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“Atëherë Pilati, mblodhi krerët e priftërinjve, kryetarët dhe 

popullin, 

dhe u tha atyre: ‘Ju më prutë këtë njeri si çoroditës të popullit; 

dhe ja, unë, pasi e hetova para jush, nuk kam gjetur tek ai asnjë 

nga fajet për të cilat ju e paditni. . . .

Prandaj, pasi ta fshikullojnë, do ta lëshoj.’ 

Tani me rastin e festës së Pashkës qeveritari duhet të lironte 

dikë. 

Por ata, të gjithë njëzëri, bërtitën duke thënë: ‘Vraje këtë dhe 

na liro Barabën’. . . .

Ecce Homo (Ja Njeriu!), nga Antonio Ciseri

Prandaj Pilati, duke dashur të lëshojë Jezusin, u foli përsëri. 

Por ata bërtitnin duke thënë: ‘Kryqëzoje!’ 

Për të tretën herë ai u tha atyre: ‘Po ç’të keqe bëri ky? Unë 

nuk gjeta në të asnjë faj që të meritojë vdekjen. Prandaj, pasi ta 

fshikullojnë, do ta lëshoj.’ 

Por ata ngulnin këmbë me britma te mëdha duke kërkuar që 

ta kryqëzonin. . . .

Atëherë Pilati vendosi që të bëhej çka ata kërkonin” 

“. . . Jezusin ia dorëzoi vullnetit të tyre” (Lluka 23:13–14, 

16–18, 20–25).
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12 Çfarë Besojmë Ne:  
Jezu Krishti Shleu për 
Mëkatet Tona

14 Ne Flasim për Krishtin: 
Pendohu, Kthehu te Zoti  
dhe Shërohu
Nga Dejvid L. Frishkneht

16 Klasikët e Ungjillit: Fuqia 
Pastruese e Gjetsemanit
Nga Plaku Brus R. Mek-Konki

38 Zëra të Shenjtorëve të Ditëve 
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79 Ide për Mbrëmje Familjare 
në Shtëpi

80 Derisa të Takohemi Sërish: 
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Fitoreje
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4 Mesazhi i Presidencës së 

Parë: Ai Nuk Është Këtu,  
por Është Ringjallur
Nga Presidenti Tomas S. Monson

7 Mesazhi i Vizitave Mësi-
more: Qëllimi i Shoqatës së 
Ndihmës

ARTIKUJT KRYESORË
20 Gjithmonë Kujtojeni Atë

Nga Plaku D. Tod Kristoferson
Tri mënyra për të na ndihmuar 
që të kujtojmë Shpëtimtarin.

28 Rebeka Suain Uilliams:  
“Të Qëndrueshëm dhe  
të Patundur”
Nga Xhanis Lin Xhonson
Ajo i qëndroi besnike ungjillit 
edhe kur u përball me kundër-
shtim nga vetë familja e saj.

32 Lundrimi Drejt  
Ishujve Marshall
Nga Xhoshua J. Perki
Nganjëherë, na duhen të tjerë 
që të na ndihmojnë për të gjetur 
rrugën tonë drejt shtegut të ngu-
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të Thjeshta

11 Shërbimi në Kishë:  
“E Gjitha Kjo Më Bekon”
Nga Majkëll R. Morris

NË KOPERTINË
Po Ju Lë Paqen, nga 
Walter Rane, me 
mirësinë e Muzeut të 
Historisë së Kishës. 
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42 Një Besëlidhje  
Është Përgjithmonë
Nga Marta Valencia Vaskez
Kur isha një e re mora vendimin 
që të shkoja në tempull një ditë, 
edhe pse nuk kishte tempull në 
Kosta-Rikë në atë kohë.

44 Duke Mbajtur  
Vesh më në Fund
Emri rezervohet
Gjatë gjithë takimit tim me Ma-
delinën, Shpirti vazhdoi të më 
nxiste që të takohesha vetëm me 
ato që kishin standarde të larta.

TË RINJ TË MOSHAVE MADHORE

46 Pyetje e Përgjigje
“Përse ka probleme familja ime 
megjithëse ne shkojmë në kishë, 
bëjmë mbrëmje familjare të 
shtëpisë dhe përpiqemi të jetojmë 
ungjillin? Çfarë mund të bëjmë 
më shumë?”

48 Afishe: Gjithmonë  
Kujtojeni Atë

49 Rresht pas Rreshti: Doktrina  
e Besëlidhje 76:22–24

50 Shpërblime të Rindërtimit
Nga Eshli Dajër
Në rrënojat e ndërtesave të shka-
tëruara nga një tërmet, gjeta një 
kuptim të vlerës sime vetjake.

52 Fuqia e Shkrimeve të Shenjta
Nga Adam C. Olson
Këtyre dy adoleshentëve tahi-
tianë u duhej vetëm t’u lejo-
nin një mundësi shkrimeve të 
shenjta.

55 Nga Fusha e Misionit:  
Çelësi tek Bekimi Im
Nga Skot Talbot

56 Ndërmjetësi Jezu Krishti
Nga Presidenti Bojd K. Paker
Një shëmbëlltyrë e një hua-
dhënësi dhe një borxhliu na 
ndihmon të kuptojmë drejtësinë, 
mëshirën dhe Shlyerjen.
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59 Zgjedhja e Nijas
Nga Marsel Nijungi
Ajo duhej të bënte një zgjedhje 
kur e kuptoi se tregtari i kishte 
dhënë shumë kusur.

60 Java e Pashkës
Edhe pse e festojmë Pashkën  
në një ditë, ajo përfshin një  
javë plot ngjarje në jetën e  
Shpëtimtarit.

62 Punë Artistike të Fëmijëve 
nga Kudo Përreth Botës
Peshkatarë, tempuj, misionarë 
dhe të tjera.

65 Dëshmitar i Veçantë: Si Mund 
të Qëndroj i Sigurt prej 
Gjërave të Këqija të Botës?
Nga Plaku Riçard G. Skot

66 Sjellim Filloren në Shtëpi: 
Jezu Krishti Është Shpëtimtari 
dhe Shëlbuesi Im
Nga Ana Maria Koburn dhe  
Kristina Franko

68 Të Lumtur në Shtëpi
Nga Çad E. Fars
Një vëlla dhe një motër nga  
Kamboxhia tregojnë se çfarë  
i bën të lumtur ata.

70 Për Fëmijët e Vegjël

FËMIJË

Shihni nëse mund 
të gjeni Liahonën 
e fshehur në këtë 
numër. E dhënë: një 
princeshë e bukur. 
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shihni foto të tjera në www.liahona 
.lds.org.
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të përqendroheshin në mjeshtërinë e 
shkrimit të shenjtë, kjo u ndryshoi jetën 
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në www.seminary.lds.org.

Shihni 23 punimet  
artistike nga ekspozita ndërkombëtare e artit  
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Sot, vetëm gërmadha kanë mbe-
tur nga Kapernaumi, qyteti 
bregdetar, zemra e shërbesës 

galilease të Shpëtimtarit. Këtu Ai 
predikoi në sinagogë, dha mësim 
pranë bregut të detit dhe shëroi nëpër 
shtëpi. 

Në fillim të shërbesës së Tij, Jezusi 
mori një tekst nga Isaia: “Fryma e 
Zotit, Zoti është mbi mua, sepse Zoti 
më ka vajosur për t’u dhënë një lajm 
të mirë të përulurve; më ka dërguar të 
lidh plagën e atyre që e kanë zemrën 
të thyer, të shpall çlirimin e atyre që 
janë në robëri, hapjen e burgut të bu-
rgosurve” (Isaia 61:1; shih edhe Lluka 
4:18) – një deklarim i qartë i planit 
hyjnor për të shpëtuar bijtë dhe bijat 
e Perëndisë. 

Ai Nuk Është Këtu, 
por Është Ringjallur

M E S A Z H I  I  P R E S I D E N C Ë S  S Ë  P A R Ë

Por predikimi i Jezusit në Galile 
kishte qenë thjesht fillimi. Biri i Njeriut 
pati gjithmonë një takim të tmerrshëm 
për ta kryer në një kodër të quajtur 
Golgota. 

I arrestuar në Kopshtin e Gjetsema-
nit pas Darkës së Fundit, i braktisur nga 
dishepujt e Tij, i pështyrë, i munduar 
dhe i poshtëruar, Jezusi ecte duke u 
penguar nën kryqin e Tij të madh, drejt 
Kalvarit. Ai kaloi nga triumfi në tradhti, 
torturë dhe vdekje në kryq. 

Sipas fjalëve të këngës “Qyteti i 
Shenjtë”: 

Skena ndryshoi. . . .
Agimi qe i ftohtë e i akulluar, 
Kur hija e kryqit u ngrit
Mbi një kodër të vetmuar.1

Nga Presidenti  
Tomas S. Monson

Për ne Ati ynë Qiellor dha Birin e 
Tij. Për ne, Vëllai ynë i Madh dha jetën 
e Tij. 

Në çastin e fundit Mësuesi mund 
të ishte kthyer pas. Por Ai nuk e bëri. 
Ai zbriti nën gjithçka që Ai të mund 
të shpëtonte gjithçka: racën njerëzore, 
tokën dhe gjithë jetën që ka banuar 
ndonjëherë në të. 

Asnjë fjalë në Krishtërim nuk ka më 
shumë kuptim për mua, sesa ato që iu 
thanë nga një engjëll Maria Magdale-
nës që po qante, dhe Marisë tjetër, kur 
po i qaseshin varrit që të kujdeseshin 
për trupin e Zotit të tyre: “Pse e kë-
rkoni të gjallin midis të vdekurve? Ai 
nuk është këtu, por është ringjallur” 
(Lluka 24:5–6).

Me këtë shqiptim, ata që kanë jetuar 
dhe vdekur, ata që po jetojnë tani dhe 
një ditë do të vdesin, dhe ata që ende 
nuk kanë lindur dhe ende nuk kanë 
vdekur, sapo ishin shpëtuar. 

Si rrjedhim i fitores së Krishtit mbi 
varrin, ne të gjithë do të ringjallemi. Ky 
është shëlbimi i shpirtit. Pali shkroi: 

“Ka trupa qiellorë dhe trupa tokë-
sorë; por tjetër është lavdia e trupave 
qiellorë e tjetër e atyre të tokës. 

Tjetër është lavdia e diellit dhe tjetër 
lavdia e hënës dhe tjetër lavdia e yjeve; 
sepse ndryshon në lavdi ylli nga ylli. AI
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Kështu do të jetë edhe 
ringjallja e të vdekurve” 
(1 Korintasve 15:40–42).

Është lavdia çelestiale 
ajo që kërkojmë ne. Është 
në prani të Perëndisë 
vendi ku dëshirojmë të 
banojmë. Është familja e 
përhershme ajo ku duam 
të jemi pjesëtarë. 

Për Atë që e çliroi seci-
lin prej nesh nga vdekja e 
pafundme, unë dëshmoj 
se ai është mësues i së 
vërtetës – por Ai është më 
shumë se një mësues. Ai 
është shembulli i jetës së 
përkryer – por Ai është më 
shumë se një shembull. Ai 
është mjeku i madh – por 
Ai është më shumë se një 
mjek. Ai është Shpëtimtari 
i drejtpërdrejtë i botës, Biri 
i Perëndisë, Princi i Paqes, 
i Shenjti i Izraelit, madje 
Zoti i ngritur që shpalli: 
“Unë jam i pari dhe i 
fundit; unë jam ai që jeton, 
unë jam ai që u vra; unë 
jam avokati juaj me Atin” 
(DeB 110:4).

“Ç’gëzim më jep, oh  
kjo fjali: ‘E di se rron Shël-
buesi im!’” 2

Për këtë unë dëshmoj. ◼

SHËNIME
 1.  Frederick E. Weatherly,  

“The Holy City” (1892). 
 2.  “E di se Rron Shëlbuesi 

im”, Himne dhe Këngë të 
Fëmijëve, f. 38. 

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Mësuesit e mirë nxisin unitet mes 
atyre që u japin mësim. Ndërsa 

njerëzit ndajnë kuptimet e tyre dhe e 
dëgjojnë me respekt njëri-tjetrin, ata 
jo vetëm që gëzojnë një atmosferë 
pozitive për mësim, por gjithashtu 
bëhen më të bashkuar (shih Teaching, 
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No Greater Call [1999], f. 63). Uniteti 
do të krijohet mes atyre që u jepni 
mësim, kur ju dhe ata jepni dëshmi me 
nderim për Shlyerjen e Jezu Krishtit 
dhe Ringjalljen e Tij. Ky unitet mund t’i 
ndihmojë familjet të ndjekin këshillën 
e Presidentit Monson që të bëhemi një 
“familje e përhershme”. 



6 L i a h o n a

“Shpëtimtari erdhi në tokë që të na tregojë 
se si jetohet plani që e kishte autorësinë 

në qiell – plan i cili, nëse jetohet, do të na bëjë të lumtura. 
Shembulli i Tij na tregoi rrugën e kthimit në shtëpi tek Ati 
ynë Qiellor. Askush tjetër që ka jetuar ndonjëherë, nuk ka 
qenë kaq ‘[i] qëndrueshëm dhe [i] palëvizur’ (Mosia 5:15). 
Ai nuk u hutua asnjëherë. Ai u përqendrua tek realizimi 
i vullnetit të Atit dhe mbeti i vërtetë ndaj misionit të Tij 
hyjnor. . . .

Ju jeni pjesë e atij plani të mrekullueshëm që u paraqit në 
sferat e jetës paramortore. Ardhja juaj në tokë tani, ka qenë 
e parashikuar qëkurse u pranua plani. Vendi juaj në kohë 
dhe vendndodhje nuk është rastësi. ‘Besimi [juaj i] jashtëza-
konshëm dhe vepra[t tuaja] të mira’ (Alma 13:3) në atë kohë, 
kanë hedhur themelin e asaj që mund të përmbushni tani, në 
qoftë se jeni besnike dhe të bindura. . . . Ju. . . keni një punë 
fisnike për të kryer. Në mënyrë që të plotësoni misionin tuaj 
hyjnor dhe të jetoni planin e lumturisë, duhet të jeni gjitha-
shtu të qëndrueshme e të patundura.” 
Elen S. Dalton, presidente e përgjithshme e Të Rejave, “Në të Gjitha Kohët, 
në të Gjitha Gjërat dhe në të Gjitha Vendet”,  Liahona, maj 2008, f. 116. 

Ne Mund të Jemi  
Familje të Përhershme

Presidenti Monson na mëson se nëpërmjet fuqisë së 
Shlyerjes së Shpëtimtarit, ne mund të jemi përsëri 

së bashku me familjet tona pas vdekjes. Silleni së ba-
shku këtë familje duke ndjekur udhëzimet më poshtë. 

Udhëzime: Pjesëtarët e familjes në të majtë janë të ndarë 
nga njëri-tjetri dhe nga Shpëtimtari prej vdekjes. Bëni një kopje 
të kësaj faqeje, printojeni atë nga www.lds.org, ose bëni ilu-
strimin tuaj për të treguar se si Shpëtimtari mund të na sjellë së 
bashku. Paloseni faqen tek çdo vijë e pikëzuar që yjet në fund 
të faqes të prekin njëri-tjetrin, duke fshehur zonat e errëta. 

R I N I A

F Ë M I J Ë T

Ai Na Tregoi Rrugën  
e Kthimit në Shtëpi
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Qëllimi i Shoqatës së 
Ndihmës

Studiojeni këtë material plot lutje dhe, si të jetë e 
përshtatshme, diskutojeni atë me motrat që vizitoni. 
Përdorini pyetjet për t’ju ndihmuar të forconi motrat 
tuaja dhe për ta bërë Shoqatën e Ndihmës një pjesë 
aktive të vetë jetës suaj. 

Besim • Familje • Ndihmë

Çfarë Mund  
të Bëj Unë? 
1. Çfarë frymë-
zimi kam marrë 
për të ndihmuar 
motrat e mia 
që të rriten në 
besim dhe drejtësi 
vetjake dhe që të 
forcojnë familjet 
dhe shtëpitë e 
tyre? Çfarë ndi-
hme mund të jap 
unë? 

2. Si do ta përdor 
unë këtë mesazh 
për të forcuar 
besimin tim dhe 
për të rritur vetë 
angazhimin 
tim për drejtësi 
vetjake? 

Për më shumë info-
rmacion shkoni në: 
www .reliefsociety 
.lds .org.

