Mendoni për diçka që bëtë sot (një veprim) i cili dha 

një pasojë pozitive. Shkruajeni veprimin dhe pasojën 

në anët e duhura të skicës vijuese. Pastaj mendoni për 

diçka që bëtë sot që dha një pasojë negative.

Lidhja e një veprimi me një pasojë ndonjëherë quhet 

ligji i korrjes. Zbulesa moderne e përshkruan atë në 

këtë mënyrë: “Sepse çfarë të mbillni, atë edhe do të 

korrni; prandaj, në qoftë se mbillni mirësi, ju gjithashtu 

do të korrni mirësi për shpërblimin tuaj” (DeB 6:33).

Lexoni 3 Nefin 11:31 dhe përcaktoni se çfarë tha Jezu 

Krishti se do t’u shpallte njerëzve.

 3. Siç është shënuar te 3 Nefi 11:32–39, Jezu Krishti 
shpalli doktrinën e Tij, “që Ati [i] dha [Atij]” (3 Nefi 

11:32). Kopjojeni tabelën vijuese në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta. Lexojeni secilën referencë të shkrimit të 
shenjtë dhe përcaktoni mësimet dhe pasojat që Jezu Krishti dha 
mësim se lidheshin me doktrinën e Tij. Shënojeni atë që zbuloni 
në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

Veprimi Pasoja
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Veprimet Pasojat

3 Nefi 11:32–34

3 Nefi 11:35–36

3 Nefi 11:37–38

3 Nefi 11:39–40

Sipas tabelës suaj, cilat janë veprimet kyç që Jezu 

Krishti dha mësim se të gjithë fëmijët e Atit Qiellor 

duhet t’i bëjnë që të hyjnë në mbretërinë e qiellit?

Ju mund të keni vënë re se 3 Nefi 11:32 bën të ditur 

që Fryma e Shenjtë dëshmon për Atin Qiellor dhe 
Jezu Krishtin. Përsiatni rastin më të fundit kur Fryma 

e Shenjtë ju ka dhënë dëshmi për realitetin dhe dashu-

rinë e Atit Qiellor dhe të Jezu Krishtit.

3 Nefi 12:1–16
Jezu Krishti e mëson turmën rreth bekimeve që marrim kur 
e jetojmë ungjillin e Tij
Plotësojeni provimin me alternativa në vijim me 

përgjigje të llojit e vërtetë [V] ose e rreme [Rr], duke 

rrethuar përgjigjet në vijim:

V Rr  Ati Qiellor dëshiron që ne të jemi të përsosur.

V Rr   Ne duhet të jemi të përsosur në këtë jetë në 

mënyrë që të hyjmë në mbretërinë çelestiale.

V Rr  Ne mund të bëhemi të përsosur.

Për t’ju ndihmuar të kontrolloni përgjigjet tuaja, lexoni 

së pari 3 Nefin 12:48. (Ky është një fragment i zotërimit 

të shkrimit të shenjtë. Ju mund të dëshironi ta shenjoni 

atë në një mënyrë të dallueshme me qëllim që të mund 

ta gjeni në të ardhmen.)

Si është e mundur bërja i përsosur? Plaku 

Rasëll M. Nelson, i Kuorumit të Dymbë-

dhjetë Apostujve, tha sa vijon rreth 

urdhërimit për të qenë i përsosur: “Nuk 

ka nevojë që të tutemi nëse përpjekjet 

tona të zellshme drejt përsosjes tani 

duken kaq të mundimshme [të vështira] dhe të 

pafundme. Përsosja pret. Mund të vijë e plotë vetëm 

pas Ringjalljes dhe vetëm nëpërmjet Zotit. I pret të 

gjithë ata që e duan Atë dhe i zbatojnë urdhërimet e 

Tij” (“Perfection Pending”, Ensign, nëntor 1995, f. 88).

Përsiatni pyetjen vijuese: Si mendoni ju, çfarë do të tho-

të që përsosja mund të vijë “vetëm nëpërmjet Zotit”?

Rikthejuni provimit me alternativat e vërtetë apo e rre-

me që sapo bëtë, dhe ndryshoni ndonjë prej përgjigjeve 
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tuaja bazuar te ajo që keni mësuar nga 3 Nefi 12:48 

dhe thënia e Plakut Nelson.

Mësimet e Jezu Krishtit te 3 Nefi 12–14 ndonjëherë 

quhen “predikimi në tempull” pasi ato i ngjajnë aq 

shumë Predikimit të mirënjohur në Mal të Shpëtimta-

rit dhe shpesh e rrisin aftësinë tonë për ta kuptuar atë 

(shih Mateu 5–7). Presidenti Harold B. Li dha mësim: 

“Në Predikimin e Tij në Mal, Mësuesi na ka dhënë 

njëfarë zbulese të vetë karakterit të Tij, që ishte i për-

sosur, ose që mund të thuhet të jetë ‘një autobiografi, 

çdo rrokje të së cilës Ai e kishte shkruar me vepra’ 

dhe duke bërë kështu, Ai na ka dhënë një model për 

jetën tonë” (Decisions for Successful Living [1973], f. 56). 

Ndërsa e studioni 3 Nefin 12–14, kërkoni mënyrat se si 

Shpëtimtari dëshiron që ju të përpiqeni në drejtim të 

përsosjes.

Ashtu si te Predikimi në Mal, Shpëtimtari e filloi 

predikimin e Tij te nefitët me disa lumturi – shpallje të 

gjendjes së bekuar dhe të lumtur të atyre që janë bes-

nikë (shih 3 Nefi 12:1–12). Ndërsa i lexoni ato, kërkoni 

se cilat tipare na nxit Shpëtimtari që t’i zhvillojmë dhe 

çfarë bekimesh premton si rezultat i të vepruarit tonë 

në atë mënyrë. Ndërsa lexoni, ju mund të dëshironi t’i 

shenjoni këto cilësi dhe bekime të premtuara. Mund 

të jetë e dobishme të dini se skamës në shpirt (3 Nefi 

12:3) do të thotë të jesh i përulur dhe i varur nga Zoti, 

të vajtosh (3 Nefi 12:4) i referohet ndjenjës së keqar-

dhjes për mëkatet tona që çon në pendim dhe të jesh 

zemërbutë (3 Nefi 12:5) mund të ketë kuptimin të jesh i 

përulur dhe i sjellshëm, të jesh i nënshtruar ndaj vull-

netit të Perëndisë ose të jesh këmbëngulës në durimin 

e padrejtësisë pa mëri.

 4. Përcaktoni një cilësi për të cilën sapo lexuat, që po 
përpiqeni apo do të përpiqeni ta përvetësoni. Shënoni në 

ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta se çfarë bekimesh 
po merrni ose shpresoni të merrni ndërsa e zhvilloni atë cilësi.

Nga të vërtetat e shumta te 3 Nefi 12:1–12, ne mësojmë 

se, në qoftë se jetojmë në përputhje me mësimet e 
Jezu Krishtit, ne vërtet do të bekohemi dhe përga-
titemi për të hyrë në mbretërinë e qiellit. Teksa e 

bëjmë këtë, ne gjithashtu do të jemi një shembull dhe 

dritë për botën (shih 3 Nefi 12:14–16).

3 Nefi 12:17–48
Jezu Krishti i mëson turmës ligjin më të lartë që do t’i 
ndihmojë të bëhen si Ai dhe Ati Qiellor
Jezu Krishti i mësoi nefitët se si të vinin tek Ai duke u 

penduar dhe duke iu bindur urdhërimeve të Tij (shih 

3 Nefi 12:19–20). Në pjesën e mbetur të 3 Nefit 12, 

Ai përmendi pjesë të ligjit të Moisiut dhe pastaj dha 

mësim një ligj më të lartë. Ai paraqiti pjesë të ligjit të 

Moisiut me fraza të tilla si “është thënë nga të lashtët” 

dhe “është shkruar”. Pastaj Ai paraqiti ligjin e ri dhe 

më të lartë, që Ai dëshiron që ne ta jetojmë sot, me 

frazën “unë ju them juve . . .”.

 5. Lexoni referencat vijuese të shkrimit të shenjtë dhe 
shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenj-

ta se cilat sjellje tha Shpëtimtari që do të çonin në përsosje:
 a. 3 Nefi 12:21–22. Mund të jetë e dobishme të kuptoni që fjala 
raka është një term poshtërues që shpreh përbuzje, mospëlqim 
të hapur ose urrejtje.
 b. 3 Nefi 12:23–24. Përdorni shënimin 24a në fund të faqes për 
t’ju ndihmuar të zbuloni se çfarë do të thotë të pajtohesh me 
dikë.
 c. 3 Nefi 12:25. Mund të jetë e dobishme të kuptoni se të 
“merr[esh] vesh shpejt me kundërshtarin tënd” i referohet 
zgjidhjes së konflikteve me të tjerët shpejt dhe mos lejimit që 
ato të acarohen dhe të rriten në probleme më të mëdha. Plaku 
Dejvid E. Sorensen, ndërsa shërbente si anëtar i Të Shtatëdhjetë-
ve, dha mësim: “Ky parim nuk zbatohet askund më mirë se në 
familjet tona” (“Forgiveness Will Change Bitterness to Love”, 
Ensign ose Liahona, maj 2003, f. 11).
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 d. 3 Nefi 12:27–30. Mund të jetë e dobishme të kuptoni se për 
ta dëshiruar i referohet një dëshire të papërshtatshme, të ligë 
dhe egoiste.
 e. 3 Nefi 12:38–42.
 f. 3 Nefi 12:43–45.

Një parim që mësojmë nga këto vargje te 3 Nefi 12, 

është: Kur vijmë te Krishti dhe i zbatojmë urdhëri-
met e Tij, ne mund të bëhemi më shumë si Ai dhe 
si Ati ynë Qiellor, të cilët janë të përsosur.

Ndërkohë që vërtet nuk do ta arrijmë 

përsosjen në këtë jetë, Presidenti 

Xhejms E. Faust, i Presidencës së Parë, 

shpjegoi se ne duhet të përpiqemi të 

përparojmë drejt përsosjes tani në mënyrë 

që të jemi në gjendje ta arrijmë atë në 

jetën tjetër: “Përsosja është një qëllim i përjetshëm. 

Edhe pse nuk mund të jemi të përsosur në vdekshmëri, 

përpjekja për të është një urdhërim, që më së fundi, 

nëpërmjet Shlyerjes, ne mund ta mbajmë” (“This Is 

Our Day”, Ensign, maj 1999, f. 19).

Zotërim i Shkrimit të Shenjtë — 3 Nefi 
12:48

 6. Shihni nëse mund ta mësoni përmendsh 3 Nefin 
12:48 në mënyrë të përsosur. Shkruajeni fragmentin në 

ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta kur të mendoni se 
e keni mësuar përmendsh.

Kujtoni, Zoti nuk pret që ne të bëhemi të përsosur në 

të gjitha gjërat gjatë jetës sonë të vdekshme, por ndër-

sa përpiqemi me zell ta ndjekim Atë dhe të marrim 

bekimet e Shlyerjes, ne përfundimisht mund të bëhemi 

të përsosur.

 7. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 3 Nefin 11:18–12:48 dhe e përfundova këtë 
mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 25: DITA 2

3 Nefi 13
Hyrje
Siç është shënuar te 3 Nefi 13, Shpëtimtari vijoi 

predikimin e Tij në tempullin në tokën e Begatisë. Ai i 

paralajmëroi njerëzit ndaj hipokrizisë dhe i mësoi ata 

që veprat e tyre të drejta ishin të kënaqshme për Atin 

Qiellor. Ai gjithashtu e udhëzoi turmën të mblidhnin 

thesare në qiell dhe pastaj i udhëzoi dymbëdhjetë 

dishepujt e Tij që së pari të kërkonin mbretërinë e 

Perëndisë përpara se të shqetësoheshin për problemet 

e tyre vetjake tokësore.

3 Nefi 13:1–18
Shpëtimtari i paralajmëron nefitët ndaj hipokrizisë dhe i 
mëson ata të bëjnë vepra të drejta që janë të kënaqshme 
për Atin Qiellor
Plotësoni në mendje vetëshqyrtimin vijues për veten 

tuaj duke zgjedhur se cila frazë e përshkruan më mirë 

shtysën tuaj për t’u dhënë lëmoshë të varfërve (për t’u 

dhënë të tjerëve), për t’u lutur dhe për të agjëruar:

Unë jap lëmoshë sepse:

 a. Kjo pritet prej meje.

 b. E dua Zotin dhe gjej kënaqësi kur ndihmoj njerëz 

të tjerë.

 c. Dua që të tjerët të mendojnë mirë për mua.

Unë lutem sepse:

 a. Nuk dëshiroj të them “jo” përpara njerëzve të tjerë 

kur më kërkojnë të lutem.

 b. Është thjesht pjesë e rutinës sime të përditshme.

 c. Dua të bashkëbisedoj me Atin tim Qiellor.

Unë agjëroj sepse:

 a. Agjërimi më ndihmon të afrohem më pranë Zotit.

 b. Njerëz të tjerë do të mendojnë se jam i keq nëse 

nuk agjëroj.

 c. Prindërit e mi nuk më lënë të ha kur duhet të 

agjëroj.

Te 3 Nefi 13, Jezu Krishti e mësoi turmën nefite rreth 

rëndësisë së shtysave të një personi për dhënien e lë-

moshave, për lutjen dhe agjërimin. Përgjigjet e renditu-

ra në këtë vetëshqyrtim pasqyrojnë shtysat e ndryshme 

që mund të kemi për të bërë këto veprime apo të tjera 

të përkushtimit fetar.
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 1. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: A është e rëndësishme arsyeja 

përse bëjmë vepra të drejta? Përse po ose përse jo?
 2. Kopjojeni tabelën vijuese në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta dhe plotësojeni duke lexuar secilën 

referencë të shkrimit të shenjtë dhe duke iu përgjigjur dy pyetje-
ve. Ndërsa lexoni, mund të jetë e dobishme të dini se hipokrit 
është dikush që vesh një paraqitje të jashtme të rreme drejtësie 
ose që thotë një gjë dhe bën diçka tjetër.

Veprimtaria Për cilën shtysë 
na paralajmëroi 
Zoti [që të mos 
e kemi si shtysë] 
kur bëjmë këtë 
veprimtari?

Në ç’mënyrë tha 
Zoti se duhet 
ta bëjmë [këtë] 
veprimtari?

Jepni lëmoshë 
(3 Nefi 13:1–4)

Lutuni (3 Nefi 
13:5–6)

Agjëroni (3 Nefi 
13:16–18)

Merrni parasysh pyetjet që vijojnë:

• Si mund të ndikojnë shtysat tona për bërjen e vepra-

ve të drejta në mënyrën se si i bëjmë ato?

• Cilat janë disa shtysa të drejta që mund ta 

frymëzojnë një njeri për të dhënë lëmosha, për t’u 

lutur ose për të agjëruar në fshehtësi?

Shtysa jonë e drejtë për bërjen e këtyre gjërave është 

që të kënaqim Atin Qiellor. Lexoni 3 Nefin13:4, 6, 18 

dhe kërkoni atë që u premton Zoti atyre që veprojnë 

drejtësisht në fshehtësi.

Një parim i rëndësishëm që Shpëtimtari dha mësim 

në këto vargje, është: Nëse veprojmë me drejtësi për 
shkak se e duam Atin Qiellor, Ai do të na shpër-
blejë haptas.

 3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani rreth një rasti kur u ndiet i bekuar që u përpoqët 

të bënit diçka për të kënaqur Atin Qiellor më shumë sesa për t’u 
parë nga të tjerët.

Rishikojeni shkurtimisht vetëshqyrtimin tuaj në fillim 

të mësimit dhe vlerësoni shtysat tuaja për dhënien e 

lëmoshave, për lutjen dhe agjërimin. Mbani parasysh 

se si mund t’i zbatoni mësimet e Shpëtimtarit për të 

përmirësuar shtysat tuaja për bërjen e këtyre veprime-

ve ose të tjera të përkushtimit ndaj Zotit.

Shpëtimtari u dha udhëzim shtesë nefitëve për lut-

jen. Lexoni 3 Nefin 13:7 dhe kërkoni për atë se si i 

përshkroi Zoti frazat e përsëritura ose të ndërlikuara që 

shprehen pa sinqeritet në lutje. Fjala të kota do të thotë 

boshe, pa kujdes apo ndjenjë. Përsëritje të kota mund 

të ketë edhe kuptimin e përsëritjes së pamenduar të 

fjalëve të njëjta ose të lutjes pa besim.

 4. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Si mendoni ju, përse është e rëndësishme ta shmangim për-
sëritjen e kotë në lutjet tona drejtuar Atit Qiellor?
 b. Cilat janë disa gjëra që mund t’i bëni për ta shmangur përsë-
ritjen e kotë kur luteni?

Lexoni 3 Nefin 13:8 dhe kërkoni parimin që Jezu 

Krishti dha rreth Atit Qiellor. Ju mund të dëshironi ta 

shenjoni këtë frazë në shkrimet tuaja të shenjta. Një 

qëllim i lutjeve tona është që “të sigurojmë për ve-

ten tonë dhe për të tjerët bekimet që Perëndia është 

tashmë i gatshëm për t’i dhënë, në qoftë se ne do t’i 

kërkojmë ato me besim” (Bible Dictionary, “Prayer”, 

[Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Lutje”, f. 107]).

Lexoni 3 Nefin 13:9–15 dhe përsiatni se çfarë dëshi-

ron Zoti që të mësoni rreth lutjeve tuaja. Mendoni për 

mënyra se si t’i përmirësoni lutjet tuaja duke zbatuar 

atë që mësuat nga mësimet e Shpëtimtarit.
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3 Nefi 13:19–24
Jezu Krishti i jep mësim turmës se si të mbledhë thesare 
në qiell
A keni lexuar ose dëgjuar ndonjëherë histori rreth 

[ndonjë] thesari të humbur ose të fshehur? Nganjë-

herë në këto histori, gjuetarët e thesarit më në fund ia 

arrijnë qëllimit të tyre porse për të zbuluar që thesari 

ka humbur ose nuk ka ekzistuar kurrë. Lexoni 3 Nefin 

13:19–20 dhe përcaktoni dy llojet e thesarit për të cilët 

foli Zoti. Cili nga ato thesare tha Ai se do të ishte gjith-

monë i arritshëm për ne nëse e kërkojmë?

 5. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Cili është dallimi mes “thesareve . . . mbi tokë” dhe “thesare-
ve . . . në qiell”?
 b. Nga ajo që mësoni te 3 Nefi 13:21–24, cilat janë disa prej të 
vërtetave që Shpëtimtari dha mësim rreth kërkimit të thesareve 
tokësore dhe thesareve qiellore? (Mund t’ju ndihmojë t’i kuptoni 
më mirë këto vargje dijenia se fjala mamon është një term për 
gjërat e botës ose pasuritë.)
 c. Si mund të na e shkëputë vëmendjen nga kërkimi i thesareve 
në qiell, kërkimi i thesareve në tokë?

Shpëtimtari nuk dha mësim që paratë apo pasuritë 

tokësore janë të liga. Por Ai theksoi rëndësinë e ven-

dosjes së zemrës sonë në thesare qiellore të cilat do të 

durojnë, dhe jo në thesare tokësore.

Një parim që mund të mësojmë nga 3 Nefi 13:19–24, 

është: Me qëllim që ta kemi Perëndinë si zotërinë 
tonë, ne duhet ta duam Atë dhe t’i shërbejmë Atij 
më shumë sesa gjërave të botës.

Cilët mund të jenë disa shembuj të përpjekjes për t’i 

shërbyer Perëndisë dhe mamonit në të njëjtën kohë? 

Përse mund të jetë e vështirë që gjithmonë ta doni 

Perëndinë dhe t’i shërbeni Atij në vend të gjërave 

të botës? Përse ia vlen të përpiqemi për ta vendosur 

 Perëndinë të parin?

 6. Lexoni shembujt vijues. Në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta, shënoni se cilit zotëri mendoni që 

po i shërben personi: Perëndisë apo mamonit (gjërave të botës).
 a. Një i ri nuk e pranon një punë e cila do të kërkonte që ai t’i 
humbte mbledhjet e së dielës, dhe në vend të saj zgjedh një punë 
me pagesë më të vogël e cila nuk kërkon që ai të punojë të dielave.
 b. Një e re shpesh u ankohet prindërve të saj për nevojën e saj 
për rroba të reja. Veshjet që ajo dëshiron, kushtojnë më shumë 
sesa mund të shpenzojë familja e saj.
 c. Një i ri e paguan të dhjetën e tij rregullisht me paratë që 
merr nga puna e tij. Por, ai i përdor të ardhurat që i mbeten për 
të blerë artikuj argëtimi, duke përfshirë disa filma dhe këngë të 
papërshtatshme, dhe nuk ka kursyer aspak para për të paguar 
për një mision ose për arsimim.

 d. Një e re shpesh e përdor një pjesë të të ardhurave të saj për të 
blerë dhurata të vogla që të tregojë dashurinë e saj për të tjerët.

3 Nefi 13:25–34
Shpëtimtari i udhëzon të dymbëdhjetë dishepujt për të 
kërkuar mbretërinë e Perëndisë përpara shqetësimeve të 
tyre vetjake materiale

Ndërsa shkuan të shërbenin mes njerëzve, Jezu Krishti 

i udhëzoi të dymbëdhjetë dishepujt e Tij nefitë të mos 

shqetësoheshin rreth nevojave të tyre materiale për 

ushqim dhe veshje (shih 3 Nefi 13:25–31). Lexoni 

3 Nefin 13:32–33 dhe kërkoni atë që iu tha Shpëtimtari 

dishepujve të Tij lidhur me nevojat e tyre materiale. 

Çfarë u premtoi Ai atyre që e vendosin Perëndinë dhe 

mbretërinë e Tij të parën në jetën e tyre?

Një parim që mund të mësojmë nga këto vargje, mund 

të jetë: Nëse kërkojmë së pari mbretërinë e Perëndi-
së, Ai do të na ndihmojë t’i sigurojmë nevojat tona.

 7. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Si e “kërkon së pari mbretërinë e Perëndisë” një individ? 
(3 Nefi 13:33).
 b. Në çfarë mënyrash është kujdesur Zoti për nevojat tuaja kur 
ju e keni vënë Atë të parin në jetën tuaj?

Presidenti Ezra Taft Benson dëshmoi për bekimet që 

vijnë nga vënia e Perëndisë të parin në jetën tuaj (ju 

mund të dëshironi ta shkruani këtë citat në një letër 

dhe ta mbani në shkrimet tuaja të shenjta që ta rishi-

koni ose ta ndani në të ardhmen):

“Kur ne e vendosim Perëndinë të parin, 

gjithë gjërat e tjera zënë vendin e duhur 

ose largohen nga jeta jonë. Dashuria jonë 

për Zotin do të qeverisë shpalljet e 

dashurisë sonë, kërkesat e kohës sonë, 

interesat që ndjekim dhe rendin e përpa-

rësive tona. . . .
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Ne duhet t’i japim Perëndisë, Atit të shpirtrave tanë, 

një epërsi të veçantë në jetën tonë” (“The Great Com-

mandment—Love the Lord”, Ensign, maj 1988, f. 4–5).

Përsiatni mënyrën se si ju ose njerëzit që njihni, janë 

bekuar për vënien e Perëndisë të parin në jetën e vet.

 8. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 3 Nefin 13 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 25: DITA 3

3 Nefi 14
Hyrje
Predikimi i Jezu Krishtit në tempull vijon te 3 Nefi 14. 

Ai i mësoi njerëzit rreth gjykimit të të tjerëve dhe i 

udhëzoi ata të kërkonin bekime nga Ati Qiellor nëpër-

mjet lutjes. Shpëtimtari gjithashtu paralajmëroi kundër 

profetëve të rremë dhe theksoi rëndësinë e bërjes së 

vullnetit të Perëndisë.

3 Nefi 14:1–6
Shpëtimtari jep mësim rreth gjykimit të të tjerëve
Lexoni fjalët e strofës së dytë të himnit “Lord, I Would 

Follow Thee” [“Zot, Un’ Ty do të t’Ndjek”] (Hymns, 

nr. 220) – ose këndojani vetes nëse ndiheni mirë ta 

bëni këtë:

Kush jam un’ që tjetrin t’gjykoj

Kur ec’ pa përsosuri?

Në zemrën e qetë fshihet

Hidh’rim që s’e sheh syri.

Kush jam un’ që tjetrin t’gjykoj?

Zot, un’ Ty do të t’ndjek.

Siç është shënuar te 3 Nefi 14, Shpëtimtari vijoi t’i më-

sonte nefitët në tempull. Lexoni 3 Nefin 14:1–2 dhe gjy-

koni se si ky udhëzim nga Zoti lidhet me strofën e dytë 

të himnit që lexuat. (Mund të jetë e dobishme të kuptoni 

se fraza “me çfarë mase ju matni” i drejtohet standardit 

me anë të të cilit një njeri mat ose gjykon dikë.)

 1. Shkruani përgjigje për pyetjet vijuese në ditarin tuaj 
të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Si lidhet këshilla e Shpëtimtarit te 3 Nefi 14:1–2 me strofën 
e dytë të himnit “Lord, I Would Follow Thee” [“Zot do të 
t’Ndjek Ty”]?
 b. Si do ta shprehnit me fjalët tuaja të vërtetën e rëndësishme 
që Shpëtimtari dha mësim te 3 Nefi 14:2? (Ju mund të dëshironi 
ta shkruani këtë të vërtetë ose parim në anë të faqes të shkrime-
ve tuaja të shenjta.)

Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, dha një pikëpamje që na ndihmon ta kup-

tojmë urdhrin e Shpëtimtarit për të “mos gjyk[uar]” te 

3 Nefi 14:1. Ndërsa e lexoni atë, nënvizoni llojet e gjyki-

meve që ai tha se duhet t’i shmangim dhe arsyen përse.

“Ka dy lloje gjykimesh: gjykimet përfun-

dimtare, të cilat jemi ndaluar t’i bëjmë, 

dhe gjykimet e ndërmjetme, të cilat jemi 

të udhëzuar t’i bëjmë, por sipas parimesh 

të drejta. . . .

Gjykimi përfundimtar . . . është ai rast i së 

ardhmes në të cilin ne të gjithë do të qëndrojmë për-

para fronit të gjykimit të Krishtit për t’u gjykuar sipas 

veprave tona. . . . Unë besoj se urdhri i shkrimeve të 

shenjta për të ‘mos gjyk[uar]’ i drejtohet më qartësisht 

këtij gjykimi përfundimtar. . . .

. . . Përse na urdhëroi Shpëtimtari që të mos gjykojmë 

gjykime përfundimtare? Unë besoj se ky urdhërim u 

dha sepse ne mendojmë se po bëjmë gjykime përfun-

dimtare sa herë që shpallim se një njeri i caktuar po 

shkon në ferr (ose në qiell) për një veprim të caktuar 

ose për një kohë të caktuar. Kur e bëjmë këtë – dhe ka 

tundim të madh për ta bërë këtë – ne lëndojmë veten 

dhe njeriun që pretendojmë të gjykojmë. . . .

. . . Një gjykim i drejtë, me përkufizim, duhet të jetë i 

ndërmjetëm. Ai do të na përmbajë nga shpallja se një 

person e ka të sigurt ekzaltimin ose nga të hedhurit 

poshtë të një personi si të jetë lidhur në mënyrë të pak-

thyeshme për në zjarrin e ferrit. Do të na përmbajë nga 

shpallja se një person i ka humbur të gjitha mundësitë 

për ekzaltim ose madje të gjitha mundësitë për një rol 

të dobishëm në punën e Zotit. Ungjilli është një ungjill 

shprese dhe askush prej nesh nuk autorizohet për ta 

mohuar fuqinë e Shlyerjes për të bërë të ndodhë një 

pastrim i mëkateve individuale, falja dhe një ndryshim 

i jetës sipas kushteve të duhura” (“‘Judge Not’ and 

Judging”, Ensign, gusht 1999, f. 7, 9).

Përsiatni se si ju ndihmon thënia e Plakut Ouks që ta 

kuptoni urdhrin e Shpëtimtarit për të “mos gjyk[uar]”?

 2. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Si mundet ta ndryshojë mënyrën 

si i shohim gabimet dhe dobësitë e të tjerëve, parimi nga 3 Nefi 
14:2 se ne vërtet do të gjykohemi sipas asaj se si gjykojmë? 
Lexoni 3 Nefin14:12. Si mund të lidhet ky varg me këtë parim?
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A ju ka hyrë ndonjëherë diçka e vogël në sy, të tilla si 

një qerpik ose grimcë pluhuri? Shkrimet e shenjta i 

referohen një grimce në sy si qime [lëmishte]. Një copë 

e gjatë, e trashë druri është quajtur tra.  Shpëtimtari 

i përdori këto shëmbëlltyra për të na ndihmuar të 

kuptojmë problemet që dalin kur i gjykojmë të tjerët 

padrejtësisht ose gjejmë gabim në ta në mënyrë të 

papërshtatshme. Lexoni 3 Nefin 14:3–5 dhe mendoni 

se çfarë përfaqësojnë qimja dhe trari.

 3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenja, vi-
zatoni një figurë të asaj që përshkroi Shpëtimtari te 3 Nefi 

14:4. Pastaj përgjigjiuni pyetjeve vijuese:
 a. Çfarë mendoni se përfaqëson qimja?
 b. Çfarë mendoni se përfaqëson trari?
 c. Përse mendoni që është përdorur trari në vend të qimes për 
të përfaqësuar gabimet e atyre që gjykojnë padrejtësisht?

Vini re se analogjia e Shpëtimtarit përqendrohet në 

objekte që hyjnë në sy dhe, si rrjedhim, ndikojnë në 

shikimin e individit. Përsiatni pyetjet vijuese rreth vetes 

suaj: Si mund të ndikojnë gabimet e mia në mënyrën 

se si i shoh të tjerët? Si mund ta zbatoj këshillën e Jezu 

Krishtit te 3 Nefi 14:5?

A mendoni se ndonjëherë është e përshtatshme apo 

e nevojshme të bëjmë gjykime lidhur me sjelljen e 

njerëzve të tjerë? Profeti Jozef Smith sqaroi se, ndër-

kohë që nuk duhet t’i gjykojmë të tjerët padrejtësisht, 

ne jemi udhëzuar që të përdorim gjykim të drejtë (shih 

Përkthimi i Joseph Smith- it, Mateu 7:1 [te Mateu 7:1, 

shënimia në fund të faqes]).

Shpjegimi vijues jep pikëpamje shtesë në lidhje me py-

etjen mbi gjykimin e të tjerëve: “Nganjëherë njerëzve 

u duket se është gabim të gjykosh të tjerët, sido që të 

jetë. Ndërsa është e vërtetë që nuk duhet t’i dënoni të 

tjerët ose t’i gjykoni me pa të drejtë, juve do t’ju duhet 

të bëni gjykime mbi ide, rrethana e njerëz gjatë gjithë 

jetës. Zoti ka dhënë shumë urdhërime të cilat ju nuk 

mund t’i mbani pa arritur të gjykoni” (Të Vërtetë ndaj 

Besimit: Një Referim për Ungjillin [2005], f. 58–59).

Për t’ju ndihmuar të kuptoni rëndësinë e bërjes së 

gjykimeve të drejta, lexoni 3 Nefin 14:6 dhe përcaktoni 

disa gjykime që Jezu Krishti na udhëzoi t’i bënim. Për-

para se ta lexoni, mund të jetë e dobishme të kuptoni 

se t’u “[japësh] qenve atë që është e shenjtë” dhe të 

“[hedhësh] margaritarët para derrave” do të thonë të 

ndash diçka që është e shenjtë me ata që nuk do ta 

vlerësojnë ose kuptojnë shenjtërinë e saj.

Si ju ndihmon 3 Nefi 14:6 të kuptoni nevojën për të 

bërë gjykime të drejta? Plaku Dallin H. Ouks shpjegoi 

disa situata të tjera në të cilat ne duhet të bëjmë gjyki-

me të drejta:

“Ne të gjithë bëjmë gjykime në zgjedhjen 

e miqve tanë, në zgjedhjen e mënyrës se 

si do ta harxhojmë kohën tonë e paratë 

tona dhe, sigurisht, në zgjedhjen e një 

shoku të përjetshëm. . . .

. . . Një gjykim i drejtë do të udhëhiqet nga 

Shpirti i Zotit, jo nga zemërimi, hakmarrja, xhelozia apo 

interesi vetjak” (“‘Judge Not’ and Judging”, f. 9).

 4. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Përse është e rëndësishme të bëjmë gjykime të drejta në fu-
sha të tilla si zgjedhja e miqve, vendimi se si ta harxhojmë kohën 
tonë e paratë tona ose zgjedhja e një shoku të përjetshëm? Cilat 
mund të jenë disa situata të tjera në të cilat do të jetë e nevoj-
shme apo e përshtatshme të bëjmë gjykime për të tjerët?
 b. Si mund të gjykoni më drejtësisht? Përsiatni nëse ka ndonjë 
njeri me të cilin mund të jeni më i dashur ose që duhet të për-
mbaheni nga të gjykuarit padrejtësisht.

3 Nefi 14:7–12
Shpëtimtari na mëson rreth kërkimit të bekimeve nga  
Ati Qiellor
Mendoni për rastet kur Ati Qiellor iu është përgjigjur 

lutjeve tuaja. Lexoni 3 Nefin 14:7–11 dhe kërkoni atë 

që dha mësim Jezu Krishti rreth gatishmërisë së Atit 

Qiellor për t’iu përgjigjur lutjeve tona.

Një parim që mund të mësojmë nga 3 Nefi 14:7–11, 

është se Ati Qiellor do të na bekojë nëse i përgjë-
rohemi dhe e kërkojmë Atë në lutje. Si mund ta 

ndryshojë mënyrën se si luteni, dijenia se Ati Qiellor 

mezi pret t’iu përgjigjet lutjeve tuaja?

 5. I bëni një të rrituri të besuar pyetjen vijuese: Kur e 
keni ndier dashurinë e Atit Qiellor për ju nëpërmjet mëny-

rës se si Ai iu përgjigj lutjeve tuaja? Përmblidheni përgjigjen e tij 
ose të saj dhe atë që mësoni nga ajo, në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta.

3 Nefi 14:13–27
Shpëtimtari na mëson rëndësinë e bërjes së vullnetit të  
Atit Qiellor
Ndërsa Shpëtimtari vijoi t’i mësonte nefitët e mble-

dhur në tempull, Ai dha disa analogji për të na ndih-

muar të kuptojmë rëndësinë e bindjes ndaj mësimeve 

të Tij. Secila analogji përmban një shembull të mirë dhe 

një shembull të keq.

 6. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, vi-
zatoni një ilustrim të thjeshtë të shembullit të mirë dhe të 

shembullit të keq në secilin prej tri fragmenteve vijuese të shkri-
mit të shenjtë. Gjithashtu shkruani atë që mendoni se 
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Shpëtimtari dëshiron që të mësojmë nga ballafaqimi i shembujve 
të mirë dhe të këqij. Jini të përgatitur t’ia tregoni vizatimet tuaja 
klasës dhe të shpjegoni atë që mësuat nga këto analogji.
 a. 3 Nefi 14:13–14
 b. 3 Nefi 14:15–20
 c. 3 Nefi 14:24–27

Lexoni 3 Nefin 14:21–23 dhe mendoni për atë që 

mund t’i thoshit një personi, i cili do t’ju shprehte se 

gjithçka që duhet të bëni për t’u shpëtuar në mbretëri-

në e Perëndisë, është të thoni se besoni te Jezu Krishti.

 7. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 3 Nefin 14 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 25: DITA 4

3 Nefi 15–16
Hyrje
Ndërsa Shpëtimtari vazhdoi t’i mësonte njerëzit në 

tempullin në tokën e Begatisë, Ai shpalli se ligji i Mo-

isiut u plotësua në Të dhe se Ai ishte drita dhe ligji tek 

i cili duhej të shihnin njerëzit. Më pas, Shpëtimtari u 

shpjegoi të dymbëdhjetë dishepujve nefitë se njerëzit 

në kontinentin amerikan ishin disa prej “dele[ve] të 

tjera” për të cilat Ai kishte folur në Jerusalem (shih 

Gjoni 10:14–16). Ai gjithashtu premtoi se ata të cilët 

pendohen dhe kthehen tek Ai, do të numërohen mes 

popullit të Tij të besëlidhjes.

3 Nefi 15:1–10
Shpëtimtari shpall se Ai e ka plotësuar ligjin e Moisiut
A e keni pyetur ndonjëherë veten se përse Zoti na kër-

kon t’u bindemi disa ligjeve dhe urdhërimeve, të tilla 

si pagimi i së dhjetës, zbatimi i ditës së Shabatit ose 

nderimi i prindërve tanë? Ndërsa Jezu Krishti vazhdoi 

t’i udhëzonte nefitët, Ai u mësoi qëllimin kryesor të 

ligjeve dhe urdhërimeve të Tij. Shihni me vëmendje për 

këtë qëllim ndërsa studioni 3 Nefin 15.

Ndërkohë që Shpëtimtari mbaroi së foluri  turmës, 

Ai e kuptoi se disa prej tyre kishin një pyetje. 

 Lexoni 3  Nefin 15:1–2 dhe shkruani për çfarë po 

mrekulloheshin dhe çuditeshin njerëzit:   

 

Për të kuptuar arsyen përse nefitët po mrekulloheshin 

dhe çuditeshin nga thënia e Shpëtimtarit se “gjërat e 

vjetra” të ligjit të Moisiut kishin kaluar dhe se “të gjitha 

gjërat ishin bërë të reja”, ju vjen në ndihmë të kuptoni 

se prej shekujsh nefitët kishin njohur ligjin e Moisiut 

dhe jetuar nën të. Ligjet, ritet e tyre dhe organizimi i 

Kishës së tyre ishin bazuar te ligji i Moisiut, i cili qe 

dhënë së lashti nga Jezu Krishti i jetës para lindjes, që 

t’i përgatiste njerëzit për ardhjen e Tij dhe të shënonte 

flijimin e Tij shlyes. Tani Ligjvënësi Hyjnor po qëndron-

te para tyre duke u shpallur se Shlyerja ishte për-

mbushur (shih 3 Nefi 11:10–14) dhe se ligji i Moisiut 

ishte plotësuar në Të (shih 3 Nefi 9:16–20; 12:46–47). 

Deklarata e Tij se gjërat e vjetra të ligjit të Moisiut 

“kishin kaluar” dhe se gjëra të reja do të zinin vendin 

e ligjit papritmas ndryshoi mënyrën se si ata duhej të 

adhuronin Perëndinë.

Shpëtimtari iu përgjigj shqetësimeve të tyre duke 

theksuar një doktrinë shumë të rëndësishme. Lexoni 

3 Nefin 15:3–5, 9 dhe theksoni me ngjyra fraza nga 

përgjigjja e Shpëtimtarit që mund t’u kenë dhënë sigu-

rinë nefitëve se burimi i ligjit nuk ndryshonte.
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 1. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Si mendoni ju, çfarë po u mëson-

te Jezusi nefitëve kur tha: “Unë jam ligji”? (3 Nefi 15:9).

Nga mësimet e Shpëtimtarit në këto vargje, ne mund 

të mësojmë se Jezu Krishti është në themel të të gji-
tha ligjeve dhe urdhërimeve të ungjillit. Përsiatni se 

përse kjo e vërtetë do të ketë qenë e rëndësishme për 

nefitët kur mësuan se ligji i vjetër i Moisiut qe zëven-

dësuar me ligjin më të lartë dhe përjetuan ndryshime 

në mënyrën e tyre të adhurimit.

Lexoni3 Nefin15:9–10 dhe shenjoni atë që Zoti dëshi-

ron që ne të bëjmë si rezultat i kësaj doktrine. Përdoreni 

atë që mësoni nga këto vargje, për të plotësuar parimin 

vijues: Nëse ne - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  te Jezu Krishti duke 
zbatuar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , Ai do të na japë 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

 2. Mendoni për urdhërime të tilla si pagimi i së dhjetës, 
mbajtja e shenjtë e ditës së Shabatit dhe nderimi i prin-

dërve tanë, dhe përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të 
studimit të shkrimeve të shenjta:
 a. Si mundet një person t’i zbatojë urdhërimet dhe prapësepra-
pë të mos jetë duke shikuar te Krishti?
 b. Në cilat mënyra mund të ndryshojë bindja jonë ndaj urdhëri-
meve nëse në qendër të vëmendjes sonë do të ishte të shikuarit 
te Jezu Krishti dhe jo vetëm zbatimi i rregullave?

Një mënyrë se si bindja jonë ndaj urdhërimeve mund 

të ndryshonte në qoftë se do të shikonim te Krishti 

është se shtysa jonë për t’u bindur do të ndryshonte 

nga detyra ose madje dashuria për rregullin, në dashuri 

për Zotin.

Lexoni thënien vijuese nga Plaku Marvin J. 

Ashton, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve: “Çfarë ngushëllimi dhe bekimi 

shpirtëror është të dimë se, nëse shikojmë 

te Shpëtimtari ynë, Jezu Krishti, dhe 

durojmë deri në fund, jeta e përjetshme 

dhe ekzaltimi mund të jenë tonat. . . . Perëndia bëhet më 

i arritshëm kur shikojmë tek Ai. Të shikuarit te Perëndia 

na mëson të shërbejmë dhe të jetojmë pa shtrëngim [pa 

qenë të detyruar ose nën trysni të bëjmë diçka]” (“There 

Are Many Gifts”, Ensign, nëntor 1987, f. 21).

 3. Zgjidhni një urdhërim për të cilin mund ta keni pyetur 
veten rreth arsyes se përse duhet ta zbatoni; dhe merrni 

parasysh se si mbajtja e atij urdhërimi mund t’ju çojë te Jezu 
Krishti. Ju mund të doni të vendosni një synim për të qenë më të 
bindur ndaj urdhërimit që zgjodhët dhe të shkruani disa ide rreth 
asaj se si ta përmbushni atë. Shkruajini mendimet tuaja në ditarin 
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

3 Nefi 15:11–16:5
Jezu Krishti u flet dishepujve të Tij lidhur me delet e Tij  
të tjera
A jeni ndier ndonjëherë i harruar ose i vetmuar dhe 

keni pyetur veten nëse Ati Qiellor e dinte se kush jeni? 

Megjithëse mund të ndihemi të vetmuar ose nganjë-

herë të ndihemi më pak të rëndësishëm se të tjerët, 

Perëndia kujdeset për popullin e Tij dhe ia shfaq 
Veten atyre. Vëzhgoni për prova të kësaj të vërtete 

ndërsa studioni pjesën e mbetur të 3 Nefit 15 dhe 

fillimin e 3 Nefit 16.

Siç shënohet te Dhiata e Re dhe Libri i Mormonit, Jezu 

Krishti shërbeu mes njerëzve në Botën e Vjetër dhe në 

kontinentin amerikan. Lexoni 3 Nefin 15:11–17 duke 

kërkuar atë që Zoti tha se u tregoi njerëzve në Jerusa-

lem rreth popullit të Tij në kontinentin amerikan.

“Dele të tjera” është një emër për pasuesit e tjerë të 

Bariut, Jezu Krishtit. Një vathë është një stan dhensh, 

por fjala vathë në këtë rast është përdorur në kuptimin 

e një grupi njerëzish me besim të përbashkët te Jezu 

Krishti. Sipas 3 Nefit 15:17, si tha Zoti se do t’u shfaqej 

deleve të Tij të tjera?

Jezusi shpjegoi se përse Ati Qiellor e urdhëroi që të 

mos u jepte më shumë njohuri për delet e Tij të tjera 

njerëzve në Jerusalem. Shqyrtoni 3 Nefin 15:18–20 dhe 

shenjoni shpjegimin e Shpëtimtarit. Duke parë se Ati 

ua fshehu judenjve njohurinë më të madhe për nefitët 

për shkak të paudhësisë së judenjve, ne mund të 

mësojmë një parim të rëndësishëm lidhur me mënyrën 

se si marrim njohuri dhe të vërtetë nga Zoti. Bazuar 

në këto vargje, si do ta përfundonit parimin vijues? 
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Perëndia na jep dituri dhe të vërtetë në përputhje 
me - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tonë.

Zoti u tha nefitëve se ata ishin pjesë e deleve të tjera 

për të cilat Ai foli në Jerusalem. Judenjtë patën men-

duar se Ai po u fliste për johebrenjtë (joizraelitët). Ata 

nuk e kuptuan se johebrenjtë nuk do ta “dëgjonin” 

zërin e Shpëtimtarit (shih 3 Nefi 15:21–23).

Lexoni 3 Nefin 15:24 dhe kërkoni mënyrën se si Zoti i 

siguroi në mënyrë të veçantë nefitët për kujdesin e Tij 

për ta.

Lexoni 3 Nefin 16:1–3 dhe gjeni se kush tjetër do ta 

dëgjonte zërin e Shpëtimtarit. Ne nuk kemi një anal të 

shkrimit të shenjtë se kë tjetër vizitoi Shpëtimtari, por 

është e qartë se Ai vizitoi grupe të tjera dhe i solli ato 

në “vathë[n]” e Tij.

Si e tregon Jezu Krishti se kujdeset për ata njerëz që 

nuk e kanë mundësinë ta dëgjojnë zërin e Tij? Lexoni 

3 Nefin 15:22–23 dhe 3 Nefin 16:4 dhe kërkoni mëny-

rën se si Zoti tha se do t’u shfaqej johebrenjve.

Nga ajo që keni studiuar deri tani te 3 Nefi 15 dhe 16, 

çfarë provash keni parë se Perëndia kujdeset për popu-

llin e Tij dhe iu shfaqet atyre?   

  

 

Lexoni 3 Nefin 16:5 dhe kërkoni se çfarë do të ndodhë 

në ditët e fundit pasi johebrenjtë të vijnë në njohurinë 

e Jezu Krishtit dhe të ungjillit të Tij.

Jezusi premtoi t’i bekonte të gjithë fëmijët e Tij – shtë-

pinë e Izraelit dhe johebrenjtë – duke u dhënë atyre 

fjalët e Tij të shkruara nga nefitët. Shkrimet e nefitëve 

do të ndihmonin në kthimin në besim të johebrenjve, 

të cilët më pas do të ndihmonin për ta mbledhur shtë-

pinë e Izraelit në ditët e fundit (shih 3 Nefi 16:4–5).

 4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përgjigjiuni pyetjes vijuese: Çfarë provash keni parë nga 

jeta juaj që tregojnë se Jezu Krishti kujdeset për të gjithë ne?

3 Nefi 16:6–20
Jezu Krishti u shpall bekime dhe u jep paralajmërime 
johebrenjve që jetojnë në ditët e mëvonshme
A keni dëshiruar ndonjëherë të jeni pjesë e një grupi, 

klubi ose skuadre? Mendoni për një shembull specifik. 

Çfarë kërkohet për t’u bërë anëtar i një grupi të tillë? 

Grupi më i madh në të cilin mund të bëheni anëtar, 

është Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të 

Mëvonshme, populli i besëlidhjes së Zotit.

Lexoni 3 Nefin 16:6–7 dhe kërkoni se çfarë do të 

ndodhë për shkak të besimit të johebrenjve dhe mos-

besimit të shtëpisë së Izraelit në ditët e fundit. Mund 

të jetë e dobishme të kuptoni se do të ketë gjithashtu 

johebrenj mosbesues në ditët e fundit, të cilët do t’i 

shpërndajnë dhe keqtrajtojnë anëtarët e shtëpisë së 

Izraelit (shih 3 Nefi 16:8–9). Në ditët e fundit, Zoti do 

t’ua marrë ungjillin e Tij të ligjve dhe do t’ua zbulojë 

të drejtëve, si izraelitëve edhe johebrenjve (shih 3 Nefi 

16:10–12).

Lexoni 3 Nefin 16:13 dhe shikoni se çfarë kërkohet për 

t’u bërë pjesë e popullit të besëlidhjes së Zotit. Duke 

përdorur atë që keni mësuar te 3 Nefi 16:13, plotësoni 

parimin vijues: Nëse ne - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     - , 
atëherë ne vërtet do të numërohemi mes popullit 
të Tij.

 5. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Nga e dini se jeni pjesë e popullit të besëlidhjes së Zotit?
 b. Si e ka bekuar jetën tuaj [fakti] që numëroheni mes popullit 
të Tij?

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 3 Nefin 15–16 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 26: DITA 1

3 Nefi 17
Hyrje
Ndërsa ditës së Tij të parë me nefitët po i afrohej fundi, 

Jezu Krishti e kuptoi se shumë njerëz nuk i kuptu-

an tërësisht ato që Ai u kishte mësuar. Prandaj, Ai u 

mësoi se si të merrnin më shumë aftësi për të kuptuar. 

Njerëzit qanë kur Ai tha se po largohej. I mbushur me 

dhembshuri, Shpëtimtari qëndroi me ta më gjatë. Ai 

shëroi të sëmurët e tyre, bekoi fëmijët e tyre dhe u lut 

për ta. Turma ndjeu gëzim dhe dashuri të madhe për 

Shpëtimtarin ndërsa ndërvepruan me Të.

3 Nefi 17:1–3
Jezusi i urdhëron njerëzit t’i përsiatin fjalët e Tij dhe të 
luten për kuptim
Si reagoni kur hasni një mësim në shkrimet e shenjta 

ose nga një udhëheqës i Kishës që nuk e kuptoni? 

Rrethojini të gjitha ato që gjejnë zbatim:
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• Thjesht nuk e marr parasysh.

• Pyet dikë tjetër që të më ndihmojë të kuptoj.

• Mendoj me kujdes rreth mësimit.

• I kërkoj Atit Qiellor të më ndihmojë që të kuptoj.

Ngjarjet e shënuara te 3 Nefi 17 ndodhën afër fundit të 

ditës së parë të Jezu Krishtit me turmën nefite. Lexoni 

3 Nefin 17:1–3 dhe shenjoni atë që u tha Shpëtimtari 

nefitëve të bënin me qëllim që të kuptonin më mirë 

atë që u kishte mësuar. Merrni parasysh se si vajtja 

në shtëpi për të përsiatur dhe për t’u lutur mund t’ju 

ndihmojnë t’i kuptoni më mirë të vërtetat e ungjillit.

Presidenti Henri B. Ajring, i Presidencës 

së Parë, shpjegoi se çfarë do të thotë të 

meditosh [ose përsiatësh]. Lexoni thënien 

vijuese dhe theksoni me ngjyra fjalë apo 

fraza që përshkruajnë se çfarë do të thotë 

të përsiatësh. “Leximi, studimi dhe 

përsiatja nuk janë e njëjta gjë. Ne lexojmë fjalë dhe 

mund të marrim ide. Ne studiojmë dhe mund të 

zbulojmë modele ose lidhje në shkrimin e shenjtë. Por 

kur përsiatemi, ne ftojmë zbulesë nga Shpirti. Përsiatja, 

për mua, është mendimi dhe lutja që bëj, pasi i lexoj e i 

studioj me kujdes shkrimet shenjta” (“Shërbeni me 

Shpirtin”, Ensign ose Liahona, nëntor 2010, f. 60).