Kur u thirr së pari presidenca jonë, neve na 
dhanë disa materiale mbi historinë e Shoqatës 

së Ndihmës. Ne i studiuam ato plot lutje, duke 
dashur të njohim qëllimin e Shoqatës së Ndihmës 
dhe atë që Zoti donte të bënim ne. Ne mësuam se 
qëllimi i Shoqatës së Ndihmës, siç është vendosur 
nga Zoti, është të organizojë, të mësojë dhe të fry-
mëzojë bijat e Tij për t’i përgatitur ato për bekimet 
e jetës së përjetshme. 

Për të plotësuar këtë qëllim të Shoqatës së Ndi-
hmës, Zoti e ka ngarkuar secilën motër dhe organi-
zatën si të tërë, që: 

1.  Të rriten në besim dhe drejtësi personale. 
2.  Të forcojnë familjet dhe shtëpitë. 
3.  Të sigurojnë ndihmë duke i shërbyer Zotit  

dhe fëmijëve të Tij. 

Ne mund ta bëjmë këtë punë sipas mënyrës së 
Zotit vetëm kur kërkojmë, marrim dhe veprojmë 
sipas zbulesës vetjake. Pa zbulesë vetjake, ne nuk 
mund të kemi sukses. Nëse ia vëmë veshin zbule-
sës vetjake, ne nuk mund të dështojmë. Profeti Nefi 
na udhëzon se Fryma e Shenjtë do të na tregojë “të 
gjitha gjërat që duhet të bë[jmë]” (2 Nefi 32:5). Ne 
duhet t’i lejojmë vetes të jemi mjaftueshëm të qetë 
e mjaftueshëm të pazhurmshëm sa të dëgjojmë 
zërin e Shpirtit. 

Motra, ne kemi një rol jetësor për të luajtur në 
dhënien e ndihmës për ndërtimin e mbretërisë së 
Perëndisë dhe në përgatitjen për ardhjen e Zotit. 
Në fakt, puna e Zotit nuk mund të përmbushet pa 
ndihmën e bijave të Tij. Për shkak të kësaj, Zoti pret 
që ne ta rrisim përpjekjen tonë. Ai pret nga ne që 
të përmbushim qëllimin e Shoqatës së Ndihmës si 
kurrë më parë. 

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

Nga Historia Jonë

Në një mbledhje të 9 qershorit 1842 të 
Shoqatës së Ndihmës, Profeti Jozef Smith 

u mësoi motrave se shoqata e tyre nuk ishte 
“vetëm për të ndihmuar të varfërit, por për të 
shpëtuar shpirtra” 1. Kjo deklaratë e një qëllimi 
shpirtëror si edhe material, e ka karakterizuar 
Shoqatën e Ndihmës gjatë gjithë historisë së 
saj. Në vitin 1906 Presidenti Jozef F. Smith 
(1838–1918) dha mësim: “[Shoqata e Ndi-
hmës] nuk duhet të merret vetëm me nevojat 
e të varfërit, të sëmurit dhe nevojtarit, por si 
pjesë e detyrës së saj – dhe pjesa më e madhe 
gjithashtu – është të kujdeset për mirëqenien 
shpirtërore dhe shpëtimin e nënave dhe bijave 
të Sionit; të kujdeset që asnjë të mos shpërfi-
llet, por që të gjitha të mbrohen nga fatkeqë-
sia, katastrofa, fuqitë e territ dhe të ligat që i 
kërcënojnë ato në botë” 2. Në vitin 2001, Plaku 
M. Rasëll Ballard, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apostujve, përsëriti: “Çdo motër në këtë Kishë, 
që ka bërë besëlidhje me Zotin, ka një urdhë-
rim hyjnor që të ndihmojë për të shpëtuar 
shpirtra, që të udhëheqë gratë e botës, që të 
forcojë shtëpitë e Sionit dhe që të ndërtojë 
mbretërinë e Perëndisë” 3.

Nga Shkrimet e Shenjta
Ligji i Përtërirë 6:5–7; Lluka 10:30–37;  

Jakobi [Bibël] 1:27; 2 Nefi 25:26; Mosia 
3:12–13

SHËNIME
 1.  Joseph Smith, 

History of the 
Church, 5:25. 

 2.  Teachings of 
Presidents of the 
Church: Joseph F. 
Smith (1998), f. 
185. 

 3.  M. Russell  
Ballard, “Women 
of Righteous-
ness”,  Liahona, 
dhjetor 2002, 
f. 39. 
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Për të lexuar për një grua që qe shembull besimi  
dhe drejtësie vetjake, shihni faqen 28. 
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Gjëra të Vogla dhe të Thjeshta
“Dhe nga gjëra të vogla vjen ajo që është e madhe” 
(DeB 64:33).

Megjithëse anëtarë të Kishës i vizituan 
Ishujt Marshall gjatë Luftës II Botërore, 

atje puna misionare zyrtare nuk filloi deri 
në shkurt 1977. Atë vit, Plaku Uilliam Uardel 
dhe Plaku Stiven Kuper nga Misioni i Hauait, 
Honolulu u caktuan të punonin në zonë. Me 
ndihmën e Eldred Fjukisit, një anëtar i Kishës 
që ishte transferuar në Ishujt Marshall për 
punë, ata organizuan të mbanin shërbesa të 
Kishës në një ndërtesë të një kishe tjetër. 

Atë vit të parë, misionarët pagëzuan 27 
të kthyer në besim. Tre vite më vonë, Ishujt 
Marshall u bënë pjesë e Misionit të Mikrone-
zisë, Guam. Në vitin 1984 u formua Distrikti 

H I S T O R I A  E  K I S H Ë S  N Ë P Ë R  B O T Ë

Ishujt Marshall
Mahuro i Ishujve Marshall. Anëtarësia 
e Kishës vazhdoi të rritej, duke çuar në 
formimin e një distrikti të dytë në vitin 1991 
në ishullin koralor Kvajalein. Në vitin 2006 
u krijua Misioni i Ishujve Marshall, Mahuro. 
Në tre vitet e tjera u pa një rritje e madhe në 
anëtarësinë aktive në saje të përpjekjeve për 
aktivizim, pagëzimeve të të kthyerve dhe 
forcimit të udhëheqjes vendore. Rezultati qe 
që më 14 qershor 2009 u organizua Kunji 
Mahuro i Ishujve Marshall. 

Për të lexuar tregime për besimin dhe 
kthimin në besim të anëtarëve në Ishujt 
Marshall, shihni faqen 32. 

Të mësojmë  
nga Konferenca

Fëmijët tanë tani janë 
rritur dhe kanë shtëpitë 

e familjet e veta, por ne 
kemi gjetur një mënyrë të 
shkëlqyer për të mësuar  
së bashku nga fjalët e  
profetëve. Gjatë muajit  
në vijim të çdo konfere-
nce të përgjithshme, unë 
studioj fjalimet në www 
.conference .lds .org dhe 
përzgjedh citate që japin 
drejtim, udhëheqje dhe 
ngushëllim. Unë mbledh 
mjaftueshëm sa të ketë 
një citat për çdo ditë gjatë 
gjashtë muajve të ardh-
shëm. (Për shembull, gjatë 
prillit, unë gjej një citat në 
ditë për periudhën 1 maj – 
31 tetor.) Pastaj u jap kopje 
të këtyre citateve secilit prej 
fëmijëve tanë. 

Si një plotësues për 
studimin e tyre vetjak të 
konferencës, këto citate 
të ditës shpesh bëhen një 
temë bisede mes pjesëta-
rëve të familjes. Është një 
përvojë e mrekullueshme të 
rishohim këshillën e profe-
tëve gjatë muajve në vijim 
të konferencës së përgjith-
shme, edhe kur jetojmë 
shumë kilometra larg. 
Kristinë Tipets, Juta, SHBA
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KISHA NË ISHUJT MARSHALL
Anëtarësia 4.486

Misione 1
Kunje 1

Distrikte 1
Lagje/Degë 11
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Xhoshua Ruben Klark i Riu lindi në 
Grantsvil të Jutas më 1 shtator 1871. 

Edhe pse pati pak arsimim zyrtar dhe 
nuk qe në gjendje të shkonte në shkollë 
të mesme, nëna e tij i dha mësime 
private dhe ai e donte të mësuarin. Ai u 
diplomua si i pari i klasës së tij nga Uni-
versiteti i Jutas me diplomë universitare 
për shkenca dhe vazhdoi për të marrë 
një diplomë për drejtësi nga shkolla 
juridike e Universitetit të Kolumbias në 
Nju-Jork-Siti. 

Vëllai Klark u martua me Luasinë 
Aneta Savixh në Tempullin e Solt-Lejkut 
në vitin 1898 dhe ata u bënë prindër të 
katër fëmijëve. 

Presidenca e Parë në vitin 1945 (nga 
e majta): J. Ruben Klark i Riu, Hiber J. 
Grant dhe Dejvid O. Mek-Kei. 

Presidenti Klark (majtas) me Lamont 
Toronto, president misioni. 

K U J T O H E N  J E T Ë  T Ë  S H K Ë L Q Y E R A

J. Ruben Klark i Riu:  
Një Burrë me Dhunti të Rralla

I pajisur me diplomën e tij për drej-
tësi dhe me një mendje të shkëlqyer, 
J. Ruben Klark i Riu vazhdoi në një 
karrierë të shquar në shërbim ligjor dhe 
civil që kulmoi me emërimin e tij si am-
basador i SHBA-së në Meksikë në 1930-
ën. Megjithatë, ajo karrierë mori fund 
kur Vëllai Klark u mbështet si Këshilltar 
i Dytë për Presidentin Hiber J. Grant 
në Presidencën e Parë më 6 prill 1933. 
Edhe pse qe prift i lartë në atë kohë, 
ai nuk qe Autoritet i Përgjithshëm. Ai u 
shugurua Apostull kur u mbështet më 
pas si Këshilltar i Parë për Presidentin 

Grant në tetor 1934. Presidenti Klark 
vazhdoi të shërbente si këshilltar për 
Presidentët Xhorxh Albert Smith dhe 
Dejvid O. Mek-Kei. 

Mes kontributeve të tij të shumta për 
Kishën, njëri që dallohet është shembu-
lli i përulësisë që dha ai kur Dejvid O. 
Mek-Kei u bë President i Kishës. Ai e 
thirri Presidentin Klark të ishte Këshilltari 
i tij i Dytë. Meqë Presidenti Klark kishte 
shërbyer si Këshilltar i Parë në Preside-
ncat e Para të mëparshme, disa me sa 
duket, menduan se atë e kishin shpërfi-
llur, por Presidenti Klark shpjegoi: “Në 
shërbim të Zotit nuk ka rëndësi se ku 
shërbeni, por si. Në Kishën e Jezu Krishtit 
të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme 
njeriu zë vendin tek i cili është thirrur 
siç duhet, vend të cilin as e kërkon, as e 
hedh poshtë.” 1

Presidenti Klark vdiq më 6 tetor 1961. 

SHËNIM
 1. J. Reuben Clark Jr., në Conference Report, 

prill 1951, f. 154. 

SEMINAR PRAKTIK  
I SHËRBIMIT PËR  
BURIME PUNËSIMI  
TË SHDM

ose të fillojnë një aktivitet. Seminari 
praktik i ndihmon njerëzit të përcaktojnë 
synimet e tyre për karrierë dhe të krijojnë 
besim në aftësinë e tyre për sukses. Ai 
është hartuar që të jetë mësimor, ndërve-
prues, motivues dhe zbavitës. Individët që 
i zbatojnë ato që mësojnë në seminarin 
praktik, shpesh, janë në gjendje të gjejnë 
punë në më pak kohë sesa po të vepronin 
ndryshe. 

Seminari praktik përfshin tema të tilla si 
dallimi i synimeve për karrierë, gjetja e buri-
meve për të arritur synimet e dikujt, shkrimi 
i të dhënave biografike dhe të përvojës së 
punës [CV] dhe suksesi në një punë të re. 

Për të gjetur vendndodhjen e një 
seminari praktik, pyesni peshkopin ose 
presidentin e degës suaj ose vizitoni 
www .ldsjobs .org dhe klikoni tek  
“Find a Center”. 

Shërbimi për Burime Punësimi i 
SHDM ofron një seminar praktik për 

të ndihmuar ata që po kërkojnë punë, 
që dëshirojnë të regjistrohen në shkollë 
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G J Ë R A  T Ë  V O G L A  D H E  T Ë  T H J E S H T A

“KUJTO KRIJUESIN TËND  
NË DITËT E RINISË SATE”  
(PREDIKUESIT 12:1)

Shkrimet e shenjta bëjnë kronikën e shërbesave 
të profetëve dhe të apostujve. Shumë prej kë-

tyre udhëheqësve e njihnin Perëndinë që në rininë 
e tyre. Këtu janë pesë rrëfime nga shkrimi i shenjtë 
që përshkruajnë përvojat e disa prej këtyre udhëhe-
qësve të ardhshëm. 

•  Gjon Pagëzori, që 
u thirr të përgatiste 
njerëzit për “ardhjen 
e Zotit”, u “shugu-
rua në këtë fuqi nga 
engjëlli i Perëndisë 
në kohën që ishte 
tetë ditë” (DeB 
84:27–28).

•  Mbreti Josia, i kuro-
rëzuar në moshën 
tetëvjeçare, e kaloi 
mbretërimin e tij 
31-vjeçar duke i ndi-
hmuar judenjtë të 
ktheheshin në besim 
në ungjill (shih 2 
Mbretërve 22).

•  Mormoni qe rreth 
10 vjeç kur Amaroni 
e zgjodhi të ishte 
mbajtësi i radhës i 
analeve (fletët e Ne-
fit). Rreth moshës 16 
vjeç Mormoni udhë-
hoqi ushtritë nefite. 
(Shih Mormoni 
1:2–4; 2:1–2.)

•  Davidi qe veçse një 
“djalosh” (një i ri) 
kur vrau Goliathin, 
ndoshta në të njëjtën 
moshë si ushtarët e 
ushtrisë së Helama-
nit (shih 1 Samuelit 
17:49–56; Alma 
53:22).

•  Jozefi qe 17 vjeç kur 
e shitën në Egjipt, ku 
“Zoti qe me Jozefin” 
(shih Zanafilla 37:2, 
27–28; 39:2).
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Nga Majkëll R. Morris
Revista të Kishës

Nëse është e shtunë, ju do ta 
gjeni Elvira Gualjarelon duke 
punuar me vrull në kuzhinën 

e shtëpisë së saj në Puerto-Madrin, 
që gjendet në brigjet e Nuevo-Gulfit 
të Argjentinës, në provincën jugore të 
Çubutit. 

Ajo mat miell dhe ujë dhe pastaj 
zgjatet për përbërësit e tjerë. Ajo flet 
pak kur punon, veprimet flasin më 
fort se fjalët e saj. Në fund të fundit, 
ajo është në punën e Zotit. 

“Unë ndihem mirë, sepse e di që 
po bëj diçka të mirë”, thotë Motra 
Gualjarelo ndërsa përzien përbërësit. 
Ajo mendon për Shpëtimtarin kur 
punon, e lumtur nga mendimi se 
rezultati i shërbimit të saj do të ndi-
hmojë anëtarë të tjerë të Kishës që ta 
kujtojnë Atë. 

Motra Gualjarelo, 82 vjeçe, kënaqet 
me shërbimin si mësuese vizitore, 
ndihmon për të drejtuar muzikën në 
lagjen e saj dhe përgatit bukë për ta 
përdorur në ordinancën e sakramentit 
– një thirrje që ajo e ka lartësuar për 
afërsisht 10 vite. Ajo përgatit nga 

“E Gjitha Kjo Më Bekon” 

S H Ë R B I M I  N Ë  K I S H Ë

MARRJA E PËRFITI-
MIT MAKSIMAL NGA 
MOSHA E SHKUAR
Çelësi për t’u ndier i 
dobishëm dhe për të 
kapërcyer vetminë është 

të kërkosh mënyra për t’i ndihmuar të 
tjerët që janë në nevojë. Presidenti Ezra 
Taft Benson (1899–1994) sugjeroi që 
anëtarët e moshuar të Kishës të ma-
rrin parasysh shërbimin në mënyrat e 
mëposhtme: 

njohu ata që po trokisnin nëpër dyer 
15 vite më vonë, pasi ishte transferuar 
në Puerto-Madrin, ajo dëgjoi diskuti-
met, u pagëzua dhe filloi jetën e saj të 
shërbimit në Kishë. 

Sot ajo jeton më vete, por nuk 
ndihet e vetmuar. Ajo ka shkrimet e 
saj të shenjta, familjen e saj të lagjes 
dhe bashkëbisedon shpesh me Atin 
e saj Qiellor nëpërmjet lutjes. Për më 
tepër, ajo gëzon shoqërimin e Shpirtit, 
të cilin Zoti ua ka premtuar atyre që 
i shërbejnë Atij duke u shërbyer të 
tjerëve.1

“E gjitha kjo më bekon”, thotë 
Motra Gualjarelo me një buzëqeshje. 
“Kisha na vë në punë dhe kjo më 
bën të lumtur. Kam gjetur gjithmonë 
gëzim në shërbimin për Atin tonë në 
Qiell.” ◼

SHËNIM
 1.  Shih Henry B. Eyring, “In the Strength of 

the Lord”,  Liahona, maj 2004, f. 19; shih 
edhe Gjoni 14:16–18; Doktrina e Besëlidhje 
88:3.

Elvira Gualjarelo

fillimi i javës një çyrek buke për 
vete, por të shtunave ajo veçon 
kohë që të përgatisë bukë “posa-
çërisht për Kishën”, thotë ajo. “I 
them vetes: ‘Unë duhet ta përga-
tis bukën dhe unë duhet të shkoj 
në kishë’. Nuk dua të dështoj.” 

Kur e lejon shëndeti, ajo gji-
thashtu shkon në tempull – duke 
kryer një udhëtim 20-orësh me 
autobus çdo vit në veri për në 
Tempullin e Buenos-Ajresit në 
Argjentinë. 

“Motra Gualjarelo është gjithmonë 
e lumtur të shërbejë në çdo mënyrë 
që mundet”, thotë peshkopi i saj, He-
zús Santos Gumiel. “Anëtarët e lagjes 
e dinë se mund të mbështeten tek 
ajo. Me gjithë moshën e saj, ajo është 
besnike për përgatitjen e bukës çdo 
të shtunë dhe për ardhjen në kishë 
çdo të diel. Ajo është një shembull i 
mirë.” 

Motra Gualjarelo i takoi misionarët 
kohëplotë në 1962 në Mar-del-Plata 
në jug të Buenos-Ajresit, kur punonte 
në një pension ku jetonin ata. Kur i 

1.  Puna në tempull dhe pjesëmarrja e  
shpeshtë atje. 

2.  Mbledhja dhe shkrimi i historive familjare. 
3.  Përfshirja në shërbimin misionar. 
4.  Krijimi i afërsisë familjare. 
5.  Pranimi dhe përmbushja e thirrjeve të 

Kishës. 
6.  Dhënia e shërbimit si të Krishtit. 
7.  Qëndrimi në formë fizike, të shëndetshëm 

dhe aktivë. 

Nga Ezra Taft Benson, “To the Elderly in the 
Church”,  Ensign, nëntor 1989, f. 4–6. 

N
Ë 

KR
YE

: F
O

TO
G

RA
FI 

N
G

A 
M

IC
HA

EL
 R

. M
O

RR
IS



Një nga arsyet pse jemi këtu në 
tokë, është që të mësojmë t’u 
bindemi urdhërimeve të Perë-

ndisë. Përveç Jezu Krishtit, i cili jetoi 
një jetë të përkryer, çdo njeri që ka je-
tuar në tokë ka mëkatuar (shih Roma-
këve 3:23; 1 Gjoni 1:8). Mëkat është 
kur i shkelim me dashje urdhërimet e 
Perëndisë dhe të gjitha mëkatet kanë 
një dënim që u bashkëngjitet atyre. 
Kur mëkatojmë, drejtësia kërkon  
që të vuajmë dënimin (shih  
Alma 42:16–22).

Së fundi, pasoja e cilitdo mëkat 
është ndarja nga Perëndia (shih  
1 Nefi 10:21). Kjo ndarje është kaq 
e rreptë, saqë ne nuk mund ta ndre-
qim vetë atë. 

Për ta kapërcyer këtë ndarje, Ati 
ynë Qiellor siguroi një mënyrë që 
Biri i Tij i Vetëmlindur, Jezu Krishti, të 
merrte mbi Vete barrën e mëkateve 
tona, duke e bërë të mundur që ne të 
bëhemi shpirtërisht të pastër dhe të 
ribashkohemi me Të. Ky është plani i 
mëshirës. 

Shpëtimtari dha mësim: “Pasi vër re, 
unë, Perëndia, i kam vuajtur këto gjëra 
për të gjithë, që ata të mos vuajnë 

Ç F A R Ë  B E S O J M Ë  N E

“Jezu Krishti, si Biri i Vetëmlindur i 
Perëndisë dhe i vetmi person i pamë-
kat që jetoi në këtë tokë, ishte i vetmi 
njeri i aftë për të bërë një shlyerje për 
gjithë njerëzimin” (Bible Dictionary, 
“Atonement”). 

nëse do të pendohen; por nëse nuk 
do të pendohen, ata duhet të vuajnë 
po aq sa unë” (DeB 19:16–17).

Si pjesë e Shlyerjes së Tij, Jezusi 
vuajti për mëkatet tona në Kopshtin e 
Gjetsemanit dhe në kryqin e Kalvarit. 
Duke u penduar për mëkatet tona, ne 
mund ta sjellim në jetën tonë fuqinë e 
Shlyerjes së Tij. 

Jezu Krishti, që shleu me gati-
shmëri për mëkatet tona, tha: 

JEZU KRISHTI  
SHLEU PËR MËKATET TONA
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“Vini re, unë erdha në botë që t’i sjell shëlbim botës, për ta  
shpëtuar botën nga mëkati. 

Prandaj, kushdo që pendohet dhe vjen tek unë si një fëmijë 
i vogël, atë do ta pranoj, pasi për të tillë është mbretëria e 

Perëndisë. Vini re, për këtë gjë unë dhashë jetën time dhe e 
mora përsëri; prandaj pendohuni dhe ejani tek unë, ju 

skaje të tokës dhe shpëtohuni” (3 Nefi 9:21–22).

Shlyerja gjithashtu siguron  
bekimet e mëposhtme: 

1. Ringjallje për të gjithë ata që linden 
në tokë (shih Alma 11:42–45).

2. Jetë të përjetshme në prani të 
Perëndisë për të gjithë fëmijët që 
vdesin para se të arrijnë në mo-
shën e përgjegjshmërisë, mosha 
tetë vjeç (shih Mosia 3:16; 15:24–
25; Moroni 8:8–12).

3. Aftësi për të gjetur paqe në kohë 
sprovash, sepse Jezusi i mori mbi Vete 
dhembjet dhe sëmundjet tona (shih 
Gjoni 14:27; Alma 7:11–12).

4. Ndreqje ndaj të drejtëve për pa-
drejtësitë e kësaj jete (shih Predikoni 
Ungjillin Tim [2005], f. 52). 

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

Merrni mbi vete zgjedhën time 
dhe mësoni nga unë, sepse unë jam 
zemërbutë dhe i përulur nga zemra; 
dhe ju do të gjeni prehje për shpir-
trat tuaj. 

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

Për më shumë informacion, shih Pari-
met e Ungjillit (2010), f. 63–69; dhe Të 
Vërtetë Ndaj Besimit (2006), f. 164–170. O
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Pendohu, Kthehu  
te Zoti dhe Shërohu

Nga Dejvid L. Frishkneht
Seksioni i Programeve Mësimore

Kohët e fundit, një grua e mirë e 
besnike që njoh, u plagos keqas 
në një aksident me makinë. Ndër 

dëmtimet e saj qenë disa brinjë të thyera 
dhe vertebra të thyera. Një pjesë e riaftë-
simit të saj kërkoi që ajo të mbante një 
shtrënguese në shpinë e qafë që të mos 
mundte t’i lëvizte ato. Shtrënguesja dukej 
shumë e parehatshme. Por qe e domos-
doshme. Ajo siguronte kushtin nëpërmjet 
të cilit shpina dhe qafa e saj mund të 
shëroheshin. 

Pendimi është si ajo shtrënguese. Kur 
mëkatojmë, ne e dëmtojmë shpirtin tonë 
dhe nevojitet trajtim hyjnor që të shëro-
het sërish. Pendimi siguron kushtin që e 
lejon Shpëtimtarin, nëpërmjet fuqisë së 
Shlyerjes, që të na shërojë (shih 3 Nefi 
9:13). Nëse një pjesë e pendimit nuk 
është e rehatshme – ashtu si një shtrë-
nguese në një shpinë të thyer – ne gjith-
sesi duhet të pendohemi. 

Presidenti Diter F. Uhtdorf, Këshilltar 
i Dytë në Presidencën e Parë, na mësoi: 
“Pendimi i vërtetë na rikthen të bëjmë atë 
që është e drejtë. Për t’u penduar vërtet, 
ne duhet të njohim mëkatet tona dhe 

të na vfarë ndërgjegjja, apo të ndiejmë 
dhimbje të perëndishme dhe t’ia tregojmë 
këto mëkate Perëndisë. Nëse mëkatet 
tona janë serioze, ne duhet gjithashtu t’ia 
tregojmë ato udhëheqësit të autorizuar 
të priftërisë. Ne kemi nevojë t’i kërkojmë 
Perëndisë falje dhe të bëjmë gjithçka 
mundemi që të korrigjojmë çdo dëm që 
mund të kenë shkaktuar veprimet tona. 
Pendesa do të thotë një ndryshim i me-
ndjes dhe i zemrës – ne ndalemi së bëri 
gjëra që janë të gabuara dhe fillojmë të 
bëjmë gjëra që janë të drejta. Kjo sjell një 
qëndrim të ri ndaj Perëndisë, ndaj vetes 
dhe ndaj jetës në përgjithësi.” 1

Kur e plotësojmë me sukses procesin 
e pendimit, rezultati është shërim, lehtë-
sim dhe lumturi. Doroti J. R. Uajt shkroi: 

Merrni parasysh lotët që bien jashtë, 
Por që pastrojnë shpirtrat tanë 

brenda.2

Zoti lutet me këmbëngulje, dashuri dhe 
bindje që të pendohemi, sepse Ai dëshiron 
të na shërojë. Ai vuajti në trupin dhe shpi-
rtin e Tij që të paguante çmimin për mëka-
tet tona, nëse ne pendohemi. Ai shpjegon: 

BEKIMET E PENDIMIT
“Mëkat është shkelja me 
dashje e ligjit hyjnor. Shly-
erja e Jezu Krishtit është 
dhurata e Perëndisë për fë-
mijët e Tij që të korrigjojnë 
e të kapërcejnë pasojat e 
mëkatit. . . .

Dhurata e Shlyerjes së 
Jezu Krishtit na siguron, në 
të gjitha kohët dhe në të 
gjitha vendet, bekimet e 
pendimit dhe të faljes.” 
Presidenti Diter F. Uhtdorf, Këshi-
lltar i Dytë në Presidencën e Parë, 
“Pikë Kthimi të Sigurt”,  Liahona, 
maj 2007, f. 99, 101. 

N E  F L A S I M  P Ë R  K R I S H T I N

“Vini re, ai që është penduar për mëkatet e tij, po ai  
falet dhe unë, Zoti, nuk i kujtoj më ato” (DeB 58:42).
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Biri plangprishës u kthye përulshëm tek ati i tij dhe tha: “O atë, mëkatova kundër 
qiellit dhe para teje dhe nuk jam më i denjë të quhem biri yt” (Lluka 15:21). I ati e 
mirëpriti në shtëpi. Po ashtu na mirëpret Ati Qiellor kur pendohemi. 

PËRSE NA  
SHËRON PENDIMI? 
Plaku Nil L. Andersen, i Kuoru-
mit të Dymbëdhjetë Apostujve, 
ndihmon për t’iu përgjigjur 
kësaj pyetjeje në bisedën e tij 
të konferencës së përgjithshme 
“Pendohuni . . . Që të Mund t’Ju 
Shëroj” ( Liahona, nëntor 2009, 
f. 40–43). Profeti Alma gjitha-
shtu, na ndihmon të kuptojmë 
pendimin dhe Shlyerjen (shih 
Alma 42).

1.  Pendimi ynë na lejon të 
kemi të drejtë për Shlyerjen 
e Krishtit dhe të shërohemi. 
Vuajtja e Krishtit në Gjetse-
mani dhe në Golgotë shleu 
për mëkatet e të gjithëve ne. 
Ai është i aftë dhe i etur të 
falë mëkatet tona. 

2.  Kur mëkatojmë, ne largohemi 
nga Perëndia. Kjo e lëndon 
shpirtin tonë. 

3.  Kur pendohemi, ne  
“ri-kthehemi” te Perëndia. 
Kjo ndihmon që të qetësohet 
brejtja jonë e ndërgjegjes. 
Falja gjithashtu “e . . . nxjerr 
fajin nga zemrat tona” (Alma 
24:10) dhe sjell “paqe të ndër-
gjegjes” (Mosia 4:3), duke na 
shëruar kështu. 

Merrni parasysh të ndani me 
dikë dëshminë tuaj për bekimet 
që ju kanë ardhur si rezultat i 
pendimit. 

Për më shumë informacion mbi këtë temë shih Ezekieli 33:15–16; Alma 12:33–34; 36:13, 
17–20; dhe Boyd K. Packer, “The Brilliant Morning of Forgiveness”,  Ensign, nëntor 1995, 
f. 18–21. 

Cilët janë bekimet e pendimit dhe të faljes?

• Fryma e Shenjtë do të na vërtetojë se jemi falur. 

• Perëndia do ta heqë barrën e fajit për mëkatet tona. 

• Ne do ta gëzojmë ndikimin e Frymës së Shenjtë me bollëk më të madh. 

“Pasi vër re, unë, Perëndia, i kam 
vuajtur këto gjëra për të gjithë, që ata të 
mos vuajnë nëse do të pendohen; 

Por nëse nuk do të pendohen, ata 
duhet të vuajnë po aq sa unë; 

Vuajtje që më bëri mua, madje Perë-
ndi, më i madhi i të gjithëve, të dridhem 
për shkak të dhembjes e të më dalë gjak 
nga çdo por dhe të vuaj si në trup e në 
shpirt – dhe të dëshiroj që të mos e pi 
kupën e hidhur e të mpakem –

Megjithatë, lavdi i qoftë Atit dhe unë 
mora pjesë e i mbarova përgatitjet e mia 
për fëmijët e njerëzve. 

Si rrjedhim, unë të urdhëroj përsëri të 
pendohesh” (DeB 19:16–20).

U pendofshim ne tani, u kthefshim te 
Zoti dhe u shërofshim. ◼

SHËNIME
 1.  Diter F. Uhtdorf, “Pikë Kthimi të Sigurt”, 

 Liahona, maj 2007, f. 100. 
 2.  Dorothy J. R. White, “Repentance”,  Ensign, 

korrik 1996, f. 27. 
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Dhe nëpërmjet saj, të gjithë ata që be-
sojnë dhe i binden ungjillit të lavdishëm të 
Perëndisë, të gjithë ata që janë të vërtetë e 
besnikë dhe që mposhtin botën, të gjithë 
ata që vuajnë për Krishtin dhe fjalën e Tij, 
të gjithë ata që ndëshkohen dhe fshikullo-
hen në çështjen e Atij të cilit i përkasim – të 
gjithë do të bëhen si Krijuesi i tyre dhe do 
të ulen me Të në fronin e Tij, dhe do të 
mbretërojnë me Të përgjithmonë në lavdi  
të përhershme. 

Duke folur për këto gjëra të mahnitshme, 
unë do të përdor vetë fjalët e mia, edhe pse 
ju mund të mendoni se janë fjalë të shkrimit 
të shenjtë, fjalë të thëna nga apostuj dhe 
profetë të tjerë. 

E vërtetë është se ato janë shpallur më 
parë nga të tjerë, por tani ato janë të miat, 
sepse Shpirti i Shenjtë i Perëndisë më ka 
dhënë dëshmi se ato janë të vërteta dhe tani 
është sikur Zoti të m’i ketë zbuluar ato mua 
në fillim. Në këtë mënyrë, unë e kam dëgjuar 
zërin e Tij dhe e di fjalën e Tij. 

Në Kopshtin e Gjetsemanit
Dy mijë vite më parë, jashtë mureve të 

Jeruzalemit, ishte një kopsht i këndshëm, 
Gjetsemani quhej, ku Jezusi dhe shokët e Tij 
të ngushtë e kishin zakon të tërhiqeshin për 
meditim dhe lutje. 

Atje Jezusi u mësoi dishepujve të Tij do-
ktrinat e mbretërisë dhe të gjithë ata komuni-
kuan me Atë që është Ati i ne të gjithëve, në 
shërbesën e të cilit ishin angazhuar dhe në 
punën e të cilit shërbenin. 

Ky vend i shenjtë, si Edeni ku banoi 
Adami, si Sinai prej nga Jehovai dha ligjet e 
Tij, si Kalvari ku Biri i Perëndisë dha jetën e 
Tij si çmim për shpengimin e shumë vetëve, 
ky terren i shenjtë është vendi ku Biri i pamë-
kat i Atit të Përjetshëm mori mbi Vete mëkatet 
e të gjithë njerëzve nëse pendohen. 