Shikojeni me kujdes 3 Nefin 17:3 dhe vini re se 

Shpëtimtari i udhëzoi njerëzit të “përgatisni[n] mend-

jen [e tyre]” për përvojën vijuese me Të. Përpara se 

të vazhdoni me studimin tuaj, përsiatni se si do t’u 

përgjigjeshit pyetjeve vijuese: Çfarë mund të bëni për 

ta përgatitur mendjen përpara se të shkoni në kishë? 

Përpara se të shkoni në seminar? Përpara se të dëgjoni 

konferencën e përgjithshme? Përpara se të studioni 

shkrimet e shenjta? Çfarë ndryshimi mendoni se do të 

sillte përgatitja e mendjes suaj në atë që fitoni nga ato 

mundësi për të mësuar?

Një nga parimet që mësojmë nga këto vargje është: 

Me anë të meditimit dhe të lutjes drejtuar Atit, ne 
mund të marrim një kuptim më të madh. (Ju mund 

të dëshironi ta shkruani këtë në shkrimet tuaja të 

shenjta pranë 3 Nefit 17:1–3.)

 1. Për t’ju ndihmuar ta zbatoni këtë parim, zgjidhni një-
rën ose të dyja pikat në vijim dhe përfshijeni veprimin në 

jetën tuaj gjatë javës së ardhshme. Shkruani në ditarin tuaj të 
studimit të shkrimeve të shenjta atë që bëtë. Shkruani edhe për 
mënyrën se si ky veprim e përforcoi atë që mësuat në kishë, se-
minar ose në konferencën e përgjithshme apo nga shkrimet e 
shenjta. Përgatituni ta ndani këtë veprimtari ditari me mësuesin 
tuaj. Gjithashtu, bëni një plan për të vazhduar të përmirësoheni 
në një nga këto fusha gjatë javëve të ardhshme.
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a. Unë vërtet do ta përgatit mendjen time përpara se të shkoj 
në kishë ose në seminar.
b. Unë vërtet do të përsiatem dhe lutem rreth asaj që dëgjoj në 
kishë ose në seminar.

3 Nefi 17:4–25
Shpëtimtari shëron të sëmurët mes nefitëve dhe i bekon 
fëmijët e tyre
Mendoni për një rast kur u ndiet kaq i ngritur mo-

ralisht dhe plot gëzim sa nuk donit që ajo përvojë të 

mbaronte. Lexoni 3 Nefin 17:4–5 për të zbuluar se si 

reaguan nefitët kur Shpëtimtari tha se do të kthehej 

tek Ati i Tij.

Shpëtimtari iu përgjigj dëshirave të drejta të nefitëve 

me dhembshuri të madhe. Veprimtaria vijuese mund 

t’ju ndihmojë të kuptoni më plotësisht dashurinë që 

Jezu Krishti ka për të gjithë ne. Ajo mund t’ju ndihmo-

jë të zbuloni edhe të vërteta të shkrimit të shenjtë rreth 

karakterit dhe natyrës së Jezu Krishtit.

2. Shkruajini referencat vijuese të shkrimeve të shenjta 
në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta: Lini 

hapësirë bosh nën secilën referencë për të dhëna të mëtejshme: 
3 Nefi 17:6–10; 3 Nefi 17:11–18; 3 Nefi 17:19–25. Studiojeni se-
cilën nga këto fragmente të shkrimit të shenjtë, duke kërkuar të 
vërteta rreth karakterit të Shpëtimtarit – si është Ai. Gjeni të pak-
tën tri të vërteta, një të vërtetë për secilën referencë të shkrimit 
të shenjtë dhe shënojini ato nën referencën e duhur.

Një nga ngjarjet më të dhembshura dhe prekëse të 

përshkruara në Librin e Mormonit është Jezusi duke 

bekuar fëmijët e vegjël që qenë të pranishëm në atë 

rast. Ky episod na ndihmon të kuptojmë natyrën dhe 

karakterin e Jezu Krishtit. Përpara se të citonte rrëfimin 

e Shpëtimtarit dhe fëmijëve nga 3 Nefi 17:11–12, 21–25, 

Presidenti Bojd K. Paker pohoi: “Te rrëfimi i shërbesës 

së Shpëtimtarit mes nefitëve, ne mund të shohim më 

thellë shpirtit të Tij ndoshta sesa në ndonjë vend tjetër” 

(“Teach the Children”, Ensign, shkurt 2000, f. 16–17).

Vini re se turma i solli ata që ishin të sëmurë dhe 

fatkeq te Shpëtimtari, përfshirë ata që ishin “të prekur 

në ndonjë mënyrë” (3 Nefi 17:9). Këto fatkeqësi mund 

të kishin qenë fizike, emocionale ose mendore. Përsi-

atni mënyrat në të cilat ju mund të jeni “të prekur”. Si 

mund t’ju ndihmojë Shpëtimtari për fatkeqësitë tuaja 

nëse Ai do t’ju bekonte juve personalisht?

3. Rishikoni parimin rreth përsiatjes që mësuat në fillim 
të këtij mësimi. Një mënyrë për të përsiatur është ta për-

fytyroni veten në po të njëjtën situatë të përshkruar në rrëfimin e 
shkrimit të shenjtë. Ndaloni një çast dhe përfytyroni se si do të 
kishte qenë nëse do të ishit pjesëtar në ngjarjet e shënuara te 
3 Nefi 17. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 

përshkruani se çfarë mendoni se do të kishit dëgjuar, parë dhe 
ndier në atë rast dhe se çfarë do të kishit mësuar nga Shpëtimta-
ri. Ju mund të doni gjithashtu të përshkruani bekimin që mund të 
kishit kërkuar nga Shpëtimtari.

Mendoni për një fjali që 

përshkruan të vërtetën që 

mësuat nga 3 Nefi 17:6–25. 

Shkruajeni fjalinë në anë 

të faqes së shkrimeve tuaja 

të shenjta pranë këtyre 

vargjeve ose në ditarin tuaj 

të studimit të shkrime-

ve të shenjta. Një prej të 

vërtetave nga këto shkrime 

të shenjta është: Shpëtim-
tari ndien dhembshuri të 
madhe për ne. Përse është 

e rëndësishme që t’i dini 

të vërtetat që keni mësuar 

nga këto vargje për karak-

terin e Shpëtimtarit?

Lexoni thënien vijuese rreth besimit: “Në mënyrë që 

besimi juaj t’ju çojë në shpëtim, ai duhet të përqend-

rohet tek Zoti Jezu Krisht. . . . Mund të ushtroni besim 

tek Krishti atëherë kur keni sigurinë që Ai jeton, ide të 

saktë për karakterin e Tij dhe dijeninë që po mundohe-

ni të jetoni sipas vullnetit të Tij” (Të Vërtetë Ndaj Besimit: 

Një Referim për Ungjillin [2005], f. 20).

4. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Si ju ndihmon të kuptuarit e na-

tyrës së dhembshur të Shpëtimtarit për të ushtruar besim tek Ai?
5. Ndani me një person tjetër diçka që mësuat rreth 
Shpëtimtarit nga 3 Nefi 17. Në ditarin tuaj të studimit të 

shkrimeve të shenjta, shënoni emrin e këtij personi dhe një për-
mbledhje të asaj çfarë i thatë atij apo asaj.
Pavarësisht se nuk e kemi pasur përvojën që patën 

nefitët me Jezu Krishtin, dita do të vijë për secilin prej 

nesh kur ne vërtet do ta shohim dhe dëgjojmë Atë. 

Gjatë një apo dy ditëve në vijim, përsiatni këtë mësim. 

Mendoni për dhembshurinë e Shpëtimtarit ndërsa lu-

teni rreth dëshirave, dobësive, dhembjeve dhe sprovave 

tuaja.

6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 3 Nefin 17 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

Ju mund t’i përsiatni shkri-
met e shenjta duke përdorur 
parimin e përfytyrimit. Për ta 
bërë këtë, përpiquni të shihni 
me mendje ngjarjet e shkrimit 
të shenjtë ose përfytyrojeni 
veten si pjesëmarrës në histo-
rinë që po lexoni. Përfytyrimi 
mund t’ju ndihmojë të men-
doni rreth asaj që lexoni në 
shkrimet e shenjta, ta kuptoni 
dhe zbatoni atë.

Përfytyrimi
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NJËSIA 26: DITA 2

3 Nefi 18
Hyrje
Ndërsa Jezu Krishti përmbylli ditën e parë të shërbesës 

së Tij mes nefitëve, Ai administroi sakramentin dhe i 

urdhëroi njerëzit t’i luteshin Atit gjithmonë dhe t’u of-

ronin shoqërim të gjithë njerëzve. Shpëtimtari u prem-

toi bekime të mëdha atyre që i mbajnë këto urdhërime. 

Ai më pas u dha dymbëdhjetë dishepujve të Tij nefitë 

udhëzime që lidheshin me shërbesën e tyre në Kishë. 

Përpara se të ngjitej në qiell, Ai u dha atyre fuqi për të 

dhënë dhuratën e Frymës së Shenjtë.

3 Nefi 18:1–14
Jezu Krishti u administron sakramentin nefitëve
Lexoni historinë vijuese nga Plaku Xherald N. Land, 

i cili shërbeu si anëtar i Të Shtatëdhjetëve, dhe përfy-

tyroni se si do të ishit ndier po të ishit njeriu në këtë 

histori:

“Ca kohë më parë, ishte një artikull interesant rreth 

alpinizmit [që përmbante] një histori që i jep një për-

gjigje të mrekullueshme pyetjes: ‘Çfarë mund të bëjmë 

ne si shërbëtorë të padobishëm për t’i kthyer Krishtit 

atë që Ai ka bërë për ne?’

Artikulli ishte rreth një njeriu të quajtur Zenkush, i 

cili drejton një shkollë alpinizmi. . . . Zenkushi po i 

përshkruante intervistuesit sistemin e sigurimit në 

alpinizëm. Ky është sistemi me anë të të cilit alpinistët 

e mbrojnë veten nga rëniet. Një alpinist arrin në një 

pozitë të sigurt dhe siguron litarin për alpinistin tjetër, 

zakonisht rreth trupit të vet. ‘Je i siguruar’, do të thotë, 

‘të kam siguruar. Nëse ndodh diçka, nuk do të të le që 

të biesh.’ Është pjesë e rëndësishme e alpinizmit. Tani, 

vini re atë që vazhdon më pas në artikull: ‘Procesi i 

sigurimit i ka sjellë Zenkushit çastet më të mira dhe më 

të këqija të ngjitjes. Zenkushi dikur ra prej një humne-

re të lartë, duke tërhequr tri mbështetje mekanike dhe 

duke e shkëputur siguruesin e tij nga buza e shkëmbit. 

Ai u ndal, me kokëposhtë, rreth 3 metra nga toka, kur 

siguruesi, me krahët e hapur si shqiponjë, e ndaloi 

rënien me forcën e krahëve të tij të tejshtrirë. “Doni 

më shpëtoi jetën”, thotë Zenkushi. “Si i përgjigjeni një 

njeriu si ai? T’i japësh një litar të përdorur alpinizmi 

si dhuratë Krishtlindjeje? Jo, ti e kujton atë. Gjithmonë 

e kujton atë”’ [Eric G. Anderson, “The Vertical Wilder-

ness”, Private Practice, nëntor 1979, f. 21; theksimi i 

shtuar]” (“The Grace and Mercy of Jesus Christ”, te 

Jesus Christ: Son of God, Savior, red. Paul H. Peterson, 

Gary L. Hatch dhe Laura D. Card [2002], f. 48).

Lexoni 3 Nefin 18:1–11 dhe shikoni se çfarë u kërkoi 

Jezu Krishti nefitëve që të bënin për ta kujtuar Atë. Ju 

mund të dëshironi t’i shenjoni fjalët për të kujtuar dhe 

kujtoni te vargjet 7 dhe 11. Përse është e rëndësishme ta 

kujtoni gjithnjë sakrificën shlyese të Shpëtimtarit për 

ju? Si janë veprimet tuaja të ndryshme kur e kujtoni 

Shpëtimtarin?

Urdhri i Shpëtimtarit për ta kujtuar trupin dhe gjakun 

e Tij duhet të ketë qenë veçanërisht domethënës për 

njerëzit pasi ata sapo kishin prekur plagët në trupin 

e Tij vetëm pak kohë më parë. Megjithëse nuk i keni 

parë plagët në trupin e Shpëtimtarit, siç bënë njerëzit 

në Librin e Mormonit, ju mund ta kujtoni sakrificën e 

Tij shlyese kur merrni sakramentin.

 1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përgjigjiuni pyetjes vijuese: Si ju ka ndihmuar të kujtuarit 

e sakrificës së Shpëtimtarit gjatë sakramentit që të ndieni mirë-
njohje për Të?

Fjalët e Jezu Krishtit të shënuara te 3 Nefi 18:7–11 na 

mësojnë parimet vijuese: Kur marrim sakramentin, 
ne i dëshmojmë Atit se jemi të gatshëm të bëjmë 
gjithçka që na ka urdhëruar Ai. Kur marrim sak-
ramentin, ne i dëshmojmë Atit se do ta kujtojmë 
gjithmonë Jezu Krishtin. Rishikoni 3 Nefin 18:7–11 

dhe shenjoni fjalë ose fraza që na i mësojnë këto pari-

me. Ndërsa lexoni vargun 11, mendoni se si do të ndi-

heshit nëse Shpëtimtari do t’ua thoshte ato fjalë juve.

 2. Zgjidhni që t’iu përgjigjeni dy prej pyetjeve vijuese në 
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Cilat janë disa aspekte të jetës dhe shërbesës së Shpëtimtarit 
që mund t’i kujtoni gjatë ordinancës së sakramentit?
 b. Çfarë mund të bëni për ta kujtuar gjithnjë Shpëtimtarin gjatë 
pjesës së mbetur të javës?
 c. Nëse përpiqeni me sinqeritet që ta kujtoni Shpëtimtarin gjatë 
sakramentit, si mund t’ju ndikojë kjo gjatë javës që vijon?
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Përcaktoni një parim tjetër që jepet mësim te 3 Nefi 

18:7, 11 duke e plotësuar thënien vijuese me një frazë 

që shpjegon se çfarë u premtoi Shpëtimtari atyre që 

e marrin sakramentin dhe e kujtojnë Atë. Ndërsa 
marrim sakramentin dhe e kujtojmë gjithmonë 
Shpëtimtarin, ne vërtet do të   

 .

 3. Krahasoni 3 Nefin 18:12–14 dhe Helamanin 5:12. Në 
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani 

se si marrja e sakramentit çdo javë mund t’ju ndihmojë që ta 
bëni Jezu Krishtin themelin mbi të cilin e ndërtoni jetën tuaj.

 4. Për t’ju ndihmuar ta kujtoni më shumë Shpëtimtarin, 
në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shëno-

ni çdo ditë gjatë javës së ardhshme se çfarë bëtë për ta kujtuar 
Shpëtimtarin atë ditë. Ju mund të përfshini se për çfarë menduat 
gjatë sakramentit ose se si të kujtuarit e Shpëtimtarit ndikoi te 
mendimet, fjalët dhe veprat tuaja.

3 Nefi 18:15–25
Jezusi i mësoi nefitët t’i luten gjithnjë Atit dhe të mblidhen 
shpesh së bashku
Pasi Jezu Krishti u administroi sakramentin nefitëve, Ai 

u mësoi parime të rëndësishme për lutjen. Një prej pa-

rimeve që Ai dha mësim, është: Nëse do të jemi vërtet 
syhapur dhe do t’i lutemi Atit gjithnjë, ne mund t’u 
bëjmë ballë tundimeve të Satanit. Kur jemi syhapur, 

ne jemi shpirtërisht vigjilentë, syçelë ose gati.

Lexoni 3 Nefin 18:15–21 dhe shenjoni fjalë ose fraza që 

na mësojnë parimin e treguar më sipër. Përse mendoni 

që si mbajtja hapur e syve ashtu edhe lutja janë thelbë-

sore për t’i bërë ballë tundimit?

Vini re që 3 Nefi 18:15, 20–21 është një referencë e 

zotërimit të shkrimit të shenjtë. Merrni parasysh t’i 

shenjoni këto vargje në shkrimet tuaja të shenjta.

 5. Lexoni dhe mendoni për pyetjet vijuese dhe pastaj 
përgjigjiuni dy ose më shumë prej pyetjeve në ditarin tuaj 

të studimit të shkrimeve të shenjta:
 a. Si ju ka ndihmuar të luturit që t’u bëni ballë tundimeve të 
 Satanit?
 b. Çfarë mund të bëni për t’i përmirësuar lutjet tuaja vetjake?
 c. Çfarë bekimesh keni përjetuar nga të luturit me familjen 
tuaj? (shih 3 Nefi 18:21).
 d. Çfarë mund të bëni për ta ndihmuar familjen tuaj që të ketë 
lutje familjare të vazhdueshme dhe domethënëse?

Ndërsa i lutemi Atit Qiellor dhe i afrohemi më shumë 

Shpëtimtarit, Jezu Krishtit, ne shpesh duam t’i ndih-

mojmë edhe të tjerët t’i afrohen më shumë Atij. Men-

doni për dikë që do të donit ta ndihmonit t’i afrohej 

më shumë Shpëtimtarit. Lexoni 3 Nefin 18:22–24 dhe 

kërkoni te vargjet parimin vijues: Ndërsa u shërbejmë 

të tjerëve, ne mund t’i ndihmojmë ata të vijnë te 
Krishti.

Siç është shënuar te 3 Nefi 18:24, Shpëtimtari na mësoi 

që secili nga ne duhet ta mbajë lart dritën e vet që ta 

ndriçojë botën. Ai tha edhe se Ai është drita që ne du-

het ta mbajmë lart. Plaku Robert D. Hejls, i Kuorumit 

të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim se ne e mbajmë 

lart dritën e Shpëtimtarit duke mbajtur urdhërimet e Tij 

dhe duke ndjekur shembullin e Tij:

“Ne duhet të jemi si Shpëtimtari, ashtu 

siç na këshilloi: ‘Eja e më ndiq’. A nuk do 

të ishte e kënaqshme për Jezusin nëse do 

ta linim dritën tonë të shkëlqente kaq 

shumë sa ata që na ndoqën ne, do të 

ndiqnin Shpëtimtarin? Ka njerëz që po e 

kërkojnë dritën, [të cilët] me gëzim do të kalojnë 

përmes portës së pagëzimit nëpër udhën e ngushtë 

dhe të ngushtuar që çon drejt jetës së përjetshme (shih 

2 Nefi 31). A do të jeni ju ajo dritë që i udhëheq ata 

drejt një porti të sigurt? . . .

A keni ndaluar ndonjëherë që të mendoni se ju jeni 

drita e dërguar nga Ati Qiellor për të udhëhequr dikë 

tjetër të sigurt në shtëpi ose për të qenë një far në një 

largësi, për t’u treguar udhën e kthimit për te shtegu 

i ngushtë dhe i ngushtuar që çon drejt jetës së për-

jetshme? Drita juaj është një fener dhe nuk duhet të 

ndalojë kurrë së ndriçuari ose t’i largojë nga rruga e 

drejtë ata që po kërkojnë udhën për në shtëpi. . . .

. . . Jezu Krishti është drita që na është dhënë me 

qëllim që ta ndjekim dhe ta dimë se ku të shkojmë. 

[Unë lutem] që secili nga ne të zgjedhë të drejtën [me 

qëllim që ne të mund t’i] ngremë dhe forcojmë njerëzit 

rreth nesh” (“That Ye May Be Children of Light” [takim 

shpirtëror i Sistemit Arsimor të Kishës për të rinjtë në 

moshë madhore, 3 nëntor 1996], f. 6–7).

Të luturit për të tjerët, të ftuarit e tyre për të ardhur në 

mbledhjet e Kishës dhe dhënia e një shembulli sikurse 

Krishti, janë mënyra se si ne mund t’u shërbejmë të 

tjerëve. Reflektoni se si u ndiet kur ndoqët shembullin 

e Jezu Krishtit dhe ndihmuat dikë tjetër t’i afrohej më 

shumë Shpëtimtarit. Çfarë do të bëni sot ose këtë javë 

për ta lënë dritën tuaj të ndriçojë me qëllim që ata që 

ju ndjekin juve, do të ndjekin Shpëtimtarin gjithashtu?

3 Nefi 18:26–39
Shpëtimtari u mëson dishepujve të Tij që t’iu japin 
shoqërim të gjithë njerëzve
Pasi Shpëtimtari filloi sakramentin dhe i mësoi nefitët 

për lutjen, Ai u kthye nga të dymbëdhjetë dishepujt që 

kishte zgjedhur, dhe i udhëzoi se si t’i udhëhiqnin e 

drejtonin punët e Kishës (shih 3 Nefi 18:26–39). Vini re 
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te 3 Nefi 18:26 se Shpëtimtari ndaloi së foluri turmës 

dhe u kthye nga udhëheqësit “që kishte zgjedhur”. 

Mesazhi i Tij te vargjet 28–29 iu dha atyre udhëheqësve 

të priftërisë si një paralajmërim kundër lejimit të atyre 

që janë të padenjë për të marrë sakramentin.

Anëtarët e Kishës duhet të përqendrohen te denjësia e 

tyre vetjake për të marrë sakramentin dhe t’ia lënë për-

gjegjësinë e përcaktimit të denjësisë së të tjerëve për 

të marrë sakramentin, atyre që Zoti ka thirrur t’i bëjnë 

këto gjykime, të tillë si peshkopi ose presidenti i kunjit. 

Lexoni 3 Nefin 18:32, duke parë për atë se si Shpëtim-

tari i mësoi dishepujt e Tij që të kujdeseshin për ata që 

ishin larguar nga besimi. Mendoni për mënyrën se si 

mund “të vazhdoni t’[i] shërbeni” një miku, anëtari të 

familjes ose një personi në lagjen apo degën tuaj i cili 

është larguar nga besimi.

Zotërim i Shkrimit të Shenjtë — 3 Nefi 
18:15, 20–21
Merrni parasysh të kaloni disa minuta për ta mësuar 

përmendsh 3 Nefin 18:15, 20–21. Shkruajini të tri var-

gjet në një copë letër dhe pastaj ushtrohuni duke i thë-

në ato. Pasi t’i keni lexuar disa herë, filloni të fshini ose 

të hiqni pjesë të ndryshme të vargjeve ndërsa vazhdoni 

t’i thoni vargjet. Ju mund të dëshironi ta përsëritni këtë 

proces derisa të gjitha fjalët të jenë fshirë ose hequr.

Ndërsa i mësoni përmendsh këto vargje, mendoni për 

atë që po jepte mësim Shpëtimtari. Siç është shënuar 

te 3 Nefi 18:15, Jezu Krishti u mësoi nefitëve se si t’u 

bënin ballë tundimeve të djallit. Vini re fuqinë që vjen 

nga lutja. Përmes lutjes ne mund të na jepet fuqi për t’i 

rezistuar tundimit.

Siç është shënuar te 3 Nefi 18:20–21, Jezu Krishti dha 

mësim se, kur lutemi në besim, Ati gjithnjë iu përgjigjet 

lutjeve tona, por Ai përgjigjet në përputhje me planin e 

Tij për fëmijët e Tij dhe atë që Ai e di se është e drejtë 

për ne. Përsëriteni vargun 20 me zë: “Dhe çdo gjë që 

ju do t’i kërkoni Atit në emrin tim, që është e drejtë, 

duke besuar se do ta merrni, vini re, ajo do t’ju jepet”. 

Çfarë mendoni se do të thotë fraza “që është e drejtë” 

në këtë fragment? (Ju mund të dëshironi t’i referoheni 

Jakobit [Bibël] 4:3.)

Presidenti Gordon B. Hinkli ndau këtë 

dëshmi: “Perëndia, Ati ynë i Amshuar, 

jeton. Ai është Krijuesi dhe Sunduesi i 

universit dhe prapëseprapë Ai është Ati 

ynë. Ai është i Plotfuqishmi dhe është mbi 

gjithçka. Ai mund të arrihet me lutje. . . . A 

e dëgjon Ai lutjen e një fëmije? Sigurisht që e dëgjon. 

A i përgjigjet Ai asaj? Sigurisht që i përgjigjet. Jo 

përherë si mund të dëshirojmë ne, por Ai përgjigjet. Ai 

dëgjon dhe përgjigjet” (Teachings of Gordon B. Hinckley 

[1997], f. 468).

Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, dha mësim: “[Te 3 Nefi 18:20] Shpëtimtari na 

kujtoi se besimi, pavarësisht se sa i fortë është, nuk mund 

të prodhojë një rezultat në kundërshtim me vullnetin e 

atij të cilit i takon fuqia. Ushtrimi i besimit në Zotin Jezu 

Krisht është gjithmonë subjekt i rendit të qiellit, mirësisë, 

vullnetit, urtësisë dhe kohës së caktuar nga Zoti. Kjo ësh-

të arsyeja se pse ne nuk mund të kemi besim të vërtetë 

te Zoti pa pasur edhe një mirëbesim të plotë në vullnetin 

e Zotit dhe në kohën që Ai zgjedh” (“Faith in the Lord 

Jesus Christ”, Ensign, maj 1994, f. 100).

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 3 Nefin 18 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 26: DITA 3

3 Nefi 19
Hyrje
Ngjarjet e shënuara te 3 Nefi 11–18 ndodhën të gjitha 

gjatë një dite. Në fund të asaj dite, lajmet për vizitën e 

Shpëtimtarit dhe kthimin e Tij ditën tjetër u përhapën 

mes njerëzve dhe ata “u munduan jashtëzakonisht, gji-

thë atë natë, që të mund të ishin të nesërmen në vendin 

ku Jezusi do të shfaqej mes turmës” (3 Nefi 19:3). Në 

mëngjes, dymbëdhjetë dishepujt i mësuan njerëzit 

dhe u lutën me ta. Nefi pastaj pagëzoi të dymbëdhjetë 

dishepujt dhe ata morën Frymën e Shenjtë dhe u rre-

thuan nga engjëj. Gjatë këtij manifestimi, Jezu Krishti u 

shfaq dhe i urdhëroi dishepujt të luteshin dhe Ai gjith-

ashtu iu lut Atit në emër të turmës. Për shkak të besimit 

të tyre, dishepujt u mbushën me Frymën e Shenjtë. Ata 

u pastruan dhe u bënë një me Atin dhe Birin.

3 Nefi 19:1–14
Dymbëdhjetë dishepujt u shërbejnë njerëzve sikurse 
urdhëroi Shpëtimtari
Përfytyroni se si mund të ndiheshit dhe çfarë mund të 

bënit nëse do të merrnit vesh se nesër Jezu Krishti do 

të vinte në një tempull në një farë largësie nga ju. Sa 

fort do të përpiqeshit që të shkonit atje? A do të dëshi-

ronit të sillnit njerëz të tjerë me vete? Çfarë do të bënit 

për t’u përgatitur për këtë përvojë?
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Lexoni 3 Nefin 19:1–3 duke kërkuar për përgjigjen 

e nefitëve ndaj premtimit të Shpëtimtarit se Ai do të 

kthehej të nesërmen. Pasi turma u mblodh, dymbë-

dhjetë dishepujt i ndanë njerëzit në dymbëdhjetë gru-

pe dhe filluan t’i mësonin ata. Ata e udhëzuan turmën 

të gjunjëzohej në lutje dhe u mësuan atyre të njëjtat të 

vërteta që Shpëtimtari u kishte dhënë mësim ditën e 

mëparshme. (Shih 3 Nefi 19:4–7.)

 1. Lexoni 3 Nefin 19:8–9 dhe përgjigjiuni pyetjeve vijue-
se në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Çfarë dëshiruan dishepujt më shumë se çdo gjë tjetër? Nga 
përvoja juaj, përse dhurata e Frymës së Shenjtë është kaq e dë-
shirueshme?
 b. Të dymbëdhjetë dishepujt do t’i drejtonin punët e Kishës në 
kontinentin amerikan pasi të largohej Shpëtimtari. Përse qe thel-
bësore që ata të kishin Frymën e Shenjtë si udhërrëfyes?

Pasi të keni plotësuar detyrën tuaj në ditarin tuaj të 

studimit të shkrimeve të shenjta, përsiatni këto pyetje: 

Cilat janë disa gjëra që dëshironi më shumë nga çdo 

gjë kur luteni? Sa shpesh luteni për Frymën e Shenjtë?

Lexoni 3 Nefin 19:10–12 dhe kërkoni se çfarë bënë di-

shepujt pasi ishin lutur. Pagëzimi i përshkruar në vargjet 

10–12 qe pagëzimi i dytë për dymbëdhjetë dishepujt. 

Kisha ishte ngritur për shumë vite mes nefitëve dhe 

këta vëllezër të priftërisë duhet të kenë qenë pagëzuar 

më parë, pavarësisht se pagëzimi i tyre i parë nuk është 

shënuar në shkrimet e shenjta. Ky pagëzim i dytë ishte 

një rrethanë e veçantë, siç u shpjegua nga Presidenti 

Jozef Filding Smith: “Shpëtimtari e urdhëroi Nefin dhe 

njerëzit që të pagëzoheshin përsëri, pasi Ai e kishte 

organizuar rishtas Kishën nën ungjillin. Më parë ishte 

organizuar nën ligjin [e Moisiut]” (Doctrines of Salva-

tion, red. Bruce R. McConkie, vëll 3 [1954–1956], 2:336).

Mbani mend se dishepujt dhe nefitët e tjerë qenë të 

denjë të qëndronin në praninë e Shpëtimtarit. Lexoni 

3 Nefin 19:13 duke kërkuar se çfarë iu dha dymbëdhje-

të dishepujve për shkak se kishin dëshira të drejta.

 2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
bëni një listë të bekimeve që vijnë në jetën e një personi i 

cili e ka dhuratën e Frymës së Shenjtë dhe jeton i denjë për të. 
Pastaj krahasojeni listën tuja me citatin vijues nga Plaku Ro-
bert D. Hejls, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dhe shtojini 
listës suaj ndonjë ide të re që gjeni:

“Fryma e Shenjtë na jep forcën dhe kurajën për t’i 
drejtuar jetët tona në udhët e mbretërisë së Perën-
disë dhe është burimi i dëshmisë sonë për Atin dhe 
Birin. . . .

Ne kemi nevojë për Frymën e Shenjtë si shoqëru-
esin tonë të vazhdueshëm për të na ndihmuar të 

bëjmë zgjedhje më të mira në vendimet me të cilat përballemi 
çdo ditë. Të rinjtë dhe të rejat tona bombardohen me gjërat e 
shëmtuara të botës. Shoqërimi me Shpirtin do t’u japë atyre for-
cën që t’i bëjnë ballë të ligës dhe, kur nevojitet, që të pendohen 
dhe të kthehen te shtegu i ngushtë dhe i ngushtuar. Asnjë prej 
nesh nuk është i imunizuar ndaj tundimeve të kundërshtarit. Ne 
të gjithëve na duhet fortifikimi i mundësuar përmes Frymës së 
Shenjtë. . . . Të pasurit e dhuratës së Frymës së Shenjtë i ndihmon 
anëtarët e familjes të bëjnë zgjedhje të urta – zgjedhje që do t’i 
ndihmojnë të kthehen me familjet e tyre tek Ati i tyre Qiellor dhe 
Biri i Tij, Jezu Krishti, për të jetuar me Ta përjetësisht” (“The Co-
venant of Baptism: To Be in the Kingdom and of the Kingdom”, 
Ensign, nëntor 2000, f. 8).
Bazuar te studimi që i keni bërë 3 Nefit 19:1–14, përsi-

atni se çfarë bekimi dëshironi më shumë në jetën tuaj 

dhe përse e dëshironi atë.

Plotësojeni thënien vijuese të parimit të bazuar te 

3 Nefi 19:9, 13: Nëpërmjet dëshirave dhe lutjes së 
sinqertë, ne mund të   

 .
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3 Nefi 19:14–36
Shpëtimtari shfaqet dhe lutet për njerëzit që të pastrohen 
nëpërmjet besimit të tyre
Lexoni 3 Nefin 19:14–16 për të mësuar se çfarë ndodhi 

pasi dymbëdhjetë dishepujt u pagëzuan dhe u mbu-

shën me Frymën e Shenjtë.

Pasi dishepujt dhe turma qenë gjunjëzuar, Shpëtimtari 

i urdhëroi dymbëdhjetë dishepujt e Tij që të luteshin. 

Lexoni rrëfimin e lutjes së tyre te 3 Nefi 19:17–18, 

24–26, 30. Ky është i vetmi vend në shkrimin e shenj-

të të regjistruar ku njerëzit iu lutën drejtpërdrejt Jezu 

Krishtit. Në lutjet tona, ne i lutemi Perëndisë, Atit, në 

emrin e Birit të Tij, Jezu Krishtit. Nuk ka asnjë vend në 

shkrimin e shenjtë ku na mësohet që t’i lutemi Jezusit.

Plaku Brus R. Mek- Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, sugjeroi një arsye përse dishepujt mund t’i 

jenë lutur Jezusit në këtë rast të pashoq: “Jezusi i kishte 

mësuar tashmë t’i luteshin Atit në emrin e tij, gjë të 

cilën ata e bënë fillimisht [shih 3 Nefi 19:8–9]. . . . Por 

këtë herë ‘ata iu lutën Jezusit, duke e quajtur atë Zotin 

e tyre dhe Perëndinë e tyre’. [3 Nefi 19:18.] Jezusi ishte 

i pranishëm përpara tyre si simboli i Atit. Kur e shihnin 

Atë, ishte sikur të shihnin Atin; kur i luteshin Atij, ishte 

sikur t’i luteshin Atit. Ishte një situatë e veçantë dhe 

e pashoqe” (The Promised Messiah: The First Coming of 

Christ [1978], f. 560–561). Shpëtimtari vetë tha: “Ata 

më luten mua, sepse unë jam me ta” (3 Nefi 19:22).

 3. Ndërsa njerëzit ishin të gjunjëzuar, ata dëshmuan që 
Jezu Krishti bëri tri lutje të dallueshme për dishepujt e Tij 

dhe për ta. Kopjojeni tabelën vijuese në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta. Lexoni referencat e caktuara të shkrimit të 
shenjtë dhe plotësoni tabelën.

Fragmenti i 
shkrimit të 
shenjtë

Për çfarë u lut 
Shpëtimtari?

Si mund ta zbatoni 
atë që mësuat nga 
lutja e Shpëtimtarit, 
në jetën tuaj?

3 Nefi 
19:19–23

3 Nefi 
19:27–29

3 Nefi 
19:31–34

Lexoni 3 Nefin 19:24. Çfarë mendoni se do të thotë që 

“nuk përsëritnin shumë fjalë”? Lidhur me lutjet gjatë 

të cilave na jepen fjalët që të dimë për çfarë të lutemi, 

Plaku Brus R. Mek- Konki dha mësim: “Lutjet e përso-

sura janë ato që janë të frymëzuara, në të cilat Shpirti 

zbulon fjalët që duhet të përdoren” (Mormon Doctrine, 

bot. i 2- të [1966], f. 586).

Për t’ju ndihmuar t’i kuptoni më mirë disa prej parimeve 

që Shpëtimtari dha mësim në lutjet e Tij, rishikoni 3 Ne-

fin 19:28 dhe shenjoni fjalë ose fraza që na mësojnë këtë 

parim: Kur ushtrojmë besim te Jezu Krishti, ne mund 
të pastrohemi. Përsiatni mënyrat në të cilat dishepujt 

ushtruan besim gjatë përvojave të shënuara te 3 Nefi 19. 

Për shkak të besimit të tyre, dishepujt u mbushën me 

Frymën e Shenjtë (shih 3 Nefi 19:13) dhe marrja e Fry-

mës së Shenjtë është e nevojshme për t’u pastruar.

Lexoni thënien vijuese nga Presidenti 

Marion G. Romni, i Presidencës së Parë, 

dhe kontrolloni se çfarë do të thotë të 

pastrohesh: “ ‘Atëherë vjen pagëzimi i 

zjarrit dhe i Frymës së Shenjtë’. [2 Nefi 

31:13.] Ky pagëzim i zjarrit dhe i Frymës 

së Shenjtë për të cilin flet Nefi këtu, sjell ndryshimin e 

madh në zemrat e njerëzve të përmendur nga Alma 

[shih Alma 5:14]. I kthen ato nga natyra trupore në atë 

shpirtërore. Ai e pastron, e shëron dhe e dëlir shpirtin. 

. . . Besimi te Zoti Jezu Krisht, pendimi dhe pagëzimi 

me ujë janë së bashku hapa paraprakë dhe parakushte 

për të, por ai është përmbushja [qëllimi përfundimtar]. 

Ta marrësh atë, do të thotë të të pastrohen rrobat në 

gjakun shlyes të Jezu Krishtit” (Learning for the Eterniti-

es, përmb. George J. Romney [1977], f. 133).

 4. Përsiatni se çfarë do të thotë të pastrohesh dhe për-
gjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të 

shkrimeve të shenjta: Si na ndihmon të jemi të pastër dhe të dëli-
rë, ushtrimi i besimit te Jezu Krishti?

Jezusi bëri një lutje të madhërishme natën e sakrificës 

së Tij shlyese, e cila qe shumë e ngjashme me lutjet që 

bëri mes nefitëve ditën e dytë të vizitës së Tij me ta. 

Lexoni 3 Nefin 19:23, 29 dhe Gjonin 17:9, 11, 21–22. 

Shenjoni frazën “që ne të mund të jemi një”. Përsiatni 

se si janë një Jezu Krishti dhe Ati. Çfarë mësojmë nga 

këto vargje rreth mënyrës se si mund të bëhemi një me 

Jezu Krishtin?

Një nga parimet që na mësohet te këto 

vargje, është: Nëpërmjet besimit, ne 
mund të pastrohemi dhe bëhemi një 
me Jezu Krishtin, sikurse Ai është një 
me Atin. Lexoni thënien vijuese nga 

Plaku D. Tod Kristoferson, i Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve, në lidhje me mënyrën se si ne 

mund të jemi një me Atin dhe Birin: “Sigurisht ne 

vërtet nuk do të jemi një me Perëndinë dhe Krishtin 

derisa ta bëjmë vullnetin dhe interesin e Tyre dëshirën 

tonë më të madhe. Një nënshtrim i tillë nuk arrihet 

brenda një dite, por nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë, Zoti 

do të na mësojë nëse jemi të gatshëm derisa, me 
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kalimin e kohës, mund të thuhet me saktësi se Ai është 

në ne sikurse Ati është në Të. Ndonjëherë dridhem kur 

mendoj se çfarë mund të kërkohet, por unë e di se 

është vetëm në këtë bashkim të përsosur që mund të 

gjendet plotësia e gëzimit” (“That They May Be One In 

Us”, Ensign, nëntor 2002, f. 73).

Përmbylleni studimin e sotëm duke lexuar dhe përsia-

tur 3 Nefin 19:35–36.

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 3 Nefin 19 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 26: DITA 4

3 Nefi 20–22
Hyrje
Gjatë ditës së dytë të shërbesës së Tij mes nefitëve, Jezu 

Krishti administroi përsëri sakramentin mes njerëzve. 

Ai dëshmoi se, në ditët e mëvonshme, Ati do të për-

mbushte besëlidhjen e Tij për ta mbledhur Izraelin dhe 

për t’i bekuar të gjitha kombet e tokës. Ai gjithashtu 

shpjegoi se dalja në dritë e Librit të Mormonit në ditët 

e fundit do të ishte një shenjë që Ati kishte filluar ta 

përmbushte besëlidhjen e Tij.

3 Nefi 20:1–9
Shpëtimtari u administron përsëri sakramentin njerëzve
Në qoftë se jeni një i ri dhe mbani Priftërinë Aarone, 

përsiatni pyetjet vijuese: Çfarë do të thotë për ju të jeni 

në gjendje të ndihmoni në administrimin e sakramen-

tit? Si i tregoni Zotit se e kuptoni natyrën e shenjtë të 

kësaj ordinance?

Në qoftë se jeni një e re ose një i ri që ende nuk e ka 

priftërinë, përsiatni pyetjet vijuese: Si ndiheni kur 

shihni djem të rinj të denjë duke administruar sakra-

mentin? Çfarë bëni gjatë administrimit të sakramentit 

që tregon se ju e kuptoni natyrën e tij të shenjtë?

Siç është shënuar te 3 Nefi 20:3–5, në fillim të ditës së 

dytë të shërbesës së Tij mes nefitëve, Shpëtimtari sigu-

roi mrekullisht bukë dhe verë për të administruar për-

sëri sakramentin. Lexoni 3 Nefin 20:1 dhe përcaktoni 

se çfarë u kërkoi Ai njerëzve që të bënin pak përpara 

se ta përgatiste dhe ta shpërndante sakramentin. Si 

mendoni ju, në çfarë mënyre të luturit në zemrën tuaj 

mund ta ndikojë përvojën tuaj javore të marrjes së 

sakramentit?

Lexoni 3 Nefin 20:8. Vini re se nefitët përdorën verë në 

atë kohë, por praktika e tanishme e Kishës është që të 

përdoret ujë (shih DeB 27:2). Gjithashtu vini re se çfarë 

përfaqësojnë buka dhe uji. Kur e marrim rregullisht 

sakramentin, ne shfaqim gatishmërinë tonë për ta bërë 

Shlyerjen e Shpëtimtarit pjesë të jetëve tona.

Sipas3 Nefit 20:8, çfarë u premtoi Jezu Krishti atyre që 

e marrin sakramentin? Mendoni për madhësinë e co-

pës së bukës dhe të ujit në sakrament. Në qoftë se do 

të ishit i uritur dhe i etur fizikisht, a do ta shuante buka 

dhe uji i sakramentit urinë dhe etjen tuaj? Për ta kup-

tuar më mirë se si ne mund të mbushemi duke marrë 

sakramentin, lexoni 3 Nefin 20:9 dhe përfundoni këtë 

parim: Nëse e marrim me denjësi sakramentin, ne 
mund të mbushemi me - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Lexoni thënien vijuese nga Plaku Dallin H. Ouks, i 

Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dhe nënvizoni 

mënyrat sipas të cilave ai tha se mund të bekoheni kur 

mbusheni me Shpirtin:

“Le të bëhemi të denjë për premtimin e 

Shpëtimtarit tonë se duke marrë sakra-

mentin ne vërtet do të ‘je[mi] [të] ngopur’ 

(3 Nefi 20:8; shih edhe 3 Nefi 18:9), që do 

të thotë se vërtet do të jemi të ‘mbush[ur] 

me Shpirtin’ (3 Nefi 20:9). Ai Shpirt 

– Fryma e Shenjtë – është ngushëlluesi ynë, gjetësi i 

drejtimit tonë, komunikuesi ynë, interpretuesi ynë, 

dëshmitari ynë dhe pastruesi ynë – udhëheqja jonë e 

pagabueshme dhe shenjtëruesi për udhëtimin tonë 

gjatë vdekshmërisë drejt jetës së përjetshme.

. . . Nga veprimi i vogël në dukje i ripërtëritjes së 

ndërgjegjshme dhe nderuese të besëlidhjeve tona të 

pagëzimit, vjen një ripërtëritje e bekimeve të pagëzimit 

me anë të ujit dhe me anë të Shpirtit, që ne gjithmonë 

të mund ta kemi Shpirtin e Tij të jetë me ne. Në këtë 

mënyrë, ne të gjithë do të udhëzohemi dhe në këtë 

mënyrë ne të gjithë mund të pastrohemi” (“Always 

Have His Spirit”, Ensign, nëntor 1996, f. 61).

 1. Mendoni për një rast kur ndiet Frymën e Shenjtë ndër-
sa morët sakramentin. Lexoni lutjet e sakramentit te Mo-

roni 4:3 dhe 5:2. Në ç’mënyra ju ka ndihmuar marrja e 
sakramentit çdo javë që të jeni të mbushur me Frymën e Shenjtë? 
Shkruajini disa nga këto mënyra në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta.
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3 Nefi 20:10–46
Shpëtimtari u mëson nefitëve për besëlidhje që do të 
përmbusheshin në ditët e fundit
Mendoni për disa prej cilësive tuaja më të rëndë-

sishme. Në ç’lloj cilësish u përqendruat? A ishin ato 

karakteristika fizike, veçori të karakterit apo cilësi 

shpirtërore?

Lexoni thënien vijuese nga Plaku Dejvid A. Bednar, 

i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dhe shenjo-

ni mënyrën se si ai e përkufizoi atë se kush jemi: “Ju 

mund të kënaqeni me muzikë, sporte ose të prireni nga 

mekanika, dhe një ditë mund të punoni në tregti ose 

në një zanat, ose me artet. Sado të rëndësishme që të 

jenë veprimtari dhe punë të tilla, ato nuk përcaktojnë 

se cilët jemi. Para së gjithash, ne jemi qenie shpirtërore. 

Ne jemi bij [dhe bija të] Perëndisë dhe fara e Abraha-

mit” (“Becoming a Missionary”, Ensign ose Liahona, 

nëntor 2005, f. 47; [“Të Bëhesh Misionar”, Konferenca 

e Përgjithshme tetor 2005 (nr. i artikullit 00075 101), 

f. 66]).

Të jesh fara e Abrahamit do të thotë se jemi pasardhës 

të drejtpërdrejtë të Abrahamit ose që jemi bërë bijtë 

dhe bijat e tij përmes bindjes ndaj ligjeve dhe ordinan-

cave të ungjillit. Të gjithë marrin të njëjtat premtime 

dhe besëlidhje që Perëndia bëri me Abrahamin.

Siç është shënuar te 3 Nefi 20:11–13, Shpëtimtari u 

mësoi nefitëve rreth besëlidhjeve dhe premtimeve 

të bëra Abrahamit dhe pasardhësve të tij, që janë të 

shtëpisë së Izraelit. Ai dha mësim se Ati do ta për-
mbushë besëlidhjen e Tij për ta mbledhur shtëpinë 
e Izraelit në ditët e fundit. Lexoni 3 Nefin 20:13 dhe 

vini re se çfarë njohurie do të fitojë shtëpia e Izraelit si 

një pjesë thelbësore e kësaj mbledhjeje. Si mendoni ju, 

përse është thelbësore kjo njohuri?

Lexoni 3 Nefin 20:25–26 dhe përcaktoni se çfarë dha 

mësim Shpëtimtari rreth mënyrës se si pasardhësit e 

Lehit u bekuan për shkak të besëlidhjes që Ati bëri me 

Abrahamin. Shpëtimtari theksoi se Ati e dërgoi Atë të 

vizitonte nefitët dhe t’i shpëtonte ata nga mëkatet e tyre 

“sepse [ata ishin] fëmijët e besëlidhjes” (3 Nefi 20:26).

 2. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta rreth mënyrës se si jeni bekuar nga besëlidhja që 

bëtë me Atin në pagëzim. Për shkak se jeni pagëzuar dhe bërë 
anëtar i Kishës, ju jeni fara e Abrahamit dhe keni përgjegjësinë 
për të ndihmuar në përmbushjen e besëlidhjes që Perëndia bëri 
me Abrahamin.

Lexoni 3 Nefin 20:27 dhe shenjoni fraza që na më-

sojnë parimin vijues: Si fara e Abrahamit, ne kemi 
përgjegjësi nga besëlidhja që t’i bekojmë të gjithë 
njerëzit e tokës.

Ndërsa lexoni thënien vijuese nga Plaku 

Dejvid A. Bednar, kërkoni mënyrën se si 

ne – si fara e Abrahamit – do të bekojmë 

të gjithë njerëzit e tokës: “Ju dhe unë, 

sot dhe ngaherë, duhet që t’i bekojmë të 

gjithë njerëzit në të gjitha kombet e tokës. 

Ju dhe unë, sot dhe ngaherë, duhet të japim dëshmi 

për Jezu Krishtin dhe të shpallim mesazhin e Riven-

dosjes. Ju dhe unë, sot dhe ngaherë, duhet t’i ftojmë të 

gjithë që të marrin ordinancat e shpëtimit. Shpallja e 

ungjillit nuk është një detyrim priftëror me kohë të 

pjesshme. Nuk është thjesht një veprimtari me të cilën 

merremi për një kohë të kufizuar ose një detyrë që 

duhet ta kryejmë si anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit të 

Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Më saktë, puna 

misionare është një shpalosje e identitetit dhe e trashë-

gimisë sonë shpirtërore. Ne u parashuguruam në 

ekzistencën para lindjes dhe u lindëm në jetën e 

vdekshme që të përmbushim besëlidhjen dhe premti-

min që Perëndia i bëri Abrahamit. Jemi këtu mbi tokë, 

në këtë kohë, që të lartësojmë priftërinë e të predikoj-

më ungjillin. Kjo është cilët jemi dhe kjo është ajo 

përse jemi këtu – sot e ngaherë” (“Becoming a Missio-

nary”, f. 47; [“Të Bëhesh Misionar”, f. 66]).

 3. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Çfarë mund të bëni tani, si rini, për t’i bekuar njerëzit e tjerë 
në botë?
 b. Përse mendoni se është e rëndësishme për ju që ta kuptoni 
se jeni fara e Abrahamit?

3 Nefi 21–22
Jezu Krishti parathotë shenjën e mbledhjes së shtëpisë së 
Izraelit në ditët e fundit
Siç është shënuar te 3 Nefi 21–22, Shpëtimtari u mësoi 

nefitëve shumë gjëra për ditët e fundit – kohën kur 

ungjilli do të rivendosej në tokë dhe shenjtorët do të 

përgatiteshin për Ardhjen e Tij të Dytë.

 4. Për t’ju ndihmuar të zbuloni atë që dha mësim Shpë-
timtari rreth mbledhjes së ditëve të mëvonshme të Izrae-

lit, siç është shënuar te 3 Nefi 21–22, lexoni të gjitha shkrimet e 
shenjta në kolonën e majtë të tabelës vijuese. Pastaj zgjidhni t’u 
përgjigjeni në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta dy 
prej pyetjeve në kolonën e djathtë.
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Vargjet Pyetjet

Lexoni 3 Nefin 21:1–2, 7. Kur 
Libri i Mormonit të dalë në 
ditët e fundit, kjo do të jetë 
një shenjë se Ati ka filluar 
mbledhjen e shtëpisë së 
Izraelit.

 a. Kur e keni parë Librin e 
Mormonit ta çojë (ose 
mbledhë) dikë, përfshirë 
veten, te Jezu Krishti dhe 
besëlidhjet e ungjillit?

Lexoni 3 Nefin 21:9. Fraza 
“një vepër madhështore dhe 
e mrekullueshme” i referohet 
Rivendosjes së ungjillit të 
Jezu Krishtit.

 b. Si mendoni, çfarë është 
madhështore dhe e 
mrekullueshme rreth 
Rivendosjes së ungjillit të 
Jezu Krishtit?

Lexoni 3 Nefin 21:10–11 dhe 
përsiatni se si ky përshkrim 
përputhet me Profetin Jozef 
Smith.

 c. Përse është thelbësore 
të besohen fjalët e Zotit 
që u nxorën në dritë nga 
Profeti Jozef Smith?

Lexoni 3 Nefin 21:22. Nëse 
njerëzit pendohen dhe nuk 
i ngurtësojnë zemrat e tyre, 
ata do të numërohen mes 
shtëpisë së Izraelit.

 d. Përse mendoni se pendimi 
është i nevojshëm që një 
person të mblidhet me 
popullin e besëlidhjes së 
Perëndisë?