Unë ndiej, dhe duket se Shpirti  
pajtohet me këtë, se doktrina më  
e rëndësishmja që mund të shpall,  

dhe dëshmia më e fuqishmja që mund të  
jap, është për sakrificën shlyese të Zotit  
Jezu Krisht. 

Shlyerja e Tij është ngjarja më e jashtë-
zakonshmja që ka ndodhur ndonjëherë ose 
që do të ndodhë, që nga agimi i Krijimit 
nëpër të gjitha epokat e një përjetësie të 
pafund. 

Ajo është veprimi më i lartë i mirësisë dhe 
hirit që vetëm një perëndi mund ta kryejë. 
Nëpërmjet saj, të gjithë termat dhe kushtet e 
planit të përjetshëm të shpëtimit të Atit bëhen 
vepruese. 

Nëpërmjet saj realizohen pavdekësia dhe 
jeta e përjetshme e njeriut. Nëpërmjet saj, të 
gjithë njerëzit shpëtohen nga vdekja, ferri, 
djalli dhe mundimi i pafund. 

K L A S I K Ë T  E  U N G J I L L I T

Brus R. Mek-Konki lindi më 29 korrik 1915, 
në Miçigan të SHBA-së. Ai u mbështet në 
Këshillin e Parë të Të Shtatëdhjetëve më 6 tetor 
1946 dhe u shugurua Apostull më 12 tetor 
1972. Vdiq më 19 prill 1985 në Solt-Lejk-Siti 
të Jutas. Kjo fjalë u mbajt në konferencën e 
përgjithshme më 6 prill 1985. 

Nga Plaku  
Brus R. Mek-Konki 
(1915–1985) 
I Kuorumit të  
Dymbëdhjetë Apostujve

Fuqia 
Pastruese  
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Ne nuk e dimë, ne nuk mund 
ta tregojmë, asnjë mendje e 
vdekshme nuk mund ta konce-
ptojë rëndësinë e plotë të asaj 
që bëri Krishti në Gjetsemani. 

Ne e dimë se Ai nxori pika 
të mëdha gjaku nga çdo por 
kur zbrazi llumin e asaj kupe 
të hidhur që Ati i Tij ia kishte 
dhënë Atij. 

Ne e dimë që Ai vuajti, si në 
trup dhe në shpirt, më shumë 
sesa është e mundur të vuajë 
njeriu, përveçse në vdekje. 

Ne e dimë që në një farë 
mënyre, të pakuptueshme për 
ne, vuajtja e Tij plotësoi kërkesat 
e drejtësisë, shpagoi shpirtrat 

Për aq me përafërsi sa mund 
të gjykojmë ne, kjo agoni e 
pafundme – kjo vuajtje e pa-
shoq – vazhdoi për rreth tre a 
katër orë. 

Arrestimi, Gjyqi  
dhe Fshikullimi i Tij

Pas kësaj – trupi i Tij pastaj 
përdridhej dhe po i ikte forca – 
Ai u përball me Judën dhe djaj 
të tjerë të mishëruar, disa nga 
vetë sinedri; dhe e larguan me 
një litar të lidhur rreth qafës, si 
një kriminel të zakonshëm, që të 
gjykohej nga kryekriminelët, që 
si judenj qëndronin në fronin e 
Aaronit dhe si romakë përdornin 
pushtetin e Cezarit. 

Ata e çuan atë tek Ana, te 
Kajafa, te Pilati, te Herodi dhe 
përsëri tek Pilati. Atë e akuzuan, 
e mallkuan dhe e goditën. Pësh-
tyma e tyre e ndyrë rrëshkiti në 
fytyrën e Tij, ndërsa goditje të 
liga e dobësuan më tej trupin e 
Tij plot dhembje. 

Me kallama zemërimi ata e 
goditën vazhdimisht në shpinën 
e Tij. Gjaku i shkau në fytyrë kur 
një kurorë me gjëmba i shpoi 
ballin e Tij fërgëllues. 

Por mbi të gjitha, Atë e fshi-
kulluan, e fshikulluan me 40 
kamxhikë pa një, e fshikulluan 
me një kamxhik me shumë rripa 
në fijet prej lëkure të të cilit ishin 
qepur kocka të mprehta dhe 
metale prerës. 

Shumë vdiqën vetëm nga 
fshikullimi, por Ai u ngrit nga 
vuajtjet e fshikullimit, që të 

e penduar nga dhembjet dhe 
dënimet e mëkatit dhe e bëri 
të disponueshme mëshirën për 
ata që besojnë në emrin e Tij të 
shenjtë. 

Ne e dimë se Ai u shtri i ka-
pitur përtokë kur dhembjet dhe 
agonia e një barre të pafund e 
bëri Atë të dridhej dhe të dëshi-
ronte që të mos e pinte kupën e 
hidhur. 

Ne e dimë se një engjëll 
erdhi nga oborret e lavdisë për 
ta forcuar Atë në provën e Tij 
të rëndë dhe ne supozojmë se 
qe Mikaeli i fuqishëm, që ra 
përpara që njeriu i vdekshëm të 
mund të jetë. 

Asnjë mendje 
e vdekshme 
nuk mund ta 
konceptojë 
rëndësinë 
e plotë të 
asaj që bëri 
Krishti në 
Gjetsemani.  
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mund të vdiste me një vdekje poshtëruese mbi kryqin 
mizor të Kalvarit. 

Pastaj Ai mbarti vetë kryqin e Tij, derisa u rrëzua nga 
pesha e dhembja dhe agonia në rritje e gjithë kësaj. 

Në Kryq
Së fundi, në një kodër të quajtur Kalvar – përsëri, ishte 

jashtë mureve të Jeruzalemit – ndërsa dishepujt e pafuqi-
shëm e vështruan dhe e ndien agoninë e pranëvdekjes në 
vetë trupat e tyre, ushtarët romakë e vunë Atë mbi kryq. 

Me çekiçë të mëdhenj ata kaluan gozhdë prej hekuri 
nëpër këmbët dhe duart, dhe kyçet e Tij. Vërtet Ai u tej-
shpua për shkak të shkeljeve tona dhe u shtyp për pau-
dhësitë tona. 

Atëherë u ngrit kryqi që të gjithë të mund të shihnin dhe 
të çuditeshin, dhe të mallkonin, dhe të talleshin. Këtë bënë 
ata, me vrer të ligë, për tre orë nga ora 9:00 deri në mesditë. 

Pastaj qiejt u nxinë. Errësira e mbuloi tokën për hapë-
sirën e tre orëve, siç bëri mes nefitëve. Pati një stuhi të 
fuqishme, sikur vetë Perëndia i natyrës të ishte në agoni. 

Dhe vërtet Ai qe, sepse ndërsa Ai ishte i varur në kryq 
për tre orë të tjera, nga mesdita deri në 3:00 pas dite, u 
përsëritën gjithë agonia e pafundme dhe dhembjet e pa-
mëshirshme të Gjetsemanit. 

Dhe, së fundi, kur agonia shlyese e kishte marrë taksën 
e saj – kur fitorja u fitua, kur Biri i Perëndisë e kishte për-
mbushur vullnetin e Atit të Tij në të gjitha gjërat – atëherë 
Ai tha: “U krye!” (Gjoni 19:30) dhe me dashje dha frymën. 

Në Botën e Shpirtrave
Kur paqja dhe ngushëllimi i një vdekje të mëshirshme e 

liruan Atë nga dhembjet dhe hidhërimet e vdekshmërisë, 
Ai hyri në parajsën e Perëndisë. 

Kur e bëri shpirtin e Tij një ofertë për mëkatin, Ai u 
përgatit të shihte farën e Tij, sipas fjalës mesianike. 

Këta, që përbëheshin nga të gjithë profetët e shenjtë 
dhe shenjtorët besnikë nga kohë të kaluara; këta, që për-
fshinin të gjithë ata që kishin marrë mbi vete emrin e Tij 
dhe që, duke qenë të lindur shpirtërisht nga Ai, ishin bërë 
bijtë e Tij dhe bijat e Tij, madje ashtu siç është me ne; të 
gjithë këta ishin mbledhur në botën shpirtërore, atje, që të 
shihnin fytyrën e Tij dhe që të dëgjonin zërin e Tij. 

Pas rreth 38 ose 40 orësh – tre ditë siç e masnin kohën 
judenjtë – Zoti ynë i bekuar erdhi në varrin e Arimateas, 
ku ishte vendosur nga Nikodemi dhe Jozefi nga Arimatea 
trupi i tij pjesërisht i balsamosur. 

Ringjallja e Tij
Pastaj, në një mënyrë të pakuptueshme prej nesh, Ai 

mori atë trup që nuk kishte parë ende prishje dhe u ngrit 
në atë pavdekshmëri të lavdishme që e bëri Atë ashtu si 
Atin e Tij të ringjallur. 

Ai pastaj mori gjithë fuqinë në qiell dhe mbi tokë, mori 
ekzaltim të përjetshëm, iu shfaq Maria Magdalenës dhe 
shumë të tjerëve dhe u ngjit në qiell, që të ulej atje në 
anën e djathtë të Perëndisë, Atit të Plotfuqishëm, dhe që të 
mbretëronte përgjithmonë në lavdi të përjetshme. 

Ngritja e Tij nga vdekja në ditën e tretë, kurorëzoi Shly-
erjen. Përsëri, në një mënyrë të pakuptueshme prej nesh, 
pasojat e Ringjalljes së Tij kaluan mbi të gjithë njerëzit që 
të gjithë do të ngrihen nga varri. 

Ashtu si Adami solli vdekje, kështu Krishti solli jetë; 
ashtu si Adami është ati i vdekshmërisë, kështu Krishti 
është ati i pavdekësisë. 

Dhe pa që të dyja, vdekshmërinë dhe pavdekësinë, 
njeriu nuk mund të punojë për shpëtimin e tij dhe të 
ngjitet në ato lartësi përtej qiejve, ku perënditë dhe engjëjt 
banojnë përgjithmonë në lavdi të përjetshme. 

Një Dituri e Shlyerjes
Tani, Shlyerja e Krishtit është doktrina më qendrorja dhe 

themelorja e ungjillit dhe është më pak e kuptuara nga të 
gjithë të vërtetat tona të zbuluara. 

Shumë nga ne kanë një dituri sipërfaqësore dhe mbë-
shteten tek Zoti dhe mirësia e Tij që të na kalojë përmes 
sprovave dhe rreziqeve të jetës. 

Por nëse ne duhet të kemi besim si Enoku dhe Elija, 
ne duhet të besojmë atë që ata besuan, të dimë atë që ata 
dinin dhe të jetojmë ashtu si ata jetuan. 

Më lejoni t’ju ftoj të bashkoheni me mua për të fituar një 
dituri të shëndoshë e të sigurt për Shlyerjen. 

Ne duhet t’i hedhim mënjanë filozofitë e njerëzve dhe 
urtësinë e të urtëve dhe t’ia vëmë veshin atij Shpirti që na 
është dhënë që të na udhëheqë në të gjithë të vërtetën. 
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Ne duhet të kërkojmë në 
shkrimet e shenjta, t’i pranojmë 
ato si mendja dhe vullneti, dhe 
zëri i Zotit, dhe vetë fuqia e 
Perëndisë për shpëtim. 

Kur ne lexojmë, meditojmë 
dhe lutemi, do të na vijë në 
mendjen tonë një pamje e të tre 
kopshteve të Perëndisë – Kop-
shti i Edenit, Kopshti i Gjetse-
manit dhe Kopshti i Varrit të 
Zbrazët, ku Jezusi iu shfaq Maria 
Magdalenës. 

Krijimi, Rënia dhe Shlyerja
Në Eden ne do të shohim të 

gjitha gjërat e krijuara në një 
gjendje të parajsës – pa vdekje, 
pa lindje, pa përvoja provuese. 

Ne do të arrijmë të dimë se 
një krijim i tillë, tani i panjohur 
për njeriun, ishte mënyra e 
vetme për të siguruar Rënien. 

Ne do të shohim pastaj Ada-
min dhe Evën, burrin e parë dhe 
gruan e parë, që të zbresin nga 

Nëse nuk do të kishte Rënie 
të Adamit, me anë të së cilës 
erdhi vdekja, nuk do të mund 
të kishte Shlyerje të Krishtit, me 
anë të së cilës vjen jeta. 

Gjaku i Tij Shlyes
Dhe tani, në lidhje me këtë 

Shlyerje të përsosur, të shkruar 
nga derdhja e gjakut të Perëndisë 
– unë dëshmoj se ndodhi në 
Gjetsemani dhe në Golgota, dhe 
në lidhje me Jezu Krishtin, unë 
dëshmoj se Ai është Biri i Perë-
ndisë së gjallë dhe u kryqëzua 
për mëkatet e botës. Ai është Zoti 
ynë, Perëndia ynë dhe Mbreti 
ynë. Këtë unë e di vetë, pavarë-
sisht nga cilido person tjetër. 

Unë jam një nga dëshmitarët 
e Tij dhe në një ditë të ardh-
shme, unë do të ndiej shenjat e 
gozhdëve në duart e Tij e në kë-
mbët e Tij dhe do t’i lag këmbët 
e Tij me lotët e mi. 

Por nuk do ta di më mirë atë-
herë nga sa e di tani, se Ai është 
Biri i Perëndisë së Plotfuqishëm, 
se Ai është Shpëtimtari dhe Shël-
buesi ynë dhe se shpëtimi vjen 
në dhe nëpërmjet gjakut të Tij 
shlyes dhe në asnjë mënyrë tjetër. 

Dhëntë Perëndia që ne të 
gjithë të mund të ecim në dritë, 
ashtu si Perëndia Ati ynë është 
në dritë, kështu që, sipas premti-
meve, gjaku i Jezu Krishtit, Birit 
të Tij, do të na pastrojë nga çdo 
mëkat. ◼

Janë shtuar nëntituj; janë standardizuar 
përdorimi i germës së madhe, përdorimi i 
shenjave të pikësimit dhe drejtshkrimi. 

gjendja e tyre e pavdekshmërisë 
dhe lavdia e parajsës, për t’u bërë 
mishi i parë i vdekshëm në tokë. 

Vdekshmëria, që përfshin 
lindjen dhe vdekjen, do të hyjë 
në botë. Dhe për shkak të shke-
ljes, një gjendje provuese me 
sprova dhe testim do të fillojë. 

Pastaj në Gjetsemani, ne do 
të shohim Birin e Perëndisë të 
shpengojë njeriun nga vdekja 
e përkohshme dhe shpirtërore 
që erdhën tek ne për shkak të 
Rënies. 

Dhe së fundi, përpara një 
varri të zbrazët, ne do të arrijmë 
të dimë se Krishti, Zoti ynë, ka 
shpërthyer lidhjet e vdekjes dhe 
qëndron përgjithmonë triumfues 
mbi varrin. 

Kështu, Krijimi është ati 
i Rënies; dhe me anë të Rë-
nies erdhën vdekshmëria dhe 
vdekja; dhe me anë të Krishtit 
erdhi pavdekësia dhe jeta e 
përjetshme. 

Pasojat e Ri-
ngjalljes së Tij 
kaluan mbi të 
gjithë njerëzit 
në mënyrë që 
të gjithë do të 
ngrihen nga 
varri. 
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Lutjet e sakra-
mentit pohojnë 
se një nga qëlli-

met kryesore të sakra-
mentit, siç është krijuar 
nga Zoti Jezu Krisht, 
është që ne të mundemi 
“gjithmonë ta [kujtojmë] 
atë” (DeB 20:77, 79). Kujtimi i Shpëtimtarit 
qartazi përfshin kujtimin e Shlyerjes së Tij, 
që përfaqësohet simbolikisht nga buka dhe 
uji si emblema të vuajtjes dhe vdekjes së Tij. 
Ne nuk duhet ta harrojmë kurrë atë që Ai 
bëri për ne, sepse pa Shlyerjen dhe Ringjall-
jen e Tij, jeta nuk do të kishte kuptim. Me 

GJITHMONË KUJTOJENI  

Nga Plaku  
D. Tod Kristoferson,

I Kuorumit të  
Dymbëdhjetë Apostujve

Shlyerjen dhe Ringjalljen 
e Tij, gjithsesi, jeta jonë ka 
mundësira të përjetshme 
dhe hyjnore.

Unë dëshiroj të shtjelloj 
tri aspekte të asaj se çfarë 
do të thotë që “gjithmonë 
ta kujtojnë atë”: së pari, 

kërkimi për të njohur dhe ndjekur vullnetin e 
Tij; së dyti, njohja dhe pranimi i detyrimit tonë 
për përgjegjësi para Krishtit për çdo mendim, 
fjalë dhe veprim; dhe së treti, të jetuarit me 
besim dhe pa frikë se ne mund të vështrojmë 
gjithmonë te Shpëtimtari për ndihmën që na 
nevojitet.

Kur e kujtojmë gjithmonë Shpëtimtarin, ne mund  
“të bëjmë gëzueshëm të gjitha gjërat që varen nga 
ne”, të bindur se fuqia dhe dashuria e Tij për ne,  

do të na shoqërojnë deri në fund.
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1. Kërkoni të njihni dhe të ndiqni  
vullnetin e Krishtit njësoj siç Ai kërkoi 
vullnetin e Atit.

Bekimi sakramental i bukës na angazhon 
ne të jemi me vullnet të marrim përsipër em-
rin e Birit “dhe gjithmonë ta [kujtojmë] atë e 
të [zbatojmë] urdhërimet që ai [na] ka dhënë 
[neve]” (DeB 20:77). Do të ishte gjithashtu e 
përshtatshme që të lexoni këtë besëlidhje si 
“gjithmonë ta [kujtojmë] Atë për të, [zbatuar] 
urdhërimet e Tij”. Kjo është mënyra se si Ai e 
kujtoi gjithmonë Atin. Siç Ai tha: “Unë s’mund 
të bëj asgjë nga vetja ime; gjykoj atë që dëgjoj 
dhe gjyqi im është i drejtë, sepse nuk kërkoj 

Ju dhe unë mund 
ta vendosim Kri-
shtin në qendër 
të jetës sonë dhe 
të bëhemi një me 
Të ndërsa Ai është 
një me Atin. Ne 
mund të fillojmë 
duke hequr 
gjithçka nga jeta 
jonë dhe pastaj t’i 
vendosim për-
sëri bashkë sipas 
përparësisë me 
Shpëtimtarin në 
qendër.

vullnetin tim, por vullnetin e Atit që më ka 
dërguar” (Gjoni 5:30).

Jezusi arriti unitet të përsosur me Atin duke 
e nënshtruar Veten, edhe trupin edhe shpi-
rtin, ndaj vullnetit të Atit. Duke iu referuar Atit 
të Tij, Jezusi tha: “Bëj vazhdimisht gjërat që i 
pëlqejnë” (Gjoni 8:29). Për shkak se ishte vu-
llneti i Atit, Jezusi iu nënshtrua edhe vdekjes: 
“Vullneti i Birit duke u shkrirë në vullnetin e 
Atit” (Mosia 15:7). Fokusimi i Tij tek Ati është 
një nga arsyet kryesore pse shërbesa e Jezusit 
pati një qartësi dhe forcë të atillë.

Në të njëjtën mënyrë, ju dhe unë mund 
ta vendosim Krishtin në qendër të jetës sonë KR
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qëllimit tim dhe qëllimit të Atit tim në qiell; 
diçka që i bën qëllimin tim dhe qëllimin e Atit 
tim në qiell jo plotësisht të njëjtë.

“Unë e di se ne duhet të ndiejmë dhe të 
kuptojmë, sa më shumë të jetë e mundur, aq 
sa natyra e rënë do të na lejojë ne, aq sa ne të 
mund të fitojmë besim dhe të kuptojmë veten, 
që interesi i atij Perëndie të cilit ne i shërbejmë 
është interesi ynë dhe që ne nuk kemi tjetër, 
as në kohë as në përjetësi.” 1

Edhe pse mund të mos jetë e lehtë, ne 
mundemi që vazhdimisht të shkojmë përpara 
me besim në Zot. Unë mund të vërtetoj se me 
kohë dëshira dhe aftësia jonë për të kujtuar 
dhe ndjekur gjithmonë Shpëtimtarin do të 
rritet. Ne duhet të punojmë me durim për këtë 
qëllim dhe të lutemi gjithmonë për mprehtë-
sinë dhe ndihmën hyjnore që na nevojitet. 
Nefi na këshilloi: “Unë po ju them se ju duhet 
të luteni gjithmonë dhe mos u jepni; se ju nuk 
duhet të kryeni asnjë gjë ndaj Zotit pa iu lutur 
më parë Atit në emër të Krishtit, që ai të shenj-
tërojë kryerjen tënde ndaj teje, që kryerja jote 
mund të jetë për mirëqenien e shpirtit tënd” 
(2 Nefi 32:9).

Unë dëshmova një shembull të thjeshtë 
për këtë lloj lutjeje kur Plaku Dallin H. Ouks 
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve dhe 
unë, ishim caktuar të drejtonim një intervistë 
me videokonferencë të një çifti në një vend 
tjetër. Pak përpara se të shkonim në studio, 
unë pashë edhe një herë informacionin që 
patëm mbledhur rreth çiftit dhe unë ndjeva 
se isha i përgatitur për intervistën. Pak minuta 
përpara kohës së caktuar, unë pashë Plakun 
Ouks të ulur vetëm me kokë të përkulur. Në 
një çast ai e ngriti kokën dhe tha: “Unë sapo 
po mbaroja lutjen time duke u përgatitur për 
këtë intervistë. Ne do të kemi nevojë për dhu-
ratën e mprehtësisë.” Ai nuk e pati shpërfillur 
përgatitjen më të rëndësishme, një lutje për të 
shenjtëruar punën tonë për të mirën tonë dhe 
lavdinë e Zotit.

dhe të bëhemi një me Të siç është Ai një 
me Atin (shih Gjoni 17:20–23). Ne mund të 
fillojmë duke hequr gjithçka nga jeta jonë 
dhe pastaj ta rindërtojmë jetën tonë me gjërat 
më të rëndësishme në fillim me Shpëtimta-
rin në qendër. Ne duhet së pari të vendosim 
në vend gjërat që e bëjnë të mundur që ne 
gjithmonë ta kujtojmë Atë – lutje dhe studim 
të shpeshtë të shkrimeve të shenjta, studim të 
kujdesshëm të mësimeve apostolike, përgatitje 
të përjavshme për të marrë pjesë denjësisht 
në sakrament, në adhurimin e së dielës dhe 
në shënimin dhe kujtimin e asaj çka Shpirti 
dhe përvoja na mësojnë neve rreth të qenit 
dishepull.

Gjëra të tjera mund t’ju vijnë ndër mend që 
ju përshtaten veçanërisht juve në këtë kohë të 
jetës suaj. Kur sigurojmë kohën dhe mjetet e 
duhura për këto gjëra në përqendrimin e jetës 
sonë në Krisht, ne mund të fillojmë të shtojmë 
përgjegjësi të tjera dhe gjëra me vlerë, të tilla 
si arsimi dhe përgjegjësitë familjare. Në këtë 
mënyrë thelbësorja nuk do të shtyhet jashtë 
jetës sonë nga e mira e zakonshme dhe gjërat 
me më pak vlerë do të marrin një përparësi 
më të vogël ose do të hiqen tërësisht.

Unë e pranoj që përputhja e vullnetit tonë 
me atë të Jezu Krishtit, siç Ai përputhi vullne-
tin e Tij me atë të Atit, është diçka që nuk arri-
het lehtë. Presidenti Brigam Jang (1801–1877) 
foli me mirëkuptim për sfidën tonë kur tha:

“Pas gjithçkaje që është thënë dhe bërë, 
pasi ai e ka udhëhequr këtë popull kaq gjatë, 
a nuk e dalloni se ka një mungesë të besimit 
në Perëndinë tonë? A mund ta dalloni atë në 
veten tuaj? Ju mund të pyesni, ‘[Vëlla] Brigam, 
a e dalloni ju atë në veten tuaj?’ Po, unë mund 
të shoh se unë ende kam mungesë besimi, 
në njëfarë shkalle, tek ai të cilit i besoj. – Pse? 
Sepse unë nuk kam fuqinë, si rrjedhim i asaj 
që rënia ka sjellë mbi mua. . . .

. . . Diçka ngrihet brenda meje, ndonjë-
herë[,] që dukshëm heq një vijë ndarëse midis 
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2. Përgatituni të mbani përgjegjësi para 
Krishtit për çdo mendim, fjalë dhe veprim.

Shkrimet e shenjta e bëjnë të qartë se do 
të ketë një ditë të madhe të gjykimit kur Zoti 
do të qëndrojë për të gjykuar kombet (shih 
3 Nefi 27:16) dhe kur çdo gju do të përku-
let dhe çdo gjuhë do të pranojë se Ai është 
Krishti (shih Romakëve 14:11; Mosia 27:31; 
DeB 76:110). Natyra vetjake dhe shtrirja e atij 
gjykimi janë përshkruar nga Alma në Librin e 
Mormonit:

“Pasi fjalët tona do të na dënojnë, po, të 
gjitha veprat tona do të na dënojnë; ne nuk do 
të gjendemi pa njollë; dhe mendimet tona do 
të na dënojnë gjithashtu; dhe në këtë gjendje 
të tmerrshme ne nuk do të guxojmë të shi-
kojmë drejt Perëndisë tonë; dhe ne do të ishim 
shumë të gëzuar po të mund të urdhëronim 
shkëmbinjtë dhe malet të binin mbi ne që të 
na fshihnin nga prania e tij.

Çfarëdo gjëje 
“me të cilën fshi-
hemi” në jetë ose 
arrijmë ta fshe-
him nga njerëzit 
e tjerë, ne përsëri 
duhet të përba-
llemi kur dita e 
pashmangshme 
vjen që na ngre 
përpara Jezu 
Krishtit, Perë-
ndisë së drejtësisë 
së pastër dhe të 
përsosur.

Por, kjo nuk mund të jetë; ne duhet të vijmë 
dhe të qëndrojmë para tij, në lavdinë e tij dhe 
në pushtetin e tij dhe në fuqinë, madhështinë 
dhe sundimin e tij dhe të pranojmë me turpin 
tonë të përjetshëm se të gjitha gjykimet e tij 
janë të drejta; se ai është i drejtë në të gjitha 
veprat e tij dhe se ai është i mëshirshëm me 
fëmijët e njerëzve dhe se ai ka gjithë fuqinë 
të shpëtojë çdo njeri që beson në emrin e tij 
dhe sjell fryt që i përshtatet pendimit” (Alma 
12:14–15).

Kur Shpëtimtari e përkufizoi ungjillin e Tij, 
ky gjykim ishte qendror për të. Ai tha:

“Vini re, unë ju kam dhënë ungjillin tim dhe 
ky është ungjilli që ju kam dhënë—se unë 
erdha në botë për të bërë vullnetin e Atit tim, 
sepse Ati im më dërgoi.

Dhe, Ati im më dërgoi që të mund të ngri-
hesha në kryq; dhe pasi u ngrita në kryq, që 
t’i tërheq të gjithë njerëzit tek unë, që ashtu AR
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si unë u ngrita nga njerëzit, ashtu dhe njerëzit të ngrihen 
nga Ati, që të qëndrojnë para meje për t’u gjykuar për 
veprat e tyre, qofshin ato të mira ose qofshin ato të liga—

Dhe për këtë shkak unë jam ngritur; prandaj, sipas fu-
qisë së Atit, unë do t’i tërheq të gjithë njerëzit tek unë, që 
ata të gjykohen sipas veprave të tyre” (3 Nefi 27:13–15).

Të qenit “ngritur mbi kryq” është, sigurisht, një mënyrë 
simbolike për t’iu referuar Shlyerjes së Jezu Krishtit me të 
cilën Ai plotësoi kërkesat që drejtësia mund të ketë mbi 
secilin prej nesh. Me fjalë të tjera, me anë të vuajtjes dhe 
vdekjes së Tij në Gjetseman dhe në Golgota, Ai pagoi 
gjithçka që drejtësia mund të kërkonte nga ne për mëkatet 
tona. Ai për këtë arsye qëndron në vendin e drejtësisë dhe 
është përfaqësuesi i drejtësisë. Në të njëjtën mënyrë siç 
Perëndia është dashuri, Perëndia është gjithashtu drejtësi. 
Borxhet dhe detyrimet tona tani i detyrohen Jezu Krishtit. 
Ai, për këtë arsye, ka të drejtën të na gjykojë ne.

Ai gjykim, deklaron Ai, bazohet në veprat tona. “Lajmi i 
mirë” i veçantë i ungjillit të Tij është se Ai ofron dhuratën 
e faljes të kushtëzuar me pendimin tonë. Prandaj, nëse 
veprat tona përfshijnë veprat e pendimit, Ai i fal mëkatet 
dhe gabimet tona. Nëse ne hedhim poshtë dhuratën e fal-
jes, duke kundërshtuar të pendohemi, atëherë ndëshkimet 
e drejtësisë që Ai tani përfaqëson, vendosen. Ai tha: “Pasi 
vër re, unë, Perëndia, i kam vuajtur këto gjëra për të gjithë, 
që ata të mos vuajnë nëse do të pendohen; Por nëse nuk 
do të pendohen, ata duhet të vuajnë po aq sa unë” (DeB 
19:16–17).

Prandaj, ta kujtojmë gjithmonë Atë, do të thotë që ne 
gjithmonë të kujtojmë se asgjë nuk i fshihet Atij. Nuk ka 
asnjë pjesë të jetës sonë, qoftë veprim, fjalë, apo madje 
mendim, që mund të fshihet nga dijenia e Atit dhe e Birit. 
Asnjë mashtrim në një provë, asnjë rast vjedhje në dyqan, 
asnjë fantazi apo kënaqje epshore apo privilegj dhe as-
një gënjeshtër nuk shpëton, kalon, fshihet apo harrohet. 
Çfarëdo gjëje “me të cilën fshihemi” në jetë ose arrijmë ta 
fshehim nga njerëzit e tjerë, ne përsëri duhet të përballemi 
kur dita e pashmangshme vjen që na ngre përpara Jezu 
Krishtit, Perëndisë së drejtësisë së pastër dhe të përsosur.

Ky realitet më ka ndihmuar të nxitem në kohëra të 
ndryshme, qoftë në pendesë apo të shmang krejtësisht 
një mëkat. Në një rast në lidhje me një shitje shtëpie, ki-
shte një gabim në dokumentat dhe unë e pashë veten në 

një pozitë ku, ligjërisht, më takonte të merrja më shumë 
para nga blerësi. Agjenti im i pasurisë së patundshme më 
pyeti nëse doja t’i mbaja paratë përderisa ishte e drejta 
ime ta bëja këtë. Unë mendova rreth përballjes me Zo-
tin, përfaqësuesin e drejtësisë, dhe duke u përpjekur të 
shpjegoj se unë pata një të drejtë ligjore të përfitoj nga 
blerësi dhe gabimi i tij. Nuk mund ta imagjinoja veten 
shumë bindës, veçanërisht gjersa ndoshta do të gjende-
sha duke kërkuar njëkohësisht mëshirë për veten. Unë e 
dija se nuk mund të jetoja me veten, nëse do të isha aq i 
pandershëm sa t’i mbaja paratë. Iu përgjigja agjentit se do 
të qëndronim te marrëveshja ashtu si e kuptuam të gjithë 
fillimisht. Për mua ia vlen shumë më tepër se çfarëdo 
shume parash, që ta di se nuk kam asgjë për t’u penduar 
në atë transaksion.

Në rininë time një herë shfaqa një pakujdesi që i shka-
ktoi një plagë të vogël njërit prej vëllezërve të mi. Unë nuk 
tregova për budallallëkun tim atëherë dhe askush nuk 
dinte rreth rolit tim në atë çështje. Vite më vonë, unë po 
lutesha që Perëndia të më zbulonte çdo gjë në jetën time 
që duhej korrigjuar në mënyrë që unë të mund të jem 
më i pranueshëm përpara Tij dhe kjo ngjarje më erdhi në 
mend. Unë e pata harruar, por Shpirti më pëshpëriti se kjo 
ishte një shkelje e pa zgjidhur që unë duhej ta tregoja. Unë 
e thirra vëllanë, u shpjegova, dhe i kërkova të më falte, gjë 
që ai e bëri menjëherë dhe bujarisht. Sikleti dhe keqardhja 
ime do të kishin qenë më të vogla, nëse unë do të kisha 
kërkuar falje kur ndodhi aksidenti.

Ishte interesante dhe kuptimplote për mua që Zoti nuk 
kishte harruar rreth asaj ngjarjeje të së kaluarës së largët 
edhe pse unë e kisha harruar. Mëkatet nuk kujdesen vet 
për veten apo thjesht të fashiten. Mëkatet nuk mund “të 
fshihen nën rrogoz” në kuptimin e përjetshëm të gjërave. 
Ato duhet të trajtohen dhe gjëja e mrekullueshme është se 
në saj të hirit shlyes së Shpëtimtarit, ato mund të trajtohen 
me një mënyrë shumë më të lumtur dhe më pak të dhimb-
shme, sesa duke kënaqur vetë drejtpërdrejt drejtësinë e 
cënuar.