Lexoni 3 Nefin 22:7–10 
dhe kërkoni premtimet që 
Shpëtimtari i bëri popullit 
të Tij të besëlidhjes, të cilët 
kthehen tek Ai pasi i kanë 
harruar besëlidhjet që bënë 
me Të.

 e. Përse mendoni se është e 
rëndësishme të kup-
tohet se Zoti u tregon 
mirësi dhe mëshirë të 
përhershme atyre që janë 
larguar prej Tij?

Mendoni për dikë me të cilin mund të ndani dëshminë 

tuaj për Jezu Krishtin, Librin e Mormonit, Rivendosjen 

e ungjillit dhe misionin e Profetit Jozef Smith, që ta 

ndihmoni këtë person të marrë bekimet e ungjillit të 

rivendosur. Gjithashtu përsiatni mënyrën se si mund 

t’i nxitni të tjerët që të vijnë te Zoti, përfshirë ata të 

cilët kanë qenë më parë besnikë në ungjill, por nuk 

janë më. Nëse mendoni për ndonjë person të veçantë, 

vendosni një synim për të vepruar lidhur me nxitjet që 

keni marrë.

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 3 Nefin 20–22 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 27: DITA 1

3 Nefi 23
Hyrje
Pasi citoi fjalët e Isaias, Jezu Krishti i urdhëroi nefitët që 

t’i kërkonin fjalët e profetëve. Shpëtimtari gjithashtu i 

qortoi nefitët se nuk kishin qenë të zellshëm në mbajt-

jen e analeve të tyre.

3 Nefi 23:1–5
Jezu Krishti i urdhëron njerëzit t’i kërkojnë fjalët e 
profetëve
Përsiatni përvojat tuaja lidhur me studimin e shkrimeve 

të shenjta gjatë këtij viti të kaluar. Shkruani disa fjalë 

ose fraza të shkurtra që përshkruajnë bekimet që kanë 

ardhur në jetën tuaj si rrjedhim i studimit të shkrimeve 

të shenjta nga ana juaj.   

  

 

Ndërsa e këqyrni listën tuaj, merrni parasysh atë që 

mund t’ju mësojnë këto bekime rreth rëndësisë së 

studimit të shkrimeve të shenjta.

Pasi citoi disa prej mësimeve të Isaias (shih 3 Nefi 22), 

Shpëtimtari i urdhëroi njerëzit që t’i studiojnë me 
zell fjalët e Isaias dhe të profetëve. Lexoni 3 Nefin 

23:1–5 dhe përcaktoni arsyen përse Shpëtimtari tha se 

ne duhet t’i kërkojmë fjalët e Isaias dhe të profetëve. 

Merrni parasysh të shenjoni fjalë dhe fraza që do t’ju 

ndihmojnë të mbani mend atë që mësuat.

Një arsye pse jemi urdhëruar që t’i studiojmë fjalët 

e Isaias është për shkak se “ai foli mbi të gjitha këto 

gjëra në lidhje me popullin [e besëlidhjes së Zotit] i cili 

është nga shtëpia e Izraelit” (3 Nefi 23:2). Për shkak se 

keni bërë besëlidhje me Zotin, ju jeni pjesë e shtëpisë 

së Izraelit. Shkrimet e Isaias ju përkasin juve. Arsye 

tjetër përse duhet t’i studiojmë fjalët e Isaias është për 

shkak se ato do të përmbushen (shih 3 Nefi 23:3).

Vini re te 3 Nefi 23:1 se Jezu Krishti i urdhëroi veçanë-

risht nefitët që t’i “kërkoni[n] [fjalët e Isaias] me zell”.

 1. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Cili mendoni se është ndryshimi mes leximit të fjalëve të pro-
fetëve dhe kërkimit me zell të tyre?
 b. Cilat metoda të studimit të shkrimeve të shenjta mund t’ju 
ndihmojnë që t’i kërkoni në mënyrë më të efektshme dhe dome-
thënëse fjalët e Isaias dhe të profetëve? (Ju mund të dëshironi të 
rishikoni mësimin e Njësisë 1: Dita 1, “Studimi i Shkrimeve të 
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Shenjta”, për të kujtuar disa ndihma të rëndësishme për studi-
min e shkrimeve të shenjta.)

Plaku Merrill J. Beitmen, anëtar nderi i Të Shtatëdhje-

tëve, vërejti disa bekime që vijnë në jetën tonë kur i 

kërkojmë fjalët e profetëve: “Ka bekime të caktuara 

që fitohen kur dikush i kërkon shkrimet e shenjta. 

Ndërkohë që një njeri studion fjalët e Zotit dhe u 

bindet atyre, ai ose ajo afrohet më pranë Shpëtimtarit 

dhe fiton një dëshirë më të madhe për të jetuar një jetë 

të drejtë. Fuqia për t’i bërë ballë tundimit rritet dhe 

dobësitë shpirtërore kapërcehen. Plagët shpirtërore 

shërohen” (“Coming unto Christ by Searching the 

Scriptures”, Ensign, nëntor 1992, f. 28).

Lexoni 3 Nefin 23:5 dhe kërkoni premtimin që Shpë-

timtari i dha gjithsecilit prej nesh nëse i studiojmë dhe 

veprojmë sipas ftesave në shkrimin e shenjtë.

 2. Përfytyroni sikur keni një shok ose anëtar të familjes 
që po mundohet t’i studiojë shkrimet e shenjta rregullisht. 

Duke përdorur atë që mësuat te 3 Nefi 23:1–5, shkruani atë që 
mund të thoni për ta nxitur këtë person t’i studiojë fjalët e profe-
tëve me zell dhe të ketë një përvojë kuptimplote në lidhje me 
shkrimet e shenjta.

3 Nefi 23:6–14
Jezu Krishti i qorton dishepujt e Tij që nuk arritën të 
shënojnë ngjarje të rëndësishme
Lexoni thënien vijuese nga Presidenti Spenser W. 

Kimball:

“Vetë Zoti Jezu Krisht u theksoi nefitëve 

dhe lamanitëve rëndësinë e madhe të 

mbajtjes së analeve [shih 3 Nefi 23:6–

13]. . . .

Jam i gëzuar që nuk isha unë ai që u 

qortua, edhe pse butësisht e me mirësi, se 

nuk kishte përmbushur detyrimin për t’i përditësuar 

analet e mia. . . .

. . . Kujtoni, Shpëtimtari i qortoi ata që harruan të 

shënonin ngjarje të rëndësishme” (“The Angels May 

Quote from It”, New Era, shkurt 2003, f. 32, 34–35).

Pjesa e mbetur e 3 Nefit 23 përmban rrëfimin e 

përshkruar nga Presidenti Kimball, kur Shpëtimtari i 

qortoi nefitët që nuk kishin përfshirë ngjarje të rëndë-

sishme në analet e tyre. Lexoni 3 Nefin 23:6–11 dhe 

përcaktoni se çfarë kishin harruar të shënonin nefi-

tët. Përse mendoni se qe e rëndësishme që nefitët ta 

shënonin përmbushjen e kësaj profecie të dhënë nga 

Samuel Lamaniti? Si na ndihmon në kohën tonë të 

pasurit e këtij anali në Librin e Mormonit?

 3. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Përse mund të jetë e rëndësishme 

për ju që t’i shkruani ngjarjet dhe nxitjet shpirtërore që ndodhin 
në jetën tuaj?

Në qoftë se ka pasur një ngjarje shpirtërore kohët e 

fundit në jetën tuaj që keni harruar ta shënoni, merrni 

parasysh ta shkruani tani në ditarin tuaj vetjak. Një 

fletore ose bllok i thjeshtë shënimesh është i mjaftu-

eshëm për të mbajtur një ditar vetjak. Lexoni 3 Nefin 

23:12–14 dhe kërkoni se çfarë bëri Shpëtimtari pasi 

nefitët iu bindën urdhërimit për ta shkruar përmbush-

jen e profecisë së Samuel Lamanitit.

Shpëtimtari “shpjegoi të gjitha . . . shkrimet e shenjta”, 

që do të thotë se Ai sqaroi kuptimin e shkrimeve të 

shenjta.

Lexoni 3 Nefin 24:1 dhe vini re ngjashmëritë mes 

pjesës së parë të këtij vargu dhe asaj që ndodhi te 

3 Nefi 23:12–14. Vini re se, pasi nefitët shënuan atë që 

Jezu Krishti u mësoi, Ai u dha më shumë njohuri dhe 

zbulesë duke iu shpjeguar të gjitha gjërat.

Bazuar te ajo që keni mësuar nga 3 Nefi 23:6–14, plotë-

soni parimin vijues: Kur i shkruaj nxitjet dhe ngjar-
jet e shenjta, unë ftoj   

 .

Midis mundësive të tjera, ju mund ta keni plotësuar 

parimin e mësipërm në këtë mënyrë: Kur i shkruaj 

nxitjet dhe ngjarjet e shenjta, unë ftoj Zotin që të më 

japë më shumë zbulesë.

Për ta kuptuar më plotësisht të vërtetën që keni mësu-

ar, lexoni dy thëniet vijuese nga Plaku Riçard G. Skot, i 

Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve:

“Njohuria e mbajtur shënim me kujdes 

është njohuri e gjendur në kohë nevoje. 

Informacioni i ndjeshëm shpirtëror duhet 

të mbahet në një vend të shenjtë që i 

komunikon Zotit se sa e vlerësoni atë. Kjo 

praktikë rrit gjasat që ju të merrni më 

tepër dritë [njohurie]” (“Acquiring Spiritual Knowled-

ge”, Ensign, nëntor 1993, f. 88).

“Shënoni në një vend të sigurt gjërat e rëndësishme që 

mësoni nga Shpirti. Do të zbuloni se, ndërsa shkruani 

përshtypje të çmueshme, shpesh do të vijnë të tjera. 

Gjithashtu, njohuria që fitoni do të jetë e gjendur gjatë 

gjithë jetës suaj” (“To Acquire Knowledge and the 

Strength to Use It Wisely”, Ensign, qershor 2002, f. 32).

 4. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Përse mendoni se të shkruarit e zbulesave që kemi marrë nga 
Zoti, mund të na ndihmojë të marrim më shumë zbulesa.
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 b. Si na ndihmon të ndiejmë mirënjohje për bekimet tona dhe t’i 
shprehim mirënjohjen tonë Zotit kur kalojmë kohë duke shkruar 
për ndikimin e Tij në jetët tona?

Ju mund të jeni i shqetësuar se nuk keni pasur përvoja 

të veçanta apo të shenjta, që do të ishin mjaft të vlef-

shme sa të mbahen shënim. Plaku Xhon H. Groberg, 

anëtar nderi i Të Shtatëdhjetëve, foli për këtë shqetë-

sim: “Disa njerëz thonë: ‘Nuk kam ndonjë gjë për të 

shënuar. Asgjë shpirtërore nuk më ndodh mua.’ Unë 

them: ‘Filloni të shënoni dhe gjërat shpirtërore do të 

ndodhin. Ato janë aty gjithë kohën, por ne bëhemi më 

të ndjeshëm ndaj tyre kur shkruajmë’” (“Writing Your 

Personal and Family History”, Ensign, maj 1980, f. 48).

Ju mund të filloni ta zbatoni atë që keni mësuar rreth 

mbajtjes shënim të përvojave shpirtërore, duke mbaj-

tur me vete një copë letër, bllok shënimesh ose ditar 

për javën e ardhshme. Mbani shënim çfarëdo nxitjesh, 

përshtypjesh, përvojash ose ndjenjash që keni gjatë 

gjithë javës. Gjithashtu mbani shënim përshtypjet që 

merrni për të vepruar në lidhje me ato nxitje që merrni. 

Pasi të ndiqni ecurinë e atyre veprimeve, shkruani për 

përvojën tuaj.

Tregojini dikujt (një pjesëtari të familjes, shoku ose 

udhëheqësi të Kishës) për planin tuaj për të mbajtur 

një anal të përvojave tuaja shpirtërore. Merrni para-

sysh ta ftoni këtë person të bashkohet me ju në këtë 

përpjekje duke shënuar disa prej përvojave vetjake 

shpirtërore të tij apo të saj. Duke ftuar një person tjetër 

që ta bëjë këtë projekt me ju, ju mund ta nxitni përpa-

rimin tuaj dhe t’ia raportoni atë njëri- tjetrit. Sidoqoftë, 

duhet të mbani mend se nuk është e nevojshme – dhe 

mund të jetë e papërshtatshme – t’i ndani përvojat 

tuaja të shenjta me dikë tjetër.

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 3 Nefin 23 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 27: DITA 2

3 Nefi 24–26
Hyrje
Te 3 Nefi 24–25, Jezu Krishti përmbushi urdhërimin e 

Atit Qiellor për t’u dhënë njerëzve disa prej profecive 

të Malakias. Malakia kishte shpallur se shtëpia e Izrae-

lit duhej të pendohej dhe të kthehej te Zoti në përga-

titje për ardhjen e Shpëtimtarit. Siç është shënuar te 

3 Nefi 26:3, Jezu Krishti u shpjegoi njerëzve “të gjitha 

gjërat, madje që nga fillimi dhe deri në kohën që ai do 

të vijë në lavdinë e tij”. Mormoni na mësoi se ata që e 

besojnë Librin e Mormonit, do të kenë madje gjëra më 

të mëdha që do t’iu tregohen atyre (shih 3 Nefi 26:9).

3 Nefi 24:1–6
Jezu Krishti citon fjalët e dhëna Malakias në lidhje me 
Ardhjen e Dytë
Ndërsa u tregoi nefitëve disa prej profecive të Malaki-

as, Jezu Krishti iu referua shëmbëlltyrave të zjarrit dhe 

sodës. Përfytyroni një zjarr flakërues dhe një sasi sode. 

Mendoni se çfarë mund të kenë të përbashkët këto dy 

objekte si agjentë dëlirësues dhe pastrues.

Lexoni 3 Nefin 24:2–3. Te 3 Nefi 24:2, Jezu Krishti 

krahasohet me zjarrin e një rafinuesi dhe me sodën e 

larësve për shkak të asaj që do të bëjë në Ardhjen e Tij 

të Dytë. Te 3 Nefi 24:3, Ai krahasohet me një pastrues 

argjendi, i cili pastron argjendin. Për t’i kuptuar këto 

vargje, është e dobishme të dini se procesi i pastrimit 

të argjendit kërkon që pastruesi i argjendit të mbajë 

një copë argjend mbi pjesën më të nxehtë të zjarrit për 

të djegur papastërtitë. Pastruesi duhet ta shikojë me 
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premtim në shkrimet tuaja të shenjta për t’ju ndihmuar 

të kujtoni se, nëse kthehemi te Zoti, Ai do të kthe-
het te ne.

Lexoni 3 Nefin 24:8–10 dhe kërkoni një mënyrë si Zoti 

tregoi se bijtë e Jakobit mund të ktheheshin tek Ai dhe 

kështu të përgatiteshin për Ardhjen e Dytë. Ju mund të 

dëshironi ta përfshini pagimin e të dhjetave dhe oferta-

ve te lista nën titullin e detyrës 1 të ditarit.

Lexoni thënien vijuese nga Presidenti Gordon B. Hinkli 

rreth pagimit të së dhjetës: “Ne mund ta paguajmë të 

dhjetën tonë. Kjo nuk është dhe aq një çështje parash, 

se sa është një çështje besimi” (“Let Us Move This 

Work Forward”, Ensign, nëntor 1985, f. 85).

Përsiatni për një çast se si gatishmëria jonë për t’i 

dhënë të dhjetat dhe ofertat Zotit është një tregues 

i besimit tonë tek Ai. Lexoni 3 Nefin 24:10–12 dhe 

përqendrohuni te bekimet për ata që paguajnë një të 

dhjetë të plotë dhe të ndershme.

 2. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Çfarë bekimesh keni marrë nga bindja ndaj ligjit të së dhjetës?
 b. Në ç’mënyrë mendoni se mbajtja e urdhërimeve për të pagu-
ar të dhjetat dhe ofertat tuaja ju ka ndihmuar të përgatiteni 
shpirtërisht për Ardhjen e Dytë?

Disa njerëz në Izraelin e lashtë murmuritën se mbajtja 

e urdhërimeve të Zotit nuk u kishte sjellë asnjë të mirë. 

Ata ndienin se përpjekjet e tyre kishin qenë të kota ose 

të pakuptimta (shih 3 Nefi 24:14). Nga ana tjetër, ata ar-

gumentuan se kryelartët dhe të ligjtë ishin “të lumtur”, 

“të lartësuar” dhe “të shpëtuar” (3 Nefi 24:15). Me fjalë 

të tjera, këta njerëz pretendonin se të ligjtë ishin shumë 

më mirë se të drejtët. Zoti iu përgjigj këtyre ankesave 

duke thënë se ata që kanë frikë nga Zoti dhe mendojnë 

kujdes argjendin, pasi nëse argjendi qoftë edhe për një 

çast lihet tepër gjatë në flakë, ai do të shkatërrohet. Një 

larës është një person që i pastron rrobat ose i zbardh 

ato duke përdorur sodë [larëse]. “Bijtë e Levit” ishin 

ata që mbanin priftërinë në Izraelin e lashtë; kjo frazë 

mund të gjejë zbatim për të gjithë njerëzit e Zotit sot.

Përsiatni se çfarë sugjeron kjo shëmbëlltyrë se do të 

ndodhë në Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit. Në shkri-

met tuaja të shenjta, pranë 3 Nefit 24:2–3, ju mund të 

dëshironi të shkruani: Në Ardhjen e Tij të Dytë, Jezu 
Krishti do t’i pastrojë njerëzit e Tij.

Lexoni 3 Nefin 24:5–6 dhe përcaktoni se kush do të 

konsumohet, ose shkatërrohet, dhe kush jo në Ardhjen 

e Dytë të Shpëtimtarit. (Vini re se në këtë fragment 

“bijtë e Jakobit” janë populli i besëlidhjes së Zotit në 

shtëpinë e Izraelit.) Këto vargje na mësojnë parimin: 

Jezu Krishti do t’i gjykojë të ligjtë në Ardhjen e Tij 
të Dytë.

 1. Shkruani titullin vijues në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta: Çfarë duhet të bëj që të përgatitem 

për Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit. Ndërsa vazhdoni të studioni 
3 Nefin 24–26, renditni nën këtë titull ato që mësoni e që do t’ju 
ndihmojnë të përgatiteni për Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit.

3 Nefi 24:7–18
Malakia i mëson shtëpisë së Izraelit mënyrën se si të 
kthehet te Zoti
Përfytyroni sikur një shok i ngushtë ose pjesëtar i 

familjes nuk duket se shqetësohet rreth mënyrës se 

si veprimet e një individi mund të ndikojnë tek ai në 

Gjykim, Ardhjen e Dytë ose në përjetësi. Mendoni për 

atë që mund të thoni për t’u përpjekur që ta ndihmoni 

këtë person. Lexoni 3 Nefin 24:7 dhe përcaktoni atë 

që Zoti u tha bijve të Jakobit, të cilët kishin filluar të 

largoheshin prej Tij. Si mendoni ju, çfarë do të thotë që 

njerëzit ishin “larguar” nga ordinancat e Zotit?

Në Kishë, një ordinancë është një akt i shenjtë, zyrtar i 

kryer me anë të autoritetit të priftërisë. Disa ordinanca 

janë thelbësore për ekzaltimin tonë. Këto ordinanca 

quhen “ordinanca shpëtuese”. Ato përfshijnë pagë-

zimin, konfirmimin, shugurimin në Priftërinë Mel-

kizedeke (për burrat), indaumentin në tempull dhe 

vulosjen në tempull. Me secilën nga këto ordinanca, 

ne hyjmë në besëlidhje solemne me Zotin. Ju mund të 

dëshironi t’i renditni ordinancat shpëtuese nën titullin 

te detyra nr. 1 e ditarit. Mendoni se si këto ordinanca 

na ndihmojnë të përgatitemi për Ardhjen e Dytë.

Pavarësisht se njerëzit e Zotit ishin larguar nga ordi-

nancat dhe besëlidhjet e ungjillit, vini re premtimin te 

3 Nefi 24:7, të cilin Zoti ua dha atyre nëse do të kthe-

heshin tek Ai. Ju mund të dëshironi ta shenjoni këtë 
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për emrin e Tij dhe mblidhen së bashku shpesh për të 

folur me njëri- tjetrin, do t’i gjenin emrat e tyre në “një 

libër kujtimi” (3 Nefi 24:16). Ata do të ishin personat që 

ishin të përgatitur për ardhjen e Zotit dhe do të faleshin 

si vetë “xhevahiret” e Tij (shih 3 Nefi 24:16–17). Zoti i 

nxiti ata të cilët ankoheshin, që të prisnin dhe të shiko-

nin rezultatin përfundimtar, kur ata atëherë do të mund 

“të kthehe[shin] dhe do të dalloni[n] mes të drejtit dhe 

të ligut” (3 Nefi 24:18). Ata do të shohin se në fund të 

drejtët janë mjaft më mirë.

3 Nefi 25
Jezu Krishti citon profecinë e Malakias se Elija do të 
kthehej përpara Ardhjes së Dytë
Lexoni 3 Nefin 25:1–3 dhe kërkoni arsyen përse Ardhja 

e Dytë do të jetë një bekim për ata që janë besnikë 

ndaj Jezu Krishtit. Fjala rrënjë te vargu 1 u referohet pa-

raardhësve dhe degë u referohet pasardhësve. Kështu, 

në jetën që vjen, të ligjtë nuk do të gëzojnë bekimet 

e të qenit të vulosur as me paraardhësit e tyre, as me 

pasardhësit e tyre. Viçat që “rriten . . . [në] stall[ë]” janë 

simbol i fëmijëve për të cilët ka mbrojtje, përkujdesje 

dhe kanë të gjitha gjërat e nevojshme për t’u rritur.

Shpëtimtari u tregoi nefitëve atë që Malakia shkroi 

rreth një ngjarjeje që do të ndodhte përpara Ardhjes 

së Dytë dhe që do të përfshinte profetin e Dhiatës së 

Vjetër, Elijan. Lexoni 3 Nefin 25:5–6 dhe kërkoni për 

atë që Malakia na mësoi se do të bënte Elija për ta 

ndihmuar botën të përgatitej për ardhjen e Zotit.

Kthimi i Elijas në tokë ishte pjesë thelbësore e Riven-

dosjes së ungjillit. Më 3 prill 1836, Elija iu shfaq Jozef 

Smithit dhe Oliver Kaudrit në Tempullin e Kirtlandit të 

sapopërkushtuar (shih DeB 110). Ai u dha atyre fuqinë 

vulosëse të priftërisë, duke bërë të mundur që familjet 

të vulosen përgjatë brezave. Si mendoni ju, çfarë do të 

thotë thënia se “ai do të kthejë zemrat e etërve te bijtë 

dhe zemrat e bijve tek etërit e tyre” (3 Nefi 25:6)?   

 

Këto vargje na mësojnë se, kur zemrat tona kthehen 
tek etërit tanë, ne ndihmojmë për ta përgatitur 
tokën për Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit.

 3. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta një përvojë që keni pasur ju ose familja juaj, që ju 

ka ndihmuar ta ktheni zemrën tuaj te paraardhësit tuaj. Kjo 
mund të përfshijë vulosjen në tempullin e shenjtë, kërkimin për 
historinë tuaj familjare ose marrjen pjesë në pagëzimin për të 
vdekurit. Në qoftë se nuk ju vjen në mendje një përvojë, shkruani 
një paragraf të shkurtër rreth dëshirës suaj për të marrë pjesë në 
këtë punë. (Nën detyrën 1 të ditarit, ju mund të dëshironi të 
shkruani: marrja e ordinancave të tempullit për veten dhe famil-
jen tuaj, frekuentimi i tempullit dhe mbledhja e të dhënave të 
historisë familjare.)

3 Nefi 26
Çfarë duhet bërë për të marrë gjërat më të mëdha që 
zbuloi Jezu Krishti
Ne mësojmë nga 3 Nefi 26:3 se Shpëtimtari u mësoi 

nefitëve “të gjitha gjërat që do të ndodhin mbi faqen e 

dheut”. Lexoni 3 Nefin 26:6–8 duke kërkuar se sa nga 

predikimi i Shpëtimtarit u shënua në Librin e Mormo-

nit. Studioni 3 Nefin 26:9–11 për të zbuluar se përse 

Mormoni nuk përfshiu çdo gjë.

Zoti e udhëzoi Mormonin që të përfshinte vetëm një 

pjesë të vogël të atyre mësimeve në mënyrë që të pro-

vonte besimin tonë. Nga 3 Nefi 26:1–21 ne mësojmë 

se, kur e besojmë atë që Perëndia ka zbuluar, ne e 
përgatitim veten tonë për të marrë zbulesë më të 
madhe. Si mendoni ju, përse të besuarit e të vërtetave 

që tashmë kemi marrë, është thelbësor përpara se të 

marrim të vërteta të tjera? (Shih Alma 12:9–11.) Si mund 

të tregojmë se ne e besojmë atë që ka zbuluar Zoti?

 4. Për të zbatuar parimin me germa të theksuara më si-
për, përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 

të shkrimeve të shenjta: Çfarë po bëni në jetën tuaj për të shfa-
qur besimin tuaj në Librin e Mormonit?

Siç është shënuar te pjesa tjetër e 3 Nefit 26, Mormoni 

përmblodhi shërbesën e Shpëtimtarit dhe ndikimet e 

saj te nefitët. Lexoni 3 Nefin 26:13–21 dhe merrni pa-

rasysh të shenjoni se si njerëzit i vënë në veprim fjalët 

e Jezu Krishtit.

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 3 Nefin 24–26 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 27: DITA 3

3 Nefi 27
Hyrje
Në fillim të shërbesës së tyre, pas ditës së dytë të 

shfaqjes së Shpëtimtarit të ringjallur mes tyre, dymbë-

dhjetë dishepujt nefitë u bashkuan në lutje të thellë 

dhe agjërim. Jezu Krishti iu shfaq sërish atyre dhe iu 

përgjigj pyetjes së tyre se cili duhej të ishte emri i Ki-

shës. Shpëtimtari u mësoi atyre se Shlyerja është thelbi 

i ungjillit të Tij dhe se nëpërmjet Shlyerjes ne mund 
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rëndësishme për mua, sepse . . . Pastaj shkruani një paragraf të 
shkurtër duke përshkruar mendimet tuaja për frazën. Përpiquni të 
përfshini sa më shumë arsye të mundeni nga ajo që keni mësuar 
ndërsa studiuat 3 Nefin 27:1–12.

3 Nefi 27:13–22
Jezu Krishti përkufizon ungjillin e Tij dhe na mëson se çfarë 
duhet të bëjmë për të qëndruar të pafajshëm përpara Tij
Mendoni një rast kur u kapët duke bërë diçka që e di-

nit se ishte e gabuar. Kujtoni se si u ndiet kur e vërteta 

për atë që kishit bërë, u bë e ditur. Përsiatni pyetjet vi-

juese: Si do të ndiheshit po të qëndronit përpara Zotit 

për t’u gjykuar nëse do të kishit ende disa veprime të 

gabuara për të cilat nuk ishit penduar? Si do të ndihe-

shit po të qëndronit përpara Zotit për t’u gjykuar nëse 

nuk do të kishit asnjë mënyrë që të pendoheshit për 

çfarëdo mëkati që bëtë gjatë jetës suaj?

Pasi u mësoi nefitëve se Kisha e Tij duhet të ndërtohet 

mbi ungjillin e Tij, Shpëtimtari vazhdoi t’u mësonte 

se çfarë është ungjilli i Tij. Fjala ungjill në kuptimin e 

plotë të fjalës do të thotë “lajme të mira” ose “lajme të 

gëzuara”. Nëpërmjet ungjillit ka ende lajme të mira për 

të gjithë ne nëse mëkatojmë.

 2. Lexoni 3 Nefin 27:13–16, 19 dhe kërkoni elemente të 
ungjillit që janë lajme të mira për të gjithë ne. Themeli i 

ungjillit të Jezu Krishtit është se Ai bëri vullnetin e Atit të 
Tij në kryerjen e Shlyerjes. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
 a. Shpëtimtari u dëshmoi dishepujve të Tij se Ai erdhi në botë 
për të bërë vullnetin e Atit të Tij. Sipas 3 Nefit 27:14, cili qe vull-
neti i Atit Qiellor lidhur me Birin e Tij të Shenjtë?
 b. Ngaqë Shpëtimtari e përmbushi vullnetin e Atit të Tij, çfarë 
është e mundësuar për të gjithë njerëzimin? (shih veçanërisht 
3 Nefin 27:19).

 3. Për t’ju ndihmuar të vlerësoni madhështinë e këtyre 
lajmeve të mira, lexoni një ose më shumë prej fragmente-

ve vijuese të shkrimit të shenjtë dhe shkruani një shpjegim të 
shkurtër në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta se 
përse Shlyerja e Jezu Krishtit përbën lajme kaq të mira: 2 Nefi 
9:8–10; Alma 34:14–16; Helamani 14:15–18.
Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, dëshmoi se përse ungjilli përbën lajmet 

e mira për të gjithë njerëzit: “ ‘Lajmi i mirë’ ishte se 

vdekjes dhe ferrit mund t’i shpëtohej, se gabimet dhe 

mëkatet mund të kapërceheshin, se kishte shpresë, se 

kishte ndihmë, se e pazgjidhshmja ishte zgjidhur, se 

armiku ishte mposhtur. Lajmi i mirë ishte se varri i çdo 

njeriu një ditë mund të ishte i zbrazët, se fryma e çdo 

njeriu mund të ishte e pastër përsëri, se çdo fëmijë i Pe-

rëndisë mund të kthehej përsëri tek Ati që u dha atyre 

jetë” (“Missionary Work and the Atonement”, Ensign, 

mars 2001, f. 8, 10).

të qëndrojmë pa njollë përpara Tij kur pendohemi, 

 pagëzohemi dhe durojmë deri në fund. Përveç kësaj, 

ai i urdhëroi dishepujt e Tij që të ishin si Ai.

3 Nefi 27:1–12
Zoti i mëson dymbëdhjetë dishepujt që Kisha e Tij duhet të 
mbajë emrin e Tij
Përfytyroni sikur dëshironit të fillonit një klub ose 

skuadër të re sportive. Vendosni se çfarë lloj klubi ose 

skuadre do të krijonit dhe pastaj zgjidhni një emër për 

organizatën tuaj. Shkruani si emrin edhe llojin e orga-

nizatës që zgjodhët:   

  

 

Mendoni për disa organizata, për të cilat keni dijeni, 

dhe për kuptimin që kanë emrat e tyre lidhur me qëlli-

min e tyre dhe njerëzit që u përkasin atyre.

Dymbëdhjetë dishepujt nefitë vazhduan t’i mësonin 

dhe pagëzonin njerëzit. Në një rast ata ishin bashkuar 

në agjërim dhe lutje kur Shpëtimtari i vizitoi përsëri 

(shih 3 Nefi 27:1–2). Lexoni 3 Nefin 27:3–7 duke kër-

kuar pyetjen që bënë dishepujt dhe përgjigjen e Shpë-

timtarit. Ju mund të dëshironi t’i shenjoni arsyet që dha 

Jezu Krishti se përse e quajti Kishën me emrin e Tij.

Shqyrtoni 3 Nefin 27:8–10 dhe shenjoni ato që Shpë-

timtari dha mësim se ishin tregues të Kishës së Tij të 

vërtetë. Përfundojeni frazën vijuese në manualin tuaj për 

të treguar disa karakteristika kyçe të Kishës së vërtetë:

Kisha e vërtetë e Jezu Krishtit është   

  

 .

Mendoni për arsyen përse është e rëndësishme që 

Kisha e vërtetë e Jezu Krishtit, jo vetëm që mban emrin 

e Tij por gjithashtu është e ndërtuar në ungjillin e Tij 

(shih 3 Nefi 27:8–10). Shpëtimtari u premtoi nefitëve 

se, nëse Kisha është e ndërtuar mbi ungjillin e Tij, 

atëherë Ati Qiellor do të tregojë veprat e Tij në të (shih 

3 Nefi 27:10). Përsiatni se si ju personalisht e keni parë 

Atin Qiellor t’i shfaqë veprat e Tij në Kishë.

 1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani: Të qenit anëtar i Kishës së Jezu Krishtit është e 
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A keni dëgjuar ndonjëherë dikë të thotë se ne duhet ta 

“jetojmë ungjillin”? Kur dikush na fton ta “jetojmë 

ungjillin”, ata zakonisht janë duke na ftuar të jetojmë 

parimet dhe të marrim ordinancat që ftojnë fuqinë e 

Shlyerjes së Jezu Krishtit në jetën tonë, në mënyrë që 

të mund të shpëtohemi. Shqyrtoni 3 Nefin 27:20–21 

duke kërkuar për atë që duhet të bëjmë që të marrim 

të gjitha bekimet e Shlyerjes dhe të përgatitemi për 

gjykim.

 4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani Nëse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , atëherë 

ne vërtet do të jemi në gjendje të qëndrojmë pa njollë për-
para Jezu Krishtit . Plotësojeni këtë frazë duke shkruar një pa-
rim të ungjillit nga 3 Nefi 27:20–21 të cilin duhet ta zbatojmë në 
mënyrë që të qëndrojmë pa njollë përpara Zotit. (Ju mund të gje-
ni disa parime për pjesën “nëse” të thënies së këtij parimi.) Pas-
taj përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta: Çfarë mund të bëj në jetën time pikërisht 
tani që ta “jetoj ungjillin” më plotësisht, në mënyrë që të mund 
të përjetoj fuqinë e Shlyerjes dhe të qëndroj pa njollë përpara Pe-
rëndisë ditën e fundit?

Përsiatni se si do të jetë atë ditë kur do të qëndroni 

përpara Jezu Krishtit duke e ditur se jeni pastruar në-

përmjet Shlyerjes së Tij përmes bindjes ndaj parimeve, 

urdhërimeve dhe ordinancave të ungjillit të Tij.

3 Nefi 27:23–33
Jezu Krishti i udhëzon dishepujt e Tij për t’u bërë sikurse 
është Ai
Siç është shënuar në fund të 3 Nefit 27, Jezu Krishti 

u dha udhëzime dymbëdhjetë dishepujve të Tij dhe i 

mësoi rreth roleve të tyre si udhëheqës dhe gjykatës 

të njerëzve të tyre. Lexoni 3 Nefin 27:27 dhe kërkoni 

urdhërimin që Ai u dha dishepujve për t’i ndihmuar që 

t’i përmbushnin rolet e tyre me drejtësi. Ndaluni një 

çast dhe mendoni rreth pyetjes vijuese:

• Përse do të ishte e rëndësishme për ata që gjykojnë 

të tjerët, që të jenë si Shpëtimtari?

• Duke iu referuar përsëri 3 Nefit 27:21, çfarë i urdhë-

roi Shpëtimtari dishepujt që të bënin?

• Cila është marrëdhënia midis bërjes së veprave të 

Shpëtimtarit dhe të bëhesh si Ai?

Rilexoni 3 Nefin 27:21, 27 dhe shenjoni në shkrimet 

tuaja të shenjta fjalë dhe fraza që tregojnë se Zoti pret 
nga dishepujt e Tij që të imitojnë veprat e Tij dhe 
të bëhen siç është Ai.

 5. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta për t’ju ndihmuar të zbatoni mësi-

met e Shpëtimtarit që të bëheni më shumë si Ai:
 a. Çfarë mundësish pata dje për të qenë si Shpëtimtari?
 b. Si mund të jem më shumë si Shpëtimtari sot?
 c. Cilat vepra të Shpëtimtarit mund të bëj nesër në shkollë ose 
në shtëpi?

Presidenti Ezra Taft Benson dha mësim se 

ata që përpiqen të bëhen si Jezu Krishti, 

arrijnë madhështi të vërtetë: “Ai njeri 

është më i madhërishmi dhe më i bekuari 

e plot gëzim, jeta e të cilit i afrohet më 

afër se gjithçka modelit të Krishtit. Kjo 

s’ka të bëjë aspak me pasurinë, pushtetin ose prestigjin 

tokësor. E vetmja provë e vërtetë e madhështisë, 

bekueshmërisë, gëzueshmërisë është se sa një jetë 

mund t’i afrohet të qenit si Mësuesi, Jezu Krishti. Ai 

është udha e drejtë, e vërteta e plotë dhe jeta e begat-

shme” (“Jesus Christ—Gifts and Expectations”, Ensign, 

dhjetor 1988, f. 2).

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 3 Nefin 27 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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Shkruani shkurtimisht se cilën prej dëshirave tuaja të 

drejta do të ndanit me Të.  

Lexoni 3 Nefin 28:1–3 dhe kërkoni se si u përgjigjën 

nëntë prej dishepujve nefitë kur Zoti i pyeti: “Çfarë 

dëshironi nga unë?” Vini re se si u ndje Shpëtimtari 

rreth dëshirës së tyre.

Lexoni 3 Nefin 28:4–7 dhe kërkoni se çfarë dëshiruan 

tre dishepujt e tjerë nga Shpëtimtari. Vini re se si u ndje 

Shpëtimtari rreth dëshirës së këtyre tre dishepujve. 

Përsiatni se përse mendoni që Zoti tha se ata ishin “më 

të bekuar” për shkak të dëshirës së tyre.

Lexoni 3 Nefin 28:8–10 për të parë se si Shpëtimtari 

i përshkroi bekimet që do të merrnin tre nefitët për 

shkak të dëshirave të tyre për të punuar mes njerëzve 

të vdekshëm. Merrni parasysh ta shkruani të vërtetën 

vijuese në anë të faqes në shkrimet tuaja të shenjta ose 

në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta: Zoti 
na bekon në përputhje me dëshirat tona të drejta. 
Lexoni thënien vijuese nga Plaku Nil A. Maksuell, i 

Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, për të parë rën-

dësinë e dëshirave të drejta:

“Ajo që dëshirojmë me ngulmim, me 

kalimin e kohës, është ajo që vërtet do të 

bëhemi më së fundi dhe ajo që vërtet do 

të marrim në përjetësi. . . .

Dëshirat e drejta duhet të jenë të paepura, 

si rrjedhim, prandaj, tha Presidenti Brigam Jang: ‘Burrat 

dhe gratë që dëshirojnë të fitojnë vende në mbretërinë 

çelestiale, do të shohin se ata duhet të luftojnë çdo ditë’ 

(në Journal of Discourses, 11:14)” (“According to the 

Desire of [Our] Hearts”, Ensign, nëntor 1996, f. 21–22).

 1. Përgjigjiuni njërës ose të dyjave pyetjeve vijuese në 
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Kur jeni ndier i bekuar nga Zoti ndërsa vepruat sipas dëshira-
ve tuaja të drejta?
 b. Çfarë do të filloni të bëni sot për të ushqyer dëshira të drejta 
në vetë jetën tuaj, në mënyrë që të mund të cilësoheni për beki-
met e Zotit?

3 Nefi 28:12–35
Mormoni përshkruan shërbesën e Tre Nefitëve
Shumë njerëz kanë dëgjuar legjenda, mite dhe fjalë 

rreth vizitave të hamendësuara nga Tre Nefitët. Në 

vend që të mbështeteni në trillime, zbuloni se  çfarë 

thonë shkrimet e shenjta për misionin e tyre dhe 

mënyrën se si ata janë në gjendje të shërbejnë me fuqi 

“si engjëjt e Perëndisë” (3 Nefi 28:30).

NJËSIA 27: DITA 4

3 Nefi 28–30
Hyrje
Përpara nisjes së Tij, Jezu Krishti e pyeti secilin prej dy-

mbëdhjetë dishepujve të Tij se çfarë dëshironte nga Ai. 

Nëntë prej tyre kërkuan që të ktheheshin shpejt tek Ai 

kur shërbesa e tyre në tokë të qe mbaruar. Tre kërkuan 

të mbeteshin në tokë, që të vazhdonin të punonin për të 

sjellë shpirtra te Krishti derisa Ai të kthehet. Zoti i res-

pektoi të dyja këto dëshira të drejta. Mormoni dha disa 

hollësi në lidhje me shërbesën e Tre Nefitëve në tokë.

Ndërsa Mormoni e përfundoi rrëfimin e tij për vizitën e 

Shpëtimtarit mes nefitëve, ai shpjegoi se dalja në dritë 

e Librit të Mormonit do të ishte një shenjë se Zoti po 

e përmbushte besëlidhjen e Tij me shtëpinë e Izraelit. 

Duke e përmbyllur 3 Nefin, Mormoni shënoi fjalët e 

Jezu Krishtit, që i ftonte të gjithë njerëzit të pendohe-

shin dhe të numëroheshin me shtëpinë e Izraelit.

3 Nefi 28:1–11
Jezu Krishti plotëson dëshirat e dymbëdhjetë dishepujve të Tij
Përsiatni se si do të përgjigjeshit nëse Jezu Krishti do t’ju 

shfaqej dhe do t’ju pyeste: “Çfarë dëshironi nga unë?”
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Lexoni 3 Nefin 28:12–17 për të mësuar se çfarë u 

ndodhi Tre Nefitëve. Sipas 3 Nefit 28:15, cila është një 

arsye përse dishepujt patën nevojë të pësonin këtë 

ndryshim?   

 

Lexoni 3 Nefin 28:18–23, duke kërkuar për mënyrën se 

si Zoti i bekoi Tre Nefitët me qëllim që ata të mund të 

përmbushnin dëshirat e tyre të drejta. Mendoni për atë 

që na mësojnë këto vargje rreth gatishmërisë së Zotit 

për të na bekuar kur jetojmë në përputhje me dëshirat 

tona të drejta.

Studioni 3 Nefin 28:25–31 dhe përcaktoni se kush ka 

përfituar dhe ende do të përfitojë nga shërbesa e Tre 

Nefitëve. Mund të dëshironi ta shenjoni atë që gjeni.

3 Nefi 28:36–40
Mormoni mëson rreth natyrës së qenieve të transformuara
Mendoni për një rast kur patët një pyetje rreth ungji-

llit ose një sprovë me të cilën po përballeshit. Lexoni 

3 Nefin 28:36 dhe kërkoni për atë që Mormoni nuk 

kuptoi rreth gjendjes fizike të Tre Nefitëve pas ndry-

shimit që përjetuan ata. Përsiatni përgjigjen tuaj ndaj 

pyetjes vijuese: Kujt i drejtoheni zakonisht kur keni një 

pyetje rreth ungjillit? Lexoni 3 Nefin 28:36–37 për të 

mësuar atë që bëri Mormoni për të gjetur përgjigjen e 

pyetjes së tij.

Studioni 3 Nefin 28:37–40 dhe kërkoni atë që mësoi 

Mormoni rreth ndryshimit që u ndodhi trupave të Tre 

Nefitëve. Situata ose gjendja e gëzuar nga Tre Nefitët 

quhet “përndryshim”, e cila ngjan me transformi-

min (shih 3 Nefi 28:17) vetëm se është më e gjatë në 

kohëzgjatje. Qeniet e shndërruara janë prapëseprapë 

të vdekshme, por, siç dha mësim Profeti Jozef Smith, 

trupat e tyre fizikë janë ndryshuar nga një gjendje 

telestiale në një gjendje terrestiale; ata janë çliruar nga 

vuajtjet fizike të trupave të tyre të vdekshëm (shih His-

tory of the Church, 4:210). Qeniet e shndërruara mund 

të shfaqen dhe të largohen sipas zgjedhjes së tyre dhe 

në përputhje me vullnetin e Perëndisë (shih 3 Nefi 

28:27–30). Ato ndihmojnë në sjelljen e shpirtrave në 

shpëtim dhe mbeten në gjendjen e tyre të shndërruar 

deri në Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit, kur ato do t’i 

nënshtrohen një ndryshimi tjetër për t’u bërë persona 

të ringjallur, të përlëvduar (shih 3 Nefi 28:7–8, 39–40).

Nga përvoja e Mormonit, ne mësojmë se, në qoftë se 
i kërkojmë Zotit aftësi për të kuptuar, ne vërtet do 
të marrim zbulesë. Ju mund të dëshironi ta shkruani 

këtë parim në shkrimet tuaja të shenjta ose në ditarin 

tuaj të studimit të studimit të shkrimeve të shenjta.

 2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shënoni një përvojë në të cilën ju ose dikush që njihni i 

kërkoi Zotit përgjigje nëpërmjet një lutjeje të bërë me zemër.

3 Nefi 29
Mormoni dëshmon se Zoti do ta përmbushë besëlidhjen e 
Tij me shtëpinë e Izraelit në ditët e fundit
Pasi Mormoni shkroi rreth vizitës së Shpëtimtarit te 

njerëzit e Librit të Mormonit, ai profetizoi për për-

mbushjen e premtimeve të Zotit në ditët e fundit. 

Përsiatni përgjigjen tuaj ndaj pyetjes vijuese: Kur keni 

mësuar apo dëshmuar përmbushjen e një prej premti-

meve të Perëndisë?

Merrni parasysh t’i shenjoni fjalët kur dhe atëherë ndër-

sa studioni 3 Nefin 29:1–3. Këto fjalë do t’ju ndihmojnë 

të përcaktoni një ngjarje që tregon se Zoti po i mban 

premtimet e Tij dhënë shtëpisë së Izraelit në ditët e 

fundit. (Fraza “këto fjalë” te 3 Nefi 29:1 iu referohet 

shkrimeve nga Libri i Mormonit.)

Ne mësojmë nga 3 Nefi 29:1–3 se ardhja e Librit 
të Mormonit është shenjë se Zoti po e përmbush 
besëlidhjen e Tij me shtëpinë e Izraelit.

Libri i Mormonit na siguron se Zoti po i përgatit 

njerëzit e Tij për ardhjen e Tij (shih 3 Nefi 29:2). Ndërsa 

lexoni thënien vijuese nga Plaku Rasëll M. Nelson, i 

Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shenjoni se si 

Libri i Mormonit na ndihmon të përgatitemi për 

ardhjen e Shpëtimtarit:

“Libri i Mormonit është një provë fizike që Zoti është 

angazhuar të mbledhë fëmijët e besëlidhjes së Tij me 

Izraelin. . . .

Vërtet, Zoti nuk ka harruar! Ai na ka bekuar ne dhe 

të tjerë kudo në botë me Librin e Mormonit. . . . Ai na 

ndihmon të bëjmë besëlidhje me Perëndinë. Ai na fton 

ta kujtojmë Atë dhe të njohim Birin e Tij të Dashur. Ai 

është një dëshmi tjetër e Jezu Krishtit” (“Besëlidhjet”, 

Ensign ose Liahona, nëntor 2011, f. 88).
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 3. Lexoni 3 Nefin 29:4–6 dhe bëni njërën ose të dyja 
veprimtaritë vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrime-

ve të shenjta:
 a. Përcaktoni tri fragmente të veçanta të Librit të Mormonit që 
mendoni se mund ta ndihmojnë dikë të vijë te Jezu Krishti. Për 
secilin fragment, shkruani një ose dy fjali duke shpjeguar se për-
se e zgjodhët atë fragment.
 b. Shkruani një paragraf se përse mendoni që Libri i Mormonit 
mund ta ndihmojë një person t’i kuptojë dhe pranojë dhuratat e 
zbulesës, profecisë dhe gjuhëve apo fuqinë e Frymës së Shenjtë.

3 Nefi 30
Zoti i këshillon johebrenjtë të pendohen dhe të vijnë tek Ai
Mormoni e përmbylli analin e tij mbi shërbesën e 

Shpëtimtarit duke shkruar disa udhëzime të veçanta 

që mori nga Jezu Krishti lidhur me johebrenjtë. Lexoni 

3 Nefin 30:1–2 dhe merrni parasysh të shenjoni sa 

më shumë nga udhëzimet e Shpëtimtarit për joheb-

renjtë që mund të gjeni. Merrni parasysh gjithashtu të 

shenjoni bekimet e mundësuar për johebrenjtë nëse 

ata do të vijnë te Krishti. Megjithëse 3 Nefi 30:2 u drej-

tohet atyre që nuk janë në Kishë, ne mund ta përdorim 

ftesën e Jezu Krishtit për të matur gatishmërinë tonë 

për të jetuar kërkesat e besëlidhjes së Tij.

 4. Shkruani parimin vijues në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta: Nëse vijmë te Krishti, ne mund 

të numërohemi mes popullit të Tij. Shkruani në ditarin tuaj të 
studimit të shkrimeve të shenjta se përse është bekim nga Zoti të 
“numërohe[sh] me popullin [e Tij] që është nga shtëpia e Izraelit” 
(3 Nefi 30:2).

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 3 Nefin 28–30 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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HYRJE TE LIBRI I  

Nefit 4
Përse të Studiohet Ky Libër?
Në studimin tuaj të Nefit 4, ju do të dëshmoni bekimet 
që u vijnë njerëzve që janë të bashkuar në të jetuarit 
e ungjillit të Jezu Krishtit. Libri zbulon se të gjithë 
njerëzit kudo në tokë qenë kthyer në besim gjatë 
shërbesës së Shpëtimtarit midis tyre. Duke iu bindur 
urdhërimeve, ata gëzuan paqe, begati dhe bekime të 
mrekullueshme shpirtërore. Mormoni deklaroi: “Me 
siguri nuk mund të kishte një popull më të lumtur 
mes gjithë njerëzve të krijuar nga dora e Perëndisë” 
(4 Nefi 1:16). Ju do të mësoni gjithashtu mësime të 
rëndësishme nga rënia graduale e këtij populli në një 
gjendje ligësie të madhe.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Mormoni përpiloi dhe përmblodhi analet e katër 
shkruesve të tjerë për të krijuar librin e Nefit 4. I pari i 
këtyre ishte Nefi, sipas të cilit u quajt libri. Nefi ishte i 
biri i Nefit, që ishte një nga të 12 dishepujt e zgjedhur 
prej Zotit gjatë shërbesës së Tij midis pasardhësve të 
Lehit (shih 3 Nefi 11:18–22; 12:1). Tre shkruesit e tjerë 
ishin Amosi, i biri i Nefit, Amosi, i biri i Amosit dhe 
Amaroni, vëllai i Amosit (shih 4 Nefi 1:19, 21, 47).

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Analet origjinale të përdorura si burime për Nefin 4 
ka gjasa të qenë shkruar midis 34 ps.K. dhe 321 ps.K. 
Mormoni i përmblodhi ato anale diku midis 345 ps.K. 
dhe 385 ps.K. Mormoni nuk e shënoi se ku ishte kur e 
përmblodhi këtë libër.

NJËSIA 28: DITA 1

4 Nefi 1
Hyrje
Pas vizitës dhe shërbesës së Jezu Krishtit në Amerikë, 

njerëzit i zbatuan mësimet e Tij dhe gëzuan më shumë 

se 200 vjet unitet, begati dhe lumturi. Më në fund, 

gjithsesi, njerëzit filluan të jenë krenarë dhe të bëhen 

gjithnjë e më shumë të ligj. Shpejt, ata u ndanë sërish 

në nefitë dhe lamanitë, dhe pas 300 vitesh, edhe nefitët 

edhe lamanitët qenë bërë të ligj, me vetëm pak njerëz 

të drejtë të mbetur.

4 Nefi 1:1–18
Njerëzit u kthyen të gjithë në besim dhe përjetuan paqe 
dhe lumturi
Çfarë ju ndihmon të jeni vërtet të lumtur?   

 

Cili mendoni se është ndryshimi midis gjërave që ju 

sjellin përkohësisht lumturi dhe gjërave që mund të 

çojnë drejt lumturisë së përhershme? Lexoni 4 Nefin 

1:16 për të gjetur çfarë shkroi Mormoni rreth njerëz-

ve pasi Shpëtimtari i vizitoi ata. Ju mund të dëshironi 

të shënoni frazën “me siguri nuk mund të kishte një 

popull më të lumtur”.

 1. Shkruani titullin Nuk Mund të Kishte një Popull më të 
Lumtur në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta 

dhe vizatoni poshtë tij një rreth, siç tregohet në skemën e më-
poshtme. (Ju do të shkruani gjëra brenda dhe përreth rrethit.) 
 Lexoni 4 Nefin 1:1–2 dhe shihni për çka bënë njerëzit që e bëri 
të mundur lumturinë e tyre. Renditini gjetjet tuaja në rreth.

Për shkak se populli zbatonte mësimet e Shpëtimta-

rit, ai “ishte kthyer në besim te Zoti” (4 Nefi 1:2) dhe 

gëzonte një lumturi të madhe.

Nuk Mund të Kishte një Popull më të Lumtur
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Plaku Riçard G. Skot, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, shpjegoi se si kthimi në besim dhe lumtu-

ria janë të lidhura së bashku. Ndërsa lexoni fjalët e tij, 

nënvizoni çfarë do të thotë të kthehesh në besim:

“Lumturia juaj tani dhe përgjithmonë 

është e kushtëzuar nga niveli juaj i 

kthimit në besim dhe i shndërrimit që 

sjell në jetën tuaj. Atëherë, si mund 

bëheni me të vërtetë të kthyer në besim? 

Presidenti [Marion G.] Romni përshkruan 

hapat që duhet të ndiqni:

‘Anëtarësia në Kishë dhe kthimi në besim nuk janë 

domosdoshmërisht e njëjta gjë. As të kthyerit në besim 

dhe pasja e një dëshmie nuk janë domosdoshmërisht 

e njëjta gjë. Një dëshmi vjen kur Fryma e Shenjtë i jep 

kërkuesit të zellshëm një dëshmi të së vërtetës. Një 

dëshmi prekëse i jep jetë besimit. Që do të thotë, ajo 

nxit pendimin dhe bindjen ndaj urdhërimeve. Kthimi 

në besim është fryt ose shpërblim për pendimin dhe 

bindjen’ [në Conference Report, Guatemala Area Con-

ference 1977, f. 8–9].

E thënë thjesht, kthimi i vërtetë në besim është fryti i 

besimit, pendimit dhe i bindjes së qëndrueshme. . . .

Kthimi i vërtetë në besim prodhon frytin e lumturisë së 

përhershme, që mund të gëzohet edhe kur bota është 

në trazirë dhe pjesa më e madhe e njerëzve nuk janë të 

lumtur” (“Full Conversion Brings Happiness”, Ensign, 

maj 2002, f. 25–26).

 2. Lexoni 4 Nefin 1:2–3, 5, 7, 10–13, 15–18 dhe kërkoni 
fjalë dhe fraza që përshkruajnë atë që përjetoi populli 

ngaqë çdo njeri qe kthyer në besim te Zoti. Në ditarin tuaj të 
 studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani disa nga këto fjalë 
dhe fraza përreth nga jashtë rrethit që vizatuat në detyrën e 
 mëparshme.

Ne mund të mësojmë nga kjo periudhë e paparë 

lumturie dhe begatie midis nefitëve se, kur një grup 
njerëzish kthehet në besim te Zoti, kjo sjell unitet 
dhe lumturi. Ju mund të doni ta shkruani këtë parim 

në shkrimet tuaja të shenjta pranë 4 Nefit 1:16 ose në 

ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

Përsiatni se si do të ishte nëse secili përreth jush do të 

ishte vërtet i kthyer në besim te Zoti.

 3. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Çfarë përfitimesh mendoni se do t’i vinin familjes suaj nëse 
secili në familjen tuaj do të jetonte si njerëzit te 4 Nefi?
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 b. Mendoni rreth një kohe në jetën tuaj kur keni qenë i bekuar 
duke qenë pjesë e një grupi që ishte bashkuar në drejtësi – i tillë 
si familja, kuorumi ose klasa juaj apo një grupi miqsh tuajt. 
 Çfarë mendoni se e ndihmoi këtë grup të jetë i bashkuar në 
 drejtësi? Çfarë bekimesh morët ju dhe ata që ishin me ju?

4 Nefi 1:19–49
Ligësia kthehet dhe përhapet derisa mbeten vetëm pak 
njerëz të drejtë
Çfarë mendoni se mund ta shkatërrojë një shoqëri të 

lumtur siç e pati populli i përshkruar te 4 Nefi?

 4. Shkruani titullin “Shkatërrimi i një Shoqërie të Lum-
tur” në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta 

dhe vizatoni një rreth poshtë, të ngjashëm me skemën tuaj në de-
tyrën e parë. Lexoni 4 Nefin 1:20, 23–24 dhe kërkoni për atë që 
filloi të shkatërronte lumturinë dhe paqen e popullit. Shkruajini 
gjetjet tuaja brenda rrethit.

Ju mund të dëshironi ta shkruani thënien e mëposht-

me nga Presidenti Henri B. Ajring, i Presidencës së 

Parë, në shkrimet e shenjta tuaja pranë 4 Nefit 1:24 

ose në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta: 

“Krenaria është armiku më i madh i unitetit” (“Zem-

rat Tona Thuren si Një e Vetme”, Ensign ose Liahona, 

nëntor 2008, f. 70). Si mendoni ju, në çfarë mënyrash 

krenaria është armiku i unitetit?

Thënia e mëposhtme nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, 

i Presidencës së Parë, jep një depërtim mbi krenarinë. 

Nënvizoni frazat që shpjegojnë përse krenaria është aq 

shkatërrimtare.

“Krenaria është mëkatare . . . sepse 

shkakton urrejtje ose armiqësi dhe na 

vendos në kundërshtim me Perëndinë 

dhe me njerëzit tanë. Në thelbin e vet, 

krenaria është një mëkat krahasimi, sepse 

edhe pse zakonisht fillon me ‘Shih sa i 

mrekullueshëm jam dhe çfarë gjërash madhështore 

kam bërë’, ajo gjithnjë duket se mbaron me ‘Prandaj, 

unë jam më i mirë se ty’.

Kur zemrat tona janë mbushur me krenari, ne bëjmë 

një mëkat të rëndë, sepse ne shkelim dy urdhëri-

met e mëdha [shih Mateu 22:36–40]. Në vend që të 

adhurojmë Perëndinë dhe të duam fqinjin tonë, ne 

zbulojmë objektin e vërtetë të adhurimit dhe të dashu-

risë sonë – shëmbëlltyrën që ne shohim te pasqyra” 

(“Krenaria dhe Priftëria”, Ensign ose Liahona, nëntor 

2010, f. 56).

 5. Lexoni 4 Nefin 1:25–27, 30,–35, 38–45 dhe kërkoni 
fjalë dhe fraza që përshkruajnë efektet e krenarisë midis 

njerëzve. Shkruajini këto fjalë dhe fraza përreth pjesës së jashtme 
të rrethit në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta për 
detyrën 4.

Një e vërtetë që mund të mësojmë nga këto ngjarje, 

është se mëkati i krenarisë krijon ndarje dhe çon në 
ligësi më të madhe. Ju mund të doni ta shkruani këtë 

frazë në shkrimet tuaja të shenjta. Si mund të ndikojë 

krenaria e një apo dy njerëzve në lumturinë e një grupi 

të tërë?

Shqyrtoni në situatat e mëposhtme se cili mund të 

ndikohet negativisht nga krenaria e një individi:

• Një anëtare e klasës tek Të Rejat nuk dëshiron të 

dëgjojë mësimin që mësuesja e saj ka përgatitur mbi 

bekimet që vijnë nga bindja ndaj Fjalës së Urtësisë. 

Ajo ndien se nuk ka nevojë t’i mbahet leksion përsëri 

rreth Fjalës së Urtësisë dhe shkëputet e kundërshton 

të marrë pjesë në mësim.

• Një mik ngacmon ose tall vazhdimisht një anëtar 

tjetër të grupit pasi mënyra se si vishet ai person 

tregon se ai ose ajo nuk ka shumë para.

 6. Përsiatni nëse ka apo jo elementë krenarie në vetë je-
tën tuaj. Mund të jetë e dobishme të rishikoni thënien e 

Presidentit Uhtdorf ndërsa përsiatni. Mendoni për atë që mund të 
bëni për t’i bërë ballë krenarisë dhe të kërkoni ndihmë për rritjen 
e unitetit dhe të drejtësisë në familjen, kuorumin, klasën apo gru-
pin tuaj të miqve. Shkruajini mendimet dhe qëllimet tuaja në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

 7. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e studiova 4 Nefin 1 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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HYRJE NË LIBRIN E  

Mormonit
Përse të Studiohet Ky Libër?
Ndërsa studioni librin e Mormonit, ju do të mësoni 
mësime të vlefshme nga Mormoni, që jetoi besnikërisht 
si dishepull i Jezu Krishtit edhe pse ishte i rrethuar 
gjatë gjithë jetës nga “një seri e vazhdueshme ligësish 
dhe neverish” (Mormoni 2:18). Ju do të përfitoni edhe 
nga studimi i fjalëve të Moronit, birit të Mormonit, që 
dëshmoi për lexuesit e ditëve të mëvonshme: “Jezu 
Krishti ju ka paraqitur tek unë dhe unë i di veprimet 
tuaja” (Mormoni 8:35). Duke studiuar këto shkrime ju 
mund të mësoni për rëndësinë e të zgjedhurit për të 
jetuar sipas urdhërimeve dhe besëlidhjeve të ungjillit 
të Jezu Krishtit.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Mormoni shkroi shtatë kapitujt e parë të këtij libri si 
një tregim të shkurtër të ligësisë dhe luftërave midis 
nefitëve dhe lamanitëve në kohën e tij. Ai bëri edhe 
“një rrëfim të plotë” të ngjarjeve të kohës së tij mbi 
fletët e mëdha të Nefit. (Shih Mormoni 2:18; 5:9.) Kur 
Mormoni ishte “rreth dhjetë vjeç”, ruajtësi i analeve, 
Amaroni, e informoi se përfundimisht ai do të kishte 
përgjegjësinë që të shënonte “të gjitha gjërat që 
[kishte] vënë re në lidhje me këtë popull” (Mormoni 
1:2, 4). Rreth moshës 24- vjeçare, ai mori në përgjegjësi 
fletët e Nefit dhe bëri “një anal sipas fjalëve të 
Amaronit” (Mormoni 2:17). Më vonë, Mormoni filloi 
të përmblidhte fletët e mëdha të Nefit, që përfshinin 
shkrime nga profetët dhe mbajtës analesh, nga Lehi 
deri tek Amaroni. Afër fundit të jetës së tij, Mormoni 
“i [fshehu] në kodrën Kumorah të gjitha analet që [i] 
ishin besuar nga dora e Zotit”, me përjashtim, të pak 
fletëve që ia dha birit të tij Moronit (Mormoni 6:6). 
Pastaj, ai i udhëhoqi nefitët në betejën e tyre të fundit 
të madhe kundër lamanitëve. Përpara se të vdiste, 
Mormoni e urdhëroi Moronin që ta përfundonte 
analin e tij. Moroni shtoi shkrimet që përbëjnë kapitujt 
8–9 të këtij libri.

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Mormoni me gjasa e shkroi Mormonin 1–7 midis 
345 ps.K. dhe 401 ps.K. (shih Mormoni 2:15–17; 
8:5–6). Ai i mbaroi shkrimet e tij pas betejës së madhe 
përfundimtare midis nefitëve dhe lamanitëve në 
Kumorah (shih Mormoni 6:10–11). Moroni e shkroi 
Mormonin 8–9 ndoshta midis viteve 401 ps.K. dhe 
421 ps.K. ndërsa endej për sigurinë e jetës së tij (shih 
Mormoni 8:4–6; Moroni 1:1–3).

NJËSIA 28: DITA 2

Mormoni 1–2
Hyrje
Megjithëse Mormoni u rrit në një kohë ligësie të 

madhe, ai zgjodhi të ishte besnik. Për shkak të besni-

kërisë së tij, ai u thirr të kujdesej për analet e nefitëve. 

Kur ishte 15 vjeç, Mormoni u “vizit[ua] nga Zoti dhe 

provo[i] e njoh[u] mirësinë e Jezusit” (Mormoni 1:15). 

Në po atë vit, nefitët e caktuan atë për të udhëhequr 

ushtritë e tyre (shih Mormoni 2:1). Ai dëshironte që 

t’i ndihmonte nefitët të pendoheshin por, për shkak 

se kishin ngritur krye me qëllim, ai u ndalua nga Zoti 

që t’u predikonte. Nefitët e humbën Frymën e Shenjtë 

dhe dhurata të tjera të Perëndisë dhe u lanë vetëm me 

forcën e tyre ndërsa luftonin lamanitët.

Mormoni 1–5
Mormonit iu dhanë në ngarkim analet e shenjta
Cilat janë disa fjalë që do të dëshironit që njerëzit t’i 

përdornin kur ju përshkruajnë ju?   

 

A jeni përshkruar ndonjëherë si një mormon? Çfarë 

do të thotë për ju të keni dikë që t’ju përshkruajë si 

mormon?

Presidenti Gordon B. Hinkli foli rreth nofkës mormon, 

që disa njerëz e përdorin kur u referohen anëtarëve 

të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të 

Mëvonshme:

“Ndonëse herë pas here ndjej keqardhje 

që njerëzit nuk e quajnë këtë kishë sipas 

emrit të saj të duhur, unë jam i lumtur që 

nofka që ata përdorin, është një nofkë me 

nder të madh, e bërë kështu nga një njeri i 

mrekullueshëm dhe një libër që jep një 

dëshmi të pashoqe në lidhje me Shëlbuesin e botës.

Kushdo që arrin ta njohë burrin [me emrin] Mormon, 

nëpërmjet leximit dhe përsiatjes së fjalëve të tij, kush-

do që lexon këtë thesar të çmuar të historisë, i cili u 

mblodh dhe u ruajt në një masë të madhe prej tij, do të 

arrijë të dijë se mormon nuk është një fjalë diskreditimi, 

por përfaqëson të mirën më të madhe – atë të mirë që 

është nga Perëndia” (“Mormon Should Mean ‘More 

Good’”, Ensign, nëntor 1990, f. 52–53).

Mormoni, profeti, u lind në një kohë kur thuajse 

kushdo në vend po jetonte në ligësi. Në këtë kohë një 

profet i quajtur Amaron, qe urdhëruar të fshihte të 

gjitha analet e shenjta (shih 4 Nefi 1:47–49). Amaroni 
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e vizitoi djalin Mormon, 10- vjeçar atëherë, dhe i dha 

udhëzime lidhur me përgjegjësinë e tij të ardhshme 

për analet. Lexoni Mormonin 1:2 dhe kërkoni fjalë apo 

fraza që Amaroni i përdori për të përshkruar Mormo-

nin e ri.

Një fjalë që Amaroni e përdori për të përshkruar Mor-

monin, ishte i matur. Fjala i matur do të thotë serioz, 

solemn, i drejtë ose i perëndishëm. Ju mund të doni 

ta shkruani këtë përkufizim në anë të shkrimeve tuaja 

të shenjta. Rreth çfarë çështjesh apo situatash në jetë 

mendoni se duhet të jeni të matur? Është e rëndësish-

me të kuptojmë se njerëzit e matur mund të argëtohen 

dhe qeshin, por ata e kuptojnë se kur duhet të jesh 

gazmor dhe kur duhet të jesh më serioz.

Amaroni e përshkroi Mormonin gjithashtu si të 

“shpejtë për të vënë re” (Mormoni 1:2). Si mendoni 

ju, çfarë do të thotë të jesh “i shpejtë për të vënë re”? 

Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, shpjegoi se fjala vë re përdoret në shkrimet 

e shenjta në dy mënyra:

“[Një] dhuratë shpirtërore në dukje e thjeshtë dhe 

ndoshta e nënvleftësuar – aftësia për të qenë ‘i shpejtë 

për të vënë re’ (Mormoni 1:2) – është me rëndësi jetike 

për ju dhe për mua në botën ku ne jetojmë tani dhe do 

të jetojmë ende. . . .

Ju lutemi, shqyrtojeni rëndësinë e kësaj dhurate të 

rëndësishme shpirtërore. Siç përdoret në shkrimet e 

shenjta, fjala vë re ka dy përdorime parësore. Njëri do 

të thotë ‘të vështrosh’ ose ‘të shohësh’ ose ‘të vëresh’ – 

siç mësojmë tek Isaia 42:20. . . .

Përdorimi i dytë i fjalës vë re do të thotë ‘të bindesh’ 

ose ‘të mbash’ – siç duket qartë te [Doktrina e Besë-

lidhje 54:6]. . . .

Kështu, kur jemi të shpejtë për të vënë re, ne shohim 

ose vëmë re me shpejtësi dhe bindemi. Të dyja këto 

elemente themelore – të shikuarit dhe të bindurit – 

janë thelbësore për të qenë i shpejtë për të vënë re. 

Dhe profeti Mormon është një shembull mbresëlënës 

për këtë dhuratë në veprim” (“Quick to Observe”, 

Ensign, dhjetor 2006, f. 31–32).

 1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani mendimet tuaj rreth asaj se si kjo prirje karakteri 

e të qenit të shpejtë për të vënë re mund t’ju ndihmojë në jetën 
tuaj të përditshme.

Lexoni Mormonin 1:3–5 dhe përcaktoni udhëzimet e 

Amaronit për Mormonin. Si mundet që tiparet e karak-

terit të Mormonit për të qenë i matur dhe i shpejtë për 

të vënë re, e ndihmojnë atë për këto përgjegjësi?

Mormoni 1:6–19
Mormonit i është ndaluar nga Zoti të predikojë për shkak 
se njerëzit ngritën krye me qëllim.
A keni humbur ndonjëherë diçka shumë të çmu-

eshme? Ndërsa ishte ende në rininë e vet, Mormoni 

dëshmoi një numër betejash midis nefitëve e lamani-

tëve dhe përhapjen e ligësisë së madhe në vend (shih 

Mormoni 1:6–13). Për shkak se ligësia e nefitëve u bë 

aq e madhe, Mormoni shënoi se ata humbën shumë 

dhurata të çmuara nga Zoti.

 2. Bëni dy kolona në ditarin tuaj të studimit të shkrime-
ve të shenjta. Titulli i kolonës së parë “Dhurata që Nefitët 

i Humbën”. Lexoni Mormonin 1:13–14, 18 dhe kërkoni për dhu-
ratat që Zoti ua hoqi nefitëve. Shkruajini gjetjet tuaja në kolonën 
e parë. Titulli i kolonës së dytë “Përse Zoti i Tërhoqi Dhuratat e 
Tij”. Lexoni Mormonin 1:14, 16–17, 19 dhe kërkoni shkaqet përse 
Zoti ua hoqi dhuratat e Tij nefitëve. Shkruajini gjetjet tuaja në ko-
lonën e dytë.

Nga këto vargje ne mund të mësojmë se ligësia dhe 
mosbesimi i largojnë dhuratat e Zotit dhe ndiki-
min e Frymës së Shenjtë. Edhe pse rebelimi i nefi-

tëve ishte i skajshëm, ky parim zbatohet edhe për ne 

individualisht kur nuk i bindemi ndonjë urdhërimi të 

Perëndisë.
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Nëse do të jetonit në kohën e Mormonit, cilat dhurata 

të Perëndisë që përmenden te Mormoni 1:13–14, 18, do 

t’ju dëshpëronte më shumë po t’i humbisnit?   

 

Lexoni Mormonin 1:15 dhe kërkoni për atë që po 

përjetonte Mormoni ndërsa pjesa tjetër e nefitëve po 

humbiste dhuratën e Frymës së Shenjtë dhe dhurata të 

tjera të Perëndisë. Përse mendoni se Mormoni ishte në 

gjendje të kishte përvoja shpirtërore, edhe pse ishte në 

mes të ligësisë së madhe?

Mormoni 2:1–15
Mormoni udhëheq ushtritë nefite dhe hidhërohet për 
ligësinë e tyre
Shqyrtoni situatat që vijojnë: Një 30- vjeçar jeton në 

shtëpi me prindërit e tij dhe nuk zgjedh të kërkojë 

punë. Në vend të kësaj, ai jeton me punën e prindërve 

dhe e shpërdoron kohën në veprimtari të pafrytshme 

të tilla si kalimi i shumicës së saj në video- lojëra. Kra-

hasojeni këtë situatë me përshkrimin e djalit Mormon 

ndërsa studioni Mormonin 2.

Lexoni Mormonin 2:1–2 dhe kërkoni atë përgjegjësi që iu 

dha Mormonit dhe në çfarë moshe ishte kur e mori atë.

Jo shumë kohë pas caktimit të Mormonit si udhëheqës 

i ushtrive nefite, ushtria lamanite i sulmoi nefitët me 

një forcë të tillë saqë nefitët u trembën dhe u tërho-

qën. Lamanitët i dëbuan ata nga qyteti në qytet derisa 

nefitët u mblodhën në një vend. Përfundimisht, ushtria 

e Mormonit u bëri ballë lamanitëve dhe bëri që ata të 

largoheshin (shih Mormoni 2:3–9).

 3. Lexoni Mormonin 2:10–15 dhe shihni për gjendjen 
shpirtërore të nefitëve pas këtyre betejave. Pastaj, përgji-

gjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta:
 a. Përse nefitët po ndienin keqardhje?
 b. Sipas Mormonit 2:14, si e dinte Mormoni se keqardhja e nje-
rëzve nuk ishte një shenjë e pendesës së vërtetë?
 c. Çfarë ndryshimesh mund të shihni te Mormoni 2:13–14, mi-
dis atyre që ndienin keqardhje në pendesë dhe atyre që dëshpë-
rimi i çoi në mallkim (duke ndaluar përparimin e tyre)?

Këto vargje na mësojnë se, nëse keqardhja jonë për 
mëkatin është në pendesë, ajo do të na udhëheqë 
të vijmë në Krisht me zemër të përulur. Ato ilus-

trojnë gjithashtu parimin se keqardhja vetëm për 
pasojat e mëkatit, çon në mallkim (ose ndalim në 
përparimin tonë drejt jetës së përjetshme).

 4. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Si mundet dikush që ka mëkatuar, të tregojë keqardhje si të 
botës, – atë lloj keqardhje që çon në mallkim?
 b. Si mundet dikush që ka mëkatuar, të shfaqë atë lloj keqar-
dhjeje që çon në pendim?

Përsiatni se si reagoni kur kuptoni që keni bërë gabime 

apo keni mëkatuar. Nëse vini te Shpëtimtari me një 

zemër të përulur dhe pendoheni, ju mund të përjetoni 

paqe dhe të pajtoheni me Perëndinë.

Mormoni 2:16–29
Mormoni merr fletët dhe shkruan një rrëfim të ligësisë së 
popullit të tij
Ndërkohë që betejat me lamanitët vazhdonin, Mor-

moni u gjend afër një kodre ku Amaroni kishte fshehur 

analet nefite. Ai i hoqi fletët e Nefit dhe filloi të shënon-

te atë që kishte vëzhguar mes njerëzve që nga koha që 

ishte fëmijë (shih Mormoni 2:16–18). Lexoni Mormonin 

2:18–19 dhe shënoni disa nga frazat që përshkruajnë 

kushtet shpirtërore në të cilat u rrit Mormoni.

Nga ajo që keni mësuar rreth Mormonit, përse mendo-

ni se ai ishte i sigurt se do të “ngrihe[j] lart në ditën e 

fundit”? (Mormoni 2:19). (Në këtë kontekst, “ngrihem 

lart në ditën e fundit” do të thotë të ekzaltohesh – të 

ringjallesh me një trup qiellor dhe të sillesh në praninë 

e Perëndisë për të qëndruar me Të përgjithmonë.)   

 

Jeta e Mormonit është një dëshmi se ne mund të zgje-
dhim të jetojmë drejtësisht në një shoqëri të ligë.

Shqyrtoni këshillën vijuese: “Ju jeni përgjegjës për 

zgjedhjet që bëni. Perëndia është i vëmendshëm ndaj 

jush dhe do t’ju ndihmojë të bëni zgjedhje të mira, edhe 

nëse familja dhe miqtë tuaj e përdorin lirinë e tyre të 

zgjedhjes në mënyra jo të drejta. Kini kurajën morale të 

qëndroni të vendosur për t’iu bindur vullnetit të Perën-

disë, edhe nëse ju duhet të qëndroni vetëm. Ndërsa e 

bëni këtë, ju vendosni një shembull për t’u ndjekur nga 

të tjerët” (Për Forcën e Rinisë [broshurë, 2011], f. 2).

 5. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani rreth një kohe kur patë një mik apo anëtar famil-

jeje të qëndrojë i vendosur në bindje ndaj vullnetit të Perëndisë 
edhe kur të tjerët nuk ishin. Gjithashtu shkruani mendimet tuaja 
rreth asaj se si shembulli i personit dhe shembulli i Mormonit 
janë të dobishëm për ju.

Motoja e Të Rejave është “Qëndroni për të Vërtetën 

dhe të Drejtën”. Nëse jeni e re apo i ri, mendoni për 

një fushë të veçantë të jetës suaj ku ju mund të jeni më 

të vendosur të qëndroni për atë që është e drejtë. Zoti 

do t’ju ndihmojë ndërsa përpiqeni të qëndroni për atë 

që është e drejtë, edhe kur të tjerët rreth jush mund të 

mos e bëjnë këtë.
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 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e studiova Mormonin 1–2 dhe e plotësova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 28: DITA 3

Mormoni 3–6
Hyrje
Pas rimarrjes së tokave të tyre nga lamanitët, nefitët u 

përgatitën përsëri për betejë. Mormoni iu lut nefitëve 

që të pendoheshin; në vend të kësaj, ata u mburrën 

me fuqinë e tyre dhe u betuan që të hakmerreshin 

për vëllezërit e tyre të rënë. Për shkak se Zoti ia kishte 

ndaluar popullit të Tij që të kërkonte hakmarrje, Mor-

moni nuk pranoi ta drejtonte ushtrinë e tyre dhe ata u 

mundën. Ndërsa nefitët vazhdonin me këmbëngulje 

në ligësi, Perëndia derdhi gjykimet e Tij mbi ta dhe 

lamanitët filluan që t’i zhduknin nga faqja e dheut. Për-

fundimisht, Mormoni u kthye që t’i udhëhiqte nefitët 

në betejë, por ngaqë ata nuk pranuan të pendoheshin, 

u shkatërruan nga lamanitët. Mormoni u pikëllua për 

rënien e tyre dhe mosdashjen e tyre për t’u kthyer te 

Jezu Krishti. Ai profetizoi se analet e popullit do të 

dilnin në dritë në ditët e fundit dhe ai i nxiti ata që do 

t’i lexonin ato, që të pendohen dhe të përgatiten për 

gjykimin e vet përpara Perëndisë.

Mormoni 3–4
Për shkak se nefitët rriten në ligësi, Mormoni nuk pranon t’i 
udhëheqë ushtritë e tyre dhe lamanitët fillojnë t’i zhdukin 
nefitët nga toka
A keni ndier ndonjëherë se Zoti donte që ju të ndry-

shonit diçka në jetën tuaj? A mendoni se Ai ju ka 

nxitur apo ndihmuar që të ndryshoni diçka në jetën 

tuaj pa e kuptuar ju?

Gjatë kohës së Mormonit, nefitët shpesh nuk arritën 

të kuptojnë apo vlerësojnë se si Zoti po ndikonte në 

betejat e tyre me lamanitët. Pasi nefitët bënë një marrë-

veshje me lamanitët dhe hajdutët e Gadiantonit, Zoti 

i la ata të përjetonin 10 vjet pa konflikt. Gjatë atyre 

viteve ata u përgatitën fizikisht për sulmet e ardhshme 

(shih Mormoni 2:28; 3:1).

Lexoni Mormonin 3:2–3 dhe shihni për një mënyrë 

më të rëndësishme me të cilën Zoti donte që nefitët të 

përgatiteshin për sulmet nga lamanitët. Si u përgjigjën 

nefitët? Sipas Mormonit 3:3, përse Zoti i kishte kursyer 

nefitët në betejat e tyre të fundit pavarësisht nga ligësia 

e tyre?   

 

Siç është shënuar te Mormoni 3:4–8, Zoti i mbrojti 

nefitët edhe dy herë të tjera në betejë. Një e vërtetë 

doktrinore që mund të mësojmë nga veprimet e Zotit 

me kombin e lig nefit, është se, në mëshirën e Tij, 
Zoti na jep mundësi të mjaftueshme të pendohemi 
për mëkatet tona. Këto mundësi janë fakte të durimit 

dhe mirësisë së Perëndisë dhe të dëshirës së Tij që të 

gjithë fëmijët e Tij të jetojnë në një mënyrë të tillë që të 

cilësohen për bekimet e plota të Shlyerjes.

 1. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta (ju mund t’u përgjigjeni atyre në 

ditarin tuaj vetjak nëse përgjigjet janë të shenjta apo të fshehta):
 a. Si ju ka nxitur Zoti të pendoheni dhe ju ka dhënë mundësi që 
ta bëni këtë? Çfarë ju mëson kjo rreth karakterit të Tij?
 b. Çfarë mund të bëni që t’ju mbajë larg shpërfilljes apo ngurtë-
simit të zemrës suaj ndaj kësaj nxitjeje, siç bënë nefitët te Mor-
moni 3:3?

Mundësitë dhe ftesat nga Zoti për të bërë ndryshime 

në jetën tuaj mund të vijnë më shpesh nga sa mund ta 

kuptoni. Për shembull, ato mund të vijnë kur merrni 

sakramentin ose kur ndieni një nxitje nga Fryma e 

Shenjtë për ta përmirësuar veten ose për t’u shërbyer 

të tjerëve. Kur i kërkoni ato mundësi dhe përgjigjeni 

duke bërë menjëherë ndryshime, ju do të ftoni fuqinë 

shëlbuese të Zotit në jetën tuaj. Për t’ju ndihmuar të 

kuptoni qëndresën e nefitëve ndaj përpjekjeve të Zotit 

për t’i ndihmuar ata, lexoni te Mormoni 3:9–10 dhe 

shihni se si vepruan ata pas fitoreve të shumta ndaj 

lamanitëve. (Ndërsa lexoni, mund të jetë e dobishme 

të dini se fjala hakmerrem në vargun 9 do të thotë të 

marrësh hak për një dëmtim.)

Si reaguan nefitët pas fitoreve të tyre mbi lamanitët? 

Lexoni te Mormoni 3:11–13 dhe gjeni përgjigjen e 

Mormonit ndaj betimit të ushtrisë për të kërkuar hak-

marrje (shpagim).

Mormoni i kishte udhëhequr ushtritë nefite për më 

shumë se 30 vjet, pavarësisht nga ligësia e tyre e buj-

shme. Çfarë na mëson mospranimi i Mormonit për ta 

udhëhequr asaj kohe ushtrinë, mbi peshën e rëndë të 

kërkimit për hakmarrje?   

 

Lexoni te Mormoni 3:14–16 dhe shënoni frazat që 

shprehin atë që Zoti i mësoi Mormonit mbi shpagi-

min (ose kërkimin për hakmarrje). Një e vërtetë që 

mësojmë nga këto vargje, është se Zoti na ndalon të 
kërkojmë shpagim.
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 2. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. A keni dashur ndonjëherë të kërkoni shpagim ose t’ia ktheni 
me të njëjtën monedhë dikujt për diçka që ju ka bërë? Përse 
mendoni se kjo është një përgjigje e rrezikshme ose e gabuar? 
Cili mendoni se do të jetë më i dëmtuar nga përpjekja juaj për 
shpagim?
 b. Përse duhet t’ia lëmë gjykimin dhe hakmarrjen dorës së Zotit 
në vend që ta marrim përsipër vetë?

Edhe pse ne mund ta dimë se duhet t’i lëmë mënjanë 

ndjenjat e hakmarrjes dhe kemi dëshirë të veprojmë 

kështu, shpesh mund të jetë sfiduese t’i kapërcejmë 

këto ndjenja kur ato vijnë. Ndërsa lexoni këshillën 

vijuese nga Presidenti Xhejms E. Faust, i Presidencës 

së Parë, nënvizoni frazat që ju ndihmojnë të dini çfarë 

mund të bëni për të kapërcyer ndjenja hakmarrjeje kur 

ndesheni me to:

“Ne duhet t’i dallojmë dhe pranojmë 

ndjenjat e zemërimit. Do të duhet përulësi 

për ta bërë këtë por, nëse do të biem në 

gjunjë dhe do t’i kërkojmë Atit Qiellor për 

një ndjenjë faljeje, Ai do të na ndihmojë. 

Zoti na kërkon ‘t’i fal[im] të gjithë 

njerëzit’ [DeB 64:10] për të mirën tonë sepse ‘urrejtja 

vonon rritjen shpirtërore’ [Orson F. Whitney, Gospel 

Themes (1914), f. 144]. Vetëm kur e çlirojmë veten nga 

urrejtja dhe hidhërimi, Zoti mund t’i japë ngushëllim 

zemrës sonë. . . .

“. . . . . . Kur tragjedia godet, ne nuk duhet të përgji-

gjemi duke kërkuar hakmarrje personale, por përkun-

drazi ta lëmë drejtësinë të bëjë punën e saj dhe më 

pas të heqim dorë prej hakmarrjes. Nuk është e lehtë 

të heqim dorë prej saj dhe ta zbrazim zemrën nga 

ndjenjat e fyerjeve torturuese. Shpëtimtari na ka ofruar 

të gjithëve një paqe të çmuar nëpërmjet Shlyerjes së 

Tij, por kjo mund të vijë vetëm kur jemi të gatshëm t’i 

dëbojmë ndjenjat negative të zemërimit, mërisë ose 

shpagimit. Për të gjithë ne që i falim ‘ata që shkelin 

kundër nesh’ [Joseph Smith Translation, Matthew 

6:13], madje edhe ata që kanë kryer krime të rënda, 

Shlyerja sjell një masë paqeje dhe ngushëllimi” (“The 

Healing Power of Forgiveness”, Ensign ose Liahona, 

maj 2007, f. 69).

Përsiatni si mund ta zbatoni këtë këshillë për të hequr 

dorë nga çfarëdo ndjenjash mërie, inati apo të ashpra 

që mund të keni ndaj të tjerëve.

Pasi refuzoi të udhëhiqte ushtritë nefite, Mormoni e 

drejtoi vëmendjen e vet te të shkruarit për ata që do t’i 

lexonin fjalët e tij në ditët e fundit. Ai donte që secili prej 

nesh të pendohet dhe të përgatitet të “qëndro[jë] para 

fronit të gjykimit të Krishtit” (shih Mormoni 3:18–22).

Lexoni te Mormoni 4:1–2 dhe shihni për çka ndodhi 

me ushtrinë nefite ndërsa kërkonin shpagim ndaj 

lamanitëve. Lexoni te Mormoni 4:4 dhe kërkoni arsyen 

pse ushtritë nefite nuk triumfuan (fituan). Lexoni te 

Mormoni 4:5 dhe gjeni çfarëdo të vërtetash rreth rezul-

tateve të këmbënguljes në ligësi. Çfarë gjetët ju?   

  

 

Një nga të vërtetat që mund të keni parë, është se gjy-
kimet e Perëndisë do t’u bien mbi kokë të ligjve. 
Shpesh “nëpërmjet të ligjve, ndëshkohen të ligjtë” 

(Mormoni 4:5). Të ligjtë nuk e pranojnë ndihmën e Pe-

rëndisë dhe kundërshtojnë të kërkojnë mbrojtjen e Tij 

hyjnore. Lexoni te Mormoni 4:11–14, 18 dhe shihni për 

atë se si gjykimet e Perëndisë u derdhën mbi nefitët.

 3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përgjigjiuni pyetjeve vijuese:

 a. Sipas mendimit tuaj, cila është pjesa më e trishtuar e situatës 
së nefitëve te Mormoni 3–4?
 b. Si mundet të lidhen me njëra- tjetrën doktrinat apo të vërtetat 
që keni studiuar deri sot? (Shqyrtoni marrëdhënien midis pendi-
mit, hakmarrjes dhe gjykimeve të Perëndisë.)

Përsiatni se çfarë do të donte Zoti që të bëni për të 

zbatuar këto të vërteta.

Mormoni 5–6
Mormoni vendos ta udhëheqë sërish ushtrinë nefite, por 
lamanitët triumfojnë; Mormoni vajton shkatërrimin e 
popullit të tij.
A ka ndryshim midis pikëllimit që mund të shoqërojë 

vdekjen e dikujt që ishte duke jetuar një jetë të drejtë 

dhe dikujt që vdiq duke jetuar ligësisht? Cili mendoni 

se është ndryshimi?

Pas më shumë se 13 vitesh mospranimi për të udhëhe-

qur ushtritë nefite, Mormoni e mori përsëri komandën. 

Gjithsesi, ai i udhëhoqi ato pa shpresë sepse njerëzit 

nuk pranonin të pendoheshin dhe t’i thërrisnin Zotit 

për ndihmën e Tij. Pas zmbrapsjes së disa valëve të sul-

meve lamanite, nefitët ia mbathin. Ata që nuk mundën 

të iknin mjaftueshëm shpejt, u shkatërruan. Mormoni i 

shkroi një letër mbretit të lamanitëve duke i kërkuar që 

t’i jepte kohë nefitëve që të mblidheshin për një betejë 

përfundimtare (shih Mormoni 5:1–7; 6:1–6).

Lexoni te Mormoni 6:7–11 dhe përpiquni të kuptoni 

pikëllimin e Mormonit kur dëshmoi shkatërrimin e 

popullit të tij. Përse mendoni se vdekja mund të jetë e 

frikshme për ata që jetojnë ligësisht?   
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 4. Lexoni te Mormoni 6:16–22 dhe përgjigjiuni pyetjeve 
vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Përse profetët, udhëheqësit dhe prindërit na nxitin me aq zell 
që të pendohemi?
 b. Si ju ndihmon shpresa e përqafimit të Zotit që të pendoheni? 
(shih Mormoni 6:17).

Përsiatni nëse ka ndonjë gjë për të cilën Zoti do që ju 

të pendoheni pikërisht tani në jetën tuaj. Ju mund të 

doni të shkruani rreth kësaj në ditarin tuaj vetjak dhe 

të vendosni synime për ta përmbushur atë.

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e studiova Mormonin 3–6 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 28: DITA 4

Mormoni 7:1–8:11
Hyrje
Pas betejës përfundimtare mes nefitëve dhe lamanitë-

ve, Mormoni u shkroi pasardhësve të ardhshëm të nje-

rëzve të Librit të Mormonit rreth rëndësisë së njohjes 

se cilët janë dhe çfarë duhet të bëjnë për t’u shpëtuar. 

Me dashuri të madhe për pasardhësit e ardhshëm të 

armiqve të tij, Mormoni dha mësim për rëndësinë e 

ndjekjes së ungjillit të Jezu Krishtit, që të mund “të 

jetë mirë për ju, ditën e gjykimit” (Mormoni 7:10). Pasi 

Mormoni vdiq, Moroni mbeti vetëm për të shkruar 

rreth shkatërrimit të popullit të tij.

Mormoni 7
Në dëshminë e fundit të Mormonit, ai i këshillon 
pasardhësit e lamanitëve që të besojnë te Jezu Krishti dhe 
të ndjekin ungjillin e Tij
Te Mormoni 6 ju mësuat se kishte 230.000 nefitë të 

vrarë në betejën përfundimtare me lamanitët. Përfyty-

roni sikur mbijetuat në një betejë të madhe si kjo, por 

miqtë dhe familja juaj jo. Si do të ndiheshit rreth pasar-

dhësve të popullit që vrau të dashurit tuaj dhe mposhti 

kombin tuaj? Lexoni te Mormoni 7:1–4 dhe kërkoni 

atë çka Mormoni u shkroi pasardhësve të lamanitëve.

 1. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Çfarë donte Mormoni që të dinin lamanitët dhe pasardhësit e 
tyre?
 b. Si krahasohet kjo me atë se si mendonit se çfarë mund të 
ndienit për pasardhësit e popullit që pati vrarë miqtë dhe famil-
jen tuaj në situatën e përfytyruar?
 c. Çfarë cilësie të Shpëtimtarit shihni te përgjigjja e Mormonit 
drejtuar armiqve të tij?

Mormoni vazhdoi t’u shkruante pasardhësve të lama-

nitëve. Lexoni te Mormoni 7:5–7 dhe shënoni të paktën 

tri të vërteta të cilat Mormoni i këshilloi pasardhësit e 

lamanitëve të besonin rreth Shpëtimtarit, Jezu Krishtit.

 2. Zgjidhni një nga të vërtetat që gjetët rreth Jezu Krish-
tit, dhe shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve 

të shenjta se si e ka ndikuar jetën tuaj të besuarit e asaj doktrine.

Mormoni mund të jetë ndier i justifikuar në shkrimin 

e fjalëve të dënimit ndaj lamanitëve që patën vrarë aq 

shumë nga populli i tij, por ngaqë e njihte të vërtetën, 

ai shkroi për t’u mësuar atyre atë që ata (dhe ne) duhet 

të bëjnë që të bëhen të pafajshëm përpara Perëndisë te 

shufra e gjykimit. Lexoni Mormonin 7:8–10 dhe gjeni 

atë që Mormoni dëshmoi se duhet të bëjë një person. 

Ju mund të doni ta shenjoni atë që gjeni në shkrimet 

tuaja të shenjta.

Këto vargje na mësojnë se Zoti u ofron shpëtim 
të gjithëve dhe do të shëlbejë ata që i pranojnë 
parimet dhe ordinancat e ungjillit të Tij. Ju mund të 

doni ta shkruani këtë parim në shkrimet tuaja të shenj-

ta. Vini re që Mormoni dha mësim se mënyra se si arrij-

më të dimë si ta jetojmë këtë parim, është nëpërmjet 

studimit të shkrimeve të shenjta (shih Mormoni 7:8). 

Mund të jetë e dobishme të kuptojmë se fraza “këtë 

anal” i referohet Librit të Mormonit dhe “analin që do 

t’u vijë Johebrenjve nga Judenjtë” i referohet Biblës. Po 

ashtu, “ky” te Mormoni 7:9 i referohet Librit të Mor-

monit dhe “të” i referohet Biblës. Ju mund të doni t’i 

shkruani këto dallime në shkrimet tuaja të shenjta.

Ndërsa përfundoni Mormonin 7, merrni një çast për 

të përsiatur mbi shembullin e Mormonit të dashurisë 

hyjnore dhe dhembshurisë si të Krishtit, në shkrimin e 

një mesazhi të tillë shprese dhe nxitjeje për pasardhësit 

e atyre që ishin armiqtë e tij më të egër.

 3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shënoni mendimet tuaja rreth pyetjes vijuese: Si mund ta 

ndjek unë shembullin e Mormonit dhe t’i trajtoj të tjerët, përfshi-
rë ata që mund të më kenë keqtrajtuar, në një mënyrë që pasqy-
ron vlerën e tyre të përjetshme?
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Mormoni 8:1–11
Moroni shkruan për vdekjen e babait të tij, shkatërrimin e 
popullit të tij dhe mbetjes së tij vetëm
Mendoni për një kohë kur ishit vetëm. Si u ndiet rreth të 

qenit vetëm? Përfytyroni të qenit vetëm për shumë vite.

Vini re datat në përmbledhjet e kapitujve ose në fund 

të faqeve te Mormoni 7dhe 8. Sa vjet kaluan midis 

kohës kur Mormoni shkroi fjalët e tij të fundit në kapi-

tullin 7 dhe kur Moroni filloi të shkruajë mbi fletët në 

kapitullin 8? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lexoni te Mormoni 8:1–2 dhe shihni për çka ndodhi 

pas betejës së madhe në Kumorah. Pastaj lexoni-

Mormonin 8:3–9 dhe shënoni frazat që përshkruajnë 

rrethanat e Moronit pas shkatërrimit të popullit të tij. 

Përsiatni se si do të ndiheshit nëse do të ishit në rre-

thana të ngjashme.

Mendoni për një kohë kur jeni ndier vetëm në bindjet 

dhe standardet tuaja. Vendosmëria juaj për ta ndjekur 

Shpëtimtarin dhe për t’i mbajtur urdhërimet e Tij gjatë 

asaj kohe u rrit, qëndroi njësoj apo u zvogëlua? Përse?

Shikoni përsëri te Mormoni 8:1, 3 për të gjetur se 

çfarë ishte i vendosur të bënte Moroni pavarësisht nga 

rrethanat e tij. Shembulli i Moronit tregon se, edhe 
kur jeni vetëm, ju mund të zgjidhni të qëndroni 
besnik. Ju mund të doni ta shkruani këtë të vërtetë në 

shkrimet tuaja të shenjta.

Ka të tjerë në Librin e Mormonit të cilët, si Moro-

ni, qëndruan besnikë edhe kur ishin vetëm. Abinadi 

qëndroi dhe dëshmoi i vetëm përpara Mbretit Noe dhe 

priftërinjve të tij (shih Mosia 12–17). Alma ishte i vetmi 

prift që besoi fjalët e Abinadit dhe u përpoq ta mbronte 

atë (shih Mosia 17:1–4).

Plaku Riçard G. Skot tregoi historinë e mëposhtme 

rreth një të riu që zgjodhi të ishte besnik edhe kur ishte 

i vetëm:

“Shqyrtoni shembullin e [këtij] të riu. 

Ndër vite kam vërejtur se si prindërit e tij 

e kanë mësuar që nga fëmijëria që të 

jetonte pa lëkundje urdhërimet e Perëndi-

së. Nëpërmjet shembullit dhe parimit, ata 

e rritën atë, së bashku me fëmijët e tyre të 

tjerë, në vërtetësi. Ata nxitën zhvillimin e disiplinës dhe 

të sakrificës për të arritur synime të denja. Ky i ri 

zgjodhi notin për të ngulitur në karakterin e vet ato 

cilësi. Seanca praktike herët në mëngjes kërkonin 
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disiplinë dhe sakrificë. Me kalimin e kohës ai u shqua 

në atë sport.

Pastaj erdhën sfidat – për shembull, një kampionat noti 

do të bëhej të dielën. A do të merrte pjesë? A do ta jus-

tifikonte një përjashtim nga rregulli i tij, i mos notimit 

të dielën, për të ndihmuar skuadrën të fitonte kampi-

onatin? Jo, ai nuk do të dorëzohej, edhe nën presionin 

e fortë të shokëve. Ai u sha, madje edhe u dhunua fizi-

kisht. Por ai nuk do të dorëzohej. Mospranimi i miqve, 

vetmia dhe trysnia solli kohë dëshpërimi dhe lotësh. 

Por ai nuk do të dorëzohej. Ai po mësonte nga përvoja 

e vet se secili nga ne duhet të arrijë të njohë vërtetësinë 

e këshillës së Palit për Timoteun: ‘Të gjithë ata që duan 

të rrojnë me perëndishmëri në Krishtin Jezus do të për-

ndiqen’ (2 Timoteut 3:12). Ndër vite, ky model i qënd-

rueshëm i të jetuarit drejtësisht – i zhvilluar nga qindra 

vendime të drejta, disa përballë një sfide të madhe – ka 

zhvilluar një karakter force dhe aftësie. Tani, si misionar, 

ai vlerësohet nga shokët për aftësinë e tij për të punu-

ar, njohurinë e tij për të vërtetën, përkushtimin e tij të 

palëkundur dhe vendosmërinë për të ndarë ungjillin. 

Një person, i cili nuk u pranua më parë nga shokët e tij, 

tani është bërë udhëheqës i respektuar i shokëve të tij” 

(“First Things First”, Ensign, maj 2001, f. 8).

Lexoni te Mormoni 8:10–11 dhe gjeni një mënyrë 

me të cilën Zoti i mbështeti Moronin dhe Mormonin 

(përpara vdekjes së tij) gjatë rrethanave të vështira që 

hasën. Nxitja vijuese nga Presidenti Tomas S. Monson 

mund t’ju ndihmojë në vendosmërinë tuaj për të qën-

druar besnik edhe kur jeni vetëm:

“Ndërsa ne jetojmë ditë pas dite, është 

pothuajse e pashmangshme që besimi 

ynë do të vihet në provë. Ndonjëherë, ne 

mund ta gjejmë veten rrethuar nga të tjerë 

dhe prapë se prapë duke qenë pjesë e 

pakicës ose duke qëndruar të vetëm 

lidhur me atë që është e pranueshme dhe atë që nuk 

është. A e kemi ne guximin moral për të qëndruar të 

vendosur për ato çka besojmë, megjithëse duke bërë 

kështu do të na duhet të qëndrojmë të vetëm? . . .

. . . Qofshim gjithmonë të guximshëm dhe të përgatitur 

që të qëndrojmë për atë që besojmë, dhe nëse do të na 

duhet të qëndrojmë vetëm në këtë proces, e bëfshim 

këtë me guxim, të forcuar nga njohuria se në të vërtetë 

ne nuk jemi kurrë vetëm kur ne qëndrojmë me Atin 

tonë në Qiell” (“Kini Guxim të Qëndroni Vetëm”, 

Ensign dhe Liahona,nëntor 2011, f. 60, 67).

4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përgjigjiuni pyetjeve vijuese:

a. Kë tjetër njihni që është shembull i të qëndruarit besnik edhe 
kur qëndron i vetëm?
b. Si ju ndihmon thënia e Presidentit Monson për të vendosur të 
qëndroni besnik edhe kur jeni i vetëm?

5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e studiova Mormonin 7:1–8:11 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 29: DITA 1

Mormoni 8:12–41
Hyrje
Pasi shkroi rreth shkatërrimit të popullit të tij dhe 

vdekjes së atit të tij, Moroni profetizoi për daljen në 

dritë të Librit të Mormonit dhe paralajmëroi ata që do 

ta dënonin atë. Moroni pa se anali nefit do të dilte në 

dritë në një kohë ligësie të madhe, kur shumë do t’i 

donin pasuritë e kësaj bote më shumë sesa Perëndinë. 

Ai dëshmoi se Libri i Mormonit do të ishte “i një vlere 

të madhe” (Mormoni 8:14) gjatë kushteve shpirtërisht 

të rrezikshme të ditëve të fundit.
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Mormoni 8:12–32
Moroni profetizon për daljen në dritë të Librit të Mormonit
Shkruani ato që besoni se janë disa nga dhuratat më të 

mëdha që ju janë dhënë ndonjëherë:   

  

 

Merrni një çast për të menduar rreth asaj se përse këto 

dhurata kanë qenë bekim për ju.

Lexoni thënien vijuese nga Presidenti Ezra Taft Benson: 

“Do të doja të flisja për një prej dhuratave më dome-

thënëse dhënë botës në kohët moderne. Dhurata që 

po mendoj, është më e rëndësishme sesa ndonjë nga 

shpikjet që ka ardhur nga revolucionet industriale dhe 

teknologjike. Kjo është një dhuratë me vlerë më të 

madhe për njerëzimin sesa edhe përparimet e shumta, 

të mrekullueshme që kemi parë në mjekësinë moder-

ne. Është me vlerë më të madhe për njerëzimin sesa 

zhvillimi i udhëtimit ajror ose në hapësirë. Unë flas për 

dhuratën e   

 .”