Ne duhet gjithashtu të marrim zemër kur mendojmë për 
një gjykim ku asgjë nuk shpëton, sepse kjo do të thotë gji-
thashtu se asnjë akt bindjeje, asnjë mirësi dhe asnjë vepër 
e mirë sado e vogël nuk harrohet ndonjëherë dhe asnjë 
bekim përkatës mund të mbahet pa dhënë.
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3. Mos u druani të vështroni te  
Shpëtimtari për ndihmë.

Në ditët e para të Rivendosjes, Jezusi i kë-
shilloi dhe i qetësoi Jozef Smithin dhe  
Oliver Kaudrin, që po punonin për të për-
kthyer Librin e Mormonit dhe që shpejt do t’u 
jepej priftëria. Jozefi ishte 23 vjeç atë kohë dhe 
Oliveri ishte 22. Përndjekja dhe pengesa të 
tjera ishin të shpeshta nëse jo të përhershme. 
Në këto kushte, në prill 1829, Zoti u tha këto 
fjalë atyre:

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

Vini re, unë nuk ju dënoj; shkoni në rrugët 
tuaja dhe mos mëkatoni më; kryeni me maturi 
punën që ju kam urdhëruar.

Ne e dimë se sfi-
dat, zhgënjimet 
dhe hidhërimet 
do të vijnë te 
secili prej nesh 
në mënyra të 
ndryshme, por 
ne dimë gjitha-
shtu se në fund, 
në saje të Avoka-
tit tonë hyjnor, 
të gjitha gjërat 
mund të bëhen 
që të veprojnë 
së bashku për të 
mirën tonë.

Shihni tek unë në çdo mendim; mos dy-
shoni, mos kini frikë.

Vini re plagët që tejshpuan ijën time dhe 
gjithashtu shenjat e gozhdëve në duart dhe 
këmbët e mia; jini besnikë, zbatoni urdhërimet 
e mia dhe ju do të trashëgoni mbretërinë e 
qiellit. Amen” (DeB 6:34–37).

Të vështruarit te Shpëtimtari në çdo mendim 
është, sigurisht, një mënyrë tjetër e të thënit 
“gjithnjë ta kujtojmë atë”. Ndërsa veprojmë, nuk 
duhet të kemi dyshim apo frikë. Shpëtimtari i 
kujtoi Jozefin dhe Oliverin, ashtu siç Ai na kuj-
ton ne që nëpërmjet Shlyerjes së Tij, Atij i është 
dhënë e gjithë fuqia në qiell e në tokë (shih Ma-
teu 28:18) dhe ka edhe aftësinë, edhe vullnetin 
të na mbrojë ne dhe t’u shërbejë nevojave tona. 
Ne kemi nevojë vetëm të jemi besnikë dhe ne 
mund të mbështetemi pa dyshim në Të. AI
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Përpara zbulesës qetësuese dhënë Jozefit dhe Oliverit, 
Profeti duroi një përjetim therës, të dhimbshëm, që i mësoi 
atij të shohë te Shpëtimtari dhe të mos trembet nga opinio-
net, presionet dhe kërcënimet e njerëzve.

Në qershor 1828 Jozefi i lejoi Martin Harrisit të merrte 
116 faqet e para në dorëshkrim të Librit të Mormonit nga 
Harmoni e Pensilvanisë, për t’ua treguar anëtarëve të 
familjes në Palmira të Nju-Jorkut. Pasi Martini nuk u kthye 
siç ishte premtuar, një Jozef në ankth udhëtoi me karrocë 
poste te shtëpia e prindërve të tij në Mançester-Taunship 
të Nju-Jorkut. Profeti menjëherë lajmëroi Martinin. Kur 
Martini arriti, ai tha se nuk e kishte dorëshkrimin dhe as 
nuk dinte ku gjendej.

Jozefi thirri: “Oh! Perëndia im, Perëndia im. . . Gjithçka 
ka humbur, ka humbur. Si do t’ia bëj? Unë kam mëkatuar. 
Jam unë që tundova zemërimin e Perëndisë duke i kërkuar 
për atë që nuk pata të drejtë ta kërkoj. . . Për çfarë qortimi 
nuk jam i denjë nga engjëlli i Më të Lartit?”

Ditën tjetër Profeti u kthye në Harmoni. Kur mbërriti 
atje, ai tha: “Unë fillova ta përul veten në lutje të fuqishme 
përpara Zotit . . . që nëse do të qe e mundur të mund të 
merrja mëshirë në duart e tij dhe të falesha për gjithçka 
pata bërë që ishte në kundërshtim me vullnetin e tij” 2.

Pasi e qortoi Jozefin për trembje nga njeriu më shumë 
se nga Perëndia, Zoti i tha atij:

“Vër re, ti je Jozef-i dhe u zgjodhe të bëje veprën e Zotit, 
por për shkak të shkeljes, nëse nuk je i kujdesshëm, ti do 
të biesh.

Por kujto, Perëndia është i mëshirshëm; si rrjedhim, 
pendohu për atë që ke bërë, e cila është në kundërshtim 
me urdhërimin që unë të dhashë dhe ende je i zgjedhur e 
përsëri je i thirrur për veprën” (DeB 3:9–10).

“Për një kohë, Zoti ia mori Urimin e Thumimin dhe 
fletët nga Jozefi. Por këto gjëra shpejt iu dhanë përsëri atij. 
‘Engjëlli u gëzua kur ai m’i dha përsëri Urimin e Thumi-
min’, kujtonte Profeti, ‘dhe tha se Perëndia ishte i kënaqur 
me besnikërinë dhe përulësinë time dhe më donte mua 
për pendimin dhe zellin në lutje, ku unë e pata kryer 
detyrën time aq mirë sa të . . . isha i aftë të hyj në punën e 
përkthimit përsëri.’ Kur Jozefi përparoi në punën e madhe 
që kishte përpara, ai ishte tashmë i fuqizuar nga ndjesitë e 
ëmbla të marrjes së faljes nga Zoti dhe nga një vendosmëri 
e ripërtëritur për të bërë vullnetin e Tij.” 3

Vendosmëria e Profetit që të mbështetej në Perëndi dhe 
të mos trembej nga ajo që mund të bënin njerëzit u ngu-
lit pas kësaj përvoje. Jeta e tij paskëtaj ishte një shembull 
ndriçues i asaj çka do të thotë të kujtosh Krishtin duke u 
mbështetur në fuqinë dhe mëshirën e Tij. Jozefi e shprehu 
këtë arsyetim gjatë burgosjes së tij tepër të vështirë dhe 
sfiduese në Liberti të Misurit, me këto fjalë:

“Ju e dini, vëllezër, që një anije shumë e madhe ka 
shumë përfitim nga një timon shumë i vogël në kohën e 
një stuhie, duke u mbajtur në mënyrë të sigurtë ndaj erës 
dhe valëve.

Si rrjedhim, vëllezër shumë të dashur, le të bëjmë me 
gëzim të gjitha gjërat që janë në fuqinë tonë; dhe atëherë 
qëndrofshim të patundur, me sigurinë më të madhe, për të 
parë shpëtimin e Perëndisë dhe që krahu i tij të zbulohet” 
(DeB 123:16–17).

Me pak fjalë “gjithmonë ta kujtojmë atë” do të thotë që 
ne nuk e jetojmë jetën në frikë. Ne e dimë se sfidat, zhgë-
njimet dhe hidhërimet do të vijnë te secili prej nesh në 
mënyra të ndryshme, por ne dimë gjithashtu se në fund, 
në sajë të Avokatit tonë hyjnor, të gjitha gjërat mund të bë-
hen që të veprojnë së bashku për të mirën tonë (shih DeB 
90:24; 98:3). Është besimi i shprehur aq thjeshtë nga Presi-
denti Gordon B. Hinkli (1910–2008) kur ai do të thoshte: 
“Gjërat do të zgjidhen” 4. Kur ne gjithmonë e kujtojmë 
Shpëtimtarin, ne mund “të bëjmë gëzueshëm të gjitha gjë-
rat që varen nga ne”, të bindur se fuqia dhe dashuria e Tij 
për ne do të na shoqërojnë deri në fund.

E kujtofshim gjthmonë Atë – “që të mund të [kemi] 
gjithmonë Shpirtin e tij me [ne]” (DeB 20:77). Unë jap dë-
shminë time për fuqinë e Shlyerjes së Jezu Krishtit. Unë jap 
dëshmi për realitetin e Zotit që jeton, i ringjallur. Unë jap 
dëshmi për dashurinë e pafund dhe vetjake të Atit dhe të 
Birit për secilin prej nesh dhe unë lutem që ne të jetojmë 
me kujtesën e përhershme për atë dashuri në të gjitha 
shprehjet e saj. ◼
Nga një bisedë mbajtur në Universitetin Brigam Jang – Ajdaho më  
27 janar 2009. Për ta dëgjuar bisedën në anglisht, vizitoni web .byui .edu/ 
devotionalsandspeeches/ default .aspx.
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Nga Xhanis Lin Xhonson

Në qershor 1834 një nënë 
e re që ishte përballur me 
përjashtim nga trashëgimia 

nga babai i saj, shkroi një letër të 
guximshme dhe prekëse duke tre-
guar bindjen e saj për Rivendosjen. 
Megjithëse ajo duhej ta kish ditur se 
perspektiva e ndryshimit të mendjes 
së saj ishte e errët, Rebeka Suain 
Uilliams, gjithsesi, qëndroi e fortë 
megjithë pasojat e pashmangshme. 
Ajo i tha të atit të saj, Isaakut, se Libri 
i Mormonit dhe Kisha ishin të vër-
teta, ashtu siç Profeti Jozef Smith e 
përshkruante, dhe se ajo pati dëgjuar 
të Tre Dëshmitarët “të deklaronin në 
një mbledhje publike se ata panë një 
Engjëll të Shenjtë të zbriste nga qielli 
dhe [të sillte] fletët, dhe t’i [linte] ato 
përpara syve të tyre” 1.

Dëshmia e Rebekës është prekëse, 
jo thjesht për fuqinë që demonstron 
por gjithashtu, për shkak të dëshmisë 
së patundur dhe të vullnetit të saj 
të paepur. Pavarësisht kundërshti-
mit të babait të saj dhe të faktit se 

[Rebeka Suain Uilliams]:  

bashkëshorti i saj, Frederik G. Uilliams, 
u bë i pakënaqur nga Kisha për një 
kohë, Rebeka kurrë nuk lejoi që 
besimi i saj të lëkundej. E palodhur 
dhe këmbëngulëse, Rebeka qëndron 
si një shembull për ne sot se si mund 
të qëndrojmë fort përballë sfidave më 
të mëdha të jetës, edhe kur ata që 
janë më pranë nesh mund ta kundër-
shtojnë besimin tonë dhe të mos na 
pranojnë.

Kthimi në Kishë
E lindur në Pensilvani, SHBA, në 

1798, Rebeka Suain ishte më e vo-
gla nga 10 fëmijë.2 Kur ishte rreth 
nëntë vjeç, familja e saj u transferua 
në Niagara, pranë kufirit Shtetet e 
Bashkuara–Kanada. Ata ishin shumë 
pranë Fort Niagaras, sa që mund të 
dëgjonin zjarrin e artilerisë kur kësht-
jella u sulmua gjatë luftës së 1812-ës. 
Edhe si vajzë e re Rebeka tregoi guxi-
min e saj. Një herë, ndërsa udhëtonte 
e vetme nëpër pyje, ajo u gjend rrugës 
ballë për ballë me një ari. Duke patur 

Megjithë armiqësinë e familjes së saj ndaj Kishës, kjo e kthyer 
e hershme qëndroi besnike dhe e devotshme ndaj punës.

një çadër dielli në dorë, ajo ia hapi e 
ia mbylli atë disa herë përpara fytyrës 
së ariut dhe ai u largua me vrap.3

Kur ishte 17 vjeçe, Rebeka kaloi 
liqenin Ontario për të vizituar motrën 
e saj në Detroit. Në udhëtim ajo takoi 
pilotin e gjatë, syzi të anijes, Frederik 
Granxher Uilliams. Vizitat e tyre të 
shpeshta shpejt e kthyen dhembshu-
rinë në dashuri dhe të dy u martuan 
nga fundi i 1815. Uilliamsët lëvi-
zën përreth Uestern Rizërv të 
Ohajos në SHBA, përpara se 
të vendoseshin përfundi-
misht në Kirtland aty nga 
1828-a. Bashkëshorti i saj 
filloi të merrej me mjekësi 
dhe u bë mjaft i njohur për af-
tësitë e tij, ndërsa Rebeka mësoi 
ta ndihmojë me procedurat. Së 
bashku ata patën katër fëmijë.

Në vjeshtën e 1830-ës, misio-
narët e parë mormonë arritën në 
Kirtland. Rebeka i dëgjonte me 
interes dhe merrte pjesë në të gjitha 
takimet e misionarëve; ajo madje solli 
edhe fëmijët e saj. Frederiku mori 
pjesë aq sa puna me mjekësinë do 
ta lejonte. Ata të dy do të studionin, 
diskutonin dhe mësonin së bashku, 
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por Frederiku ishte më pak i sigurt në 
angazhimin e tij. Ndërkohë Rebeka u 
bind për vërtetësinë e ungjillit.

Një biograf i familjes më vonë e 
përshkroi Rebekën të ngjashme me 
Evën në Kopshtin e Edenit: ajo ishte 
“e para që pa nevojën” për të hyrë në 
anëtarësi të plotë në besëlidhjen e un-
gjillit.4 Ajo u pagëzua në tetor 1830.

Frederiku ende ngurronte. Ndonjë-
herë ai donte ta linte Kishën, por në 
fund nuk mundej, sepse ai ndiente të-
rheqjen tek ai libër i shenjtë i ri, shkri-
mesh: Libri i Mormonit. Kur Shpirti 
punoi brenda tij, ai dalloi vërtetësinë 
e ungjillit dhe ndoqi shembullin e 
Rebekës duke u pagëzuar.

Shërbim i Përkushtuar
Kur Kisha shpejt u bë qendrore 

për jetën e Frederikut dhe të Rebe-
kës, ndikimi në familjen e tyre ishte i 
menjëhershëm. Frederiku u shugurua 
plak menjëherë pas pagëzimit dhe 
konfirmimit të tij. Ditën tjetër, ai me 
entusiazëm pranoi një detyrë për t’u 
nisur brenda pak javësh për të shër-
byer një mision me Oliver Kaudërin. 
Ata parashikonin se misioni do të 
zgjaste tri javë; në të vërtetë ai u bë 
një udhëtim 10-mujor në Misuri. Mu-
ngesa e tij e gjatë nga shtëpia ishte e 
para nga shumë periudha të tilla për 
Rebekën. Për shkak të përpjekjeve 
misionare të Frederikut dhe të thirrjes 
së tij në Presidencën e Parë, ai ishte 
shpesh larg. Rebeka, si shumë gra 
mormone të hershme, kaloi muaj të 
gjatë duke u kujdesur për shtëpinë e 
tyre dhe duke rritur fëmijët e tyre pa 
ndihmën e bashkëshortit të saj.

Me gjithë punën, Rebeka vazhdonte 
të ishte besnike dhe të shërbente me 
vullnet. Profeti Jozef Smith dhe familja 
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e tij u strehuan në shtëpinë e Uilliam-
sëve për një kohë, kur Smithët shkuan 
për herë të parë në Kirtland. Rebeka 
u tregua besnike ndaj Profetit dhe 
familjes së tij kur ajo u kujdes për ta 
gjatë kohërave të vështira. Një herë një 
turmë erdhi dhe rrethoi shtëpinë duke 
kërkuar Jozefin. Rebeka e maskoi Jo-
zefin me kapelën dhe pelerinën e saj. 
Jozefi mundi të largohej nga shtëpia 
dhe të kalonte përmes turmës i sigurt.

Në mars të 1832-shit, Rebeka për-
sëri i dha një ndihmë të paçmueshme 
Profetit kur një turmë shpërtheu në 
fermën Xhon Xhonson në Hiram të 
Ohajos dhe sulmoi brutalisht Jozef 
Smithin dhe Sidni Rigdonin. Pasi 
e rrahën Sidnin deri në humbje të 
ndjenjave dhe duke tentuar të hidhnin 
helm në grykën e Jozefit, turma e leu 
me zift dhe i vuri pendë Profetit. Kur 
Ema Smith e pa bashkëshortin e saj 
mendoi se zifti ishte gjak dhe humbi 
ndjenjat.5 Rebeka dhe Frederiku e 
kaluan atë natë duke pastruar ziftin 
nga trupi i plagosur që rridhte gjak i 
Jozefit dhe duke u kujdesur për fëmi-
jët e Smithëve. Ndihma e tyre ishte e 
dobishme, aq sa Jozefi mori forcë për 
të predikuar mëngjesin tjetër.