Cila mendoni se mund të jetë dhurata që Presidenti 

Benson iu referua?   

 

Moroni dha mësim rreth kësaj dhurate te Mormoni 8. 

Lexoni te Mormoni 8:12–14 për të zbuluar se cila është 

dhurata. Fraza “këtë anal” i referohet Librit të Mor-

monit. Libri i Mormonit është dhurata për të cilën foli 

Presidenti Benson (shih “The Book of Mormon—Key-

stone of our Religion”,Ensign,nëntor 1986, f. 4). Shkru-

ani Libri i Mormonit në pjesën bosh në fund të thënies 

së Presidentit Benson.

Shihni përsëri te Mormoni 8:12–14 për të gjetur çfarë 

mësimi dha Moroni rreth vlerës së Librit të Mormonit. 

Çfarë mësimi dha ai rreth vlerës financiare të fletëve? 

Moroni shpjegoi se ndërsa Zoti nuk do të lejonte që 

fletët të përdoreshin për fitim financiar, shkrimet në 

fletët janë të një vlere të madhe.

Mënyra me të cilën Libri i Mormonit doli në dritë, 

mund të na ndihmojë të kuptojmë rëndësinë e këtij 

libri. Lexoni te Mormoni 8:15–16 dhe gjeni atë që dha 

mësim Moroni rreth asaj se si do të dilte në dritë Libri 

i Mormonit.

 1. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Çfarë mendoni se do të thotë që Libri i Mormonit mund të 
nxirrej në dritë vetëm nga dikush që kishte “një sy të vetëm në 
lavdinë e [Perëndisë]”? (Mormoni 8:15).
 b. Çfarë do të thotë për ju që Libri i Mormonit do të nxirrej 
në dritë “nëpërmjet fuqisë së Perëndisë”? (Mormoni 8:16). Si 
ndiheni rreth Librit të Mormonit kur lexoni fjalët e Moronit te 
 Mormoni 8:16?

Moroni i paralajmëroi ata që do ta dënonin ose kun-

dërshtonin Librin e Mormonit. Kërkoni paralajmërimet 

e tij ndërsa lexoni te Mormoni 8:17–22. Përse është e 

rëndësishme për ju të dini se “qëllimet e përjetshme të 

Zotit do të vazhdojnë, derisa të gjitha premtimet e tij të 

plotësohen”? (Mormoni 8:22).

Moroni shpjegoi se Zoti pati bërë besëlidhje me 

“shenjtorë[t] që kanë vdekur para meje” (Mormoni 

8:23) – përfshirë profetë si Nefi, Jakobi, Enosi dhe 

Alma. Zoti pati bërë besëlidhje që Ai do t’i nxirrte në 

dritë fjalët e këtyre profetëve në ditët e mëvonshme. 

Ndërsa studioni Mormonin 8:23–25, gjeni se për kë u 

lutën këta profetë.

Këta profetë u lutën për “vëllezër[it e] tyre” (Mormoni 

8:24), që do të thotë për lamanitët dhe pasardhësit e 

tyre. Ata u lutën gjithashtu për njeriun që do t’i “nxirrte 

këto gjëra në dritë” në ditët e mëvonshme (Mormoni 

8:25; shih gjithashtu Mormoni 8:16), që do të thotë për 

Profetin Jozef Smith, i cili u zgjodh për t’i nxjerrë në 

dritë Librin e Mormonit botës, në këto ditë të mëvon-

shme (shih DeB 3:5–10). Shumë nga profetët e lashtë 

e dinin për Jozef Smithin dhe u lutën për suksesin e 

tij për të përkthyer e botuar Librin e Mormonit, duke 

plotësuar kështu qëllimet e Perëndisë (shih Mormoni 

8:22, 24–25; DeB 10:46).

Presidenti Bojd K. Paker, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, foli për rolin që luajti Jozef Smithi në sjell-

jen në dritë të Librit të Mormonit:

“Të supozosh se [Jozef Smithi] e përgatiti 

[Librin e Mormonit] pa ndihmë dhe pa 

frymëzim është absurde.

E vërteta është, thjesht, se ai ishte një 

profet i Perëndisë – as më shumë e aspak 

më pak!
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Shkrimet e shenjta nuk erdhën kaq shumë nga Jozef 

Smithi sa erdhën nëpërmjet tij. Ai ishte përcjellësi 

nëpërmjet të cilit u dhanë zbulesat. Ai ishte, përsa u 

përket të tjerave, një njeri i zakonshëm, siç ishin pro-

fetët në kohët e lashta dhe siç janë profetët në kohën 

tonë. . . .

Profeti Jozef Smith ishte një djalë ferme i pashkolluar. 

Leximi i disa prej letrave të tij të hershme në origjinal e 

tregon atë të jetë paksa i papërpunuar në drejtshkrim e 

gramatikë dhe në të folur.

Që zbulesat erdhën nëpërmjet tij në cilëndo formë të 

një përsosjeje letrare nuk është asgjë tjetër veçse një 

mrekulli” (“We Believe All That God Has Revealed”, 

Ensign, maj 1974, f. 94).

Përfytyroni sikur jeni Moroni, që jetoi afërsisht 1.600 

vite më parë dhe nëpërmjet fuqisë së Perëndisë u 

lejua ta shohë kohën tonë. Lexoni te Mormoni 8:35 

dhe shqyrtoni se çfarë mund të mendonit për kushtet 

shpirtërore të kohës sonë. Pastaj lexoni Mormonin 

8:26–32, që përmban përshkrimin profetik të Moronit 

për kohën kur Libri i Mormonit do të nxirrej në dritë 

në – kohën tonë.

2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani dy ose më shumë përshkrime të Moronit mbi ko-

hën tonë. Gjithashtu shkruani përse i gjeni veçanërisht interesan-
te dhe të zbatueshme këto përshkrime në kohën tonë.

Lidhur me Librin e Mormonit, Presidenti Ezra Taft 

Benson dha mësim:

“Ne duhet ta bëjmë Librin e Mormonit 

një epiqendër studimi [sepse] u shkrua 

për kohën tonë. Nefitët nuk e patën kurrë 

librin, as lamanitët e kohëve të lashta. Ai 

ishte caktuar për ne. . . .

Secili nga shkrimtarët e mëdhenj të Librit 

të Mormonit dëshmoi se ai shkroi për brezat e ardh-

shëm. . . .

Nëse ata e panë kohën tonë dhe zgjodhën ato gjëra që 

do të ishin me vlerë më të madhe për ne, a nuk është 

kjo mënyra se si duhet ta studiojmë Librin e Mormo-

nit? Ne duhet ta pyesim veten tonë vazhdimisht: ‘Përse 

Zoti e frymëzoi Mormonin (ose Moronin apo Almën) 

që ta përfshijë atë [gjë] në analin e tij? Çfarë mësimi 

mund të mësoj nga kjo, që të më ndihmojë të jetoj në 

këtë ditë dhe në këtë kohë?’” (“The Book of Mor-

mon—Keystone of Our Religion”, f. 6).

3. Për të përsiatur mbi vlerën e Librit të Mormonit për ju 
personalisht, përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj 

të studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Mendoni rreth saktësisë së profecive të Moronit mbi kushtet 
e kohës sonë (shih Mormoni 8:26–32). Çfarë ju mësojnë këto 
profeci rreth vlerës së Librit të Mormonit për kohën tonë?
b. Përse mendoni se Libri i Mormonit është, siç dha mësim Pre-
sidenti Benson, “një prej dhuratave më domethënëse dhënë bo-
tës në kohët moderne”? (“The Book of Mormon—Keystone of 
Our Religion”, f. 4).
c. Nëse një mik do t’ju pyeste përse Libri i Mormonit është i 
vlefshëm për ju, si do t’i përgjigjeshit?

Mormoni 8:33–41
Moroni shikon ditët e fundit dhe dënon ligësinë shpirtërore 
të kohës sonë
Mendoni për një kohë kur keni vënë re dikë në nevojë 

– dikë në nevojë materiale, emocionale, shoqërore ose 

shpirtërore. Shqyrtoni çfarë bëtë ose mund të kishit 

bërë për ta ndihmuar atë person. Përsiatni përse zgjo-

dhët ta ndihmoni ose të mos e ndihmoni atë person. 

Përse mendoni se njerëzit ndonjëherë nuk i ndihmojnë 

ata në nevojë?

Lexoni te Mormoni 8:36–41 dhe kërkoni arsyet që dha 

Moroni për atë pse disa njerëz në ditët e fundit nuk do 

t’i ndihmojnë ata në nevojë. Merrni parasysh t’i shëno-

ni këto arsye në shkrimet tuaja të shenjta. Mund të jetë 

e dobishme të kuptoni se fjala stoliseni do të thotë “bëj 

të bukur” ose “zbukuroj”.

Cilët janë disa shembuj se si rinia sot mund të dojë 

gjëra që mund të blihen me para dhe duke ndjekur 

synime tokësore më shumë sesa të qenit një dishepull i 

vërtetë i Jezu Krishtit? Studioni Mormonin 8:38, 41 dhe 

dalloni pasojat me të cilat njerëzit do të përballen për 

krenarinë, ligësinë dhe 

shpërfilljen e tyre ndaj të 

varfrit dhe nevojtarit.

4. Shkruani një parim 
në ditarin tuaj të studi-

mit të shkrimeve të shenjta që 
përmbledh atë që keni mësuar 
nga Mormoni 8:36–41.

Një shembull i një parimi 

që jepet mësim në këto 

vargje, është: Perëndia do 
të na mbajë përgjegjës 
për mënyrën se si i traj-
tojmë të varfrit dhe ata 
në nevojë.

5. Përgjigjiuni pyetjes 
vijuese në ditarin tuaj 

të studimit të shkrimeve të 
shenjta: Cilat janë disa nga 

Vendosja e synimeve për 
të zbatuar atë që mësoni, 
mund t’ju ndihmojë të vep-
roni në besim, të mësoni më 
shumë nga studimi juaj dhe 
të përparoni shpirtërisht. 
Kërkoni udhëheqjen e Frymës 
së Shenjtë ndërsa vendosni 
synime. Sigurohuni që synimet 
tuaja të kërkojnë përpjekje 
por që janë edhe realiste dhe 
të arritshme. Shkruani kon-
kretisht se çfarë do të bëni, 
kur planifikoni ta bëni dhe si 
planifikoni ta bëni.

Vendosja e Synimeve 
për të Zbatuar 
Atë Që Mësoni
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nevojat më të zakonshme – të përkohshme, shoqërore, emociona-
le dhe shpirtërore – midis të rinjve në shkollën apo komunitetin 
tuaj? Pastaj mendoni për diçka që mund të bëni javën tjetër, për 
t’u kujdesur për dikë në nevojë. Shkruajeni këtë qëllim në ditarin 
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e studiova Mormonin 8:12–41 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 29: DITA 2

Mormoni 9
Hyrje
Moroni e përfundoi analin e atit të tij duke u bërë thirr-

je atyre që nuk besojnë në Jezu Krisht, për t’u kthyer 

te Perëndia nëpërmjet pendimit. Ai dha mësim se Pe-

rëndia është një Perëndi i mrekullive, që nuk ndryshon. 

Ai gjithashtu dha mësim se mrekullitë pushojnë vetëm 

kur njerëzit pushojnë së pasuri besim. Ai e nxiti gjithë 

njerëzimin të lutej te Ati në emër të Jezu Krishtit për të 

marrë ato gjëra që kanë nevojë.

Mormoni 9:1–6
Mormoni u bën thirrje atyre që nuk besojnë në Jezu Krisht, 
që të pendohen
Përfytyroni çfarë mund të mendoni dhe të ndieni nëse 

do të hynit në praninë e Perëndisë sot. Si mendoni se 

do të ndiheshin njerëzit e ligj në praninë e Tij? Lexoni 

Mormonin 9:1–5 dhe vini re se Moroni e përshkroi 

atë që do të ndodhë përfundimisht, kur njerëzit që 

zgjedhin të mos besojnë në Jezu Krisht, më në fund të 

sillen në prani të Perëndisë.

Presidenti Jozef Filding Smith shpjegoi se shumë nje-

rëz mendojnë gabimisht se ata mund të ndihen rehat 

në praninë e Perëndisë edhe nëse nuk janë penduar 

për mëkatet e tyre:

“Nuk mund të ketë shpëtim pa pendim. 

Një njeri nuk mund të hyjë në mbretërinë 

e Perëndisë me mëkatet e tij. Do të ishte 

një gjë shumë e papajtueshme për një 

njeri që të hynte në praninë e Atit dhe të 

jetonte në praninë e Perëndisë me 

mëkatet e tij. . . .

Mendoj se ka shumë njerëz në tokë, shumë prej tyre 

ndoshta në Kishë – të paktën disa në Kishë – që kanë 

një ide se mund të kalojnë përmes kësaj jete duke 

bërë si të duan, duke shkelur urdhërimet e Zotit dhe 

prapë në përfundim ata do të hyjnë në praninë e Tij. 

Ata mendojnë se do të pendohen, ndoshta në botën e 

shpirtrave.

Ata duhet t’i lexojnë këto fjalë nga Moroni: ‘A besoni 

se do të mund të banoni me të [Krishtin], të vetë-

dijshëm për fajin tuaj? A mendoni se do të mund të 

ishit të lumtur të banonit me atë Qenie të shenjtë, kur 

shpirtrat tuaj janë të torturuar nga vetëdija e fajit se 

keni shpërdoruar ligjet e tij?

Vini re, unë ju them, se do të ishit më të mjeruar po të 

banonit me një Perëndi të shenjtë dhe të drejtë, duke 

qenë të vetëdijshëm për fëlliqësinë tuaj para tij, sesa po 

të banonit me shpirtrat e mallkuar në ferr. Pasi vini re, 

kur ju do të silleni të shihni lakuriqësinë tuaj para Pe-

rëndisë dhe gjithashtu lavdinë e Perëndisë dhe shenj-

tërinë e Jezu Krishtit, brenda jush do të ndizet një flakë 

zjarri të pashueshëm’ [Mormoni 9:3–5]” (Doctrines of 

Salvation, përmb. veprash Bruce R. McConkie, 3 vëll. 

[1954, f.–56], 2:195, f.–96).

 1. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Përse mendoni se është gabim të 

presësh të pendohesh në këtë jetë, duke besuar se mund të pen-
doheni në jetën tjetër? (Ju mund të doni të përdorni çka mësoni 
nga Mormoni 9:1–5; Alma 12:14; dhe Alma 34:32–34 në përgji-
gjen tuaj.)

Lexoni Mormoni 9:6 dhe shihni për atë që duhet të 

bëjnë “mosbesuesit”, për të shmangur ankthin që 

përshkroi Moroni. Merrni parasysh t’i shenjoni fjalët 

te Mormoni 9:6 që përshkruajnë gjendjen e njerëzve 

që kthehen te Perëndia dhe i kërkojnë Atij falje. Nga 

ky varg ne mësojmë: Nëse do të pendohemi dhe i 
përgjërohemi Perëndisë, ne do të jemi të panjollë 
kur të vijmë në praninë e Tij. Ju mund të doni ta 

shkruani këtë parim në shkrimet tuaja të shenjta ose 

në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

 2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani disa fjali rreth asaj se si e përfytyroni se do të 

ndiheshit në praninë e Perëndisë, nëse do ta dinit se qetë bërë i 
pastër dhe i panjollë nëpërmjet Shlyerjes së Shpëtimtarit.

Nëpërmjet pendimit dhe jetesës së drejtë, ju mund të 

përgatiteni për të qenë i qetë në praninë e Zotit. Përsi-

atni gjënë më të rëndësishme që mendoni se mund ta 

bëni tani, që të përgatiteni për ta takuar Perëndinë.
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Mormoni 9:7–20
Moroni shpall se Perëndia kryen mrekulli dhe u përgjigjet 
lutjeve të besnikëve
A keni dëshmuar apo përjetuar ndonjëherë një mreku-

lli? Shkruajeni përkufizimin tuaj të fjalës mrekulli:   

  

 

Shikojeni fjalën mrekulli në Fjalorin e Biblës ose në 

Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta për ta sqaruar apo 

për t’i shtuar përkufizimit tuaj. Përse mendoni se disa 

njerëz sot nuk besojnë në mrekulli?

Siç është shënuar te Mormoni 9:7–8, Moroni iu shkroi 

njerëzve në ditët e fundit që do të mohonin se Perën-

dia jeton, se Ai jep zbulesa dhe se Ai derdh dhurata për 

besnikët. Moroni dha fuqishëm mësim se ka një Perën-

di dhe se Ai është i njëjtë “dje, sot dhe përgjithmonë” 

(Mormoni 9:9). Ai vazhdon të bëjë mrekulli midis 

njerëzve besnikë në të gjitha kohët. Lexoni Mormonin 

9:9–11, 15–19 dhe gjeni çka dha mësim Moroni rreth 

natyrës së Perëndisë, që të mund t’i ndihmonte njerëzit 

të besojnë se Perëndia vijon të bëjë mrekulli.

 3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani atë që mësuat nga Mormoni 9:9–11, 15–19 

rreth natyrës së Perëndisë. Gjithashtu shkruani përgjigjet tuaja 
për këtë pyetje: Çfarë ju mësojnë këto vargje rreth gatishmërisë 
dhe aftësisë së Perëndisë për të bërë mrekulli në jetën e njerëzve 
sot?

Lexoni Mormonin 9:20 dhe shihni për arsyet përse disa 

njerëz nuk mund të përjetojnë mrekulli.

Fjalët e Moronit shënuar te Mormoni 9:9–19 japin 

mësim këtë parim: Për shkak se Perëndia është i 
pandryshueshëm, Ai do të ofrojë mrekulli sipas 
besimit të fëmijëve të Tij. Ju mund të doni ta shkru-

ani këtë parim pranë Mormonit 9:19–20 në shkrimet 

tuaja të shenjta.

Ne mund ta përjetojmë fuqinë e mrekullueshme të 

Perëndisë në shumë mënyra në jetën tonë. Pas rishiki-

mit të disa prej mrekullive të mëdha të përshkruara në 

shkrimet e shenjta, Motra Sidni S. Rejnolds, që shërbeu 

në presidencën e përgjithshme të Fillores, dha mësim:

“Po aq të rëndësishme sa këto ‘mrekulli të fuqishme’ 

janë ‘mrekullitë vetjake’ që i mësojnë secilit prej nesh 

të ketë besim te Zoti. Këto vijnë kur ne dallojmë dhe u 

vëmë veshin nxitjeve të Shpirtit në jetën tonë. . . .

Unë besoj se të gjithë ne mund të dëshmojmë për këto 

mrekulli të vogla. Ne njohim fëmijë që luten për ndih-

më që të gjejnë një send të humbur dhe e gjejnë atë. 

Ne njohim të rinj që e mbledhin kurajën për të qënd-

ruar si dëshmitarë të Perëndisë dhe e ndiejnë dorën e 

Tij mbështetëse. Ne njohim miq që paguajnë të dhjetat 

e tyre me paratë e tyre të fundit dhe pastaj, nëpërmjet 

një mrekullie, e gjejnë veten e tyre të aftë për të paguar 

shkollimin apo qiranë e tyre, ose në një farë mënyre 

të sigurojnë ushqim për familjen e tyre. Ne mund të 

tregojmë përvoja të lutjeve që kanë marrë përgjigje 

dhe të bekimeve të priftërisë që dhanë kurajë, sollën 

ngushëllim apo rikthyen shëndetin. Këto mrekulli të 

përditshme na njohin me dorën e Zotit në jetën tonë” 

(“A God of Miracles”, Ensign, maj 2001, f. 12).

 4. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta një përvojë që keni pasur ose diçka që e dini e 

cila vërteton se Perëndia është ende sot një Perëndi i mrekullive.

Mormoni 9:21–37
Moroni jep mësim rreth lutjes dhe rreth qëllimit të analit 
nefit
A mund të kujtoni një kohë kur ndiet se Ati Qiellor 

ju dha ndihmën që ju duhej ngaqë ishit lutur? Lexoni 

Mormonin 9:21 dhe shihni për atë që Moroni dha më-

sim rreth të luturit te Ati Qiellor për ndihmë.

Lexoni thënien vijuese dhe shihni për atë që do të 

thotë të lutesh në emër të Krishtit: “Ne lutemi në emër 

të Krishtit kur mendja jonë është mendja e Krishtit 

dhe dëshirat tona dëshirat e Krishtit – kur fjalët e Tij 

qëndrojnë te ne (Gjoni 15:7). Atëherë ne kërkojmë 

gjëra që janë të mundura për Perëndinë për të na i 
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dhënë. Shumë lutje mbeten pa përgjigje, sepse ato nuk 

janë aspak në emrin e Krishtit; ato në asnjë mënyrë 

nuk përfaqësojnë mendjen e Tij, por burojnë nga zemra 

egoiste e një njeriu” (Bible Dictionary, “Prayer” [Udhë-

zuesi për Shkrimet e Shenjta “Lutje”).

Shqyrtoni vetë lutjet tuaja bazuar në atë që sapo lexuat. 

Çfarë mund të bëni për t’u lutur më plotësisht në emër 

të Jezu Krishtit?

Për të dhënë një shembull njerëzish që besonin te 

Shpëtimtari dhe që qenë në gjendje të bënin mrekulli, 

Moroni citoi atë që Jezu Krishti u mësoi dishepujve 

të Tij nefitë. Siç është shënuar te Mormoni 9:22–25, 

Shpëtimtari i urdhëroi dishepujt e Tij të shkonin në të 

gjithë botën dhe të predikonin ungjillin dhe Ai prem-

toi se “shenja [të mrekullueshme] do të ndjekin ata 

që besojnë” (Mormoni 9:24). Pastaj Moroni vazhdoi 

mësimdhënien e tij rreth lutjes.

 5. LexoniMormonin 9:27–29 dhe përcaktoni atë që dha 
mësim Moroni rreth mënyrës se si duhet të lutemi me be-

sim. Shkruajini gjërat që gjeni në ditarin tuaj të studimit të shkri-
meve të shenjta. Pastaj shkruani disa fjali që përshkruajnë se si 
mund ta përdorni njërin nga këto mësime për të përmirësuar vetë 
lutjet tuaja.

Ju mund të doni të shkruani parimin vijues në shkrimet 

tuaja të shenjta pranë Mormonit 9:27: Nëse lutemi 
me besim tek Ati Qiellor në emër të Jezu Krishtit, 
Ai do të na falë bekime që do të na ndihmojnë të 
arrijmë shpëtimin tonë.

Ndërsa Moroni përfundoi fjalët e tij, ai shprehu shqetë-

sim se disa njerëz në ditët e fundit do ta hidhnin posh-

të Librin e Mormonit për shkak të mospërsosmërisë së 

atyre që e shkruan atë (shih Mormoni 9:30–34). Lexoni 

Mormonin 9:35–37 dhe shihni për atë që shpalli Moro-

ni rreth qëllimeve të Librit të Mormonit.

Merrni parasysh se si dalja e Librit të Mormonit është 

një provë shtesë se Perëndia është Perëndi i mrekullive 

dhe se Ai u përgjigjet lutjeve.

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e studiova Mormonin 9 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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NJËSIA 29: DITA 3

Ethëri 1–2
Hyrje
Libri i Ethërit është përmbledhja e Moronit për 

historinë e jareditëve. Jareditët ishin populli që erdhi 

në hemisferën perëndimore shekuj më përpara se të 

vinte populli i Lehit. Pas Përmbytjes në kohën e Noeut, 

shumë pasardhës të atyre që qenë shpëtuar, u bënë të 

ligj. Një grup njerëzish u përpoqën të ndërtonin një 

kullë “maja e së cilës të arri[nte] deri në qiell” (Zanafi-

lla 11:4). Rrëfimi për kombin jaredit filloi me ndërtimin 

e Kullës së Babelit. Zoti e trajtoi ligësinë e përhapur 

gjithandej duke ngatërruar gjuhën e përbashkët dhe 

duke i shpërndarë njerëzit kudo në faqen e dheut 

(shih Zanafilla 11:5–8; Ethëri 1:33). Ky rrëfim te libri i 

Ethërit fillon me Jaredin dhe vëllanë e tij duke kërkuar 

ndihmën e Zotit kur Ai i ngatërroi gjuhët e njerëzve te 

Kulla e Babelit. Zoti e ruajti gjuhën e Jaredit, të vëllait 

të tij dhe të familjeve e miqve të tyre dhe i udhëhoqi 

ata nëpër shkretëtirë drejt tokës së premtuar. Zoti e 

udhëzoi mandej vëllanë e Jaredit për të ndërtuar tetë 

maune për t’i mbartur njerëzit e tij përtej detit.

Ethëri 1:1–33
Moroni shënon gjenealogjinë e Ethërit deri te Jaredi në 
Kullën e Babelit
Për t’ju ndihmuar të kuptoni se nga erdhi libri i Ethërit, 

rishikoni “Përmbledhje e Mosias 7–24” nga Njësia 12: 

Dita 1 mësimi (faqe 115). Referojuni udhëtimit 4 dhe vini 

re se çfarë gjeti populli i Limhit në këtë udhëtim.

HYRJE TE  

Ethëri
Përse të Studiohet Ky Libër?
Duke studiuar librin e Ethërit, ju do të mësoni rreth 
jareditëve – një grup njerëzish që udhëtuan për në 
hemisferën perëndimore dhe jetuan atje për shumë 
shekuj përpara arritjes së popullit të Lehit. Ky libër 
do t’ju ndihmojë të mësoni parime të rëndësishme 
lidhur me lutjen, zbulesën dhe marrëdhënien midis 
ushtrimit të besimit në Jezu Krishtin dhe marrjes së 
njohurisë shpirtërore. Ai do t’ju ndihmojë gjithashtu 
që të kuptoni rolin e profetëve në bindjen e njerëzve 
për t’u penduar dhe pasojat që vijnë tek ata që nuk e 
pranojnë Jezu Krishtin dhe profetët e Tij.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Moroni e përmblodhi këtë libër nga 24 fletët e arta, 
që u quajtën fletët e Ethërit. Ai është emërtuar sipas 
profetit Ethër, i cili ishte profeti i fundit i jareditëve 
dhe krijoi një anal të historisë së tyre (shih Ethëri 
15:33–34). Në ditët e mbretit Mosia, disa nga populli 
i Limhit zbuluan fletët e Ethërit ndërsa po kërkonin 
për tokën e Zarahemlës (shih Mosia 8:7–11; Ethëri 1:2). 
Profetët nefitë dhe mbajtësit e analeve i përcollën 
fletët e Ethërit derisa ato erdhën në zotërim të 
Moronit. Moroni deklaroi se ai nuk përfshiu madje as 
“të njëqindtën pjesë” të analit në përmbledhjen e tij 
(Ethëri 15:33).

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Burimet origjinale që u përdorën për të krijuar librin e 
Ethërit, u shkruan shekuj përpara se Moroni të bënte 
përmbledhjen e tij. Anali i parë jaredit u krijua kur 
vëllai i Jaredit shkroi vegimin që kishte marrë përpara 
se populli i tij të kapërcente detet (shih Ethëri 4:1). 
Asnjë mbajtës tjetër analesh midis jareditëve nuk është 
përmendur deri te Ethëri (shih Ethëri 13:3; 15:33). 
Moroni e përmblodhi librin e Ethërit (shih Mormoni 
8:3–6; Moroni 10:1). Moroni nuk e tha se ku ndodhej 
kur bëri përmbledhjen, edhe pse ai shkroi se jareditët 
ishin shkatërruar në “kët[ë] vend . . . verior” (Ethëri 
1:1), duke treguar se ai mund të ketë qenë në vendin 
ku ata ishin shkatërruar.
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Shikoni në fillim të librit të Ethërit dhe gjeni përshkri-

min e shkurtër të librit nën titull. Ky përshkrim shpje-

gon se anali i jareditëve ishte marrë nga 24 fletët e arta 

që u gjetën nga populli i Limhit.

Pasi Moroni përfundoi analin e atit të tij, ai mori analin 

e jareditëve dhe krijoi një variant më të shkurtër të tij 

për ta përfshirë te Libri i Mormonit. Lexoni  Ethërin 

1:1–4 dhe shihni për atë që Moroni tha se nuk e 

përfshiu në variantin e tij të analit jaredit. Pastaj lexoni 

Ethërin 1:5 dhe shikoni për pjesën e rrëfimit që Moroni 

nuk e përfshiu në analin e tij. Kulla që përmendet te 

Ethëri 1:5 është Kulla e Babelit. Siç shpjegohet tek 

Ethëri 1:33, Zoti “ngatërroi” (përshtjelloi ose përzieu) 

gjuhën e njerëzve që u përpoqën të ndërtonin kullën 

në mënyrë që ata të mos mund ta kuptonin njëri- 

tjetrin, dhe Ai i shpërndau njerëzit kudo në tokë.

Siç shënohet te Ethëri 1:6–33, një burrë i quajtur Ethër 

pati shkruar analin jaredit. Moroni shkroi prejardhjen e 

Ethërit deri te një burrë i quajtur Jared, i cili jetoi gjatë 

kohës së Kullës së Babelit.

Ethëri 1:33–43
Vëllai i Jaredit lutet për ndihmë dhe anëtarët e familjes e 
miqtë e tij marrin mëshirë dhe drejtim
A keni qenë ndonjëherë në një vend apo zonë ku 

njerëzit flisnin një gjuhë që nuk e kuptonit? Si mendo-

ni se do të ndiheshit nëse nuk do të mund ta kuptonit 

gjuhën që po flisnin të tjerët rreth jush? Nëse do të 

mund të zgjidhnit disa njerëz për të komunikuar me ta 

në atë situatë, cilët do të zgjidhnit? Kjo situatë ndodhi 

për një burrë të quajtur Jared dhe vëllanë e tij, si dhe 

familjet e tyre, të cilët jetuan gjatë kohës së Kullës së 

Babelit. Lexoni Ethërin 1:33–37 dhe shihni për nje-

rëzit me të cilët Jaredi donte që të ishte në gjendje të 

komunikonte. Pasi vëllai i Jaredit mori premtimin nga 

Zoti se gjuha e tyre nuk do të ngatërrohej (shih Ethëri 

1:34–35), ai u lut për miqtë e tij (shih Ethëri 1:36–37). 

Siç tregohet nga vëllai i Jaredit, një nga karakteristikat 

e njerëzve besnikë është të luten për miqtë e tyre që të 

marrin bekimet e Zotit.

Zoti i bekoi familjet e Jaredit dhe të vëllait e miqve 

të tyre kështu që gjuha e tyre nuk u ngatërrua. Pastaj 

Jaredi i kërkoi vëllait të tij t’i lutej Perëndisë, duke e 

pyetur Atë se ku duhej të shkonin familjet e tyre. (Shih 

Ethëri 1:38–40.)

Lexoni Ethërin 1:40–43 dhe përcaktoni udhëzimet që 

Zoti u dha jareditëve për t’i drejtuar në udhëtimin e 

tyre. Përse mendoni se ishte e rëndësishme për Jaredin 

dhe vëllanë e tij që t’i ndiqnin këto udhëzime nga Zoti?

Ethëri 2:1–12
Jareditët fillojnë udhëtimin e tyre drejt tokës së premtuar
Lexoni Ethërin 2:1–3 për të zbuluar se sa mirë iu për-

gjigjën jareditët udhëzimeve që Zoti u dha rreth për-

gatitjes për të udhëtuar në një tokë të premtuar (shih 

Ethëri 1:41–42). Pastaj lexoni Ethërin 2:4–6 dhe shihni 

për atë që ndodhi më pas. Vini re se, ngaqë jareditët u 

ishin bindur porsive të Zotit, Ai u dha atyre udhëzime 

të tjera. Përsiatni bekimet dhe drejtimin që morën jare-

ditët ngaqë kishin ndjekur udhëzimet e Zotit.

Nga përvoja e jareditëve ne mësuam këtë parim: 

Ndërsa veprojmë me besim në drejtimin që Zoti 
na ka dhënë, ne mund të marrim udhëheqje të 
mëtejshme prej Tij. Ju mund të doni të sugjeroni që 

studentët ta shkruajnë këtë parim në shkrimet e tyre të 

shenjta pranë Ethërit 2:6.

A mund të mendoni një mbresë apo nxitje që keni 

marrë nga Zoti ndërsa luteshit, studionit shkrimet e 

shenjta, ose merrnit pjesë në një mbledhje të Kishës? 

Mbajeni atë mbresë apo nxitje në mendje ndërsa lexoni 

thënien vijuese nga Plaku Riçard G. Skot, i Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve, rreth mënyrës se si ne shpesh 

marrim përgjigje për lutjet: “Rrallë do të merrni një 

përgjigje të plotë [për një lutje] të gjithë njëherësh. Do 

të vijë me radhë çdo pjesë, në paketa, kështu që ju do 

të rriteni në aftësi. Kur çdo pjesë ndiqet me besim, ju 

do të udhëhiqeni drejt pjesëve të tjera gjersa ta keni të 

gjithë përgjigjen. Ky model kërkon që ju të ushtroni be-

sim tek aftësia e Atit tonë për t’u përgjigjur. Kur ndo-

njëherë është shumë e vështirë, ajo rezulton në rritje 

të rëndësishme vetjake” (“Using the Supernal Gift of 

Prayer”, Ensign ose Liahona, maj 2007, f. 9; (“Përdorimi 

i Dhuratës Hyjnore të Lutjes”, Konferenca e Përgjith-

shme, prill 2007, f. 6).

 1. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta se si i jeni përgjigjur (ose mund t’i përgjigjeni) 

nxitjes shpirtërore që menduat më parë. Ju mund të përfshini 
gjithashtu bekimet që keni marrë (ose mund të merrni) nga të 
vepruarit sipas asaj nxitjeje.

Siç është shënuar tek Ethëri 2:7–12, Zoti i tregoi vëllait 

të Jaredit se, kur ai dhe populli i tij të arrinin në tokën e 

premtimit, ata do të duhej “t’i shërben[in] atij, Perën-

disë së vetëm dhe të vërtetë ose do të përlahe[shin]” 

(Ethëri 2:8).
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Ethëri 2:13–15
Zoti e ndëshkon vëllanë e Jaredit për mos thirrjen e Atij  
në lutje
Lexoni Ethërin 2:13–15 dhe kërkoni për atë që ndodhi 

kur jareditët erdhën te deti i madh që ndante toka. Ata 

qenë udhëhequr nëpër shkretëtirë nga Zoti sepse e 

dëgjonin Zotin dhe mbanin urdhërimet e Tij. Gjithsesi, 

pasi kishin fushuar pranë detit të madh për katër vjet, 

Zoti erdhi te vëllai i Jaredit dhe e qortoi rreptë që nuk 

ishte kujtuar që të lutej.

Ethëri 2:14–15 na ndihmon të mësojmë këto parime: 

Zoti nuk është i kënaqur kur ne nuk e thërrasim 
Atë në lutje. Zoti dëshiron që ne t’i thërrasim Atij 
rregullisht në lutje.

Ndërsa lexoni thënien vijuese nga Plaku Donald L. 

Staheli, që shërbeu si anëtar i Të Shtatëdhjetëve, men-

doni sa shpesh luteni ju: “Lutje të përditshme të zjarrta 

që kërkojnë falje dhe ndihmë e drejtim të posaçëm, 

janë thelbësore në jetën tonë dhe ushqimi i dëshmi-

ve tona. Kur bëhemi të ngutur, përsëritës, rastësorë 

apo harrues në lutjet tona, ne tentojmë të humbasim 

afërsinë e Shpirtit, që është aq thelbësor në drejtimin 

e vazhdueshëm që kemi nevojë për të mposhtur me 

sukses në përditshmërinë tonë sfidat e jetës” (“Se-

curing Our Testimonies”, Ensign ose Liahona, nëntor 

2004, f. 39).

Në ditarin tuaj vetjak ose në një copë letre të veçantë, 

përgjigjiuni pyetjeve të mëposhtme:

• Si ndiheni rreth shpeshtësisë së lutjeve tuaja vetjake?

• Si ndiheni rreth sinqeritetit të lutjeve tuaja vetjake?

• Në lutjet tuaja vetjake, a ndieni se vërtet komunikoni 

me Atin Qiellor? Përse po ose përse jo?

• Nëse do të mund të bënit një ndryshim për t’i 

përmirësuar lutjet tuaja vetjake, cili mund të ishte?

Siç është shënuar tek Ethëri 2:16, vëllai i Jaredit u 

pendua për mëkatet e tij dhe iu lut Zotit për anëtarët 

e familjes dhe miqtë e tij. Zoti i tha atij se qe i falur, 

por se duhej të vazhdonte në drejtësi me qëllim që të 

udhëhiqej drejt tokës së premtuar.

Ethëri 2:16–25
Jareditët ndërtojnë maune për të kaluar oqeanin për në 
tokën e premtuar
Mendoni për një vendim vetjak të rëndësishëm me të 

cilin po përballeni ose mund të përballeni në të ardh-

men, të tillë se si të veproni me një familje apo gjendje 

të vështirë shoqërore, si të shkoni mirë në shkollë, me 

kë të martoheni, ose çfarë profesioni të ndiqni. A keni 

menduar rreth asaj se si Zoti mund t’ju japë drejtim 

apo ndihmojë në atë situatë? Ndërsa studioni pjesën 

tjetër të Ethërit 2, përsiatni vendimin që keni përcaktu-

ar, dhe kërkoni parimet që do t’ju ndihmojnë të merrni 

ndihmën e Zotit.

Lexoni Ethërin 2:16–17 dhe shihni për atë që Zoti u 

kërkoi jareditëve të bënin që të përparonin drejt tokës 

së premtuar. Vëllai i Jaredit u përball me tri probleme 

që dilnin nga projektimi i mauneve. Lexoni Ethërin 

2:18–19 dhe shënoni tri probleme që vëllai i Jaredit i 

përmendi Zotit.

2. Për t’ju ndihmuar të 
përfytyroni atë që lexuat 

tek Ethëri 2:16–19, vizatojini 
maunet ashtu siç mendoni se 
mund të dukeshin, në ditarin 
tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta.

Tabela vijuese do t’ju 

ndihmojë të zbuloni se si 

Zoti e ndihmoi vëllanë e 

Jaredit për problemet me 

maunet. Studioni vargjet 

e shkrimeve të shenjta në 

tabelë dhe pastaj përdoreni 

informacionin për të plo-

tësuar kolonën “Zgjidhja e 

Problemit” në tabelë.

Kur ju mund ta përfytyroni 
apo vizatoni në mendjen tuaj 
atë që ndodh në një rrëfim të 
shkrimit të shenjtë, kjo mund 
të ndihmojë që ato ngjarje 
të bëhen më të vërteta dhe 
të gjalla. Të përfytyruarit 
mund t’ju ndihmojë t’i lidhni 
më mirë njerëzit e situatat 
në shkrimet e shenjta dhe, 
si rrjedhim, t’ju mundësojë 
të analizoni dhe kuptoni më 
efektshëm atë që po ndodh.

Të përfytyruarit
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Vargje të 
Shkrimit 
të 
Shenjtë

Problemi me 
Maunet

Zgjidhja e Problemit

Ethëri 
2:20–21

Pa ajër

Ethëri 
6:4–9

Pa timon

Ethëri 
2:22–3:6

Pa dritë

Ajo që Zoti bëri dhe ajo që Ai i kërkoi vëllait të Jaredit 

të bënte, ishin të ndryshme për secilin problem. Nga 

secili problem dhe zgjidhje, ne mund të mësojmë një të 

vërtetë të ndryshme rreth mënyrës se si Zoti na ndih-

mon kur kemi nevojë për ndihmë. Krahasoni zgjidhjet 

që shkruat në tabelë me ato në listën vijuese:

Pa ajër (Ethëri 2:20–21). Për ta zgjidhur këtë problem, 

Zoti i tha vëllait të Jaredit atë që duhej të bënte. Vëllai 

i Jaredit atëherë kishte besim të ndiqte udhëzimet e 

Zotit.

Pa timon (Ethëri 6:4–9). Për ta zgjidhur këtë problem, 

Zoti i dha përgjigje Vetë problemit.

Pa dritë (Ethëri 2:22–3:6). Për ta zgjidhur këtë prob-

lem, Zoti i dha vëllait të Jaredit disa udhëzime. Vëllai i 

Jaredit duhej të mendonte atëherë për një zgjidhje të 

problemit – bazuar në informacionin që kishte – dhe 

të kërkonte për miratimin dhe ndihmën e Zotit për ta 

zbatuar atë.

Nga përvoja e vëllait të Jaredit, ne mësojmë këtë parim: 

Kur bëjmë pjesën tonë për të zgjidhur problemet 
tona, ne mund të marrim ndihmën e Zotit. Duke 

menduar rreth vendimit vetjak që menduat më parë, 

si mund t’ju ndihmojë njohja e këtij parimi të merrni 

ndihmë ose drejtim lidhur me këtë vendim? Çfarë 

mendoni se mund të presë Zoti që ju të bëni për marr-

jen e këtij vendimi?

 3. Shkruani një paragraf në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta duke shpjeguar atë që keni mësuar 

nga përvojat e vëllait të Jaredit rreth lutjes dhe rreth marrjes së 
ndihmës dhe drejtimit të Zotit në jetën tuaj.

 4. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e studiova Ethërin 1–2 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 29: DITA 4

Ethëri 3
Hyrje
Zoti e pyeti vëllanë e Jaredit: “Ç’do që të bëj që të keni 

dritë në barkat tuaja?” (Ethëri 2:23). Në përgjigje, vëllai 

i Jaredit përgatiti me kujdes 16 gurë dhe u lut përulë-

sisht që Zoti t’i prekte “që të ndriço[nin] në errësirë” 

(Ethëri 3:4). Për shkak të besimit të tij të madh, vëllai 

i Jaredit pa gishtin e Shpëtimtarit ndërsa Shpëtimta-

ri prekte gurët. Atëherë Zoti e shfaqi Veten te vëllai i 

Jaredit dhe e urdhëroi të shkruante atë që kishte parë 

dhe dëgjuar.

Ethëri 3:1–20
Zoti prek gurët për t’u dhënë dritë mauneve jaredite dhe Ai 
e shfaq Veten te vëllai i Jaredit
Cilët janë disa shembuj të asaj për të cilën ju ose të rinj 

të tjerë luten? Zgjidhni një nga këto gjëra dhe shkrua-

jeni këtu:   

 

Ndërsa studioni shembullin e vëllait të Jaredit tek 

Ethëri 3, shihni për këndvështrime që do t’ju ndihmo-

nin ju ose një mik të marrë ndihmë nga Zoti.

Mendoni rreth lutjes së vëllait të Jaredit drejtuar Zotit 

që t’u jepte dritë mauneve dhe përgjigjes së Zotit për 

të. Rishikoni Ethërin 2:22–3:1. Pastaj shkruani një titull 

për secilën nga figurat vijuese që përshkruan atë që 

bëri vëllai i Jaredit si pjesën e vet për të zgjidhur prob-

lemin e mos pasjes dritë.

  

 



306

  

 

 1. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta rreth asaj që ju bën përshtypje rreth përpjekjeve 

të vëllait të Jaredit për të zgjidhur problemin e pasjes së dritave 
në maunet. Edhe pse vëllai i Jaredit bëri përpjekje të madhe, 
shqyrtoni sa të efektshëm do të kishin qenë gurët e tij të shkrirë 
në sigurimin e dritës pa ndihmën e Zotit.

Lexoni Ethërin 3:2–5 dhe pastaj bëni sa vijon:

• Gjeni ose shënoni fraza që tregojnë se vëllai i Jaredit 

ishte i përulur dhe e njihte varësinë e tij nga Perën-

dia. Mund të jetë e dobishme të dini se fraza “na-

tyra jonë është bërë e ligë vazhdimisht” i referohet 

gjendjes sonë mëkatare në tokë. Për shkak të Rënies 

së Adamit, ne jemi fizikisht të ndarë nga Perëndia. 

Ne jemi gjithashtu të prirur për të mëkatuar. Pa 

ndihmën hyjnore, ne nuk do të mund të ktheheshim 

kurrë në praninë e Perëndisë.

• Përcaktoni se çfarë i kërkoi vëllai i Jaredit Zotit që të 

bënte.

• Përcaktoni ose shënoni atë që dëshmoi vëllai i Jaredit 

se dinte rreth Perëndisë.

 2. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Çfarë faktesh mund të gjeni te Ethëri 3:1–5 që vëllai i Jaredit 
kishte besim se Zoti mund ta ndihmonte Atë të zgjidhte proble-
min e Vet?
 b. Si mund t’ju ndihmojë shembulli i tij të njihni varësinë tuaj 
nga Zoti ndërsa kërkoni për ndihmën e Tij?

Lexoni thënien vijuese nga Plaku Xhefri R. Holland, 

i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, i cili thekson 

besimin e vëllait të Jaredit: “Sigurisht Perëndia, ashtu 

si edhe lexuesi, ndien diçka shumë të mrekullueshme 

te çiltërsia fëmijërore dhe e zjarrtë e besimit të këtij 

njeriu. ‘Vëre re, O Zot, ti mund ta bësh këtë’ [Ethëri 3:5]. 

Ndoshta nuk ka një rresht të vetëm më të fuqishëm 

besimi, thënë nga njeriu, në shkrimin e shenjtë. . . . 

Sado i pasigurt që është profeti rreth aftësisë së vet, ai 

nuk ka asnjë pasiguri rreth fuqisë së Perëndisë” (“Ren-

ding the Veil of Unbelief”, te Nurturing Faith through 

the Book of Mormon: The 24th Annual Sidney B. Sperry 

Symposium [1995], f. 12).

Lexoni Ethërin 3:6 dhe përfytyroni si mund të ketë 

qenë në situatën e përshkruar në këtë varg.

Lexoni Ethërin 3:9, duke kërkuar përse Zoti ishte i 

gatshëm t’i prekte gurët dhe përse vëllai i Jaredit qe në 

gjendje ta shihte gishtin e Zotit.

Përfundojeni thënien e parimit vijues sipas asaj që keni 

mësuar deri tani te Ethëri 3: Ndërsa i thërrasim Zotit 
përulësisht, Ai do të na përgjigjet sipas vullnetit 
tonë - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  dhe të Tij.

 3. Përgjigjiuni njërës ose të dyja pyetjeve vijuese në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

 a. Referojuni asaj që shkruat në fillim të këtij mësimi rreth asaj 
për të cilën luteni ju ose të rinj të tjerë. Si mund të tregojë di-
kush besim në Zot ndërsa ai ose ajo kërkon ndihmën dhe drejti-
min e Zotit në atë situatë?
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 b. Çfarë keni përjetuar në jetën tuaj që ju ka bërë të njihni vër-
tetësinë e parimit që kur i thërrasim Zotit përulësisht, Ai do të na 
përgjigjet sipas besimit tonë dhe vullnetit të Tij?

Ndaloni një çast dhe vlerësoni qetësisht se sa shumë 

besoni te Zoti. Lexoni Ethërin 3:9–12 dhe kërkoni e shë-

noni një fakt për besimin që vëllai i Jaredit pati në Zotin.

Rishikoni Ethërin 3:11 dhe mendoni nëse keni mjaft 

besim në Zotin për t’u zotuar të besoni dhe të ndiqni atë 

që Ai do t’ju zbulojë, madje përpara se Ai ta zbulojë atë.

Lexoni thënien vijuese nga Plaku Xhef-

ri R. Holland dhe nënvizoni atë që ne 

duhet të bëjmë për të ushtruar besim si 

vëllai i Jaredit: “Besimi përgatitor formo-

het nga përvojat në të kaluarën – nga e 

njohura, e cila siguron një bazë për 

bindjen. Por besimi shëlbues duhet të ushtrohet 

shpesh për përvojat në të ardhmen – në të panjohurën, 

që jep mundësi për të mrekullueshmen. . . . Një besim 

si ai i vëllait të Jaredit, i paraprin mrekullisë dhe 

njohurisë. Atij iu desh të besonte përpara se Perëndia të 

fliste. Atij iu desh të vepronte përpara se aftësia për ta 

plotësuar atë veprim të ishte e dukshme. Atij iu desh të 

zotohej për të gjithë përvojën madje përpara realizimit 

të segmentit të parë të saj. Besim do të thotë të biesh 

dakord pa kushte – dhe që më parë – me çfarëdo 

kushtesh që Perëndia mund t’i kërkojë si në të ardh-

men e afërt edhe të largët” (Christ and the New Cove-

nant: The Messianic Message of the Book of Mormon 

[1997], f.18–19).

Mendoni rreth përvojave të vëllait të Jaredit, duke 

filluar te Kulla e Babelit. Çfarë përvojash mund ta kenë 

rritur besimin e tij te Zoti? Si mendoni se e përgatitën 

atë këto përvoja për të ushtruar “një besim kaq të jash-

tëzakonshëm” (Ethëri 3:9) në atë moment?

 4. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Cila është një përvojë në jetën tuaj që e ka rritur besimin tuaj 
te Zoti?
 b. Si ju përgatiti ajo përvojë për të ushtruar një besim edhe më 
të madh në të ardhmen?

Lexoni Ethërin 3:13–20 dhe shihni për bekimin që 

mori vëllai i Jaredit për shkak të besimit të tij. Çfarë 

mësoi vëllai i Jaredit rreth Shpëtimtarit nga kjo përvojë 

e mrekullueshme? Një parim tjetër i rëndësishëm që 

mund të mësoni nga Ethëri 3 është ky: Ndërsa ush-
trojmë besim te Zoti, ne do t’i afrohemi më shumë 
Atij. Ju mund të doni ta shkruani këtë parim në shkri-

met tuaja të shenjta pranë Ethërit 3:11–20.

Plaku Xhefri R. Holland komentoi mbi Ethërin 3:15–16 

dhe ngatërresën e mundshme që mund të vijë nga ajo 

përvojë:

“[Një] çështje që kërkon një koment të shkurtër, lind 

nga thirrja e Zotit: ‘Kurrë një njeri nuk ka ardhur para 

meje me një besim kaq të jashtëzakonshëm sa tëndin, 

pasi, po të mos ishte kështu, ti nuk do ta kishe parë 

gishtin tim’. Dhe më pas: ‘Kurrë unë nuk i jam shfaqur 

njeriut që kam krijuar, pasi kurrë një njeri nuk ka besu-

ar në mua, si ke bërë ti’. [Ethëri 3:9, 15.]

Mundësia për ngatërrim këtu vjen nga të kuptuarit e 

asaj që shumë (dhe ndoshta të gjithë) profetët e më-

dhenj që jetuan përpara vëllait të Jaredit, e kishin parë 

Perëndinë. Si duhet ta kuptojmë atëherë deklaratën e 

Zotit? . . .

Kjo çështje është diskutuar shumë nga shkrues shenj-

torë të ditëve të mëvonshme dhe ka disa shpjegime, 

secili – ose të gjithë – ata mund të hedhin dritë mbi të 

vërtetën më të gjerë lidhur me këtë fragment. Gjithsesi, 

pa një zbulesë ose koment shtesë mbi çështjen, çfarëdo 

hamendje është vetëm hamendje dhe si e tillë është e 

pamjaftueshme dhe e paplotë. . . .

Disa besojnë se Zoti nënkuptonte se nuk ia kishte 

shfaqur veten kurrë më parë njeriut në atë shkallë apo 

në atë masë. Kjo teori sugjeron që shfaqjet hyjnore 

ndaj profetëve më të hershëm nuk kanë qenë me të 

njëjtën ‘plotësi’, që kurrë më parë nuk ishte ngritur veli 

për të dhënë një zbulesë të tillë të plotë të natyrës dhe 

qenies së Krishtit. . . .

Një shpjegim përfundimtar – dhe në termat e besimit 

të vëllait të Jaredit, e më bindësi – është se Krishti po i 

thoshte vëllait të Jaredit: ‘Kurrë nuk ia kam shfaqur ve-

ten njeriut në këtë mënyrë, pa vullnetin tim, i shtyrë vetëm 

nga besimi i shikuesit’. Si rregull, profetët ftohen në pra-

ninë e Zotit, urdhërohen të hyjnë në praninë e Tij nga 

Ai dhe vetëm me miratimin e Tij. Vëllai i Jaredit, nga 

ana tjetër, duket ta ketë shtyrë veten përmes velit, jo si 

mik i pamirëpritur, por ndoshta formalisht si një i paf-

tuar. Tha Jehovai: ‘Kurrë një njeri nuk ka ardhur para 

meje me një besim kaq të jashtëzakonshëm sa tëndin, 

pasi, po të mos ishte kështu, ti nuk do ta kishe parë 

gishtin tim. . . . Kurrë një njeri nuk ka besuar në mua, 

si ke bërë ti’. Duket qartë se Zoti vetë po bashkonte një 

besim të pashembullt me këtë vegim të pashembullt. 

Nëse vetë vegimi nuk ishte unik, atëherë duhej të ishte 

besimi dhe mënyra se si ishte marrë vegimi që ishte 

aq e pashoqe. E vetmja mënyrë se si besimi të mund 

të ishte aq i mrekullueshëm, ishte aftësia e tij për ta 

çuar profetin, të paftuar, atje ku të tjerët kishin qenë 

në gjendje të shkonin vetëm me urdhrin e Perëndisë” 

(Christ and the New Covenant, f. 20–23).
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Ethëri 3:21–28
Zoti e urdhëron vëllanë e Jaredit të shkruajë gjërat që ka 
parë dhe ta vulosë analin e tij
Lexoni Ethërin 3:25–26 dhe përcaktoni se çfarë  tjetër 

i shfaqi Zoti vëllait të Jaredit. Siç është shënuar tek 

Ethëri 3:21–24, 27–28, Zoti e urdhëroi vëllanë e Jaredit 

të shkruante gjërat që iu shfaqën në vegim dhe t’i 

vuloste ato. Zoti shpjegoi gjithashtu se Ai do të për-

gatiste një mënyrë që shkrimet e vëllait të Jaredit të 

përktheheshin në të ardhmen. Një nga mënyrat, me 

të cilën u përmbush kjo profeci, ishte kur Profeti Jozef 

Smith përktheu librin e Ethërit nga fletët e arta, si pjesë 

e Librit të Mormonit, dhe e bëri analin e jareditëve të 

mundësuar për të gjithë njerëzit që ta lexonin.

Përsiatni si mund ta zbatoni atë që keni lexuar sot dhe 

çfarë mund të bëni për të treguar besimin tuaj në Zot. 

Ndërsa ushtroni besim në Jezu Krisht, Perëndia do të 

derdhë bekime mbi ju, ashtu siç Ai bëri me vëllanë e 

Jaredit.

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e studiova Ethërin 3 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 30, DITA 1

Ethëri 4–5
Hyrje
Zoti e urdhëroi Moronin që të shkruante dhe pastaj 

ta vuloste analin e tij mbi vegimin e vëllait të Jaredit. 

Moroni shpjegoi se këto shkrime do të zbuloheshin 

kur njerëzit të kenë po aq besim sa vëllai i Jaredit. 

Përveç kësaj, Moroni profetizoi se tre dëshmitarë do 

të dëshmonin për vërtetësinë e Librit të Mormonit në 

ditët e mëvonshme.

Ethëri 4:1–7
Moroni shënon dhe vulos rrëfimin e plotë të vegimit të 
vëllait të Jaredit
Mendoni për një objekt që është veçanërisht i vlefshëm 

për ju apo familjen tuaj dhe që mund të doni ta mbani 

larg fëmijëve të vegjël. Çfarë do t’i nevojitej një fëmije 

të mësonte apo të bënte përpara se t’ia besonit objek-

tin atij apo asaj?

Po ashtu, Zoti ka të vërteta të vlefshme që Ai dëshiron 

t’i ndajë me ne, por Ai pret derisa ne të jemi gati t’i 

marrim ato. Ndërsa studioni Ethërin 4, shihni për atë 

që Moroni dha mësim se mund t’ju ndihmojë të merrni 

të vërtetë dhe udhëheqje më të madhe nga Zoti.

Ndërsa lexoni tek Ethëri 3, Zoti i tregoi vëllait të Jaredit 

një vegim të të gjithë banorëve të tokës – të mëpar-

shëm, të tanishëm dhe të ardhshëm – dhe të gjitha gjë-

rat lidhur me tokën. Pastaj, vëllai i Jaredit u urdhërua 

ta shkruante atë që kishte parë dhe t’i vuloste shkrimet 

e tij. Lexoni Ethërin 4:4–5 dhe shihni për përshkrimin 

e Moronit për atë që i ishte treguar vëllait të Jaredit. 

Moroni shkroi rreth asaj që pa vëllai i Jaredit dhe gjith-

ashtu u urdhërua nga Zoti që ta vuloste vegimin, për 

t’u nxjerrë në dritë në kohën e duhur të Zotit. Vegimi 

që përmendin këto vargje, është përfshirë në atë që 

zakonisht quhet pjesa e vulosur e Librit të Mormonit.

Moroni profetizoi për kushtet që duhet të ekzistojnë 

përpara se zbulesa që iu dha vëllait të Jaredit, të bëhet 

e njohur. Ju mund të doni t’i shënoni këto kushte tek 

Ethëri 4:6–7.

 1. Për t’ju ndihmuar të përsiatni çfarë do të thotë “të 
ushtrojnë besim [te Zoti], madje si . . . vëllai i Jaredit” 

(Ethëri 4:7), rishikoni Ethërin 1–3 dhe renditni në ditarin tuaj të 
studimit të shkrimeve të shenjta mënyrat se si vëllai i Jaredit 
shfaqi besim dhe mirëbesim te Zoti. Gjithashtu, zgjidhni e për-
shkruani një nga këta shembuj që ju lanë më shumë mbresë dhe 
shpjegoni përse.

Ashtu siç do t’i besonit një fëmije një objekt të vlefshëm 

vetëm në kushte të caktuara, Zoti ndan të vërteta shtesë 

me fëmijët e Tij vetëm kur ne shfaqim përgatitjen tonë 

shpirtërore, besojmë në të vërtetat e çmueshme që Ai 

tashmë i ka zbuluar, dhe ushtrojmë besim në Të.

Ethëri 4:8–19
Moroni jep mësim atë që ne duhet të bëjmë për të marrë 
zbulesë të mëtejshme
Shihni te çfarëdo perde dritareje në dhomën ku jeni. 

Mendoni rreth mënyrës se si perdet kufizojnë atë që 

mund të shihni.

Moroni e përdori simbolin e velit, që ngjan me një per-

de dritareje, për të dhënë mësim parimet që rregullojnë 

mënyrën se si mund të marrim zbulesë. Lexoni Ethërin 

4:15 dhe gjeni frazën që përfshin fjalën vel. Vini re që 

Moroni e krahasoi mosbesimin me një vel. Në ç’mëny-

rë ngjan mosbesimi me një vel?   

  

 

Mund të jetë e dobishme të kuptojmë se fjala gris tek 

Ethëri 4:15 do të thotë ta ndash a copëtosh. Përfytyroni 
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si do të ishte nëse do të mund të grisnit velin midis 

jush dhe njohurisë së Zotit.

Moroni përshkroi ato gjëra që na ndihmojnë “ta 

gris[im] atë vel të mosbesimit” dhe na lejojnë të 

marrim zbulesë të mëtejshme. Ai filloi duke paralajmë-

ruar për një qëndrim që na ndalon nga marrja e 

zbulesës së mëtejshme. Lexoni Ethërin 4:8 dhe shënoni 

atë që do ta bënte Zotin ta ndalonte zbulesën dhe “[të 

mos tregonte] gjëra më të mëdha”.

2. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

a. Çfarë mendoni se do të thotë të “lufto[sh] kundër fjalës së 
Zotit”? (Ethëri 4:8).
b. Cilat janë disa mënyra se si një i ri sot mund “të luftojë kun-
dër fjalës së Zotit”?

Moroni përfshiu fjalët e vetë Zotit për të përshkruar se 

si të merret zbulesë shtesë prej Tij. Kërkoni tek Ethëri 

4:11, 13–15 dhe shënoni fraza që na mësojnë atë që 

duhet të bëjmë për të ftuar zbulesën e Zotit dhe si do 

të na përgjigjet Ai nëse i bëjmë këto gjëra.

Çfarë parimesh mësoni nga këto vargje lidhur me 

zbulesën dhe se si ta ftoni atë në jetën tuaj? Ju mund të 

doni të shkruani një parim që mësoni nga këto vargje, 

te shkrimet tuaja të shenjta pranë Ethërit 4:11.

Një parim i rëndësishëm që mund ta mësojmë nga 

këshilla e Zotit, është se, ndërsa ushtrojmë besim të 
madh në fjalën e Zotit, Ai, në kohën e duhur të Tij, 
do të na bekojë me zbulesë të mëtejshme.

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shpjegoni përse mendoni se duhet të tregoni besim në 

fjalën e Perëndisë që tashmë e keni marrë përpara se Zoti t’ju 
zbulojë më shumë juve. Pastaj renditeni veten në një shkallëzim 
prej 1 deri në 10 (duke qenë 10- a “shumë i efektshëm”) në atë se 
sa mirë ndieni se po ushtroni besim te Zoti duke kërkuar e ndje-
kur fjalën e Tij në secilën nga fushat e mëposhtme:
a. Lutja e përditshme

b. Ndjekja e nxitjeve që merrni nëpërmjet Frymës së Shenjtë
c. Mbështetja dhe ndjekja e udhëheqësve në degën, lagjen, 
distriktin ose kunjin tuaj
d. Studimi i fjalës së Perëndisë në kishë ose në seminar
e. Studimi vetjak i shkrimeve të shenjta
f. Ndjekja e fjalëve të profetëve dhe të jetuarit e urdhërimeve

4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përshkruani se si të bindurit ndaj Perëndisë në një nga fu-

shat e përmendura më sipër ju ka mundësuar të merrni zbulesë 
të mëtejshme nga Zoti.
Përsiatni se si mund ta përfshini këtë parim të ushtri-

mit të besimit në fjalën e Zotit, në përpjekjet tuaja për 

të ftuar zbulesë dhe drejtim shtesë nga Zoti.

Ethëri 5
Moroni deklaron se tre dëshmitarë do të shohin dhe japin 
dëshmi për fletët
Lexoni Ethërin 5:1,–3. Çfarë shkroi Moroni në këto 

vargje që i drejtohet Profetit Jozef Smith – personi 

që një ditë do të përkthente analin e këtyre fletëve? 

Përfytyroni si mund të ketë qenë për Jozef Smithin, 

të gjendej përballë këtyre vargjeve ndërsa përkthente 

Librin e Mormonit.
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Lexoni thënien vijuese nga Presidenti 

Henri B. Ajring, i Presidencës së Parë, dhe 

kërkoni një frazë që ju lë mbresë mbi 

dëshminë e Tre Dëshmitarëve: “Tre 

Dëshmitarët kurrë nuk e mohuan dësh-

minë e tyre për Librin e Mormonit. Ata 

nuk mundeshin sepse ata e dinin se ishte e vërtetë. Ata 

bënë sakrifica dhe u përballën me vështirësi përtej asaj 

që kanë njohur ndonjëherë shumica e njerëzve. Oliver 

Kaudri dha të njëjtën dëshmi rreth origjinës hyjnore të 

Librit të Mormonit ndërsa ishte duke vdekur. . . . Ajo 

që ata vazhduan të pohojnë mbi atë që panë dhe 

dëgjuan në atë përvojë të mrekullueshme, gjatë 

periudhave të gjata të largimit nga Kisha dhe nga 

Jozefi, e bën dëshminë e tyre më të fuqishme” (“An 

Enduring Testimony of the Mission of the Prophet 

Joseph”, Ensign ose Liahona, nëntor 2003, f. 90).

Sipas Ethërit 5:2–3, çfarë do të ishte i privilegjuar Pro-

feti Jozef Smith të bënte me fletët?

 5. Ashtu si tre burrat që patën privilegjin të dëshmonin 
vërtetësinë e fletëve të arta, ju gjithashtu mund të jeni 

dëshmitar i vërtetësisë së Librit të Mormonit. Në ditarin tuaj të 
studimit të shkrimeve të shenjta, shënoni disa mënyra se si ju 
gjithashtu mund të jeni dëshmitar i Librit të Mormonit. Përveç 
 kësaj, shkruani se si mund të ndikojë dëshmia juaj për Librin e 
Mormonit te njerëzit e tjerë.

Me lutje, kërkoni mundësi për të ndarë dëshminë tuaj 

për Librin e Mormonit me dikë këtë javë.

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e studiova Ethërin 4–5 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 30, DITA 2

Ethëri 6
Hyrje
Pasi bënë përgatitjet sipas urdhërimeve të Zotit, ja-

reditët hipën në barkat e tyre dhe i mirëbesuan Zotit 

që t’i çonte të sigurt në udhëtimin e tyre të vështirë 

për në tokën e premtuar. Zoti dërgoi erëra që i shtynë 

maunet mbi valë dhe i mbuluan shumë herë në det, 

por prapëseprapë, po ato erëra i shtynë maunet drejt 

tokës së premtuar. Me vendosjen në tokën e re, njerëzit 

zgjodhën një mbret, me gjithë paralajmërimet nga 

vëllai i Jaredit.

Ethëri 6:1–12
Zoti i shtyn maunet jaredite me anë të erës për në tokën e 
premtuar
Ka raste kur mund të ndiejmë se është vështirë të bësh 

atë që Zoti kërkon, siç është ndarja e ungjillit me një 

mik, qëndrimi pastër moralisht, zgjedhja e miqve me 

standarde të larta dhe vendosja drejt e përparësive 

në jetë. A mund të mendoni për shembuj të tjerë kur 

mund të jetë e vështirë të bësh atë që Zoti kërkon?   

  

 

Rrëfimi i udhëtimit të jareditëve për në tokën e prem-

tuar ju mëson parime që mund t’ju udhëheqin kur e 

shihni të vështirë të bëni atë që Zoti urdhëron. Lexoni 

Ethërin 2:24–25 dhe kërkoni atë gjë për të cilën Zoti i 

paralajmëroi jareditët se do ta bënte të vështirë udhëti-

min e tyre drejt tokës së premtuar.

Me qëllim që t’u rezistonin këtyre vështirësive, Zoti i 

urdhëroi jareditët të bënin maune që ishin “të puthitu-

ra sikurse një tas” (Ethëri 2:17), me vrima në krye dhe 

në fund që mund t’i hapnin për ajër. Lexoni Ethërin 

6:1–4 dhe përcaktoni mënyra të tjera se si Zoti i përga-

titi jareditët për vështirësitë e udhëtimit.

Mund të jetë e dobishme të kuptohet se “duke ia 

dorëzuar veten Zotit, Perëndisë së tyre” (Ethëri 6:4) do 

të thotë që jareditët ia besuan veten Perëndisë për t’u 

kujdesur dhe për t’i ruajtur ata.

 1. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Përse mund të ketë qenë e vështirë për jareditët që të beso-
nin te Zoti në këtë situatë?
 b. Përse mendoni se edhe përgatitja edhe të dorëzuarit e vetes 
te Zoti qenë thelbësore?

Ndërsa lexoni Ethërin 6:5–11, përpiquni të përfytyroni 

si duhet të ketë qenë të udhëtoje në një maune jaredite.

 2. Për t’ju ndihmuar të përcaktoni parimet e ungjillit që 
mund të mësoni nga ky rrëfim, përgjigjiuni pyetjeve vijue-

se në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
 a. Si e treguan jareditët mirëbesimin e tyre te Zoti gjatë udhëti-
mit të tyre të vështirë? (shih Ethëri 6:7, 9).
 b. Si i bekoi Perëndia gjatë udhëtimit të tyre?

Pas afro një viti në ujë, udhëtimi i jareditëve më në 

fund mbaroi. Lexoni Ethërin 6:12 dhe gjeni si u ndien 
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ata kur arritën në tokën e premtuar. Përmblidhni atë që 

keni mësuar deri tani në këtë mësim, duke plotësuar 

thënien vijuese të parimit: Ndërsa i mirëbesojmë 
Zotit dhe bëjmë vullnetin e Tij, Ai do  

 .

Një mënyrë për ta plotësuar këtë thënie është me fra-

zën “t’i japë drejtim jetës sonë”. Për të thelluar kupti-

min tuaj për këtë parim, referojuni përsëri situatave kur 

ne mund ta ndiejmë të vështirë të bëjmë atë që Zoti 

kërkon, të renditura në fillim të mësimit. Ashtu siç bëri 

me jareditët, Zoti na përgatit të kapërcejmë vështirë-

sitë që do të ndeshim në jetë, ndërsa lutemi, ndjekim 

profetin dhe mbajmë urdhërimet.

 3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shënoni se si dikush mund të tregojë mirëbesim te Zoti. 

Bazuar te shembulli i jareditëve, çfarë duhet të bëjmë kur përba-
llemi me një urdhërim të vështirë nga Zoti?

 4. Mendoni mbi parimin vijues: Nëse mirëbesojmë te 
Zoti, fatkeqësia dhe vështirësia mund të na ndih-

mojnë të përparojmë dhe të arrijmë bekimet e premtuara. 
(Ju mund të doni ta shkruani te shkrimet tuaja të shenjta pranë 
Ethërit 6:5–10.) Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenj-
ta, përgjigjiuni pyetjeve vijuese:
 a. Si mendoni se keni përparuar dhe arritur bekimet duke duruar 
besnikërisht vështirësi që keni ndeshur ose po i ndeshni tani në 
jetën tuaj?
 b. Si mund t’i besoni më mirë Zotit dhe të ndiqni udhëzimet e 
Tij në situata të vështira që mund të ndeshni?

Ethëri 6:13–18
Jareditët i mësojnë fëmijët e tyre të ecin përulësisht para 
Zotit
Përfytyroni që, si jareditët, ju sapo keni kaluar një 

oqean dhe keni arritur në një vend tërësisht të ri për ju. 

Lexoni Ethërin 6:13–18 dhe mendoni rreth pyetjeve vi-

juese: Cilët mund të jenë disa shembuj të domethënies 

së të ecurit përulësisht përpara Zotit? Si ju kanë nxitur 

prindërit tuaj dhe të tjerë që të ecni përulësisht përpara 

Zotit? Cila mendoni se është marrëdhënia midis të 

ecurit përulësisht dhe të qenit i mësuar nga lart? Kur 

jeni ndier se u “mësua[t] nga lart”? (Ethëri 6:17).

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e studiova Ethërin 6 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 30, DITA 3

Ethëri 7–11
Hyrje
Edhe pse vëllai i Jaredit profetizoi se krijimi i një 

mbretërie jaredite do të çonte në robëri, fjalët e tij nuk 

u përmbushën menjëherë. Mbreti i parë jaredit, Oriha, 

sundoi në drejtësi. Gjithsesi, një burrë i quajtur Jared 

u bë mbret dy breza më vonë duke formuar një lidhje 

të fshehtë. Gjatë sundimit të mbretërve të tyre, jare-

ditët kaluan nëpër disa cikle dëgjimi me vëmendje të 

profetëve dhe jetese në drejtësi si dhe kundërshtimi të 

profetëve dhe jetese në ligësi.

Ethëri 7
Korihori ia merr mbretërinë babait të tij, vëllai i tij Shule e 
rifiton atë dhe profetët dënojnë ligësinë e njerëzve
Si mendoni se mund të ndihet dikush që jeton në 

robëri? A keni pasur ndonjëherë ndjenja të ngjashme të 

të qenit i kufizuar për shkak të zgjedhjeve të gabuara që 

keni bërë? Shihni për ide se si mund të shmangni robë-

rinë fizike dhe shpirtërore ndërsa studioni Ethërin 7–11.

Kur Jaredi dhe vëllai i tij u plakën, jareditët kërkuan një 

mbret. Vëllai i Jaredit e paralajmëroi popullin se pasja e 

një mbreti mund t’i shpinte në robëri (shih Ethëri 

6:19–23). Profetët gjithmonë kanë profetizuar kundër 

veprimeve që do të na çonin në robëri fizike apo 

shpirtërore.
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 1. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta një ose dy shembuj veprimesh kundër të cilëve 

paralajmërojnë profetët e ditëve tona dhe si mund të çojnë ato 
veprime në robëri fizike dhe shpirtërore.

Megjithë paralajmërimin e vëllait të Jaredit, njerëzit 

zgjodhën të kenë një mbret. Lexoni Ethërin 7:1–2 për 

të mësuar nëse profecia e vëllait të Jaredit u përmbush 

në kohën e Orihut, që ishte i biri i Jaredit. Mendoni 

rreth asaj që do t’i thoshit dikujt që jetonte në kohën e 

mbretit Oriha dhe nuk besonte që profecia e vëllait të 

Jaredit do të përmbushej.

Brenda dy brezave paralajmërimi profetik i vëllait të 

Jaredit u përmbush. Lexoni Ethërin 7:3–7 dhe zbuloni 

se si Kibi dhe populli i tij jetuan në robëri nën Koriho-

rin, dëshira egoiste e të cilit për të qënë mbret e çoi në 

rebelim kundër babait të tij. Kjo robëri ishte rezultati i 

egoizmit dhe rebelimit.

 2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani çfarë do t’u thoshit sot njerëzve që nuk i binden 

këshillës së profetëve por nuk e ndiejnë që janë në robëri shpirtë-
rore. (Në përgjigjen tuaj ju mund të doni të përfshini idenë se ata 
që ngatërrohen në robëri shpirtërore, shpesh janë të fundit që e 
kuptojnë atë. Jepni një situatë bashkëkohore të diçkaje që mund 
ta vendosë dikë në robëri shpirtërore.)

Kjo pjesë e historisë së jareditëve ilustron parimin se 

kundërshtimi i fjalëve të profetëve çon në robëri. 
Përsiatni për mënyrat se si mund të keni përjetuar ro-

bëri shpirtërore nga mosbindja ndaj urdhërimeve apo 

këshillës profetike.

Rebelimi i Korihorit kundër babait të vet, Kibit, çoi në 

konflikt dhe luftë të vazhdueshme. Ndërsa ishte në mo-

shë të vjetër, Kibi pati një bir tjetër – Shulen. Kur Shulja 

u rrit, ai luftoi kundër vëllait të tij rebel, Korihorit.

 3. Përfytyroni sikur të jeni reporter, i caktuar që të pas-
qyroni historinë e Shules. Lexoni Ethërin 7:8–13 dhe 

shkruani një paragraf të shkurtër në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta duke raportuar atë që do të theksonit në 
pasqyrimin tuaj për jetën e Shules.

Gjatë mbretërimit të Shules, shumë profetë erdhën 

midis njerëzve dhe i paralajmëruan për ligësinë e tyre. 

Lexoni Ethërin 7:23–25 dhe përcaktoni çfarë profetizuan 

profetët dhe si reaguan njerëzit. Si reagoi Shulja? Si e 

bekoi popullin e tij mbrojtja që Shulja u bëri profetëve?

Lexoni Ethërin 7:26–27 dhe shihni për atë që ndo-

dhi kur njerëzit iu bindën fjalëve të profetëve. Shulja 

“kujtoi gjërat e mëdha që Zoti kishte bërë për etërit e 

tij” (Ethëri 7:27). Kur ju kujtoni gjërat e mëdha që Zoti 

ka bërë për ju, atëherë keni më shumë gjasa të keni 

mirënjohje për Të dhe të jetoni në drejtësi.

Këto ngjarje dëshmojnë për një parim të rëndësi-

shëm: Ndërsa pendohemi për paudhësitë tona, 
ne fillojmë të përparojmë. Fjala përparoj do të thotë 

“shpresoj” dhe gjithashtu “kam sukses” dhe “shpesh 

përdoret në kuptimin e suksesit material, [por] ajo jo 

domosdoshmërisht do të thotë shumicë zotërimesh 

materiale – apo madje një jetë relativisht të rehatshme, 

pa probleme. . . .

“Të drejtët e vërtetë janë të suksesshëm, në kuptimin 

që ndiejnë siguri që nxit besim te aktiviteti, dhe krijon 

rrethana dobiprurëse nga ato më pak dobiprurëset. Ata 

nuk presin që Zoti t’u japë apo t’u mbajë shpërblime, 

por në vend të kësaj e thërresin Atë për udhëzim rreth 

asaj që do të jetë më dobiprurësja për ta, si materiale 

dhe shpirtërore. Një udhëheqje e tillë mund të çojë 

në ndryshim profesioni, lëvizje në një distrikt tjetër, 

marrje trajnimi apo aftësish të reja, ose pranim gjërash 

siç janë, por duke punuar brenda vetë kufizimeve tona 

dhe në ndjekjen e drejtimit nga Shpirti në mënyra të 

tjera” (Alan Webster, “I Have a Question”, Ensign, prill 

1990, f. 52–53).

 4. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Si jeni bekuar ngaqë u keni vënë veshin fjalëve të profetëve?
 b. Cila është një gjë që mund të bëni, për t’u vënë veshin më 
mirë fjalëve të profetëve dhe cilësuar për bekimet e Zotit?

Ethëri 8:1–9:12
Jaredi dhe më pas Akishi bëhen mbretër jareditë nëpërmjet 
lidhjeve të fshehta
Lexojeni listën vijuese: muzikë që dëgjoni, mendime 

që ushqeni, si veproni në shkollë, filma që shihni, 

sjellja në takime me shoqe/shokë, veprimtari që bëni 

me miqtë tuaj, ajo që bëni kur askush tjetër nuk është 

përreth. Përse dikush, që është i angazhuar në sjellje 

të ligë, do që ta fshehë se si merr pjesë në një ose më 

shumë nga këto veprimtari nga miqtë, prindërit ose 

udhëheqësit e vet? Cili është rreziku i angazhimit në 

veprimtari të padrejta të fshehta?

Sipas Ethërit 8, Omeri u bë mbret pasi vdiq Shulja, 

por biri i Omerit, Jaredi, “ngriti krye kundër atit të tij” 

(Ethëri 8:2) dhe e “[vendosi] zemrën e tij në mbretë-

rinë dhe në lavdinë e botës” (Ethëri 8:7). Bija e Jare-

dit bëri një plan me babanë e saj, që do t’i jepte atij 

mbretërinë. Ajo ishte një grua e bukur dhe kur kërceu 

përpara një burri të quajtur Akish, ai donte të marto-

hej me të. Jaredi i tha Akishit se ai mund të martohej 

me bijën e tij vetëm “në qoftë se ti do të më sjellësh, 

kokën e mbretit, atit tim” (Ethëri 8:12). Akishi u fut në 

një lidhje të fshehtë me miqtë e tij për të vrarë mbretin 

Omer. Një lidhje e fshehtë është kur dy ose më shumë 
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njerëz betohen t’i mbajnë të fshehta veprimet e tyre të 

padrejta për të shmangur pasojat e veprimeve të tyre.

Lexoni Ethërin 8:15–18 dhe përcaktoni fjalët dhe frazat 

që përshkruajnë disa nga shtysat dhe metodat e atyre 

që përqafojnë lidhjet e fshehta.

5. Përgjigjiuni dy ose më shumë pyetjeve vijuese në dita-
rin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Përse disa njerëz marrin pjesë në lidhje të fshehta?
b. Përse mendoni se është shpirtërisht shkatërrimtare të besosh 
se mund të bësh “të gjitha llojet e ligësive” (Ethëri 8:16) ose 
“çdo gjë” që doni (Ethëri 8:17) pa u përballur me ndonjë pasojë?
c. Cila frazë tek Ethëri 8:18 tregon se si ndihet Zoti rreth lidhje-
ve të fshehta? Përse mendoni se lidhje të tilla konsiderohen “më 
[të] keq[ia] mbi të gjitha”?

Lexoni Ethërin 8:20–22, 25 dhe Ethërin 9:5–6, 11–12, 

duke kërkuar pasojat e mbështetjes së lidhjeve të 

fshehta. Përmblidhni atë që mësuat:  

Një nga të vërtetat që mund të keni dalluar në këto 

vargje, është: Mbështetja e lidhjeve të fshehta çon 
në shkatërrimin e individëve dhe të shoqërive.

Moroni ndaloi së shkruari rreth luftërave jaredite për të 

na folur neve. Lexoni Ethërin 8:23–24, 26 dhe për-

caktoni se si i nxiti Moroni njerëzit e kohës sonë që të 

zbatojnë paralajmërimet e tij rreth lidhjeve të fshehta.

Mendoni rreth përgjigjeve për pyetjet vijuese: Përse 

mendoni se një komb, një shoqëri apo një grup tjetër 

është në një “gjendje . . . të tmerrshme” (Ethëri 8:24) 

kur ka lidhje të fshehta mes vetes? Si u jep fuqi fsheh-

tësia këtyre lidhjeve? Si mundet njohja e së vërtetës 

rreth lidhjeve të fshehta t’i ndihmojë njerëzit ta largoj-

në këtë të keqe?

6. Drejtojuni sërish listës së veprimeve dhënë në fillim të 
kësaj pjese të mësimit. Edhe pse bërja e zgjedhjeve të pa-

drejta në këto fusha të jetës suaj jo medoemos do të kategorizo-
hej si një lidhje e fshehtë, shkruani në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta rrezikun që vjen nga zgjedhja për t’u anga-
zhuar në aktivitete, të cilat një person do të ndiente nevojën t’i 
fshihte nga të tjerët.

Ethëri 9:13–11:23
Një mbret pason një tjetër – disa janë të drejtë, disa janë 
të ligj
Siç është shënuar tek Ethëri 9–11, shumë mbretër sun-

duan mbi jareditët, disa në drejtësi dhe disa në ligësi. 

Lexoni Ethërin 9:26–35 (gjatë mbretëriminit të Hethit) 

dhe Ethërin 11:1–8 (gjatë mbretërimit të Komit dhe 

Shiblomit), duke parë për fakte të vërtetësisë së parimit 

se kundërshtimi i fjalëve të profetëve çon në robëri 
që u diskutua më herët në këtë mësim.

Kujtoni mënyrën që menduat për t’u vënë veshin më 

mirë fjalëve të profetëve. Në ditët e ardhshme, vijoni 

me këtë synim dhe kërkoni mundësi për të ndarë 

dëshminë tuaj rreth rëndësisë së të bindurit ndaj 

fjalëve të profetëve.

7. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e studiova Ethërin 7–11 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 30, DITA 4

Ethëri 12
Hyrje
Pas rrëfimit të shumë viteve të historisë jaredite, Moro-

ni paraqiti shërbesën e profetit Ethër. Moroni, atëherë, 

e ndërpreu rrëfimin e tij historik dhe shënoi disa nga 

bekimet që u vijnë atyre që ushtrojnë besim te Jezu 

Krishti. Ai gjithashtu rrëfeu një shqetësim. Ai ishte i 

shqetësuar se ata që do ta lexonin Librin e Mormonit 

në ditët e mëvonshme, nuk do ta pranonin atë për 

shkak të dobësisë së tij dhe të shkruesve të tjerë në të 

shkruar. Zoti i premtoi Moronit se Ai forcon dobësitë e 

të gjithë atyre që e përulin veten përpara Tij dhe kanë 

besim.
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Ethëri 12:1–4
Ethëri u predikon pendim jareditëve
Përse është e rëndësishme për një barkë që të ketë një 

spirancë? Çfarë rreziqesh apo vështirësish mund të 

hasë një barkë nëse nuk ka spirancë? Etiketojeni 

barkën në figurë Jeta ime. Mendoni rreth pyetjeve 

vijuese:

• Nëse barka përfaqëson jetën tuaj, me çfarë mund të 

krahasohen dallgët?

• Nëse i krahasojmë dallgët me vështirësi dhe ligësi, 

me çfarë mund të ngjajë jeta e dikujt nëse ai ose ajo 

nuk ka një spirancë? (shih Mormoni 5:18).

• Çfarë ju ka dhënë Zoti për të ndihmuar që t’ju mbajë 

të sigurt në vend si spirancë?

Ndërsa studioni Ethërin 12, shihni për atë që duhet të 

bëni për të qenë si një barkë me spirancë – të qëndrue-

shëm dhe të sigurt pavarësisht nga valët dhe presionet 

që përballni. Ethëri 12 fillon me Moronin që paraqet 

profetin Ethër, i cili jetoi në një kohë kur njerëzit nuk i 

pranonin profetët dhe jetonin në ligësi. Lexoni Ethërin 

12:1–3 dhe kërkoni çdo gjë që ju lë mbresë rreth vepri-

meve të Ethërit gjatë këtyre rrethanave të vështira.

Ndërsa shkonte përreth duke i këshilluar njerëzit që 

të pendoheshin, Ethëri dha mësim se për çfarë mund 

të shpresojë një person që beson në Perëndi, megjithë 

të qenit i rrethuar nga vështirësi dhe ligësi. Lexoni 

Ethërin 12:4 dhe shënoni se çfarë është ajo shpresë. 

(Ndërsa lexoni, mund të jetë e dobishme të dini se të 

kesh “një vend në krahun e djathtë të Perëndisë” do 

të thotë të kthehesh në praninë e Perëndisë dhe të 

marrësh jetë të përjetshme.)

1. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

a. Si mendoni se ndryshon pasja e shpresës “me siguri” nga 
thjesht të dëshiruarit e diçkaje?

b. Si na mundëson besimi te Jezu Krishti të shpresojmë “me 
siguri” për një vend në krahun e djathtë të Perëndisë?
c. Cilat fraza tek Ethëri 12:4 përshkruajnë veprimet e dikujt që 
ka shpresë dhe besim te Jezu Krishti?

Në pikturën e barkës në fillim të këtij mësimi, etiketo-

jeni spirancën me fjalët besim dhe shpresë.

Ethëri 12:4 jep mësim parimin që, kur kemi shpresë 
dhe besim te Jezu Krishti, ne do të marrim forcë 
për të qenë të qëndrueshëm dhe të begatë në vepra 
të mira.

Përsiatni mbi kohët kur mund të jetë e vështirë që të 

jeni të qëndrueshëm (të palëkundur) dhe të begatë në 

vepra të mira. Për t’ju ndihmuar në këto situata dhe 

gjatë gjithë jetës suaj, kërkoni mënyra me të cilat mund 

ta rrisni besimin tuaj te Zoti Jezu Krisht ndërsa vazh-

doni të studioni Ethërin 12.

Ethëri 12:5–22
Moroni tregon mrekulli dhe vepra të mëdha që erdhën 
nëpërmjet besimit

2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përfundojeni fjalinë vijuese me çfarëdo të vërtetash të un-

gjillit për të cilat po kërkoni një dëshmi shpirtërore: Unë do të 
doja të fitoja një dëshmi shpirtërore për . . .

Disa njerëz ndiejnë se duhet së pari të shohin fakte për 

një të vërtetë dhe t’u jetë provuar përpara se ta jetojnë. 

Moroni foli për këtë qëndrim tek Ethëri 12:5–6. Lexoni 

këto vargje dhe shënoni ato pjesë të këshillës së tij që 

ju bëjnë më shumë përshtypje. (Ethëri 12:6 është një 

fragment për zotërimin e shkrimit të shenjtë.)

Sipas Ethërit 12:6, çfarë duhet të kemi përpara se të 

marrim një dëshmi nga Zoti? Çfarë ju vjen në mendje 

kur mendoni rreth një “prov[e të] besimit tuaj”?

Disa njerëz gabimisht e interpretojnë 

“provë[n e] besimit tuaj” sikur lidhet 

gjithnjë me vështirësinë. Plaku Riçard G. 

Skot, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apos-

tujve, dha këtë këndvështrim të domethë-

nies së “provës së besimit tuaj”: “Ju mund 

të mësoni ta përdorni besimin në mënyrë më efekti-

visht duke zbatuar këtë parim të mësuar nga Moroni: 

‘. . . Ju nuk do të merrni asnjë dëshmi, deri pas provës 

së besimit tuaj ’ [Ethëri 12:6; kursivet shtuar]. Kështu, 

çdo herë që ju provoni besimin tuaj, që domethënë, 

veproni me denjësi sipas një përshtypjeje, ju do të 

merrni provën vërtetuese të Shpirtit. Këto ndjenja do 

të fortifikojnë besimin tuaj. Duke e përsëritur këtë 

model, besimi tuaj do të bëhet më i fortë” (“The 

Sustaining Power of Faith in Times of Uncertainty and 

Testing”, Ensign ose Liahona, maj 2003, f. 76).



315

Lexoni fragmentet vijuese të shkrimeve të shenjta dhe 

shihni për bekimet që erdhën pasi njerëzit ushtruan 

besim:

• Ethëri 12:11. Cili ishte bekimi?   

 

• Ethëri 12:12–13. Çfarë bekimi i erdhi Almës dhe 

Amulekut?   

 

• Ethëri 12:19–22, 30–31. Çfarë bekimesh i erdhën 

vëllait të Jaredit nga besimi?   

  

 

Mund të jetë e dobishme të vini re përdorimin e fjalës 

pasi te Ethëri 12:7, 12, 17, 18, dhe 31.

 3. Bazuar në atë që keni studiuar tek Ethëri 12, me fjalët 
tuaja, shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 

shenjta atë që ndieni se dha mësim Moroni rreth marrjes së 
dëshmisë shpirtërore nga Zoti.

Një nga parimet që Moroni dha mësim, ishte: Nëse 
dëshirojmë një dëshmi, atëherë ne duhet së pari të 
ushtrojmë besim te Jezu Krishti.

 4. Lexoni skenarët vijues dhe pastaj shkruani në ditarin 
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta se si dikush në dy 

apo më shumë prej këtyre situatave mund të tregonte besim te 
Zoti:
 a. Një e re dëshiron të marrë një dëshmi për vërtetësinë e Librit 
të Mormonit.
 b. Një i ri ka dëshirë të madhe që t’i ndihmojë njerëzit e tij të 
dashur ta pranojnë ungjillin.
 c. Një e re kërkon që Zoti të bekojë babanë e saj të sëmurë.

 5. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta rreth një rasti kur ju ose dikush që njihni, ka ma-

rrë një dëshmi apo mrekulli pasi ka treguar besim.
Mendoni përsëri për parimin apo doktrinën për të ci-

lën do të donit të merrnit një dëshmi shpirtërore (shih 

detyrën 2 në këtë mësim). Çfarë mund të bëni për të 

treguar besimin tuaj përpara se ta merrni dëshminë?

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë – Ethëri 12:6
 6. Që t’ju ndihmojë ta mbani mend Ethërin 12:6, lexoje-
ni disa herë, pastaj shkruani aq sa mund të mbani mend 

nga vargu në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta. Më 
pas, krahasojeni atë që shkruat me vargun e vërtetë. Studiojeni 
përsëri vargun dhe shkruajeni së dyti në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta.

Ethëri 12:23–41
Moroni shpreh shqetësim rreth qëndrimit që do të mbajnë 
johebrenjtë ndaj Librit të Mormonit
Siç është shënuar tek Ethëri 12:23–41, Moroni shpre-

hu shqetësimin e tij se ata që do ta merrnin Librin e 

Mormonit në ditët e mëvonshme, nuk do ta pranonin 

atë për shkak të dobësisë së tij dhe të shkruesve të 

tjerë në të shkruar. Ndërsa lexoni përgjigjen e Zotit për 

shqetësimin e Moronit tek Ethëri 12:26–27, shihni për 

atë që tha Zoti se si gjërat e dobëta mund të bëhen të 

forta. (Ethëri 12:27 është një fragment për zotërimin e 

shkrimit të shenjtë.)

Shkrimet e shenjta ndonjëherë tregojnë një parim un-

gjilli duke përdorur fjalët në qoftë se dhe atëherë. Fjala në 

qoftë se përshkruan atë që duhet të bëjmë, dhe atëherë 

shpjegon atë që do të ndodhë si rezultat i veprimeve 

tona. Lexoni Ethërin 12:27, gjeni një parim në qoftë se–

atëherë dhe shkruajeni poshtë.

Në qoftë se ne   

 , 
atëherë Zoti do të   

 .

Ju do t’i diskutoni këto vargje më në thellësi, në 

mësimin me mësuesin tuaj këtë javë. Ju gjithashtu do 

të studioni dhe mësoni më shumë rreth diskutimit të 

Moronit mbi besimin, shpresën dhe dashurinë hynore 

që gjenden tek Ethëri 12:28–41.

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë – Ethëri 
12:27
Për t’ju ndihmuar të kujtoni idetë tek Ethëri 12:27, 

kopjoni sa më poshtë në një copë letër: Në qoftë se . . . 

vijnë . . . tregoj . . . dobësi. . . . jap . . . dobësi . . . të përulur 

. . . hiri . . . të gjithë njerëzit . . . përulen . . . në qoftë se . . . 

përulen . . . besim . . . e dobëta . . . të forta.

Rilexojeni Ethërin 12:27, duke vënë re këto fjalë. Ri-

përsëritni sa të mundeni nga vargu, duke parë vetëm 

te fjalët në letrën tuaj. Vendoseni copën e letrës diku 

ku do ta shihni më vonë sot ose nesër (për shembull, 

në xhep ose në shkrimet tuaja të shenjta). Rishikojeni 

Ethërin 12:27 kurdo që e shihni copën e letrës, derisa 

ta keni mësuar fragmentin përmendsh.

 7. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e studiova Ethërin 12 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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NJËSIA 31: DITA 1

Ethëri 13–15
Hyrje
Profeti Ethër profetizoi për Jerusalemin e Ri. Ai gjith-

ashtu paralajmëroi Koriantumrin, një mbret jaredit, se 

populli i tij do të shkatërrohej për shkak të ligësisë dhe 

e këshilloi Koriantumrin dhe familjarët e tij që të pen-

doheshin. Kur Koriantumri dhe populli nuk pranuan 

të pendoheshin, lufta dhe ligësia u përshkallëzuan për 

shumë vite gjersa i gjithë kombi jaredit u shkatërrua. 

Vetëm Ethëri dhe Koriantumri mbijetuan për të dësh-

muar plotësimin e profecisë së Ethërit.

Ethëri 13:1–12
Moroni shënon profecitë e Ethërit rreth Jerusalemit të Ri 
dhe Jerusalemit të vjetër
Shqyrtoni disa qytete sot që kanë emra alternativë që 

tregojnë një tipar të rëndësishëm të qytetit. Për shem-

bull, Parisi në Francë, është i njohur gjithashtu si Qyteti 

i Dritës. Për të filluar, shihni nëse mund të përputhni 

qytetet e mëposhtme me emrat e tyre altrernativë të 

saktë (përgjigjet janë dhënë në fund të mësimit).

Kairo, Egjipt Qyteti i Erës

Manila, Filipine Qyteti i Njëmijë Minareve

Çikago, SHBA Qyteti i Përjetshëm

Meksiko- Siti, Meksikë Perla e Orientit

Romë, Itali Qyteti i Pallateve

Mësimi i sotëm tërheq vëmendjen te dy qytete të rën-

dësishëm në ditët e fundit: 1) Jerusalemi dhe 2) Jeru-

salemi i Ri. Në ditët e mëvonshme këto dy qytete do 

të bëhen të njohur për drejtësinë e tyre. Ethëri u dha 

mësim jareditëve se vendi ku jetonin ishte vendi i një 

qyteti të ardhshëm, të quajtur Jerusalemi i Ri.

LexoniEthërin 13:2,–8. Zoti i zbuloi Profetit Jozef Smith 

se Jerusalemi i Ri i përmendur tek Ethëri 13:6 do të 

ndërtohej në kontenë Xhekson, në Misuri të SHBA- së 

(shih DeB 57:1–4; 84:1–4). Çfarë tha Ethëri rreth këtyre 

qyteteve tek Ethëri 13:3, 5? Përsiatni se si do të ishte të 

jetoje në një qytet si ai. Studioni Ethërin 13:10–11 për 

të mësuar se çfarë duhet të përjetojë dikush, me qëllim 

që të jetojë në qytete të shenjta si Jerusalemi i Ri dhe 

Jerusalemi i vjetër (që do të jetë i shenjtë kur të rindër-

tohet për Zotin; shih Ethërin 13:5).

Një emër tjetër për Jerusalemin e Ri është Sion (shih 

Moisiu 7:62; Nenet e Besimit 1:10). Ndërsa mund të 

mos jetojmë në Jerusalem ose në Jerusalemin e Ri, të 

gjithë anëtarët e Kishës mund të jenë duke kërkuar të 

krijojnë Sionin. Ne mund të përgatitemi të banojmë 

në vende të shenjta, përfshirë mbretërinë çelestiale të 

Perëndisë, ndërsa bëhemi të pastër nëpërmjet Shlyerjes 

së Jezu Krishtit.

Ethëri 13:13–15:34
Jareditët e refuzojnë Ethërin dhe këmbëngulin në ligësi dhe 
luftë derisa shkatërrohen
Lexoni Ethërin 13:13–19 dhe shikoni për kushtet e 

shoqërisë jaredite në kohën e Ethërit. Studioni Ethërin 

13:20–22 për të zbuluar mesazhin e Ethërit drejtuar 

Koriantumrit dhe si u përgjigj Koriantumri dhe populli 

i tij.

 1. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Në çfarë mënyrash keni parë njerëz të kohës sonë të ngurtë-
sojnë zemrat e tyre dhe të mos i pranojnë shërbëtorët e Zotit?
 b. Çfarë do të bëni që ta mbani veten të fortë në besim dhe t’u 
vini veshin fjalëve të profetëve?

Siç është shënuar tek Ethëri 13:23–14:20, Koriantumri 

bëri beteja me disa burra që u përpoqën t’ia merrnin 

mbretërinë, përfshirë Sharedin, Gileadin dhe Libin. Për-

fundimisht, i gjithë kombi jaredit u përfshi në luftë. Ar-

miku i fundit i Koriantumrit ishte një burrë i quajtur Shiz. 

Shtrirja e shkatërrimit midis jareditëve nga këto luftëra 

jepet me hollësi tek Ethëri 14:21–25 dhe Ethëri 15:1–2.

Lexoni Ethërin 15:3–6 për të zbuluar atë që tentoi 

të bënte Koriantumri për të shpëtuar pjesën tjetër të 

popullit nga shkatërrimi. Mendoni rreth arsyes përse 
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Shizi nuk e pranoi propozimin e Koriantumrit dhe për-

se njerëzit në të dy ushtritë kundërshtuan të dorëzohe-

shin (shih edhe Ethëri 14:24).

Lexoni Ethërin 15:12–17 dhe kërkoni hollësi rreth situ-

atës së jareditëve. Çfarë gjeni veçanërisht tragjike ose 

të dhimbshme rreth gjendjes së tyre? Kujtoni që Ethëri 

pati harxhuar shumë vite duke paralajmëruar popu-

llin që të pendohej (shih Ethëri 12:2–3; 13:20). Lexoni 

Ethërin 15:18–19 dhe përcaktoni pasojat që vijnë nga 

mospranimi i paralajmërimeve të Zotit për t’u penduar. 

Bazuar në atë që lexoni, plotësoni këtë thënie: Në qoftë 

se ne nuk pranojmë paralajmërimet e Zotit për t’u 

penduar, atëherë   

  

 .

Në hapësirën më sipër, ju mund të keni shkruar një 

parim të tillë si ky që vijon: Në qoftë se ne i hedhim 
poshtë paralajmërimet e Zotit për t’u penduar, 
Shpirti i Tij do të tërhiqet dhe Satani do të fitojë 
fuqi mbi zemrat tona.

 2. Duke përdorur Ethërin 15:19 dhe parimin që mësojmë 
prej tij, shpjegoni përse një ose më shumë nga arsyetimet 

e mëposhtme që mund të japë dikush sot për kundërshtimin për 
t’u penduar, janë të gabuara:
 a. Unë e di se filmat që shoh nuk janë në përputhje me standar-
det e Kishës, por ato nuk duket të kenë ndikim mbi mua.
 b. Pirja e alkoolit me miqtë e mi nuk është aq e keqe. Ne thjesht 
po argëtohemi.
 c. Është thjesht pak pornografi. Nuk është se po dal dhe jam 
imoral. Përveç kësaj, unë mund ta ndërpres kur të dua.
 d. Nuk kam pse të pendohem tani. Kjo mund të presë gjersa të 
jem afër kohës për të shkuar në mision apo për t’u martuar në 
tempull.

Ethëri 15:20–32 tregon se si të dy ushtritë jaredite e 

luftuan njëra- tjetrën derisa mbetën vetëm udhëheqësit 

e tyre, Koriantumri dhe Shizi. Atëherë Koriantumri e 

vrau Shizin.

Historia e jareditëve jep një shembull të gjallë të asaj 

që i ndodh një populli kur njerëzit kolektivisht he-

dhin poshtë përpjekjet e përsëritura të Perëndisë për 

t’i bindur ata që të pendohen. Ndërsa mund të mos 

ndeshemi me shkatërrim të menjëhershëm fizik nga 

mospranimi për t’u penduar, ne do të përjetojmë ndje-

nja fajësie nëse i hedhim poshtë paralajmërimet e Zotit 

për t’u penduar.

Mendoni mbi thënien vijuese nga Plaku 

Nil L. Andersen, i Kuorumit të Dymbë-

dhjetë Apostujve: “Unë dëshmoj që 

Shpëtimtari është në gjendje dhe pret me 

padurim t’i falë mëkatet tona. Me për-

jashtim të mëkateve të pak atyre që 

zgjedhin humbjen mbasi e kanë njohur plotësinë, nuk 

ka mëkat që nuk mund të falet. Sa privilegj i mrekullu-

eshëm, për çdonjërin nga ne, që të largohemi nga 

mëkatet tona e të vijmë te Krishti. Falja hyjnore është 

një nga frytet më të ëmbla të ungjillit, që na heq fajin e 

dhimbjen nga zemra dhe i zëvendëson ato me gëzim e 

me paqe në ndërgjegje” (“Pendohuni . . . Që të Mund 

t’Ju Shëroj”,Ensign ose Liahona, nëntor 2009, f. 40–41).

Hetoni çdo gjë që mund të jeni duke bërë dhe që 

mund të jetë duke ndërhyrë te ndikimi i Frymës së 

Shenjtë në jetën tuaj. Shqyrtoni se si mund të mbësh-

teteni te fuqia e Shlyerjes së Jezu Krishtit për të bërë 

ndryshimet e nevojshme që do t’ju ndihmojnë të merr-

ni Shpirtin dhe t’i rezistoni fuqisë së Satanit.

Nga Ethëri 13–15 ne mësojmë se, zemërimi dhe hak-
marrja na çojnë të bëjmë zgjedhje që na dëmtojnë 
ne dhe të tjerë. Lexoni ose rilexoni fragmentet vijuese 

dhe shenjoni fjalë apo fraza që japin mësim këtë të 

vërtetë: Ethëri 13:27; 14:24; 15:6, 22, 28.