Ndarja e Ungjillit me Bindje
Një nga shpresat më të qëndrue-

shme të Rebekës ishte që familja e saj, 
babai i saj veçanërisht, do të prano-
nin ungjillin e rivendosur dhe do të 
merrnin bekimet e gëzueshme të 
besimit. Ajo, si Lehi, pati shijuar nga 
dashuria e Perëndisë dhe donte ta 
ndante atë me ata që ishin më afër saj 
(shih 1 Nefi 8:12). Me këtë në mendje, 
Rebeka me padurim i shkroi familjes 
së saj rreth kthimit dhe dëshmisë së 
saj dhe gëzimin e madh që ajo ndie-
nte si anëtare e Kishës.

Gjithsesi, kthimi i Rebekës e tërboi 
babanë e saj. Në përgjigjen e tij të 
shkurtër ai kërkonte që ajo ta linte 
Kishën. Por Rebeka nuk do të lëku-
ndej. Ajo u përgjigj, siç e përshkruan 
një historian i familjes, se “ajo ishte 
më e vendosur se kurrë në bindjen 
e saj për të vërtetën e doktrinave 
mormone” dhe përfshinte dëshminë 
e saj të fuqishme.6 Për pikëllimin e saj 
kjo letër nuk dha rezultatet që ajo pati 
shpresuar. Babai i saj e kërcënoi që 
do ta mohonte dhe u betua të ndër-
priste çdo komunikim me të nëse ajo 
nuk do ta linte Kishën.

Përsëri, Rebeka nuk u dorëzua 
dhe vazhdoi përpjekjet e saj për të 
ndarë ungjillin. Në 1834 ajo i shkroi 
një letër tjetër – e vetmja që ekziston 
– babait të saj, duke zbuluar thellë-
sinë e besimit të saj dhe dhembjen që 
ndiente që ai nuk pranonte asgjë nga 
mormonët.

Babai i saj pati lexuar informacione 
gazetash që sulmonin Kishën, veçanë-
risht në lidhje me Librin e Mormonit 
dhe dëshminë e Tri Dëshmitarëve 
dhe u përpoq t’i ndryshonte mendjen 
Rebekës mbi këto gjëra.

“Më shkakton dhembje të dëgjoj 
që mendja jote është aq shumë e 
turbulluar për Librin e Mormonit”, i 
shkuante ajo. Duke cituar shkrime të 
shenjta nga Libri i Mormonit dhe nga 
zbulesat e reja të Jozef Smithit, Re-
beka ndau dëshminë e saj për Librin 
e Mormonit. Ajo gjithashtu shpjegoi 
se libri profetizonte për zgjedhjen e 
tri dëshmitarëve për të. Si fakt, ajo 
citonte profetin e lashtë Ethër, që 
tha se: “në gojën e tre dëshmitarëve” 
e vërteta për librin “do të qëndrojë” 
(Ethëri 5:4).7

Rebeka pastaj përshkrua-
nte se si ajo pati parë vetë të Tre 

Dëshmitarët—Dejvid Uitmer, Martin 
Harris dhe Oliver Kaudëri—dhe i 
kishte dëgjuar ata të dëshmonin se 
kishin parë një engjëll dhe fletët e 
arta. Pas mbrojtjes së dëshmive dhe 
karakterit të tyre, ajo e nxiti babanë 
e saj ta hetonte më tej punën. Sepse, 
i shkruante ajo babait të saj, “nëse ti 
dhe mamaja do t’i njihnit rrethanat 
ashtu si ne lidhur me këtë punë, unë 
jam e bindur se ju do ta besonit atë” 8.

Duke i bërë jehonë premtimit të 
Moronit në fund të Librit të Mormonit, 
Rebeka lutej që familja e saj të mund 
t’i kërkonte Perëndisë nëse “ne do të 
ndriçonim mendjet [e tyre] në rrugën 
e së vërtetës”. Dhe atëherë ajo plani-
fikonte të dërgonte një misionar “të 
aftë të japë mësim Ungjillin ashtu siç 
është në Jezus”, që t’i ndihmonte më 
tej ata.9 Në fund babai i saj nuk do të 
kishte të bënte asgjë me këtë.

Edhe letrat drejtuar vëllait të saj 
Xhon – me të cilin Rebeka ishte 
veçanërisht e afërt – ktheheshin të 
pahapura. Prapa njërës nga letrat e 
kthyera, Xhoni shkruante: “Babai më 
ndalon ta lexoj letrën tënde apo të të 
shkruaj ty. Lamtumirë dhe Perëndia të 
bekoftë gjithmonë. Vëllai yt, Xhoni.” 10

Gjithsesi, përpjekjet misionare 
të Rebekës ishin të suksesshme me 
motrën e saj më të madhe, Sara Suejn 
Klark. Sara u bashkua me Kishën në 
Miçigan në 1832-shin. Motrat e 
Sarës gjithashtu u bashkuan me 
Kishën dhe ishin besnike gjatë 
gjithë jetës së tyre.

Besnike deri në Fund
Pavarësisht zemër-

thyerjes dhe dhembjes 
që Rebeka ndiente 
nga zgjedhjet e 
babait të saj, ajo 
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përsëri e donte atë. Ajo shkruante: 
“Zemra ime vajton për të afërmit e 
mi në gjak. . . unë i lutem Zotit t’ju 
qetësojë në ditën e fundit me Shpi-
rtin e Shenjtë dhe qofshin ato ditët 
tuaja më të mira. . . Unë shpresoj se 
mendja juaj do të përgatitet lidhur me 
këtë punë. Jini të sigurt se ne ndihemi 
të vendosur në këtë kauzë duke ditur 
se Zoti është në drejtim.” 11

Rebeka duhet të luftonte jo vetëm 
me mosbesimin e babait të saj, por 
gjithashtu me problemet në angazhi-
min e bashkëshortit të saj në besim. 
Gjatë 1837-tës dhe 1838-tës, bashkë-
shorti i saj, Frederiku, atëherë anëtar 
i Presidencës së Parë, ishte herë pas 
here në mosmarrëveshje me udhë-
heqësit e tjerë të Kishës. Ai madje u 
largua nga Kisha për një kohë dhe u 
shkishërua. Sidoqoftë, jo shumë kohë 
më pas, Frederiku e përuli veten, u 
ribashkua me Kishën dhe vdiq në 
anëtarësi të plotë. Ne nuk 
kemi ndonjë të dhënë 
për ndjenjat e Rebekës 
asaj kohe, por ajo nuk 
do të pendohej për 
besnikërinë e saj me 
shenjtorët dhe qëndroi 
e angazhuar.

Kur thashethemet për 
mospajtimin e 
Frederikut 

shkuan te babai i Rebekës në 
Nju-Jork, Isaaku shpresonte se Re-
beka do ta braktiste besimin gjitha-
shtu. Megjithatë, Rebeka i dërgoi atij 
një letër që tregonte për besnikërinë 
e saj të vazhdueshme. Pasi leximit 
të përgjigjes së saj, Isaaku tundi 
ngadalë kokën dhe tha: “Asnjë fjalë 
pendese” 12.

Rebeka qëndroi e fortë në mbroj-
tjen e saj për Jozef Smithin dhe Ki-
shën e rivendosur. Dhe me gjithë 
sakrificat e shkaktuara nga zgjedhja e 
Kishës përpara babait të saj, Rebeka 
vazhdoi ta nderonte atë. Ajo vlerësoi 
atë që babai i pati mësuar asaj dhe ajo 
shprehte dashurinë dhe mirënjohjen e 
saj për të. Ajo e mbyllte letrën e saj të 
1834-ës duke shënuar se: “[do të] kuj-
toj gjithmonë udhëzimin . . . që unë 
kam marrë nga Babai im i dashur” 13.

Në 1839-ën babai i Rebekës vdiq. 
Vetëm tre vite më vonë ajo humbi 

bashkëshortin e saj. Me gji-
thë këto vështirësi të 

dhimbshme, besimi 
dhe kuraja e Rebekës 
vazhduan. Kur shenj-
torët udhëtuan në 
perëndim të Jutas, 
ajo udhëtoi me 

familjen e birit të saj 
Ezra dhe ngau grupin 

e qeve të saj. Ajo 

më vonë mori përsipër një fermë në 
Mill Krik (Mill Creek). Kur përfundoi 
Tabernakulli i Solt-Lejkut dhe shenj-
torëve iu kërkua të dhuronin gjithçka 
mundeshin, ajo dha një komplet 
lugësh të argjendta që të përdore-
shin për të bërë tabaka për tryezën 
e sakramentit. Dhe më në fund në 
1860-ën, edhe pse ajo ishte shumë 
delikate, kur Presidenti Brigam Jang 
i bëri thirrje familjes së saj të vendo-
seshin në Kejsh Vallei (Cache Valley) 
në Juta, ajo me vullnet u transferua 
edhe një herë – përsëri duke ngarë 
grupin e vet të qeve.

Rebeka vdiq në Smithfilld të Jutas 
më 25 shtator 1861. Ajo qëndroi e 
vërtetë në besimet e saj, njohurinë 
e saj për të vërtetën dhe atë çka ajo 
pati përjetuar. Ajo mbeti e “[qëndrue-
shme] dhe [e palëvizur]” deri në fund 
(Mosia 5:15). ◼
Shkrimi dhe pikësimi janë të modernizuar.
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Nga Xhoshua J. Perki
Revista të Kishës

Marinarët e lashtë udhëtonin nëpër dete të drejtuar 
nga pozicioni i diellit, hënës dhe i yjeve. Na-
tën ata i mbanin fort sytë përqendruar tek Ylli i 

Veriut, pozicioni i tij fiks që siguronte një spirancë qiellore 
për marinarët, duke i ndihmuar ata të lundronin në kursin 
e vërtetë të destinacionit të tyre.

Në Ishujt Marshall të Oqeanit Paqësor, marinarët zbu-
luan një teknikë tjetër. Atje, modelet e valëve, apo të 
dallgëve të oqeanit, lëvizin midis atoleve dhe ishujve në 
një model të qëndrueshëm. Një marinar i trajnuar mirë 
mund të udhëtojë me qindra kilometra duke ndjekur një 
rrjetë të ndërlikuar dallgësh, – secila si një rrugë me një 
drejtim – nga një ishull apo atol te tjetri. Ata që dinë ku 
janë dallgët dhe për ku lëvizin ato, mund të drejtojnë 
udhëtarë të tjerë me siguri për te destinacioni i tyre.

Lundrimi Drejt I

Për anëtarë të Kishës, Jezu Krishti është shembulli ynë 
i përsosur, drita e vërtetë e të cilit na drejton ne. Ligjet 
dhe ordinancat e tij, ashtu si dallgët e oqeanit, mund të na 
çojnë ne të sigurt në shtëpinë tonë qiellore. Përsëri për të 
gjithë ne, ka të tjerë, shërbimi dhe mbështetja e të cilëve 
vepron në bashkërendim me rolin e timonierit Mjeshtër. 
Në historitë që vijojnë, tre anëtarë marshallas tregojnë sesi 
të tjerë i ndihmuan ata të lundrojnë në cekëtinat shkë-
mbore dhe stuhitë e jetës për t’i drejtuar ata te Krishti.

Ndikimi i një Gruaje të Drejtë
Hirobo Obeketang mbështetet në kolltukun e tij dhe 

buzëqesh. Ai dhe bashkëshortja e tij, Linda, sapo kanë 
mbaruar mbajtjen e një mbrëmjeje familjare në shtëpi me 
katër nga fëmijët e tyre dhe me motrat misionare. Ata 
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Lundrimi Drejt I

Kur lundrojmë nëpër cekëtinat shkëmbore 
të jetës, secili prej nesh përfiton nga drejtimi 
i anëtarëve besnikë që të na ndihmojnë të 
bëjmë rrugën tonë të kthimit në shtëpinë 
tonë qiellore.

gjithashtu i mikpritën 
misionaret me një drekë 
peshku, të plotë me sy dhe 
bisht – një traditë në Majuro, 
kryeqyteti i Ishujve Marshall. Kur Hirobo përshkruan jetën 
e tij, ai shpreh sa mirënjohës është për Kishën, ungjillin 
dhe familjen e tij, veçanërisht për bashkëshorten e tij.

Është qershor 2009. Një ditë më parë u krijua Kunji i Ma-
juros në Ishujt Marshall dhe Hirobo u thirr të shërbente si 
sekretari i parë ekzekutiv i kunjit. Hirobo, siç e përshkruan 
atë presidenti i ri i kunjit Arlington Tibon, “është shumë, 
shumë i fortë,” një nga udhëheqësit më besnikë të ishullit.

Por Hirobo është i pari që tregon se deri kohët e fundit 
nuk ishte kështu. Në fakt, ai i jep merita bashkëshortes së 
tij të jetë e forta – ajo që bëri ndryshimin në jetën e tij. Ai 
shpjegon: “Unë u pagëzova kur isha tetë vjeç, por kur isha 
16, unë u bëra më pak aktiv.”

Pak vite më vonë ai dhe Linda filluan të jetonin së ba-
shku, edhe pse nuk ishin të martuar. Linda nuk ishte anë-
tare e Kishës. Në 2000-ën, pak pasi Linda mësoi se Hirobo 
pati qenë pagëzuar si fëmijë, ajo u interesua për Kishën 
dhe filloi të takohet me motrat misionare.

“Ajo studioi për dy vite dhe vendosi që të pagëzohej,” 
kujton Hirobo. “Ne duhej të martoheshim së pari, por unë 
nuk isha i interesuar të martohesha. Unë isha i turbullt; 
unë isha vërtet në tundimet e botës. Unë nuk e kuptoja 
rëndësinë e familjes dhe unë nuk kujdesesha apo dëgjoja 
vërtet askënd.”

Linda, edhe pse e pa pagëzuar, i rriti fëmijët e tyre në 
Kishë. Çdo vit ajo i kërkonte Hirobos të martohej me të 
që ajo të mund të pagëzohej; çdo herë ai thoshte jo. Gjatë 
viteve dy nga vajzat e tyre u pagëzuan, por Hirobo nuk 
mori pjesë në pagëzimet e tyre.

Pastaj, në 2006-ën, djali i tyre nëntëvjeçar, Takao, vdiq 
nga një krizë dhe temperaturë e lartë. Rreth 300 anëtarë 
nga distrikti i Majuros erdhën në funeral për të mbështetur 
familjen.

“Mbështetja e tyre ishte vërtet një gjë e madhe për mua,” 
thotë Hirobo. “Unë fillova të mendoj se Perëndia ndoshta 
po më tregonte diçka.”

Filloi të mendonte rreth mënyrës se si ai ishte shkaku 
që bashkëshortja e tij nuk mund të pagëzohej, madje 

edhe pse ai ishte anëtar i Kishës. “Ajo po bëhej gjithnjë 
dhe më e fortë. Ajo ishte vërtet duke më frymëzuar,” 
kujton ai.

“Kështu unë u ula dhe mendova rreth asaj që unë isha 
në gjysmën e rrugës së jetës sime. Unë pyeta veten: ‘A do 
të vazhdoj të bëj atë që po bëj? A kam shans të punoj për 
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Perëndinë gjatë gjysmës së dytë të jetës sime?’ Unë fillova 
të lutem dhe të mendoj rreth kthimit në kishë për të filluar 
që të punoj për Perëndinë.”

Hirobo filloi të studionte me misionarët dhe të mëso-
nte përsëri doktrinën. Presidenti Nelson Blik (N. Bleak) i 
Misionit të Majuros në Ishujt Marshall u miqësua me të, siç 
bënë edhe anëtarë të tjerë, përfshi presidentin e distriktit 
Arlington Tibon. Së fundi, Hirobo u angazhua të rikthehej 
dhe punën tjetër ai e dinte, ai merrte pjesë jo thjesht në 
mbledhjen e sakramentit, por gjithashtu në shkollën e së 
dielës dhe në mbledhjen e priftërisë. Më në fund, Hirobo  
e mblodhi mendjen.

“Kur unë erdha përsëri, thashë: ‘Kjo është. Kjo është ajo 
që do të bëj.’ Dhe ajo e ndryshoi jetën time tërësisht.”

Hirobo dhe Linda u martuan më 30 gusht 2008. Ai 
shpejt mori priftërinë Aarone dhe pagëzoi bashkëshorten 
e tij. Dy muaj më vonë Hirobo mori priftërinë Melkizedeke 
dhe u thirr si sekretar ekzekutiv i distriktit.