Përsiatni se çfarë pasojash mund të ketë zemërimi i 

pakontrolluar në marrëdhëniet familjare apo të tjera. 

Mendoni rreth një situate në jetën tuaj ku mund t’ju 

duhet të braktisni ndjenja zemërimi apo hakmarrjeje.

Ndërsa lexoni thënien vijuese nga Plaku Dejvid E. 

Sorensen, anëtar nderi i Të Shtatëdhjetëve, shihni për 

mënyrën se si mund t’i kapërceni ndjenjat e zemërimit 
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ose dëshirën për të kërkuar hakmarrje: “Kur dikush 

na ka lënduar vetë ne ose njerëzit që ne i duam, ajo 

dhembje mund të jetë thuajse dërrmuese. Mund të 

duket sikur ajo dhembje apo padrejtësi është gjëja më 

e rëndësishme në botë dhe se nuk kemi zgjidhje tjetër 

veçse të kërkojmë hakmarrje. Por Krishti, Princi i Paqes, 

na mëson një mënyrë më të mirë. Mund të jetë shumë 

e vështirë t’ia falim dikujt dhembjen e madhe që na 

ka shkaktuar por, kur e bëjmë këtë, ne i japim vetes 

një të ardhme më të mirë. Të ligat që të tjerët na kanë 

bërë, nuk e kontrollojnë më drejtimin tonë. Kur i falim 

të tjerët, ne bëhemi të lirë të zgjedhim si do ta jetojmë 

jetën tonë. Falje do të thotë që problemet e të kaluarës 

nuk diktojnë më fatin tonë dhe ne mund të përqendro-

hemi tek e ardhmja duke pasur dashurinë e Perëndisë 

në zemrat tona” (“Forgiveness Will Change Bitterness 

to Love”, Ensign ose Liahona, maj 2003, f. 12). 

 3. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Kur keni përjetuar ju ose dikush 

që njihni, shërim dhe liri pas zgjedhjes për të falur?

Ju mund të kapërceni çfarëdo ndjenjash zemërimi dhe 

hakmarrjeje nëse do të ktheheni te Jezu Krishti dhe 

do të merrni fuqinë e faljes e ngushëllimit nëpërmjet 

Shlyerjes së Tij. Kujtoni të ktheheni te Zoti në lutje, për 

ndihmën që mund të keni nevojë në ato situata.

 4. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e studiova Ethërin 13–15 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
Përgjigje për veprimtarinë përputhëse në fillim të mësi-

mit: Kairo, Egjipt (Qyteti i Njëmijë Minareve); Manila, 

Filipine (Perla e Orientit); Çikago, SHBA (Qyteti i 

Erës); Meksiko- Siti, Meksikë (Qyteti i Pallateve); Romë, 

Itali (Qyteti i Përjetshëm).
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HYRJE TE  

Moroni
Përse të Studiohet Ky Libër?
Ndërsa studioni librin e Moronit, ju mund të merrni 
fuqi nga shembulli dhe dëshmia e fuqishme e Moronit. 
Përveç kësaj, nga mësimet e Moronit dhe të babait të 
tij, Mormonit, ju do të mësoni rreth ordinancave dhe 
praktikave bazë të Kishës së Jezu Krishtit, rëndësisë 
së bërjes së veprave të drejta me dëshirë të sinqertë, 
mënyrës për të gjykuar midis së mirës dhe së keqes dhe 
lidhjes midis besimit, shpresës dhe dashurisë hyjnore. 
Ju do të lexoni gjithashtu këshillën e Moronit për t’u 
lutur që ta dini vetë se Libri i Mormonit është i vërtetë 
dhe të “[vini] te Krishti dhe [të përsoseni] në të” 
(Moroni 10:32).

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Moroni e shkroi këtë libër, që përfshin fjalët e tij, fjalët 
e Jezu Krishtit drejtuar dymbëdhjetë dishepujve të Tij 
(shih Moroni 2) dhe fjalët e babait të tij, Mormonit 
(shih Moroni 7–9). Përpara shkatërrimit të nefitëve, 
Moroni shërbeu si një udhëheqës ushtarak dhe i Kishës 
midis tyre (shih Mormoni 6:12; Moroni 8:1). Ashtu si 
shkrimtarë dhe hartues të tjerë të mëdhenj të Librit të 
Mormonit, Moroni ishte një dëshmitar i Shpëtimtarit. 
Ai dëshmoi: “Unë kam parë Jezusin dhe . . . ai foli me 
mua ballë për ballë” (Ethëri 12:39). Moroni ishte besnik 
ndaj dëshmisë së tij dhe theksoi gatishmërinë e tij që 
më mirë të vritej sesa të mohonte Krishtin (shih Moroni 
1:1–3).

Në vitin 1823, afërsisht 1.400 vite pasi plotësoi analin 
e Librit të Mormonit, Moroni iu shfaq Profetit Jozef 
Smith si një qenie e ringjallur dhe e informoi atë se 
anali ishte vendosur në një kodër pranë shtëpisë së 
Jozef Smithit. Në atë kohë dhe gjatë disa viteve më 
pas, Moroni gjithashtu e udhëzoi Jozef Smithin “lidhur 
me atë që Zoti do të bënte dhe se si e në çfarë mënyre 
mbretëria e tij do të udhëhiqej në ditët e fundit” 
(Joseph Smith – Historia 1:54).

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Moroni ndoshta e shkroi dhe hartoi këtë libër midis 
viteve 401 ps.K. dhe 421 ps.K. (shih Mormoni 8:4–6; 
Moroni 10:1), ndërsa endej për sigurinë e jetës së tij 
(shih Mormoni 1:1–3).

NJËSIA 31: DITA 2

Moroni 1–5
Hyrje
Pasi përfundoi përmbledhjen e tij të fletëve të Ethë-

rit, Moroni shpjegoi se ai “mendo[nte] se nuk do të 

shkrua[nte] tjetër” (Moroni 1:1). Gjithsesi, ai u ruajt 

që të “shkrua[nte] edhe pak gjëra, që ndoshta mund 

t’u vle[nin] një ditë në të ardhmen” atyre në ditët e 

fundit (Moroni 1:4). Moroni 1–5 vërtetojnë besnikërinë 

e Moronit ndaj Jezu Krishtit. Ato theksojnë gjithashtu 

udhëzime për ordinanca të rëndësishme të ungjillit, 

përfshirë administrimin e sakramentit.

Moroni 1
Moroni endet për sigurinë e jetës së vet dhe vazhdon 
shkrimet e tij
Plaku Dejvid E. Sorenson, anëtar nderi i Të Shtatëdhje-

tëve, tregoi historinë vijuese rreth një të reje që pati 

kurajën të mbrojë bindjet e saj:

“Mbesa ime Xheniferi qe ftuar të shkonte me disa nga 

shoqet e saj të shkollës në një darkë dhe në një film. Të 

gjitha vajzat ranë dakord për filmin që do të shkonin 

të shihnin dhe Xheniferi ndihej mirë që merrte pjesë. 

Gjithsesi, vajza që la darkën për të blerë biletat e filmit 

për grupin, u kthye me bileta për një film të ndryshëm 

nga ai që ishte planifikuar! Ajo tha: ‘Është një film i 

mrekullueshëm dhe është i klasifikuar R [rezervuar për 

moshat e reja].

Xheniferi, e kapur në befasi, nuk mund ta besonte që 

situata kishte ndryshuar aq shpejt. Por fatmirësisht ajo 

e kishte ndarë mendjen e saj para se të gjendej ndonjë-

herë në këtë pozitë, se nuk do të shihte kurrë filma me 

klasifikim R. Ajo qe në gjendje të qëndronte e ven-

dosur dhe t’u thoshte shoqeve të saj: ‘Unë nuk mund 

të shkoj për të parë një film të klasifikuar R. Prindërit 

e mi nuk do ta miratonin.’ Së cilës vajzat iu përgji-

gjën: ‘Oh, hajde tani! Prindërit e tu nuk do ta marrin 

vesh kurrë!’ E përballur me këtë, Xheniferi vazhdoi të 

thoshte: ‘Mirë, në të vërtetë nuk ka rëndësi nëse do ta 

dinë prindërit e mi. Unë thjesht nuk shkoj në filma të 

klasifikuar R!’

Shoqet e saj u mërzitën dhe u përpoqën që ta zbut-

nin. Ato i thanë se ajo ‘po shkatërronte gjithçka’. Kur 

ajo nuk u dorëzua, ato ia hodhën në fytyrë biletën 

dhe të hollat dhe e braktisën për filmin e klasifikuar 

R. Ishte prekëse në një natë vetmie plot kundërshti-

me nga shoqet e saj. Por ishte një çast i shkëlqyer për 
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Xheniferin dhe familjen tonë. Ajo fitoi siguri, vetëvle-

rësim dhe fuqi shpirtërore” (“You Can’t Pet a Rattle-

snake”, Ensign, maj 2001, f. 42).

Lexoni Moronin 1:1–3 dhe shihni për atë se si Moroni 

qëndroi i vetëm për bindjet e tij. Moroni dhe mbesa e 

Plakut Sorensen, së bashku janë shembuj mënyrash me 

të cilat individët mund të zgjedhin të qëndrojnë për atë 

që e dinë se është e drejtë. Ju gjithashtu mund të merrni 

çdo ditë vendime të vogla në dukje, që tregojnë besi-

min, bindjen dhe dëshirën tuaj për të ndjekur Krishtin.

 1. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta rreth një rasti kur zgjodhët të qëndroni për bind-

jet tuaja dhe të tregoni besimin tuaj nëpërmjet bindjes.

Mendoni rreth mënyrës se si mund të qëndroni më 

mirë për besimin tuaj te Jezu Krishti. Lexoni Moronin 

1:4 për të zbuluar përse Moroni zgjodhi të shkruante 

më shumë. Çfarë mund të mësojmë nga shembulli dhe 

shtysa e Moronit për t’u shkruar më shumë pasar-

dhësve të atyre që kërkonin jetën e tij? Çfarë mund 

t’u shkruani pasardhësve tuaj që do të ishte një bekim 

për ta? Ndërsa studioni Moronin 2–5, shqyrtoni se si 

gjërat për të cilat zgjodhi të shkruante, Moroni mund 

“[t’ju] vlejnë” juve (Moroni 1:4).

Moroni 2
Moroni shkruan udhëzimet mbi dhënien e dhuratës së 
Frymës së Shenjtë
Mendoni rreth përvojës suaj kur u konfirmuat anëtar 

i Kishës dhe ju vunë duart mbi kokë në mënyrë që të 

merrnit dhuratën e Frymës së Shenjtë. Çfarë kujto-

ni rreth kësaj ordinance? Lexoni Moronin 2:1–3 dhe 

shqyrtoni se si dhurata e Frymës së Shenjtë ka qenë 

bekim në jetën tuaj.

Një e vërtetë e ungjillit që jepet mësim në këto vargje, 

është kjo: Anëtarët e denjë që mbajnë autoritetin e 
duhur të priftërisë, mund të japin dhuratën e Fry-
mës së Shenjtë tek anëtarët e pagëzuar duke vënë 
duart mbi kokë.

Moroni 3
Moroni shënon udhëzimet mbi shugurimin e individëve në 
detyra priftërie
 A keni parë ndonjëherë një dokument të linjës së auto-

ritetit të priftërisë së dikujt? Ky dokument tregon kush e 

shuguroi një individ në priftëri dhe kush më tej e shugu-

roi atë person e kështu me radhë, prapa deri te Jezu 

Krishti. Ndoshta ju keni një kopje të vetë linjës suaj të 

autoritetit të priftërisë ose keni parë atë të një vëllai apo 

të babait. Mendoni rreth rëndësisë së të qenit në gjendje 

të gjurmoni linjën e autoritetit drejtpërdrejt te Jezu 

Krishti ndërsa lexoni thënien vijuese nga Plaku Xhefri R. 

Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve:

“Është e qartë, të vepruarit me autoritet 

hyjnor kërkon më shumë se një kontratë 

të thjeshtë shoqërore. Ai nuk mund të 

krijohet me anë të trajnimit teologjik apo 

autorizimit nga bashkësia. Jo, në punën e 

autorizuar të Perëndisë duhet të ketë fuqi 

më të madhe sesa ajo e zotëruar tashmë nga njerëzit 

në rreshtat e sallës apo në rrugë, ose në seminare – një 

fakt që shumë kërkues të ndershëm fetarë e kishin 

njohur dhe pranuar haptazi për breza me rradhë deri 

te Rivendosja. . . .

. . . Ne në Kishën e rivendosur të Jezu Krishtit mund ta 

gjurmojmë linjën e autoritetit të priftërisë të ushtruar 

nga dhjaku më i ri në lagje, peshkopi që kryeson mbi 

të. dhe profeti që kryeson mbi të gjithë ne. Ajo linjë 

shkon pas në një zinxhir të pashkëputur deri te shër-

bestarët engjëllorë që erdhën nga Vetë Biri i Perëndisë, 

duke e sjellë këtë dhuratë të pakrahasueshme nga 

qielli” (“Our Most Distinguishing Feature”, Ensign ose 

Liahona, maj 2005, f. 44; “Tipari Ynë Më Dallues”, Kon-

ferenca e Përgjithshme, prill 2005, f. 48–49).

Çdo person që merr priftërinë Aarone ose Melkize-

deke, shugurohet gjithashtu në një detyrë priftërie që 

përfshin disa funksione. Lexoni Moronin 3:1–4 dhe 

shihni për mënyrën se si shugurohen individë në dety-

ra priftërie, përfshirë detyrën e priftit ose të mësuesit.

Ju mund të doni të shkruani të vërtetën vijuese në 

shkrimet tuaja të shenjta pranë këtyre vargjeve: In-
dividët shugurohen në detyra priftërie me anë të 
vënies së duarve nga ata që kanë autoritet.

 2. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

 a. Përse mendoni se është e nevojshme për një individ që të 
shugurohet në një detyrë priftërie nga dikush që aktualisht e 
mban priftërinë?
 b. Si është e vlefshme për ju pasja e autoritetit të priftërisë në 
Kishë apo në familjen tuaj?

Moroni 4–5
Moroni shpjegon se si duhet të administrohet sakramenti

 3. Mendoni rreth simboleve të sakramentit dhe rreth 
përvojave tuaja në marrjen e sakramentit. Pastaj bëni sa 

vijon në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
 a. Nga kujtesa, me aq sa mundeni, shkruani një nga lutjet e 
sakramentit, qoftë për bukën ose për ujin.
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b. Pas rishikimit të këtyre lutjeve të shenjta (shih Moronin 4:3; 
5:2) dhe duke kontrolluar atë që shkruat në pjesën e parë të kë-
saj detyre, shkruani rreth një pjese të një prej lutjeve të sakra-
mentit që ju bën më shumë përshtypje dhe shpjegoni përse ajo 
pjesë e lutjes është domethënëse për ju.

Moroni përfshiu lutjet për administrimin e sakramentit 

në analin e tij sepse e ndiente se mund “t’u vlente” 

njerëzve “një ditë në të ardhmen” (Moroni 1:4). Lexoni 

Moronin 4:1–3 dhe 5:1–2 dhe gjeni fraza që shpjegojnë 

atë që përfaqësojnë buka dhe uji i sakramentit. Ndërsa 

lexoni, mund të jetë e dobishme të kujtoni se sot Kisha, 

në sakrament, përdor ujë në vend të verës si rrjedhim i 

një zbulese dhënë Profetit Jozef Smith (shih DeB 27:2).

Përmblidhni qëllimin e sakramentit duke plotësuar 

këtë thënie: Simbolet e sakramentit na ndihmojnë të 

kujtojmë  

.

Përsiatni përse janë domethënës trupi dhe gjaku i 

Shpëtimtarit për ju.

Vuajtja, vdekja fizike dhe Ringjallja e trupit të Shpëtim-

tarit dhe vuajtja e Tij e madhe shpirtërore, që u dukën 

nëpërmjet derdhjes së gjakut të Tij, bënë të mundur 

faljen e mëkateve për të gjithë njerëzit që ushtrojnë be-

sim në Të dhe pendohen. Simbolet e sakramentit na 
ndihmojnë të kujtojmë Shlyerjen e Jezu Krishtit.

4. Përgjigjiuni njërës ose të dyja pyetjeve vijuese në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Si ju ka ndihmuar ose forcuar shpirtërisht përsiatja sinqerisht 
për Shlyerjen e Shpëtimtarit gjatë sakrametit?
b. Çfarë mund të bëni për t’u përqendruar më mirë në të kujtua-
rit e Shlyerjes së Shpëtimtarit gjatë sakramentit?

Për t’ju ndihmuar të kuptoni atë që premtoni gjatë 

marrjes së sakramentit, rishikoni Moronin 4:3 dhe 

plotësoni tabelën vijuese:

Çfarë 
besëlidhem  
të bëj

Çfarë mendoj se 
do të thotë ta 
mbaj këtë pjesë 
të besëlidhjes

Çfarë mund 
të bëj për ta 
mbajtur më mirë 
këtë pjesë të 
besëlidhjes

1.

2.

3.

Nga Moroni 4:3 ne mësojmë gjithashtu se, ndërsa 

mbajmë besnikërisht pjesën tonë të besëlidhjes së 

sakramentit, ne mund ta kemi gjithmonë Shpirtin e 

Zotit me ne.

Ndërsa lexoni thënien vijuese nga Plaku Dejvid A. 

Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, men-

doni për atë se si e keni përjetuar përvojën e dhura-

tës së Frymës së Shenjtë në mënyrat që ai përmend: 

“Shpirti i Zotit mund të jetë udhërrëfyesi ynë dhe do të 

na bekojë me drejtim, udhëzim dhe mbrojtje shpirtë-

rore gjatë udhëtimit tonë në vdekshmëri” (“That We 

May Always Have His Spirit to Be with Us”, Ensign ose 

Liahona, maj 2006, f. 31; “Që të Mund të Kemi Gjith-

monë me Vete Shpirtin e Tij”, Konferenca e Përgjishme, 

prill 2006, f. 51).

Përsiatni Shlyerjen e Shpëtimtarit ndërsa merrni sakra-

mentin të dielën. Përpiquni të mbani pjesë të besëlidh-

jes që keni përcaktuar te tabela, në mënyrë që të mund 

të keni gjithmonë Shpirtin e Zotit me ju.

5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e studiova Moronin 1–5 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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NJËSIA 31: DITA 3

Moroni 6
Hyrje
Moroni iu afrua përfundimit të shkrimeve të tij në 

fletët, duke shpjeguar disa nga cilësitë e një individi 

që të jetë i përgatitur për pagëzim në Kishë. Më pas, 

ai përvijoi përgjegjësitë që kanë anëtarët e Kishës 

për t’u kujdesur për anëtarët e tjerë. Moroni shpjegoi 

gjithashtu qëllimin e mbledhjeve të Kishës dhe theksoi 

nevojën që mbledhjet e Kishës të drejtohen me anë të 

ndikimit të Frymës së Shenjtë.

Moroni 6:1–3
Moroni shtjellon kërkesat për pagëzim
Përfytyroni sikur të keni një vëlla ose motër shtatëvjeça-

re që do të bëhet tetë vjeç/e brenda pak muajve. 

Prindërit ju kanë kërkuar të jepni mësim në një mbrëm-

je familjare mbi atë se si duhet përgatitur për pagëzim.

 1. Në qoftë se do të jepnit atë mësim pikërisht tani, çfa-
rë do të thoshit për ta ndihmuar vëllanë ose motrën tuaj 

që të përgatitej për t’u pagëzuar? Shkruajini mendimet tuaja në 
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

Pasi përfshiu lutjet e sakramentit në analin e tij (shih 

Moroni 4–5), Moroni shtoi një udhëzim lidhur me 

ordinancën e pagëzimit. Kërkoni te Moroni 6:1–3, duke 

parë për kërkesat për pagëzim. Ju mund të doni t’i she-

njoni kërkesat që gjeni te shkrimet tuaja të shenjta.

Çfarë do të thotë se ata që duan të pagëzohen, du-

het të sjellin “fryt, që ata [të jenë] të denjë për të”? 

( Moroni 6:1).   

  

 

Përsiatni atë që mendoni se do të thotë të kesh “një 

zemër të thyer dhe shpirt të penduar” (Moroni 6:2) 

përpara se të pagëzohesh. Siç shënohet te Moroni 

6:1–3, Moroni shpjegoi se nëpërmjet pagëzimit ne 
bëjmë besëlidhje të marrim përsipër emrin e Jezu 
Krishtit dhe t’i shërbejmë Atij deri në fund. Çfarë 

keni bërë për ta ruajtur dhe forcuar vendosmërinë tuaj 

për t’i shërbyer Jezu Krishtit?

 2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta 
përshkruani disa mënyra që keni përdorur qysh prej pagë-

zimit tuaj, që të ruani dhe forconi vendosmërinë tuaj për t’i shër-
byer Jezu Krishtit.

Moroni 6:4
Moroni shpjegon si të kujdesemi për anëtarët e Kishës dhe 
t’i ushqejmë ata shpirtërisht
Pasi shpjegoi kërkesat që duhet të plotësojnë individët 

përpara se të pagëzohen, Moroni më pas shpjegoi se si 

ata që ishin pagëzuar rishtas, u qëndruan besnik besë-

lidhjeve të tyre. Lexoni Moronin 6:4 dhe shihni për atë 

që u bë, për t’i ndihmuar të kthyerit rishtas në besim 

që të qëndronin besnikë.

Përmblidhni atë që mësoni nga Moroni 6:4, rreth për-

gjegjësive tuaja ndaj anëtarëve të tjerë të Kishës.   

  

 

Çfarë bekimesh, tregon Moroni 6:4, do të vijnë nga të 

ushqyerit me fjalën e Perëndisë?

Një e vërtetë e rëndësishme e dhënë mësim te Moroni 

6:4 është që ne kemi përgjegjësi të kujtojmë dhe të 
ushqejmë shpirtërisht anëtarët e tjerë të Kishës.

Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, dëshmoi për rëndësinë e të ushqyerit të 

njëri- tjetrit me fjalën e Perëndisë: “Shumë njerëz nuk 

vijnë në kishë thjesht për të kërkuar disa fakte të reja 

ungjillore ose për të takuar miq të vjetër, edhe pse e 

gjithë kjo është e rëndësishme. Ata vijnë në kërkim të 

një përvoje shpirtërore. Ata duan paqe. Ata duan që 

besimi i tyre të përforcohet dhe shpresa e tyre të për-

tërihet. Ata duan, shkurt, të ushqehen nga fjala e mirë 
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e Perëndisë, të forcohen nga fuqitë e qiellit. Ata prej 

nesh që thirren për të folur apo për të dhënë mësim 

ose udhëhequr, kanë një detyrim që të ndihmojnë të 

sigurohet ajo sa më mirë që të mundemi” (“A Teacher 

Come from God”, Ensign, maj 1998, f. 26).

 A keni menduar ndonjëherë për numrin e madh të 

njerëzve që janë lutur për ju, kanë përgatitur mësime 

për ju, ju kanë nxitur ju e veprimtarinë tuaj në Kishë 

dhe ju kanë ndihmuar nëpër sfida?

 3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta 
shkruani rreth dy ose tre njerëzve që ju kanë kujtuar në 

një mënyrë domethënëse ose ju kanë ushqyer shpirtërisht.

Në një rast së shpejti, diskutoni me një anëtar të famil-

jes ose mik se si keni qenë bekuar ngaqë dikush ju ka 

kujtuar ose ju ka ushqyer me fjalën e Perëndisë.

Presidenti Henri B. Ajring, i Presidencës së Parë, tregoi 

historinë e një dhjaku në lagjen e tij, i cili kuptoi nevo-

jën për të përmbushur përgjegjësinë e tij ndaj anëtarë-

ve të tjerë të kuorumit të tij:

“Një nga anëtarët e kuorumit të tij jetonte 

pranë shtëpisë sime. Ai djalë fqinj nuk 

kishte marrë pjesë kurrë në mbledhje 

kuorumi, as kishte bërë ndonjë gjë me 

anëtarët e kuorumit të tij. Njerku i tij nuk 

ishte anëtar dhe nëna e tij nuk vinte në 

kishë.

Presidenca e kuorumit të tij të dhjakëve u takua në kë-

shill një të diel në mëngjes. . . . Në mbledhjen e presi-

dencës së tyre, ata barinj 13- vjeçarë u kujtuan për djalin 

që nuk vinte kurrë. Ata folën për nevojën e madhe që 

kishte ai për atë që merrnin ata. Presidenti caktoi kë-

shilltarin e tij që të shkonte pas asaj deleje që endej.

Unë e njihja këshilltarin dhe e dija që ai ishte i turp-

shëm dhe e dija vështirësinë e detyrës, kështu që po 

shihja me kureshtje nga dritarja ime ballore kur këshill-

tari kaloi mundimshëm pranë shtëpisë sime, duke iu 

ngjitur rrugës për te shtëpia e djalit që nuk vinte kurrë 

në kishë. Bariu i kishte duart në xhepa. Sytë i shihnin 

përdhe. Ai ecte ngadalë, ashtu si do të ecnit ju nëse nuk 

do të ndiheshit i sigurt që do të donit të shkonit për ku 

ishit nisur. Pas afërsisht 20 minutash, ai u kthye duke 

zbritur rrugës me dhjakun e humbur që ecte përkrah tij. 

Ajo skenë u përsërit për disa të diela të tjera. Pastaj djali 

që pati humbur dhe qe gjetur, u largua.

. . . Vite më vonë, isha në një konferencë kunji, një 

kontinent larg nga dhoma ku ajo presidencë ishte 

mbledhur me këshillin. Një burrë i thinjur erdhi tek 

unë dhe tha qetësisht: ‘Nipi im jetonte në lagjen tuaj 

vite përpara’. Me dhembshuri, ai më tregoi për jetën e 

atij djali. Dhe pastaj pyeti nëse unë mund ta gjeja atë 

dhjak që ngjitej ngadalë asaj rruge. Dhe ai pyeste veten 

nëse unë mund ta falënderoja dhe t’i thoshja se nipi i 

tij, tani i rritur e bërë burrë, ende e kujtonte” (“Watch 

with Me”, Ensign, maj 2001, f. 38–39).

Shqyrtoni individë të veçantë, të cilët Zoti mund të dojë 

që t’i “kujtoni” apo t’i “ushqeni”. Planifikoni një mëny-

rë si mund të ndihmoni për t’i ushqyer shpirtërisht ata. 

Shkruajini emrat e tyre në një copë letër dhe vendoseni 

në një vend që do t’ju ndihmojë t’i kujtoni ata.

Moroni 6:5–9
Moroni përshkruan qëllimet e mbledhjeve të Kishës dhe se 
si duhet të drejtohen ato
Përfytyroni sikur të ishit prind i një adoleshenti, që 

gjatë disa javëve të kaluara ka thënë se ai apo ajo nuk 

dëshiron të shkojë në kishë, sepse i duket pa kuptim 

dhe e mërzitshme. Shqyrtoni çfarë do të thoshit për 

të ndihmuar që ta nxitnit fëmijën tuaj të merrte pjesë 

në kishë dhe të kuptonte arsyet e vërteta për të marrë 

pjesë rregullisht.

Në analin e tij, Moroni u frymëzua që të përshkruan-

te arsyet pse anëtarët e Kishës takohen së bashku në 

ditën e Tij. Studioni Moronin 6:5–6 dhe shihni për atë 

se si mund ta plotësoni thënien vijuese: Si anëtarë të 
Kishës, ne duhet të mblidhemi shpesh së bashku 
për   

  

 .

Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, tregoi një pjesë nga një letër prej një miku, 

i cili shprehte një ndryshim në qëndrimin rreth pjesë-

marrjes në kishë:

“Një mik i urtë shkroi:

‘Vite më parë unë ndryshova qëndrim 

lidhur me vajtjen në kishë. Nuk shkoj 

më në kishë për interesin tim, por që 

të mendoj për të tjerët. Caktoj si qëllim 

të përshëndes njerëzit që ulen vetëm, 

të mirëpres vizitorët, . . . të dal vullnetar për ndonjë 

detyrë. . . .

Shkurt, unë shkoj në kishë çdo javë me qëllim që të 

jem aktiv, jo pasiv, dhe të sjell një ndryshim pozitiv 

në jetën e njerëzve. Si rrjedhim, pjesëmarrja ime në 

mbledhjet e Kishës është shumë më e gëzueshme dhe 

përmbushëse.’

E gjitha kjo ilustron parimin e përjetshëm që ne jemi më 

të lumtur dhe më të plotësuar kur veprojmë dhe shër-

bejmë për atë që japim, jo për atë që marrim” (“Unself-

ish Service”, Ensign ose Liahona, maj 2009, f. 96).
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Ju mund ta keni plotësuar thënien e mësipërme me 

disa nga idetë vijuese.

Si anëtarë të Kishës, ne duhet të mblidhemi shpesh 
së bashku:

• Për të agjëruar dhe për t’u lutur.
• Për ta forcuar njëri- tjetrin shpirtërisht.
• Për të marrë sakramentin në kujtim të Zotit 

Jezu Krisht.

Mendoni mbi përvojat që keni pasur, të cilat ju kanë 

mësuar mbi rëndësinë e të luturit dhe të agjëruarit së 

bashku me anëtarët e lagjes apo të degës suaj.

4. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta:

a. Si do të ndryshonte përvoja juaj në kishë nëse do të merrnit 
pjesë me dëshirën për t’i forcuar të tjerët shpirtërisht?
b. Përse është me vlerë ta marrësh shpesh sakramentin në kuj-
tim të Jezu Krishtit?
c. Si mund të ndihmojë të shkuarit në kishë për qëllimet e rendi-
tura më sipër, që të “mba[heni] në udhën e drejtë”? (Moroni 6:4).

Lexoni Moronin 6:7–8 dhe kërkoni atë për të ci-

lën anëtarët e Kishës në kohën e Moronit ishin “të 

kujdesshëm”, ose me fjalë të tjera, atë që i kushtonin 

vëmendje të veçantë. Përse mendoni se është e rëndë-

sishme që t’i japim mësim dhe ta nxitim njëri- tjetrin 

për ta shmangur dhe për t’u penduar për mëkatin?

Moroni dëshmoi se për sa herë që pendohemi dhe kër-

kojmë falje me dëshirë të sinqertë, ne do të falemi. Ju 

mund të doni ta shenjoni këtë të vërtetë te Moroni 6:8.

Moroni e përfundoi këtë kapitull duke dhënë mësim se 

si duhet të drejtohen mbledhjet tona të Kishës. Lexoni 

Moronin 6:9 dhe përcaktoni se cili duhet t’i udhëheqë 

mbledhjet tona në Kishë. Mendoni për një rast kur 

keni qenë veçanërisht të vetëdijshëm për ndikimin e 

Frymës së Shenjtë gjatë një mbledhjeje në Kishë.

Si mund të zbatohet te ju parimi që mbledhjet e Kishës 

duhet të drejtohen nga fuqia e Frymës së Shenjtë? 

Në qoftë se do t’ju kërkohej të jepni një bisedë ose të 

jepni një mësim gjatë një mbledhjeje të Kishës, si do të 

arrinit të siguroni se ajo që thoni ndihmon në udhë-

heqjen dhe ndikimin e Frymës së Shenjtë gjatë asaj 

mbledhjeje?

5. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani një plan se si do t’u qaseni mbledhjeve të Kishës 

të dielën që vjen. Ju mund të doni të përfshini mënyra për ta ftu-
ar Frymën e Shenjtë në adhurimin tuaj dhe se si mund t’i kujtoni 
dhe ushqeni të tjerët nëpërmjet pjesëmarrjes suaj.

6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e studiova Moronin 6 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 31: DITA 4

Moroni 7:1–19
Hyrje
Moroni shënoi një predikim që babai i tij, Mormoni, e 

kishte bërë për “vëllezërit [e tij] të dashur” shumë vite 

më parë (Moroni 7:2). Ky mësim trajton pjesën e parë të 

predikimit të Mormonit që gjendet te Moroni 7. Ai adre-

son mësimet e tij mbi bërjen e punëve të mira me dëshi-

rë të sinqertë dhe shpjegimin e tij se si mund të dallojmë 

të mirën nga e keqja. Në mësimin tjetër ju do të studioni 

pjesën tjetër të predikimit të Mormonit te Moroni 7.
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Moroni 7:1–10
Mormoni u jep mësim pasuesve të Jezu Krishtit rreth 
punëve dhe dëshirave
A keni zbuluar ndonjëherë se diçka nuk ishte aq e mirë 

nga brenda siç dukej nga jashtë? Një shembull për këtë 

mund të jetë një frut, i tillë si molla që ishte e prishur 

ose e tejpjekur. Renditni dy ose tre shembuj të tjerë që 

mund të mendoni:   

  

 

Mbani parasysh se si këta shembuj të gjërave që duken 

të mira nga jashtë por në të vërtetë nuk janë, mund të 

krahasohen me dukjen e jashtme dhe shtysat e brend-

shme të njerëzve. Moroni shënoi fjalët e babait të tij, 

Mormonit, lidhur me gjendjen e zemrave tona ndërsa 

bëjmë punë të drejta. Lexoni Moronin 7:2–3 për të për-

caktuar audiencën së cilës po i drejtohej Mormoni.

Mormoni iu drejtua vëllezërve të tij të cilëve po u fliste 

si “pasues paqësorë të Krishtit” (Moroni 7:3). Studioni 

Moronin 7:4–5 për të zbuluar se si e dinte Mormoni që 

këta nefitë qenë vërtet dishepuj të Shpëtimtarit.

A mendoni se një person mundet thjesht të pretendojë 

se është i drejtë? Përse po ose përse jo?

Mormoni e trajtoi këtë çështje te Moroni 7:6. Ndërsa 

studioni këtë varg, ju mund të doni ta shenjoni fra-

zën “dëshirë të sinqertë”. Shpjegimi vijues nga Plaku 

Dallin H. Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, 

mund t’ju ndihmojë të kuptoni se çfarë do të thotë të 

kesh një dëshirë të sinqertë. Nënvizojini ato pjesë të 

shpjegimit të tij që ju bëjnë përshtypje juve.

“Ne duhet jo vetëm të bëjmë çka është e drejtë. Ne 

duhet të veprojmë për arsye të drejta. Termi bashkë-

kohor është shtysë e mirë. Shkrimet e shenjta shpesh e 

shënojnë këtë qëndrim të drejtë të mendjes me fjalët 

qëllim i plotë i zemrës ose dëshirë e sinqertë.

Shkrimet e shenjta e bëjnë të qartë se Perëndia i kup-

ton shtysat tona dhe do t’i gjykojë veprimet tona sipas 

tyre” (Pure in Heart [1988], f. 15).

Mormoni përshkroi rezultatet e një personi që përpiqet 

të bëjë vepra të mira pa dëshirë të sinqertë. Kërkoni 

te Moroni 7:7–10 dhe përcaktoni se çfarë ndodh kur 

bëjmë veprime të drejta pa dëshirën e sinqertë. Nga 

këto vargje mësojmë se, për t’u bekuar për punë të 
mira, ne duhet t’i bëjmë ato me dëshirë të sinqertë. 
Dëshira e sinqertë përfshin të bërit e punëve të mira 

nga dashuria për Perëndinë dhe të tjerët.

 1. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Çfarë ndryshimesh keni vënë re 

kur keni bërë punë të mira me synim të drejtë krahasuar me të 
pasurit bërë diçka të mirë me synim egoist?

 2. Për t’ju ndihmuar ta kuptoni më mirë parimin se, për 
t’u bekuar për punë të mira, ne duhet t’i bëjmë ato me 

dëshirë të sinqertë zemre, shqyrtoni skenarin vijues: Një mik që 
po e lexon Librin e Mormonit, ju kërkon ndihmë për të kuptuar 
Moronin 7:9 dhe thotë: “Unë lexoj se, nëse një person lutet pa 
dëshirë të sinqertë, ‘nuk i sjell ndonjë dobi, pasi Perëndia nuk 
pranon asnjë të tillë’. Unë shpesh ndiej sikur nuk lutem me dëshi-
rë të sinqertë. A duhet thjesht të heq dorë nga lutja?” Në ditarin 
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani si do t’i përgji-
gjeshit kësaj pyetjeje dhe shpjegoni përse do të përgjigjeshit në 
atë mënyrë.
Presidenti Brigam Jang dha këtë këshillë të dobishme 

se si mund ta fitojmë dëshirën për t’u lutur me qëllim 

të sinqertë: “Nuk ka rëndësi nëse ju apo unë ndiejmë 

se duam të lutemi, kur vjen koha për t’u lutur, lutu. 

Nëse nuk ndiejmë se duam të lutemi, ne duhet të lute-

mi gjersa ta ndiejmë se duam” (Teachings of Presidents 

of the Church: Brigham Young [1997], f. 45).

Mendoni se si mund të lidhet këshilla e Presidentit 

Jang me të bindurit ndaj urdhërimeve të tjera përveç 

lutjes. Shpesh, të bërit e asaj që është e drejtë, mund 

të ndihmojë sjelljen e një dëshire që të vazhdojmë t’i 

bindemi atij urdhërimi për arsyet e drejta.

 3. Për të zbatuar mësimet e Mormonit mbi rëndësinë e të 
bërit të punëve të mira me dëshirë të sinqertë, zgjidhni një 

nga urdhërimet vijuese: agjërimi, pagimi i së dhjetës, shërbimi 
ndaj të tjerëve, studimi i shkrimeve të shenjta, nderimi i prindërve, 
qëndrimi moralisht të pastër. (Qëndrimi moralisht të pastër për-
fshin të qenit të virtytshëm ndërsa përdorim internetin ose mediat 
shoqërore. Ai përfshin gjithashtu të mos bërit të ndonjë gjëje që 
mund t’ju çojë në shkelje seksuale.) Pastaj përgjigjiuni pyetjeve vi-
juese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
 a. Si jeni bekuar kur jeni përpjekur t’i zbatoni urdhërimet me 
dëshirë të sinqertë?
 b. Çfarë këshille do t’u jepnit moshatarëve tuaj mbi atë se si t’i 
binden atij urdhërimi me dëshirë të sinqertë?

Moroni 7:11–19
Mormoni na mëson se si të gjykojmë midis së mirës dhe 
së keqes
Si mund ta dallojmë se diçka është e keqe pa e provu-

ar atë në të vërtetë? Mormoni ofroi këshillë që të na 

ndihmojë kur përballemi me një situatë të tillë.

 4. Lexoni Moronin 7:11–13 dhe shihni për mënyrën se si 
ta dalloni të mirën nga e keqja. Ju mund të doni t’i she-

njoni këto fraza që ju bëjnë përshtypje. Përmblidhni atë që mëso-
ni nga këto vargje, duke plotësuar thëniet vijuese në ditarin tuaj 
të shkrimeve të shenjta:
 a. Ajo që është nga Perëndia . . .
 b. Ajo që vjen nga djalli . . .
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Mormoni pohoi se Perëndia na fton dhe na nxit të bëjmë 

mirë vazhdimisht. Vini re se, sipas Moronit 7:12, djalli 

gjithashtu na fton dhe na nxit. Mendoni rreth disa mëny-

rave me të cilat djalli ju fton dhe ju nxit të mëkatoni.

Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve, diskutoi shtysat 

e Satanit për t’u përpjekur të na nxitë të 

bëjmë keq vazhdimisht: “Satani, ose 

Luciferi, ose ati i gënjeshtrave – pavarë-

sisht si e quani – është i vërtetë, pasqyrimi 

i vërtetë i së keqes. Arsyet e tij janë në çdo rast keqda-

shëse. . . . Ai është përjetësisht kundër dashurisë së 

Perëndisë, Shlyerjes së Jezu Krishtit dhe punës së 

paqes e të shpëtimit. Ai do të luftojë kundër këtyre 

gjërave kurdo dhe kudo që të mundet. Ai e di se do të 

mundet dhe do të flaket në fund, por është i vendosur 

që të shkatërrojë sa më shumë njerëz të tjerë që të 

mundet” (“Ne Jemi të Gjithë të Rekrutuar”, Ensign ose 

Liahona, nëntor 2011, f. 44).

 5. Për t’ju përgatitur të zbatoni mësimet e Mormonit në 
gjykimin midis së mirës dhe së keqes, renditni në ditarin 

tuaj të shkrimeve të shenjta disa nga shfaqjet televizive, këngët, 
grupet muzikore, faqet e internetit, programet kompjuterike, vide-
olojrat apo sende personale tuaja të parapëlqyera. (Ju mund të 
doni ta ndryshoni këtë listë sipas interesave tuaja.) Ju do të ri-
ktheheni përsëri te kjo pikë e ditarit më vonë në këtë mësim.

Lexoni Moronin 7:15–17 dhe shihni për të vërteta që 

do t’ju ndihmojnë të gjykoni nëse diçka është nga 

Perëndia apo nga djalli.

Shpirti i Krishtit është quajtur gjithashtu Drita e 

Krishtit (shih Moroni 7:18). Presidenti Bojd K. Paker, 

President i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha 

këtë shpjegim që mund t’ju ndihmojë ta kuptoni më 

mirë Dritën e Krishtit:

“Fryma e Shenjtë dhe Drita e Krishtit janë 

të ndryshme nga njëra- tjetra. Ndërsa 

përmenden herë herë me të njëjtat fjalë 

në shkrimet e shenjta, ato janë dy gjëra të 

ndryshme dhe të dallueshme. . . .

Sa më shumë të dimë rreth Dritës së Krishtit, aq më 

shumë do të kuptojmë rreth jetës dhe aq më shumë 

do të kemi një dashuri të thellë për të gjithë njerëzi-

min. . . .

Pavarësisht nëse kjo dritë e brendshme, kjo dijeni për 

të drejtën dhe të gabuarën, quhet Drita e Krishtit, ndje-

sia morale, apo ndërgjegjja, ajo mund të na drejtojë që 

t’i rregullojmë veprimet tona – nëse, pra, nuk e shty-

pim apo nuk e shuajmë atë. . . .

Çdo burrë, grua dhe fëmijë i çfarëdo kombi, besimi 

apo ngjyre – kushdo, pavarësisht se ku jeton apo çfarë 

beson, ose çfarë bën – ka brenda tij Dritën e pavdek-

shme të Krishtit. Në këtë drejtim, të gjithë njerëzit janë 

krijuar të barabartë. Drita e Krishtit te secili është një 

dëshmi që Perëndia është i paanshëm” (“The Light of 

Christ”, Ensign, prill 2005, f. 8–10).

Anëtarët e pagëzuar të Kishës kanë edhe dhuratën e 

Frymës së Shenjtë që t’i ndihmojë të dallojnë midis së 

mirës dhe së ligës. Presidenti Paker na mësoi: “Fryma e 

Shenjtë mund të veprojë nëpërmjet Dritës së Krishtit” 

(“Light of Christ”, f. 10).

Kërkoni te Moroni 7:18–19 për të gjetur këshillën e 

Mormonit se si t’i përgjigjemi Dritës së Krishtit brenda 

nesh. Ju mund të doni t’i shenjoni fjalët apo frazat në 

këto vargje që tregojnë se, kur kërkojmë me zell që 
të ndjekim Dritën e Krishtit, ne mund të dallojmë 
midis së mirës dhe së keqes.

Drejtojuni listës që bëtë në ditarin tuaj të studimit të 

shkrimeve të shenjta te detyra 5. Përsiatni me kujdes 

çështjet në listën tuaj dhe “kërkoni me zell në dritën 

e Krishtit” (Moroni 7:19), për të përcaktuar nëse këto 

çështje vijnë nga Perëndia apo jo. Pyetjet vijuese mund 

të jenë të dobishme për t’u shqyrtuar:

• Sa ju ftojnë vërtet fort këto gjëra që të bëni mirë, të 

besoni në Krisht dhe ta doni Perëndinë e t’i shërbeni 

Atij?

• A ju bind ndonjë nga këto që “të [bëni] keq . . . të 

mos [besoni] në Krisht, . . . ta [mohoni] atë, [ose] të 

mos i shërbe[ni] Perëndisë”? (Moroni 7:17).

• A ndieni se duhet ta largoni ndonjë nga këto çështje 

prej jetës suaj? Nëse po, si do ta bëni këtë?

Mormoni ofroi premtimin se, nëse zgjidhni të hiq-

ni ndonjë gjë nga jeta juaj që nuk është e mirë dhe 

përpiqeni të “mbështeteni në çdo gjë të mirë”, ju do të 

bëheni “një fëmijë i Krishtit” (Moroni 7:19).

 6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e studiova Moronin 7:1–19 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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NJËSIA 32: DITA 1

Moroni 7:20–48
Hyrje
Siç shënohet te Moroni 7:20–48, Mormoni e vazhdoi 

predikimin e tij në sinagogë duke u mësuar dëgjuesve 

të tij të “[mbështeten] në çdo gjë të mirë” (Moroni 

7:20–21, 25). Ai shpjegoi rëndësinë e besimit, shpresës 

dhe dashurisë hyjnore. Ai e mbylli predikimin e tij me 

një kërkesë që dëgjuesit e tij t’i luteshin Atit me gjithë 

forcën e zemrave të tyre për dhuratën e dashurisë hyj-

nore – që Mormoni e përkufizoi si “dashuria e pastër e 

Krishtit” (Moroni 7:47).

Moroni 7:20–39
Mormoni jep mësim rreth besimit te Jezu Krishti
Rishikoni Moronin 7:12–13 dhe shqyrtoni atë që më-

suat në mësimin e mëparshëm rreth mënyrës se si të 

dallojmë gjërat e mira nga gjërat e liga. Në hapësirën 

e dhënë, renditni shembuj të gjërave të mira (gjëra që 

vijnë nga Perëndia dhe na bindin të besojmë në Krisht) 

dhe gjërave të liga (gjëra që na bindin të mos besojmë 

në Krisht dhe të mos i shërbejmë Perëndisë):

Gjëra të Mira Gjëra të Liga

Vini re që Mormoni na nxiti të “mbështete[mi] në çdo 

gjë të mirë” (Moroni 7:19). Përsiatni se çfarë mendoni 

se do të thotë të mbështetesh në çdo gjë të mirë.

Mormoni u bëri dëgjuesve të tij një pyetje të rëndësish-

me, që ai pastaj vazhdoi t’i përgjigjej. Lexoni Moronin 

7:20 dhe gjeni pyetjen që Mormoni synonte të traj-

tonte. Pastaj kërkoni te Moroni 7:21–26, duke parë për 

përgjigjen e kësaj pyetjeje.

Ndërsa shihni te Moroni 7:21, 25, shenjoni fjalë ose 

fraza që japin mësim këtë parim: Kur ushtrojmë 
besim te Jezu Krishti, ne mund të mbështetemi në 
çdo gjë të mirë.

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përgjigjiuni pyetjeve vijuese:

a. Sipas Moronit 7:22–26, në çfarë mënyrash Ati Qiellor përpi-
qet të na ndihmojë të ndërtojmë besim te Jezu Krishti?

b. Kur ju ka ndihmuar besimi tuaj te Jezu Krishti të mbështeteni 
në gjëra të mira ose ju ka ndihmuar të largoni diçka të ligë?

Mormoni vazhdoi të përshkruajë disa nga gjërat e mira 

që u vijnë atyre që ushtrojnë besim te Jezu Krishti. 

Lexoni Moronin 7:32–34 dhe shenjoni të paktën një 

bekim në secilin nga këto vargje, që vjen nga të pasurit 

besim te Jezu Krishti.

2. Mendoni dhe lutuni rreth diçkaje që mund të bëni për 
të ushtruar besim më të madh te Jezu Krishti. Kur keni një 

qëllim në mendje, shkruajeni në ditarin tuaj të studimit të shkri-
meve të shenjta. Ky qëllim mund të jetë për të bërë diçka të ve-
çantë që do t’ju ndihmojë të ndiqni fjalët e profetëve (shih 
Moroni 7:23), të luteni me besim më të madh (shih Moroni 7:26), 
ose të pendoheni për një mëkat (shih Moroni 7:34). Ndërsa 
shkruani qëllimin tuaj, përfshini hollësi të veçanta rreth mënyrës 
se si do ta arrini atë. Gjithashtu shkruani se si ky qëllim do të sje-
llë gjëra të mira në jetën tuaj.

Moroni 7:40–43
Mormoni jep mësim rreth shpresës
Te predikimi i shënuar te Moroni 7, Mormoni përcaktoi 

tri parime hyjnore që janë të domosdoshme për jetë 

të përjetshme. Plaku M. Rasëll Ballard, i Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim se këto “tri pa-

rime hyjnore formojnë themelin mbi të cilin ne mund 

të ndërtojmë godinën e jetës sonë”. Ai tha se këto tri 

parime “së bashku na japin një bazë mbështetjeje si 

këmbët e një stoli me tri këmbë” (“The Joy of Hope 

Fulfilled”, Ensign, nëntor 1992, f. 33).

Materiali vijues do t’ju ndihmojë të gjeni tri parimet që 

përcaktoi Mormoni. Parimi i parë është besimi, të cilin 

sapo e studiuat te Moroni 7:20–39. Emërtojeni një nga 

këmbët e stolit të mësipërm Besim te Jezu Krishti. Gjeni 

çfarë përfaqëson këmba e dytë duke lexuar Moronin 

7:40. Shkruajeni atë parim te një këmbë tjetër e stolit.

Lexoni Moronin 7:41–42 dhe gjeni se për çfarë na më-

soi Mormoni se duhet të kemi shpresë. (Moroni 7:41 

është një fragment për zotërimin e shkrimit të shenjtë.) 

Ju mund të doni të shtoni “për jetë të përjetshme” te 

emërtimi që vendosët te këmba e dytë e stolit, në më-

nyrë që të lexojë “Shpresë për jetë të përjetshme”.
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President Diter F. Uhtdorf, i Presidencës së Parë, foli 

rreth shpresës së cilës iu referua Mormoni:

“Shpresa është një dhunti e Shpirtit. Ka 

një shpresë që, nëpërmjet Shlyerjes së 

Jezu Krishtit dhe fuqisë së Ringjalljes së 

Tij, ne do të ngrihemi në jetën e përjet-

shme dhe kjo për shkak të besimit tonë te 

Shpëtimtari. . . .

Shpresa nuk është njohuri, por më shumë besimi i 

qëndrueshëm që Zoti do të plotësojë premtimin që na 

ka dhënë. Ajo është besimi se, nëse jetojmë sipas ligjeve 

të Perëndisë dhe fjalëve të profetëve të Tij tani, ne do të 

marrim bekimet e dëshiruara në të ardhmen. Ajo është 

të besuarit dhe të priturit që lutjet tona do të marrin 

përgjigje. Ajo manifestohet në besimin te vetja, optimiz-

min, entuziazmin dhe këmbënguljen me durim” (“The 

Infinite Power of Hope”, Ensign ose “Forca e Pafundme 

e Shpresës” Liahona, nëntor 2008, f. 21–22).

Një parim që mësojmë nga Moroni 7:40–42, është: 

Nëse ushtrojmë besim te Jezu Krishti, ne mund të 
marrim shpresë, nëpërmjet Shlyerjes së Tij, që të 
ngrihemi në jetën e përjetshme.

Lexoni Moronin 7:43 dhe gjeni karakteristikat që 

kërkohen me qëllim që një person të ketë besimin dhe 

shpresën për të cilat foli Mormoni.

Të jesh “i bindur dhe i përvuajtur në zemër” do të 

thotë të jesh vërtet i përulur, i dashur dhe i nënshtruar 

ndaj vullnetit të Zotit. Si mendoni ju, përse të qenit i 

bindur dhe i përvuajtur në zemër janë të nevojshme 

për të pasur besim dhe shpresë te Shlyerja e Jezu 

Krishtit?

 3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përshkruani se si besimi tuaj te Jezu Krishti dhe Shlyerja e 

Tij ju ka dhënë shpresë.

Moroni 7:44–48
Mormoni jep mësim rreth dashurisë hyjnore
Drejtojuni sërish vizatimit të stolit në fillim të mësimit. 

Lexoni Moronin 7:44 dhe përcaktoni parimin e tretë që 

u dha mësim nga Mormoni. Emërtojeni këmbën e tretë 

të stolit me këtë parim të fundit.

Siç është shënuar te Moroni 7:44–48, Mormoni dha një 

shpjegim të fuqishëm për dashurinë hyjnore. Lexo-

ni Moronin 7:45–47 dhe shenjoni fjalët ose frazat që 

përdori Mormoni për të përkufizuar dashurinë hyjnore. 

(Moroni 7:45, 47–48 është një fragment për zotërimin 

e shkrimit të shenjtë.) Për t’ju ndihmuar të kuptoni më 

mirë atë që po jepte mësim Mormoni, ju mund të doni 

të shkruani disa nga këto përkufizime në shkrimet tua-

ja të shenjta: “është e duruar” do të thotë të durosh me 

durim, “nuk ka smirë” do të thotë të mos jesh xheloz, 

“nuk krekoset” do të thotë të jesh i përulur dhe i butë, 

“nuk kërkon të mirën e vet” do të thotë të vësh Pe-

rëndinë dhe të tjerët përpara, “nuk nxitet lehtë” do të 

thotë të mos inatosesh lehtësisht dhe “beson të gjitha 

gjërat” do të thotë ta pranosh të gjithë të vërtetën.

 4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përgjigjiuni njërës ose më shumë pyetjeve vijuese:

 a. Bazuar në përkufizimin te Moroni 7:45–47, përse mendoni se 
dashuria hyjnore është dhurata më e madhe shpirtërore që mund 
të marrim?
 b. Çfarë mendoni se do të thotë që dashuria hyjnore nuk do të 
dështojë kurrë?
 c. Si mendoni ju, përse ne nuk jemi asgjë nëse nuk kemi dashuri 
hyjnore?

Pasi përmend mësimin nga Apostulli Pal mbi dashuri-

në hyjnore te 1 Korintasve 13, Plaku Dallin H. Ouks, i 

Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi: “Shka-

ku që dashuria hyjnore nuk dështon kurrë dhe shkaku 

përse dashuria hyjnore është më e madhe edhe se vep-

rat më të rëndësishme të mirësisë që ai citoi, është se 

‘dashuria hyjnore e Krishtit’ (Moroni 7:47), nuk është 

një vepër por një gjendje ose mënyrë të qeni. Dashuria 

hyjnore arrihet nëpërmjet një vargu veprash që çojnë 

te kthimi në besim. Dashuria hyjnore është diçka që 

dikush bëhet. Kështu, siç deklaroi Moroni, ‘në qoftë se 

njerëzit nuk kanë dashuri hyjnore, ata nuk do të mund 

ta trashëgojnë’ vendin që është përgatitur për ta në 

pallatet e Atit (Ethëri 12:34; theksimi i shtuar)” (“The 

Challenge to Become”, Ensign, nëntor 2000, f. 34.)

Lexoni situatat vijuese dhe shqyrtoni se si mund të 

përgjigjeshit nëse do t’ju mungonte dhurata e dashuri-

së hyjnore dhe si mund të përgjigjeshit nëse do të ishit 

mbushur me dashuri hyjnore:

• Studentë të tjerë tallen me ju ose dikë tjetër në shkollë.

• Ju keni një vëlla apo motër që shpesh ju bezdis.

• Ju nuk e pëlqeni njërin nga këshilluesit e rinj të 

kuorumit apo të klasës aq sa pëlqenit udhëheqësin e 

mëparshëm.

Pasi shpjegoi sa me rëndësi është që të zhvillojmë 

dashurinë hyjnore në jetën tonë, Mormoni shpjegoi se 

si mund ta fitojmë këtë tipar jetik të karakterit. Lexo-

ni Moronin 7:48 dhe shenjoni fjalë ose fraza që japin 

mësim këtë parim: Nëse i lutemi Atit me të gjithë 
fuqinë e zemrës dhe jetojmë si pasues të vërtetë të 
Jezu Krishtit, ne mund të mbushemi me dashuri 
hyjnore. Përsiatni përse është e rëndësishme që të 

luteni me gjithë fuqinë e zemrës suaj për dhuratën 

e dashurisë hyjnore në vend që të luteni në mënyrë 

rastësore për këtë dhuratë.
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 5. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani rreth një kohe kur ndiet se Zoti ju ndihmoi të ki-

shit dashuri hyjnore. Ose shkruani rreth një kohe kur ju patë dikë 
tjetër të kishte dashuri hyjnore. Përveç kësaj, vendosni një qëllim 
të veçantë për mënyrën se si do të përmirësoheni në një nga 
 karakteristikat e dashurisë hyjnore të renditura te Moroni 7:45. 
Lutuni për dhuratën e dashurisë hyjnore ndërsa përpiqeni ta 
 përmbushni qëllimin tuaj.

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë – Moroni 
7:41
Shkruajeni të gjithë vargun në një copë letër. Recitojeni 

vargun disa herë. Fshini (ose hiqni) fjalë ose fraza deri-

sa të mund ta recitoni të gjithë vargun përmendsh.

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë – Moroni 
7:45, 47–48
Shkruajeni germën e parë të çdo fjale të këtyre tre 

vargjeve në një copë letër. Referojuni letrës për ndihmë 

që të recitoni vargjet. Pasi t’i recitoni vargjet disa herë, 

fshini ose hiqni germat derisa të mund t’i thoni vargjet 

përmendsh. Pastaj zgjidhni një nga grupet vijuese të 

njerëzve për të cilët do t’ju pëlqente të keni më shumë 

dashuri hyjnore: familja, anëtarët e kuorumit të Kishës 

ose të klasës, shokët e shkollës, miqtë ose fqinjët. Men-

doni rreth njerëzve që zgjodhët ndërsa lexoni Moronin 

7:45, dhe shqyrtoni mënyra me të cilat do t’u shfaqni 

këtyre njerëzve më shumë dashuri si të Krishtit.

 6. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta një ose dy mënyra me të cilat ju do të tregoni da-

shuri hyjnore më të madhe për këta njerëz. Gjatë javës që vjen, 
lutuni për ndihmën e Zotit në zhvillimin e një dashurie hyjnore 
më të madhe për ta. Në fund të javës, ndani përvojën tuaj me një 
mik ose anëtar të familjes.

 7. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e studiova Moronin 7:20–48 dhe e përfundova këtë mësim 
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 32: DITA 2

Moroni 8–9
Hyrje
Moroni 8 është një letër që Mormoni ia shkroi birit të 

tij, Moronit, mbi arsyen përse fëmijët e vegjël nuk kanë 

nevojë për pagëzim. Në letër, Mormoni gjithashtu na 

mësoi rreth mënyrës se si mund të përgatitemi që të 

jetojmë me Perëndinë. Ai përfundoi duke shprehur 

shqetësim për ligësinë dhe shkatërrimin e pashmang-

shëm të nefitëve. Moroni 9 përmban letrën e fundit të 

shkruar të Moronit për birin e tij. Ai shprehu hidhërim 

për gjendjen në ligësi të nefitëve dhe e nxiti Moronin të 

punonte me zell për t’i ndihmuar nefitët të pendohe-

shin. Pavarësisht nga gjendja e korruptuar e popullit të 

tij, ai e nxiti birin e vet që të ishte besnik në Krisht dhe 

ta mbante premtimin për jetë të përjetshme përgjith-

monë në mendjen e tij.

Moroni 8:1–24
Mormoni i shkroi birit të tij, Moronit, rreth atyre që kanë 
nevojë të pagëzohen
A e keni pyetur ndonjëherë veten përse fëmijët në 

Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të 

Mëvonshme nuk pagëzohen gjersa të bëhen tetë vjeç? 

Në një letër drejtuar birit të tij Moronit, Mormoni dha 

mësim disa të vërteta të rëndësishme rreth shpëtimit 

të fëmijëve të vegjël dhe pagëzimit, përfshirë arsyen 

përse fëmijët nuk pagëzohen derisa të bëhen tetë vjeç. 

Mormoni e filloi letrën e tij për Moronin duke folur 

rreth një debati (mosmarrëveshjeje) që kishin nefitët. 

Lexoni Moronin 8:4–6 dhe kërkoni doktrinën për të 

cilën nefitët po debatonin. (Ndërsa lexoni, mund të jetë 

e dobishme të dini se i madh në këtë kontekst do të 

thotë tepër i rëndë.)

Lexoni Moronin 8:7 dhe gjeni atë që bëri Mormoni kur 

dëgjoi për këtë problem. Shpëtimtari iu përgjigj lutjes 

së Mormonit duke shpjeguar përse fëmijët e vegjël 

nuk kanë nevojë të pagëzohen përpara moshës së 

përgjegjshmërisë. Lexoni Moronin 8:8–9 dhe kërkoni 

atë që tha Shpëtimtari rreth arsyes përse të miturit dhe 

fëmijët e vegjël nuk pagëzohen.

Te Moroni 8:8, “mallkimi i Adamit” i referohet ndarjes 

nga prania e Perëndisë si rrjedhim i Rënies. Dukshëm, 

disa nefitë nuk e kuptonin doktrinën e pagëzimit. 

Prandaj, ata besonin gabimisht se fëmijët e vegjël qenë 

të padenjë të ishin në praninë e Perëndisë pa ordinan-

cën e pagëzimit dhe donin t’i pagëzonin fëmijët kur ata 

ishin shumë të vegjël. Në kuptimin e këtij vargu, mund 

të jetë gjithashtu me dobi të shënohet se mëkati është 



330

në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, përcaktoni një 
ose dy vargje nga Moroni 8:8–24 që ndihmojnë për t’i dhënë për-
gjigje shqetësimit të personit te situata. Pastaj shkruani një ose 
dy paragrafë që i përgjigjen situatës. Përdorni vargjet e shkrimeve 
të shenjta në përgjigjen tuaj.
a. Si misionar, ju takoni një njeri që po kërkon sinqerisht të vër-
tetën. Ai shpjegon se gjithë jetën e tij i është mësuar se fëmijët e 
vegjël janë mëkatarë kur lindin për shkak të shkeljes së Adamit. 
Ai është i sigurt se, kur fëmijët vdesin pa qenë të pagëzuar, ata 
janë mëkatarë dhe nuk mund të shpëtohen.
b. Një i kthyer në besim së fundi bie dakord që pagëzimi për 
fëmijët tetëvjeçarë është një ide e mirë, por ai pyet: “Nuk ka rën-
dësi vërtet nëse njerëzit pagëzohen kur janë tetë muajsh ose 
tetë vjeç, apo jo?”

Moroni 8:25–30
Mormoni na mëson se çfarë duhet të bëjmë që të banojmë 
me Perëndinë
Pasi dha mësim përse fëmijët e vegjël nuk kanë nevojë 

të pagëzohen, Mormoni na mësoi se njerëzit që kanë 

arritur moshën e përgjegjshmërisë, duhet të pagëzo-

hen. Ai gjithashtu shpjegoi se çfarë duhet të bëjmë pas 

pagëzimit tonë me qëllim që të jetojmë me Perëndinë.

“mosbindje e vullnetshme ndaj urdhërimeve të Perën-

disë” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Mëkat”, 

scriptures.lds.org). Për ta kuptuar më plotësisht doktri-

nën në këtë varg, mund të doni të krahasoni Moronin 

8:8 me nenin e dytë të neneve të besimit.

Lexoni Moronin 8:10 dhe kërkoni fjalë që plotësojnë 

të vërtetën vijuese: Pendimi dhe pagëzimi janë të 
nevojshëm për të gjithë ata që  

.

Për shkak se pendimi dhe pagëzimi janë të nevojshëm 

vetëm për ata që janë të përgjegjshëm dhe të aftë të 

bëjnë mëkat, Mormoni dha mësim se është gabim të 

pagëzohen fëmijë të vegjël përpara se ata të jenë të 

përgjegjshëm. Lexoni Moronin 8:11–13, 18–22 dhe 

shihni për shpjegimin e Mormonit përse pagëzimi i fë-

mijëve të vegjël është i gabuar. Këto vargje na mësojnë 

këtë doktrinë: Fëmijët e vegjël shpëtohen nëpërmjet 
Shlyerjes së Jezu Krishtit.

Zoti e ka vendosur moshën kur fillon përgjegjshmëria 

– tetë vjeç (shih DeB 68:25–27; PJS, Zanafilla 17:11 [te 

Përzgjedhje nga Përkthimi i Biblës prej Joseph Smith- 

it]). Përpara se fëmijët të bëhen tetë vjeç, ata nuk mund 

të mëkatojnë sepse Satanit nuk i është dhënë fuqi të 

tundojë fëmijë të vegjël (shih DeB 29:46–47). Çfarëdo 

gabimi që fëmijët bëjnë përpara moshës tetë vjeç, nuk 

konsiderohet mëkat.

Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi përse 

fëmijët nuk mund të bëjnë mëkate: “Ne e 

kuptojmë nga doktrina jonë se përpara 

moshës së përgjegjshmërisë një fëmijë 

‘nuk mund të bëj[ë] mëkat’ (Moroni 8:8). 

Gjatë asaj kohe, fëmijët mund të bëjnë gabime, madje 

shumë të rënda dhe dëmtuese që duhet të korrigjohen, 

por veprimet e tyre nuk vlerësohen si mëkate” (“Sins 

and Mistakes”, Ensign, tetor 1996, f. 65).

Si një pjesë e letrës së tij, Mormoni gjithashtu dësh-

moi se fëmijët e vegjël janë “të gjallë në Krisht” dhe 

se, nëse vdesin përpara se të bëhen tetë vjeç, ata janë 

të shëlbuar nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit (shih 

Moroni 8:12–15, 22).

Ndërsa shpjegon përse të miturit dhe fëmijët e vegjël 

nuk kanë nevojë për pagëzim, Mormoni dëshmoi për 

këtë parim: Perëndia është përsosmërisht i drejtë 
në punët e të Tij me fëmijët e Tij. Kjo do të thotë që 

Perëndia do të sigurojë që secili të ketë një mundësi të 

drejtë dhe të ndershme për të marrë shpëtim.

1. Veprimtaria në vijim mund t’ju ndihmojë të mësoni si 
të shpjegoni doktrinat e dhëna mësim në pjesën e parë të 

Moronit 8. Zgjidhni një (ose të dyja) situatat e mëposhtme dhe, 
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Lexoni Moronin 8:25–26 dhe shihni për atë që duhet 

të bëjmë dhe karakteristikat që duhet të zhvillojmë me 

qëllim që të jetojmë me Perëndinë. Ju mund të doni t’i 

shenjoni këto gjëra në shkrimet tuaja të shenjta. Mund 

të jetë e dobishme të kuptohet se “bindje” do të thotë 

të jesh i nënshtruar ndaj vullnetit të Perëndisë dhe 

“përulësi në zemër” do të thotë të jesh vërtet i përulur.

Ju mund të doni ta shkruani parimin vijues në shkri-

met tuaja të shenjta te Moroni 8:25–26: Nëpërmjet 
bindjes besnike ndaj urdhërimeve, ne mund të 
marrim Frymën e Shenjtë, që na përgatit të jetojmë 
me Perëndinë.

 2. Pyetjet vijuese mund t’ju ndihmojnë ta kuptoni më 
mirë Moronin 8:25–26. Shqyrtojini të gjitha pyetjet dhe 

pastaj zgjidhni dy ose më shumë për t’iu përgjigjur në ditarin tuaj 
të studimit të shkrimeve të shenjta:
 a. Përse mendoni se marrja e heqjes së mëkateve tuaja mund të 
çojë në bindje dhe përulësi në zemër?
 b. Si mundet të qenit i bindur dhe i përulur në zemër ta ftojë 
Frymën e Shenjtë në jetën tuaj?
 c. Përse të pasurit e Frymës së Shenjtë ju ndihmon të përgatite-
ni të jetoni me Perëndinë?
 d. Mormoni dha mësim se, nëse duam të mbushemi me dashuri 
që qëndron, ne duhet të lutemi me zell. Përse mendoni se një 
lutje e zellshme është e nevojshme nëse duam të mbushemi me 
dashuri?

Siç është shënuar te Moroni 8:27, Mormoni e dënoi 

mëkatin e krenarisë midis nefitëve. Lexoni Moronin 

8:27 dhe shihni për rezultatin e krenarisë së nefitë-

ve. Pastaj krahasojeni këtë rezultat me rezultatet e të 

qenit të bindur dhe të përulur në zemër, që gjenden te 

Moroni 8:26.

Mormoni e nxiti Moronin të lutej për nefitët, kështu 

që ndoshta ata mund të pendoheshin dhe të merrnin 

bekimet që ai përshkroi në letrën e tij (shih Moronin 

8:28–30). Duke përdorur këshillën e Mormonit për 

birin e tij, merrni parasysh të luteni për individë të ve-

çantë që njihni, të cilët kanë nevojë të marrin bekimet 

e ungjillit, dhe kërkoni të gjeni mënyra për t’i ndihmu-

ar ata individë.

Moroni 9:1–20
Mormoni përshkruan ligësinë e nefitëve dhe të lamanitëve
Kujtoni një rast kur jeni përpjekur të ndihmoni dikë 

dhe ai person i refuzoi përpjekjet tuaja. Si mund të rea-

gojnë disa njerëz kur qëllimet e tyre të mira refuzohen 

vazhdimisht nga ata që po përpiqen t’i ndihmojnë? 

Ndërsa studioni letrën e dytë të Mormonit për djalin e 

tij, Moroni, që gjendet te Moroni 9, kërkoni atë që tha 

Mormoni për ta nxitur birin e tij që të mos hiqte dorë 

nga nefitët.

Lexoni Moronin 9:1 dhe kërkoni fjalën që përdori 

Mormoni për të përshkruar situatën që do të trajtonte 

në letrën e tij. Vini re se e dhimbshme në këtë kontekst 

do të thotë tepër shqetësuese. Siç është shënuar te 

Moroni 9:2–19, Mormoni përshkroi disa gjëra shqe-

tësuese që ndodhnin midis njerëzve, duke treguar sa 

të ligj ishin bërë njerëzit. Sikurse Ethëri, që ishte një 

profet midis jareditëve, Mormoni dëshmoi zemërimin 

dhe ligësinë që kishte pushtuar popullin e tij. Ai kishte 

frikë se Shpirti i Zotit pati pushuar së përpjekuri me ta 

(shih Moroni 9:4).

Përsiatni përse Mormoni vazhdoi të punonte midis 

nefitëve edhe pse ata i kishin ngurtësuar zemrat e tyre 

ndaj fjalës së Perëndisë dhe nuk pranonin përpjekjet e 

profetëve për t’i ndihmuar ata.

Mormoni i dha disa këshilla të fuqishme Moronit, mbi 

atë se si duhej t’u shërbente njerëzve zemrat e të cilëve 

nuk qenë hapur. Lexoni Moronin 9:3–6 dhe shenjoni 

fjalë ose fraza që japin mësim këtë parim: Ne duhet 
të punojmë me zell në shërbim të Perëndisë, edhe 
nëse ata, të cilëve u shërbejmë, nuk përgjigjen 
pozitivisht.Vargu 6 është veçanërisht i dobishëm për 

ta dhënë mësim këtë parim.

Moroni 9:21–26
Mormoni e nxit Moronin të jetë besnik
Mendoni rreth ngjarjeve të kohëve të fundit në komu-

nitetin, kombin tuaj, ose në botë, për të cilat njerëzit 

mund të ndihen të shkurajuar. Lexoni Moronin 9:25–

26 për të zbuluar këshillën që Mormoni i dha Moronit 

se çfarë të bënte në rrethana shkurajuese.

 3. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit 
të shkrimeve të shenjta: Çfarë i tha Mormoni Moronit se 

duhej të “qëndro[nte] në mendjen [e tij] përherë”? (Moroni 9:25). 
Si mund t’ju ndihmojë të kujtuarit e Shpëtimtarit dhe të Shlyerjes 
së Tij kur jeni në vështirësi apo kur jeni të rrethuar nga ligësia?

Nga këshilla e Mormonit për Moronin, ne mund të 

mësojmë këtë parim: Nëse jemi besnikë në Jezu 
Krishtin, Ai mund të na ngrejë edhe kur vështi-
rësitë dhe ligësia na rrethojnë. Të qenit “besnik në 

Krisht” mund të nënkuptojë të përpiqesh gjithmonë të 

veprosh si dishepull i vërtetë i Shpëtimtarit, duke kuj-

tuar Shpëtimtarin dhe Shlyerjen e Tij dhe duke mbajtur 

besnikërisht urdhërimet e Tij.

 4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
shkruani rreth një përvoje në jetën tuaj ose të dikujt pra-

në jush që tregon se parimi i mësipërm është i vërtetë.

Mendoni rreth një mënyre se si mund të jeni edhe 

më besnik në Krisht kur jeni të rrethuar nga ligësi ose 

rrethana të vështira.
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 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e studiova Moronin 8–9 dhe e përfundova këtë mësim më 
(data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 32: DITA 3

Moroni 10:1–7,  
27–29
Hyrje
Moroni i këshilloi lamanitët dhe gjithë të tjerët që do ta 

lexonin dëshminë e tij, që ta mësonin vetë vërtetësinë 

e fjalëve të tij duke pyetur Perëndinë. Ai na mësoi se 

një dëshmi për Librin e Mormonit dhe Jezu Krishtin do 

të vinte me anën e fuqisë së Frymës së Shenjtë. Moroni 

me guxim deklaroi se ai do t’i takonte lexuesit e tij 

përpara shufrës së Perëndisë, ku Zoti do të pohonte të 

vërtetën e fjalëve të tij.

Moroni 10:1–7
Moroni na këshillon të fitojmë dëshmi për Librin e 
Mormonit dhe për Jezu Krishtin
Rishikoni mësimet njohëse mbi Librin e Mormonit te 

njësia 1 e këtij manuali. A mund ta kujtoni qëllimin e 

gurit kyç në një hark dhe se si lidhet një gurthemel me 

Librin e Mormonit? Kthehuni te hyrja e Librit të Mor-

monit (gjendet në fillim të librit) dhe lexoni thënien 

nga Profeti Jozef Smith në paragrafin e gjashtë.

gurthemel

Profeti Jozef Smith e përshkroi Librin e Mormonit si 

një “gurthemel” të fesë sonë, duke kuptuar me këtë 

se dëshmia jonë për Librin e Mormonit mban lart dhe 

forcon dëshminë tonë për të gjitha të vërtetat e ungjillit 

të rivendosur. Lexoni paragrafin e fundit të hyrjes në 

Librin e Mormonit dhe shihni për të vërteta që një 

individ mund të arrijë të njohë duke fituar një dëshmi 

për Librin e Mormonit. Ashtu si një gur kyç mban së 

bashku një hark, si mbahet së bashku dhe forcohet 

dëshmia juaj nga Libri i Mormonit?

Reth 1.400 vite përpara se Jozef Smithi të merrte fletët 

e arta, Moroni e përfundoi analin e babait të tij duke 

shkruar këshillën e tij të fundit për ata që do ta merr-

nin Librin e Mormonit në ditët e fundit (shih Moroni 

10:1–2). Fjala këshilloj do të thotë të nxitësh fuqishëm 

dikë. Moroni e përdori këtë fjalë tetë herë në kapitullin 

e fundit të Librit të Mormonit. Ai i këshilloi të gjithë 

ata që e marrin Librin e Mormonit, të kërkojnë një 

dëshmi për të vërtetën dhe shenjtërinë e tij.

Lexoni Moronin 10:3–4 dhe gjeni gjërat që tha Moroni 

se ne duhet të bëjmë për të fituar një dëshmi për Librin 

e Mormonit. Ju mund të doni t’i shenjoni këto gjëra 

në shkrimet tuaja të shenjta. Studiojeni informacionin 

vijues rreth çdo gjëje që tha Moroni se duhet të bëjmë:

“Lexoni këto gjëra”
Hapi i parë, në fitimin e një dëshmie se Libri i 

Mormonit është i vërtetë, është ta lexoni atë. Plaku 

Ted R. Kelister, i Presidencës së Të Shtatëdhjetëve, 

tregoi se si një e re përfitoi nga të lexuarit e të gjithë 

Librit të Mormonit:

“Një vajzë 14- vjeçare . . . tha se kishte diskutuar rreth 

fesë me një nga shoqet e saj në shkollë. Shoqja e saj i 

tha: ‘Cilës fe i përket?’

Ajo u përgjigj: ‘Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të 

Ditëve të Mëvonshme ose Mormonëve’.

Shoqja e saj u përgjigj: ‘Unë e njoh atë kishë dhe e di 

se ajo nuk është e vërtetë’.

‘Si e di ti?’ erdhi përgjigjja.

‘Sepse’, tha shoqja, ‘unë kam bërë kërkime rreth saj.’

‘A e ke lexuar Librin e Mormonit?’

‘Jo’, ishte përgjigjja. ‘Nuk e kam lexuar.’

Atëherë kjo vajzë e re, e ëmbël u përgjigj: ‘Epo ti nuk 

ke bërë kërkime rreth kishës sime, pasi unë kam lexuar 

çdo faqe të Librit të Mormonit dhe e di se është i 

vërtetë’” (“Libri i Mormonit – një Libër nga Perëndia”, 

Ensign ose Liahona, nëntor 2011, f. 76).

Përse mendoni që leximi i Librit të Mormonit është i 

domosdoshëm për të fituar një dëshmi mbi vërtetësinë 

e tij?   
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“Kujtoni sa i mëshirshëm ka qenë Zoti”
Hapi tjetër i procesit është “të kujto[jmë] sa i 

mëshirshëm ka qenë Zoti”. Të kujtuarit e mëshirave të 

Zotit në jetën tonë mund t’i zbutë zemrat tona dhe të 

na përgatitë ta marrim Frymën e Shenjtë. Përsiatni për 

kohët kur keni ndier mëshirën e Zotit në jetën tuaj.

Në fillim të Librit të Mormonit, Nefi deklaroi se, 

nëpërmjet shkrimeve të tij, ai do të na tregonte 

shembuj të mëshirës së dhembshur të Zotit (shih 

1 Nefi 1:20). Në fund të Librit të Mormonit, Moroni na 

kërkoi të kujtojmë mëshirat e Zotit për ne (shih Moroni 

10:3). Ju mund të doni të shkruani një referencë kryq të 

1 Nefit 1:20 pranë Moronit 10:3.

 1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përgjigjiuni pyetjeve vijuese:

 a. Çfarë provash të mëshirës së Zotit keni parë në jetën tuaj?
 b. Si mendoni se mund ta ndihmojë dikë të kujtuarit e mëshirës 
së Zotit për të marrë dëshmi për Librin e Mormonit?

Të kujtuarit e mëshirës së Zotit për të tjerët dhe veten 

mund të na përgatitë ta përsiatim mesazhin e Librit të 

Mormonit për ne.

“Meditoni në zemrat tuaja”
Hapi tjetër që Moroni na mësoi, është “meditoni në 

zemrat tuaja”. Plaku Marvin J. Ashton, i Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi se si përsiatja mund të 

na ndihmojë të marrim Frymën e Shenjtë në jetën tonë:

“Ndërsa studioj shkrimet e shenjta, unë 

sfidohem dhe emocionohem nga fjala 

meditoni [përsiatni] e përdorur aq shpesh 

në Librin e Mormonit. Fjalorët thonë se 

meditoj do të thotë të peshosh mendërisht 

rreth diçkaje, të mendosh thellë për diçka, 

të përsiatësh. . . . Moroni e përdori këtë term kur mbylli 

analin e tij [shih Moroni 10:3].

Me anë të përsiatjes, ne i japim Shpirtit një mundësi që 

të japë mbresa dhe të drejtojë. Përsiatja është një lidhje 

e fortë midis zemrës dhe mendjes. Ndërsa lexojmë 

shkrimet e shenjta, zemrat dhe mendjet tona preken. 

Nëse e përdorim dhuratën e përsiatjes, ne mund t’i 

marrim këto të vërteta të përjetshme dhe të kuptojmë 

se si mund t’i përfshijmë ato në veprimet tona të 

përditshme. . . .

Përsiatja është një veprimtari mendor përparues. Ajo 

është një dhuratë e madhe për ata që e kanë mësuar 

ta përdorin. Ne gjejmë kuptim, largpamje dhe gjetje 

praktike nëse do ta përdorim dhuratën e meditimit” 

(“There Are Many Gifts”, Ensign, nëntor 1987, f. 20).

 2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, 
përgjigjiuni njërës ose të dyja pyetjeve vijuese:

 a. Si ju ka ndihmuar përsiatja ndërsa studionit Librin e Mormo-
nit që të ndieni Frymën e Shenjtë?
 b. Çfarë mund të bëni për të përsiatur më sistematikisht dhe më 
efektshëm ndërsa studioni shkrimet e shenjta?

“Kërkoni me një zemër të sinqertë, me qëllim të vërtetë 
duke pasur besim në Krisht”
Kur njerëzit “luten sinqerisht dhe [kanë] një qëllim të 

vërtetë”, do të thotë se ata “kanë për qëllim të veprojnë 

sipas përgjigjes që marrin nga Perëndia” (Predikoni 

Ungjillin Tim [2005], f. 115).

Një burrë i quajtur Rodolfo Armando Perez Bonila 

mësoi për rëndësinë e të luturit me qëllim të vërtetë. 

Ai u pagëzua në moshën nëntëvjeçare, por familja e 

tij nuk ishte aktive në Kishë. Kur u bë adoleshent, ai 

filloi të mendonte rreth ungjillit dhe pati përvojën e 

mëposhtme:

“Me raste lutesha për të ditur çfarë ishte e drejtë, por 

ishte më shumë një mendim kalimtar sesa një pyetje e 

sinqertë. Pastaj një natë vendosa të lutem me ‘qëllim të 

vërtetë’.

I tregova Atit Qiellor se doja ta njihja Atë dhe të jem 

pjesë e Kishës së Tij të vërtetë. Unë i premtova: ‘Nëse 

Ti do të më lësh ta di nëse Jozef Smithi është profet i 

vërtetë dhe nëse Libri i Mormonit është i vërtetë, unë 

do të bëj gjithçka që Ti do që unë të bëj. Nëse Kisha e 

Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme 

është Kisha e vërtetë, unë do ta ndjek atë dhe nuk do 

ta lë kurrë.’
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Nuk pata ndonjë manifestim të bujshëm, por u ndjeva 

në paqe dhe shkova në shtrat. Disa orë më vonë u 

zgjova me një mendim të qartë: ‘Jozef Smithi është 

profet i vërtetë dhe Libri i Mormonit është i vërtetë’. 

Mendimi u shoqërua nga një paqe e papërshkrueshme. 

Rashë përsëri në gjumë, për t’u zgjuar më vonë me po 

të njëjtin mendim dhe ndjesi.

Qysh nga ajo kohë, unë nuk kam dyshuar kurrë se 

Jozef Smithi është një profet i vërtetë. Unë e di se kjo 

është puna e Shpëtimtarit dhe se Ati Qiellor do t’u 

përgjigjet kërkesave tona të sinqerta” (“How I Know”, 

Ensign, tetor 2011, f. 64).

 3. Mendoni se sa shumë doni të keni një dëshmi të fortë 
për vërtetësinë e Librit të Mormonit. Shkruani në ditarin 

tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta disa nga gjërat që keni 
bërë tashmë për të fituar një dëshmi për Librin e Mormonit. Pas-
taj shkruani çfarë mund të bëni për të fituar një dëshmi më të 
fortë për Librin e Mormonit.

Kërkoni te Moroni 10:4 dhe gjeni çfarë dëshmoi Mo-

roni se Perëndia do të bënte për ata që ndjekin këtë 

proces të lexuari, të kujtuari, përsiatjeje dhe të kërkuari. 

Ju mund të doni ta shenjoni këtë premtim në shkrimet 

tuaja të shenjta. (Moroni 10:4–5 është një fragment për 

zotërimin e shkrimit të shenjtë.)

Lexoni Moronin 10:5–7 dhe kërkoni se çfarë tjetër 

premtoi Moroni se mund të dimë nëpërmjet Frymës së 

Shenjtë.

Një parim të cilin mund ta mësojmë nga Moroni 

10:3–7, është: Nëse kërkojmë me besim, ne mund 
të marrim dëshmi për Librin e Mormonit dhe për 
Jezu Krishtin nëpërmjet Frymës së Shenjtë. Ju 

mund të doni ta shkruani këtë në shkrimet tuaja të 

shenjta pranë këtyre vargjeve.

 4. Bëni sa vijon në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve 
të shenjta:

 a. Shënoni se si leximi, kujtimi, përsiatja dhe lutja kanë forcuar 
dëshminë tuaj këtë vit për Librin e Mormonit dhe të vërtetat që 
ai jep mësim, ose ju kanë ndihmuar të fitoni një dëshmi për të.
 b. Mendoni kur keni ndier Frymën e Shenjtë t’ju dëshmojë për 
vërtetësinë e Librit të Mormonit ose për një të vërtetë tjetër të un-
gjillit. Është me rëndësi të kujtoni se shumica e zbulesës nuk vjen 
në mënyrë të bujshme. Shumë njerëz do të ndiejnë nxitje të qeta 
dhe të lehta nga Fryma e Shenjtë, të tilla si një ndjesi e ngrohtë, 
paqësore ose një siguri për të vërtetën. Shpirti mund të dëshmojë 
gjithashtu për të vërtetat e ungjillit rresht pas rreshti, duke na 
ndihmuar të mësojmë gradualisht me kohë. Shkruani rreth një ras-
ti kur keni ndier dëshminë vërtetuese të Frymës së Shenjtë.

Moroni 10:27–29
Moroni dëshmoi se do të na takonte te shufra e gjykimit 
të Perëndisë
Lexoni Moronin 10:27–29 dhe shqyrtoni se si e japin 

mësim këto vargje parimin vijues: Ata që e kanë ma-
rrë Librin e Mormonit, do të jenë përgjegjës para 
Perëndisë për qëndrimin ndaj tij. Përfytyroni se keni 

mundësinë të takoni Moronin te shufra e gjykimit të 

Perëndisë. Përsiatni se çfarë do t’i thoshit atij rreth Lib-

rit të Mormonit dhe se si ka ndikuar ai në jetën tuaj.

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë – Moroni 
10:4–5
Mësimi përmendsh i Moronit 10:4–5 mund të jetë me 

dobi të madhe për ju në ndarjen e mesazhit të Librit të 

Mormonit me të tjerët. Merrni parasysh që t’i kush-

toni pak kohë tani për ta mësuar fjalë për fjalë. Një 

mënyrë për ta bërë këtë është ta lexoni fragmentin me 

zë të lartë disa herë. Pastaj shkruajeni fjalë për fjalë tri 

herë në një copë letër ose në ditarin tuaj të studimit të 

shkrimeve të shenjta. Kur të keni mbaruar, shihni nëse 

mund t’i recitoni këto vargje përmendsh.

 5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
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Unë e studiova Moronin 10:1–7, 27–29 dhe e përfundova këtë 
mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:

NJËSIA 32: DITA 4

Moroni 10:8–26, 
30–34
Hyrje
Pasi dha mësim se si fitohet një dëshmi për të vërte-

tën e të gjitha gjërave nëpërmjet Frymës së Shenjtë, 

Moroni i këshilloi ata që do t’i lexonin fjalët e tij, që të 

dallojnë dhe të marrin dhurata shpirtërore. Moroni e 

përfundoi analin e Librit të Mormonit duke i këshilluar 

të gjithë njerëzit që të vijnë te Jezu Krishti, të mbahen 

fort në çdo dhuratë të mirë që Ai ofron, dhe të përso-

sen nëpërmjet Tij.

Moroni 10:8–26
Moroni na mëson rreth dhuratave të Shpirtit dhe qëllimit të 
tyre në punën e Zotit
Mendoni për një rast kur Ati Qiellor ju bekoi që të 

jeni në gjendje të bëni diçka që nuk do të mund ta 

kishit bërë vetë. Në kapitullin e tij përmbyllës, Moroni 

dëshmoi për ndihmën dhe forcën që Zoti mund të na 

japë neve. Lexoni Moronin 10:8 dhe shihni për frazën 

që përshkruan aftësitë shpirtërore ose bekimet që Ati 

Qiellor u jep fëmijëve të Tij besnikë.

“Dhuratat e Perëndisë” për të cilat foli Moroni te Mo-

roni 10:8 përmenden gjithashtu si “dhurata të Shpirtit” 

ose “dhurata shpirtërore”. Ju mund të doni ta she-

njoni frazën “dhurata të Perëndisë” në shkrimet tuaja 

të shenjta. Shkruajeni të vërtetën vijuese te shkrimet 

tuaja të shenjta pranë Moronit 10:8: Perëndia jep 
dhurata të Shpirtit për përfitimin e fëmijëve të Tij. 
Fraza “përfitimin e fëmijëve të Tij” do të thotë të jetë e 

dobishme ose në shërbim të fëmijëve të Tij.

Lexoni Moronin 10:9–16 dhe shenjoni secilën dhuratë 

shpirtërore që përmendi Moroni. Është me rëndësi 

të dihet se dhuratat shpirtërore për të cilat diskutoi 

Moroni, janë vetëm disa shembuj nga shumë dhurata 

shpirtërore që ekzistojnë. Plaku Marvin J. Ashton, i 

Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim se 

“Perëndia i ka dhënë secilit prej nesh një ose më shu-

më talente të veçanta”.

“Një nga tragjeditë e mëdha të jetës, më 

duket mua, është kur një njeri e klasifikon 

veten si dikush që nuk ka talente apo 

dhurata. . . . Që ne të nxjerrim përfundi-

min se nuk kemi dhurata kur e gjykojmë 

veten nga shtati, zgjuarsia, mesatarja e 

notave, pasuria, pushteti, pozita ose pamja e jashtme 

është jo vetëm e padrejtë por e paarsyeshme. . . .

. . . Të marra rastësisht, le të përmend disa dhurata që 

nuk janë gjithmonë të dukshme ose për t’u shënuar, 

por janë shumë të rëndësishme. Midis këtyre mund 

të jenë dhuratat tuaja – dhurata jo aq të dukshme, por 

sidoqoftë të vërteta dhe të vlefshme.

Le të rishikojmë disa nga këto dhurata më pak të spi-

katura: dhurata e të pyeturit; dhurata e të dëgjuarit dhe 

përdorimi i një zëri të qetë, të ulët; dhurata e aftësisë 

për të qarë; dhurata e shmangies së grindjes; dhurata e 

të qenit dakord; dhurata e shmangies së përsëritjes së 

kotë; dhurata e kërkimit të asaj që është e drejtë; dhu-

rata e mosgjykimit; dhurata e shikimit te Perëndia për 

drejtim; dhurata e të qenit dishepull; dhurata e kujdesit 

për të tjerët; dhurata e aftësisë për të përsiatur; dhurata 

e dhënies së lutjes; dhurata e dhënies së dëshmisë së 

fortë dhe dhurata e marrjes së Frymës së Shenjtë.

Ne duhet të kujtojmë se çdo njeriu i është dhënë një 

dhuratë me anë të Shpirtit të Perëndisë [shih DeB 

46:11–12]. Është e drejta dhe përgjegjësia jonë që të 

pranojmë dhuratat tona dhe t’i ndajmë ato. Dhuratat 

dhe fuqitë e Perëndisë janë të mundësuarapër të gjithë 

ne” (“There Are Many Gifts”, Ensign, nëntor 1987, f. 20).

Lexoni Moronin 10:17 dhe vini re mësimin e Moronit 

që çdo anëtar besnik i Kishës ka të paktën një dhuratë 

shpirtërore (shih gjithashtu DeB 46:11). Plaku Ro-

bert D. Hejls, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, 

dha mësim se “dhuratat e Shpirtit . . . do ta ndihmoj-

në secilin prej nesh të arrijë qëllimin tonë të jetës së 

përjetshme.

“Këto dhurata të Shpirtit janë të përmble-

dhura nga dhurata e Frymës së Shenjtë. 

Fryma e Shenjtë është anëtari i tretë i 

Kreut- Perëndi të përjetshëm dhe përcak-

tohet si Shpirti i Shenjtë. Ky Shpirt i 

Shenjtë është dhuratë nga Perëndia për të 

na ndihmuar që të marrim vendime të cilat do të na 

lejojnë ta gjejmë dhe ta përmbushim misionin tonë. . . .

Në këto ditë të mëvonshme, një kuptim i dhuratave të 

Shpirtit na është dhënë nëpërmjet zbulesës siç ësh-

të shënuar te seksioni 46 i Doktrinës e Besëlidhjeve. 

Seksioni 46 përcakton dhurata të veçanta të Shpirtit si 

më poshtë:
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‘Sepse të gjithë nuk e kanë çdo dhuratë të dhënë atyre; 

sepse ka shumë dhurata dhe çdo njeriu i jepet një dhu-

ratë me anë të Shpirtit të Perëndisë’ (vargu 11).

Ne jemi udhëzuar qartësisht se secilit prej nesh i është 

dhënë një ose disa dhurata. A e dimë se çfarë dhurate 

na është dhënë? A po kërkojmë që t’i gjejmë dhuratat 

tona?” (“Gifts of the Spirit”, Ensign, shkurt 2002, f. 12).

 1. Mendoni rreth dhuratave shpirtërore që keni marrë 
nga Perëndia, dhe pastaj përgjigjiuni dy ose të gjitha py-

etjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
 a. Si keni përfituar nga dhuratat e Shpirtit që keni marrë?
 b. Cilët shembuj të këtyre dhuratave shpirtërore keni parë në 
 Kishë sot?
 c. Si mund t’i përdorni dhuratat shpirtërore për të bekuar jetën 
e të tjerëve? Si është bekuar jeta juaj nga dhuratat e të tjerëve?

Shqyrtoni se si dhuratat shpirtërore qenë të dukshme 

me daljen e Librit të Mormonit. Në hapësirat e dhëna, 

gjeni dhuratat shpirtërore që ishin të dukshme në jetën 

e Jozef Smithit, siç tregohet në secilën figurë:

Moroni 10:11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Moroni 10:14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Moroni 10:16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Moroni dëshmoi se ne duhet të kemi besim me qëllim 

që të marrim dhurata shpirtërore. Ai dha mësim se 

Perëndia “vepron nëpërmjet fuqisë, sipas besimit të 

fëmijëve të njerëzve, njëlloj sot dhe nesër, dhe përgjith-

monë” (Moroni 10:7). Lexoni Moronin 10:19, 24 dhe 

gjeni çfarë i pengon njerëzit që të marrin dhe të njohin 

dhuratat shpirtërore.
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 2. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të 
shenjta përse mendoni se njerëzit në gjendje mosbesimi 

nuk mund t’i njohin apo marrin fuqinë dhe dhuratat e Perëndisë.

Lexoni Moronin 10:20–23. Shihni për atë që Moroni 

dha mësim rreth dhuratave shpirtërore të rëndësishme 

të besimit, shpresës dhe dashurisë hyjnore. Ai dësh-

moi se dhurata shpirtërore e besimit çon te një bekim 

i mrekullueshëm. Shihni te vargu 23 për ta gjetur këtë 

bekim. Shënoni se fjala të përshtatshme do të thotë “të 

dëshirueshme” dhe fraza “të gjitha gjërat që janë të 

përshtatshme për mua” mund të nënkuptojë “të gjitha 

gjërat që unë dëshiroj që ju të bëni”. Ju mund të doni 

ta shenjoni fjalinë te Moroni 10:23 që jep mësim këtë 

parim: Nëse kemi besim, ne do të jemi në gjendje 
të bëjmë atë që Ati Qiellor do që ne të bëjmë.

 3. Për t’ju ndihmuar të njihni se si është përmbushur ose 
mund të përmbushet në jetën tuaj, shkruani disa fjali në 

ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta në përgjigje të 
njërës ose të dy thënieve vijuese:
 a. Unë e përjetova premtimin te Moroni 10:23 kur . . .
 b. Premtimi që gjendet te Moroni 10:23, mund të më ndihmojë 
për . . .

 4. Mendoni rreth dy parimeve që mësuat te Moro-
ni 10:8–26: Perëndia jep dhurata të Shpirtit për për-

fitimin e fëmijëve të Tij. Nëse kemi besim, ne do të jemi në 
gjendje të bëjmë atë që Ati Qiellor do që ne të bëjmë. Në 
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, përgjigjiuni pyet-
jeve vijuese:
 a. Si mundet njohja e këtyre dy parimeve t’ju ndihmojë tani në 
jetën tuaj?
 b. Si mund t’ju ndihmojnë këto parime me mundësi që mund të 
vijnë në të ardhmen?

Moroni 10:30–34
Moroni e përfundon analin e Tij duke i ftuar të gjithë të 
vijnë te Krishti dhe të përsosen në Të

A mendoni se është e mundur të jesh i 

përsosur në këtë jetë? Presidenti 

Xhejms E. Faust, i Presidencës së Parë, 

shpjegoi urdhërimin për t’u bërë të 

përsosur: “Përsosja është një qëllim i 

përjetshëm. Edhe pse nuk mund të jemi 

të përsosur në vdekshmëri, përpjekja për të është një 

urdhërim, që më së fundi, nëpërmjet Shlyerjes, ne 

mund ta mbajmë” (“This Is Our Day”, Ensign, maj 

1999, f. 19).

Siç na mësoi Presidenti Faust, përsosja është një qëllim 

për të cilin ne mund të punojmë tani dhe ta arrijmë 

në jetën që do të vijë, me ndihmën e Shpëtimtarit. 

Moroni e përfundoi dëshminë e tij duke dhënë mësim 

se çfarë mund të bëjmë për ta ftuar fuqinë pastruese të 

Shpëtimtarit në jetën tonë tani dhe përfundimisht të 

bëhemi të përsosur nëpërmjet Shlyerjes së Tij.

 5. Bëni tabelën vijuese në ditarin tuaj të studimit të 
shkrimeve të shenjta:

Çfarë mund të bëj Çfarë premton Perëndia

Kërkoni te Moroni 10:30–33, duke parë për a) çfarë mund të 
bëjmë që të bëhemi të pastër dhe përfundimisht të përsosur dhe 
b) çfarë premton të bëjë Perëndia që të na ndihmojë. Shënoni atë 
që gjeni në kolonën e duhur të tabelës suaj.
Shkruani thënien vijuese nën tabelë në ditarin tuaj të 

studimit të shkrimeve të shenjta ose në shkrimet tuaja 

të shenjta pranë Moronit 10:32–33: Ndërsa vijmë te 
Jezu Krishti, ne mund të pastrohemi dhe përsose-
mi nëpërmjet Shlyerjes së Tij.

Ardhja te Krishti është një proces që zgjat gjithë jetën, 

që fillon me besimin tek Ai dhe mandej duke kërkuar 

përulësisht ndikimin e Tij në jetën tonë. Procesi vijon 

me pranimin e ungjillit të Tij, pranimin e Tij si Shpë-

timtarin tonë, pendimin, besëlidhjen me Të nëpërmjet 

ordinancave të ungjillit dhe me të duruarit besnikërisht 

në bindje të urdhërimeve të Tij gjatë gjithë jetës sonë. 

Së fundi, ne do të kemi ardhur te Krishti kur të jemi 

bërë siç Ai është; atëherë ne mund të jetojmë me Të në 

përjetësi.

Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, e përmblodhi ftesën e fundit të Moronit për 

të ardhur te Krishti, që gjendet te Moroni 10:30–33:

“Besimi në Krisht i Moronit [e thekson 

dëshmia e fundit], shpresa në Krisht, 

dashuria hyjnore e Krishtit, me lutjen që 

këto tri virtyte të mëdha të krishtera, këto 

parime të përkryera të krishtera, do të na 

çojnë në pastërti. . . .

Ajo thirrje përfundimtare, e fundit, e vetmuar e gurit 

kyç të fesë sonë dhe libri më i saktë i shkruar ndonjë-

herë është që të mos e prekim gjënë e papastër; është 

që të jemi të shenjtë dhe pa njollë; është që të jemi të 

pastër. Dhe ajo pastërti mund të vijë vetëm nëpërmjet 

gjakut të atij Qengji që mbajti hidhërimet tona dhe 

mbajti brengat tona, Qengjit që u plagos për shkeljet 

tona dhe u vra për paudhësitë tona, Qengjit që u për-

çmua dhe që vuajti, por që ne nuk e vlerësuam (shih 

Mosia 14). . . .
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Pastërti – nëpërmjet gjakut të Qengjit. Kjo është ajo për 

të cilën bën thirrje [Libri i Mormonit]” (“A Standard 

unto My People” [simpozium i SAK- ut mbi Librin e 

Mormonit, 9 gusht 1994], f. 15, si.lds.org).

Rishikoni Moronin 10:32–33 dhe shenjoni fraza që 

theksojnë se e vetmja mënyrë nëpërmjet së cilës mund 

të përsosemi, është të përsosemi “në Krisht”. Kjo do 

të thotë që ne nuk mund ta arrijmë përsosjen vetë; ne 

duhet të mbështetemi në fuqinë dhe hirin e Shlyer-

jes së Shpëtimtarit. Përsiatni përse na duhet Shlyerja 

e Jezu Krishtit për t’u bërë të pastër e të përsosur. Ju 

mund të doni t’i shenjoni frazat te Moroni 10:32–33 

që ju duken nxitëse, ndërsa përpiqeni për pastërti dhe 

qëllimin e përjetshëm të përsosjes.

Shihni prapa tek ajo që shkruat nën “Çfarë mund të 

bëj” te tabela në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve 

të shenjta. Zgjidhni një veprim të shkruar atje dhe 

përsiatni se si mund të jeni më i zellshëm në atë fushë 

të jetës suaj.

Lexoni Moronin 10:34 dhe kërkoni fakte mbi besimin e 

Moronit te Jezu Krishti dhe shpresën e tij në marrjen e 

jetës së përjetshme. Edhe ne mund të kemi besim dhe 

shpresë ndërsa e bëjmë studimin e Librit të Mormonit 

një praktikë të të gjithë jetës dhe zbatojmë të vërtetat 

që jepen mësim në faqet e tij.

 6. Në mbyllje të këtij kursi studimi të Librit të Mormonit, 
përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të 

shkrimeve të shenjta dhe përgatituni t’i ndani përgjigjet tuaja me 
mësuesin tuaj:
 a. Çfarë ndryshimi ka sjellë studimi i Librit të Mormonit këtë vit 
në jetën tuaj?
 b. Çfarë mësimesh apo parimesh ju kanë ndihmuar të “vini te 
Krishti” dhe kanë forcuar besimin tuaj te Shpëtimtari?
 c. Cila është dëshmia juaj për Librin e Mormonit?

 7. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në di-
tarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e studiova Moronin 10:8–26, 30–34 dhe e përfundova këtë 
mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësu-
esin tim:
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