Hirobo vështron bashkëshorten e tij dhe buzëqesh. “Ajo 
nuk mund ta besojë se isha unë ai që e pagëzoi,” thotë ai. 
“Përfytyro – asaj iu deshën tetë vite, nga 2000 deri në 2008. 
Ajo është e mahnitshme.”

Shembulli i një Babai të Drejtë
Ndonjëherë udhërrëfyesi ynë, si marinar, punon ngu-

shtësisht me ne, duke na mësuar çka duhet të dimë që të 
mund ta drejtojmë me sukses jetën. Në shumë raste mari-
nari e përmbush këtë duke dhënë shembullin për ne që 
ta ndjekim. I tillë ishte rasti me babanë e Patricia Horiukit, 
Frankun.

Pas takimit me misionarët, Franku filloi t’i ftonte ata 
rregullisht për darkë. Shpejt ai filloi të merrte mësimet.  

Por askush tjetër në familjen e tij nuk donte 
të kishte të bënte me Kishën. “Kur ne shihnim 
misionarët që vinin,” thotë Patrisha, “ne do të 
largoheshim të gjithë – unë dhe vëllezërit dhe 
motrat e mia më të vogla.”

Pastaj Franku u pagëzua në korrik 2007 nga 
presidenti i misionit, Nelson Blik. Ishte një mo-
ment përcaktues për Patrishan dhe vëllezërit dhe 
motrat e saj.

“Unë pashë babanë tim të ndryshojë,” thotë 
ajo. “Unë e dija se nëse ungjilli mund të prekte 
zemrën e babait tim, ai mund të prekte timen 
dhe të ndryshonte jetën time. Kështu unë ve-

ndosa të studioj me motrat misionare dhe ato më ftuan 
të studioj Librin e Mormonit dhe Biblën. Vëllai im dhe 
unë patëm patur një përplasje përpara kësaj dhe unë nuk 
e pata falur kurrë atë. Pastaj unë lexova në shkrimet e 
shenjta se nëse ju falni të tjerët, Perëndia do t’ju falë ju.” 
(Shih 3 Nefi 13:14–15.)

Patrisha kuptoi se ajo duhej ta falte 
vëllanë e saj me qëllim që të fillonte 
ta ndryshonte jetën e saj, të ishte 
e pastër dhe të kishte paqe. 
Kështu veproi ajo.



“Pasi unë hodha tej qëndrimet e mia të kë-
qija dhe u ndryshova në njeri tjetër që mba-
nte urdhërimet, isha aq e emocionuar. Unë e 
dija se duhej të pagëzohesha që të mund të 
jem në Kishën e vërtetë,” thotë ajo. “Kisha më 
vuri në vijën e drejtë. Ajo më shkëputi nga 
ndikimet e këqija. Ajo më mësoi të respektoj 
prindërit e mi, të qëndroj në shkollë dhe të 
vazhdoj në vijën e drejtë.”

Ndikimi i një Gruaje të Drejtë
Lidia Kaminaga, si Hirobo Obeketangu, 

lindi në Kishë por u bë më pak aktive gjatë 

SFIDA UNIVERSALE

Edhe pse gjeografia, kultura dhe largësia mund t’i ndajnë ata nga 
shenjtorët e ditëve të mëvonshme të tjerë, anëtarët në Ishujt Mar-

shall shpjegojnë se ata ndeshen me shumë nga të njëjtat 
sfida si të gjithë anëtarët.

Geri Zakiusi (djathtas, një udhëheqës i të rinjve në 
moshë madhore beqarë të kunjit, thotë se “njerëzit vijnë 
tek ju dhe të thonë, ‘Ne nuk kemi nevojë për profet sot 
dhe ne nuk kemi më nevojë për shkrime të shenjta.’ Disa 
anëtarë nuk i lexojnë vërtet shkrimet e shenjta apo t’i 
kuptojnë ato, kështu që kur dikush u tregon diçka që pakëson besimin 
e tyre, ata zmbrapsen nga ajo që ata e dinë se është e vërtetë.”

Për Gerin, zgjidhja është e thjeshtë: “Unë u ftova nga misionarët që 
të lutem lidhur me Librin e Mormonit, Rivendosjen dhe Jozef Smithin 
që të di nëse ata janë të vërtetë. Një natë unë po lutesha në gjunjë. 
Unë ndjeva Shpirtin. Ishte një ndjesi që unë nuk e pata përjetuar kurrë 
më parë. Unë e di se gjërat që m’u mësuan nga misionarët janë të 
vërteta. Leximi i Librit të Mormonit forconte dëshminë time si një i ri i 
kthyer.” Nga pagëzimi i tij te misioni i tij deri sot, Geri thotë: “Dëshmia 
ime është rritur ndërsa lexoj Librin e Mormonit dhe studioj shkrimet e 
shenjta dhe fjalët e profetëve.”

Ernest Mea (djathtas), i cili punon me Gerin si për-
kthyes i Kishës në Ishujt Marshall, thotë se shumë të rinj 
kapen nga imoraliteti. Ai qëndron në shtegun e ngushtë 
dhe të ngushtuar duke u angazhuar në aktivitete të 
shëndosha me miq të të njëjtit mendim. “Përpara misionit 
tim, ne luanim basketboll në kishë çdo ditë përveç të 
dielës dhe të hënës”, thotë ai.

Për Majkëll Jon (djathtas) i Lagjes së Jenrokut, bashkimi 
me Kishën në 2006-ën u bë me një çmim: ai nuk mund të 
vazhdonte të jetonte në shtëpi. Duke treguar besim dhe 
bindje, ai gjithsesi u pagëzua.

Vetëm një vit më vonë ai u thirr në një mision – në 
Ishujt Marshall. Më vonë, familja e Majkëllit ka filluar të tregojë interes 
për Kishën dhe të studiojë me misionarët.

Lart majtas: Hirobo Obeketang (tregohet 
gjithashtu me familjen e tij në faqet e 
mëparshme) punon si menaxher hoteli. 
Poshtë: Patrisha Horiuki ishte udhëheqëse 
për konferencën e parë të të rinjve në 
moshë madhore të Ishujve Marshall në 
qershor 2009 (poshtë djathtas).
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viteve të saj të dhjeta. Por historia e udhëtimit të saj të kthi-
mit është sa e mrekullueshme aq edhe eveçantë.

Dhe bashkëshorti i saj, Kaminaga Kaminaga, që të dy u 
rritën në Kishë. “Unë kurrë nuk pata ndonjë dyshim rreth 
mësimeve të Kishës,” thotë Kaminaga. “Unë gjithmonë i 
kam besuar ato.”

Por jeta erdhi ndryshe për Lidian. Kur ishte në klasën e 
katërt, thotë ajo: “Unë isha e vetmja mormone në shkollën 
time dhe ndihesha e lënë jashtë. Unë bëja atë që bënin 
miqtë e mi. Unë i vendosa përparësitë gabim.”

Prindërit e Lidias e dërguan atë në Provo, Juta, ShBA, 
që të jetonte me familjen, duke shpresuar se ndikimi i 
tyre mund ta frymëzonte Lidian që të jetonte ungjillin. 
Edhe pse ajo mësoi gjëra që e ndihmuan më vonë në 
jetë, në atë kohë ajo nuk ishte e interesuar në aktivitetin 
e Kishës.

Lidia u kthye në Ishujt Marshall në janar të 2002-shit, 
vetëm një muaj pasi Kaminaga u kthye nga shërbimi 
i një misioni në Japoni. Ata u takuan shpejt pas kësaj. 
Edhe pse Lidia nuk po jetonte sipas standardeve të 
Kishës, Kaminaga vazhdoi të vinte te shtëpia e saj duke 
u justifikuar se donte të vizitonte nipin e saj, 
Geri Zakiusin.

Më në fund, Kaminaga e ndau mendjen për të folur 
me prindërit e saj që të dilnin në takime – në aktivitete të 
shëndetshme, të pastra – me Lidian. Edhe pse ata fillimisht 
u përpoqën t’ia ndryshonin mendjen, Kaminaga thotë se 
ai “më në fund u tha atyre, ‘Ka ende një shans për të që të 
ndryshojë.’ Kur unë thashë këtë, e gjithë ndjesia në dhomë 
ndryshoi. Babai i saj thirri dhe tha: ‘Unë gjithmonë e kam 
dashur atë të kthehet në Kishë. Ti mund të përpiqesh.’”

Në fillim Lidia nuk e mori seriozisht Kaminagën. Në 
fund të fundit, ai ishte një misionar i kthyer i mbajtur mirë 
dhe ajo nuk kishte qenë aktive.

“Unë kam një dëshmi të fortë 
për pendimin”, thotë Lidia 
Kaminaga, që është këtu me 
bashkëshortin e saj, Kaminaga 
dhe me vajzën e tyre, Uellisa.
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KUNJI I PARË NË ISHUJT MARSHALL

Për vite anëtarët e Kishës në Ishujt Marshall kanë dëshiruar të kenë 
atje një kunj. Më 14 qershor 2009 dëshirat e tyre u plotësuan. 

Plaku Dejvid S. Bekster i 
Të Shtatëdhjetëve, që or-
ganizoi kunjin, shpjegon: 
“Është e mrekullueshme 
se si anëtarësia u rrit në 
pak vitet e fundit. Kunji u 
krijua, sepse rritja e Kishës 
atje e bëri atë të domosdo-
shme. Por u desh një kohë 
e gjatë për të ardhur deri 
këtu. Anëtarëve iu desh 
të kapërcejnë një numër 
sfidash.”

Presidenti i kunjit të Ishujve Marshall, Arlington Tibon (lart) u 
mësonte anëtarëve kur shërbente si president distrikti se nëse donin 
një kunj, ata duhej të punonin për atë. Ai i udhëzonte udhëheqësit e 
distriktit që t’u mësonin anëtarëve ngaMalakia 3 dhe 3 Nefi 24 mbi be-
kimet e pagimit të së dhjetës. Udhëheqësit gjithashtu nxisnin të rinjtë 
dhe të rriturit që të 
studionin Librin e 
Mormonit. Ata madje 
organizuan një akti-
vitet të suksesshëm 
ku të rinjtë lexuan Li-
brin e Mormonit për 
12 orë pa ndalesë.

Presidenti Tibon 
gjithashtu vendosi 
një objektiv që 
t’i bëjë anëtarët 
të kuptojnë “sa e rëndësishme është të vulosesh në tempull,” duke 
shpjeguar se marrja e “indaumentit i ndihmon ata të kapërcejnë shumë 
gjëra, i bën ata të ndryshëm, ndryshon jetën e tyre”.

Nën udhëheqjen e Presidentit Tibon, anëtarët në Ishujt Marshall 
vizituan dy tempuj. një në Tonga dhe një në Havai. Secila vizitë u bë 
me sakrificë domethënëse. Por, siç thotë Anxhela Tibon, bashkësho-
rte e Presidentit Tibon, ato udhëtime “patën një ndikim të madh në 
mënyrën se si janë të përkushtuar anëtarët ndaj Atit Qiellor dhe ndaj 
Kishës”.

“Po”, shton Presidenti Tibon, “ne pamë jetën shpirtërore këtu në 
Majuro që rritet shumë.”

“Por ai shihte diçka që unë nuk e shihja”, 
shpjegon Lidia. Gjersa nuk po takohej me 
askënd, ajo ra dakord të dilte me të. “Ai më 
riktheu mua. Duke qenë mikesha e tij, unë 
duhej t’i vendosja standardet e mia në rregull. 
Ai më kujtoi për besëlidhjet e mia të bëra në 
pagëzim. Ai më kujtoi mua për të gjitha gjërat 
që vërtet më mungonin shumë, si leximi i 
shkrimeve të shenjta dhe mbrëmja familjare 
në shtëpi. Kaminaga dhe unë bëmë projekte 
shërbimi së bashku. Leximi i Librit të Mormo-
nit. Ne shkuam në takime shpirtërore rreth 
vatrës. Ai më tregoi si të jetoj ndryshe. Shku-
arja në kishë nuk ishte thjesht mbledhja e 
sakramentit, por gjithashtu shkolla e së dielës 
dhe Shoqata e Ndihmës gjithashtu.”

Ndërsa ata kalonin kohë së bashku në ta-
kime që ishin të shëndetshme dhe lartësuese, 
jeta e Lidias filloi të ndryshojë dhe dëshmia 
e saj u rrit. Ajo ende duhej të zgjidhte disa 
mëkate, gjithsesi.

“Ishte e vështirë të riktheheshe”, pranon 
ajo. “Pendesa nuk është e lehtë, por unë kam 
një dëshmi pendese vërtet të fortë. Në një 
mori mënyrash, takimet tona ishin mbi njo-
hjen e njëri-tjetrit më shumë dhe rreth rikthi-
mit tim në kishë, për t’i parë gjërat ndryshe.”

“Është fjala për marrëdhënie”, shton 
Kaminaga.

Lidia dhe Kaminaga u martuan më 28 
nëntor 2002. Një vit më vonë ata u vulosën 
në Tempullin e Laie të Havait dhe ndoqën 
Universitetin Brigam Jang – në Havai. Tani 
ata jetojnë në Ishujt Marshall me tre fëmijët e 
tyre. Lidia shërben si mësuese e shkollës së 
të dielës në lagje për të rinjtë dhe të rejat dhe 
Kaminaga shërben si president i të rinjve.

Siç dëshmojnë Hirobo, Patrisha dhe Lidia, 
kur ne ushtrojmë durim dhe këmbëngulje 
dhe kërkojmë bekimet e Zotit, shumë gjëra 
janë të mundura. Ata që ndjekin Shpëtimtarin 
dhe mbajnë vesh nxitjet e Frymës së Shenjtë 
munden, si marinari i lashtë që kthente udhë-
tarët në shtëpi, të bëjnë gjithë ndryshimin në 
jetën e një njeriu tjetër. ◼



Unë nuk doja të kisha të bëja 
aspak me Kishën kur bashkësho-

rtja më pyeti nëse mund t’u mësonin 
misionarët fëmijëve tanë. Por unë nuk 
thashë jo, sepse ajo ishte ndërkohë 
anëtare.

Kur misionarët filluan të vijnë në 
shtëpinë tonë dy herë në javë, unë 
shkoja te shtëpia ngjitur e mikut 
tim. Miku im ishte anëtar i fortë i një 
kishe tjetër të krishterë. Sa herë që e 
vizitoja, ai donte të fliste rreth Biblës. 
Unë i thashë se nuk isha për ato lloj 
gjërash dhe nuk doja të 
studioja fe. Por ai vazh-
donte të përpiqej të më 
bindte dhe më në fund 
unë thashë po. Kështu 
për një kohë të gjatë 
studiova Biblën me mikun 
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tim, ndërkohë misionarët u mësonin 
djemve të mi.

Një ditë ishte koha që misionarët 
do të vinin në shtëpinë tonë. Por në 
vend që të largohesha, unë vendosa 
të qëndroj në dhomën tjetër. Kur 
misionarët filluan t’u mësonin djemve 
të mi, unë e pashë veten se doja të 
dëgjoja më shumë. Unë shkova gjith-
një e më afër derës për të dëgjuar më 
mirë. Ata po u mësonin djemve të mi 
rreth apostujve dhe profetëve.

Më vonë unë kuptova se doja të 
mësoja më shumë. Unë 
fola me misionarët dhe 
vendosa që t’i merrja më-
simet prej tyre – vetëm. 
Bashkëshortja ime ishte 
gjithmonë atje, por askush 
tjetër nuk dinte për këtë.

Kështu kur misionarët vinin për t’u 
mësuar djemve të mi dy herë në javë, 
unë do të shkoja te shtëpia e mikut 
tim. Pastaj, në një ditë tjetër, ata do të 
më mësonin mua.

Një ditë kur miku im tha diçka të 
keqe rreth Kishës, unë e mbrojta atë. 
Si shumë njerëz në Ishujt Marshall, ai 
nuk dinte shumë rreth Kishës dhe i 
keqkuptonte disa gjëra që shenjtorët 
e ditëve të mëvonshme i besojnë. 
Kur ai tha gjëra të tjera negative, unë 
përsëri e mbrojta Kishën.

Kështu ndodhi për shtatë muaj. 
Pastaj një ditë unë kuptova se Fryma 
e Shenjtë qe duke më vërtetuar se 
çdo gjë që misionarët po më mësonin 
mua ishte e vërtetë. Unë kuptova se 
unë duhejt të pagëzohesha, edhe pse 
unë ende dija aq pak rreth ungjillit.

Pas pagëzimit tim në 2007-ën, 
unë isha aq i lumtur. Ne filluam të 
kursejmë para për të shkuar në tem-
pullin e Havait, ku bashkëshortja ime, 
tre fëmijët tanë dhe unë u vulosëm në 
dhjetor të 2008-ës.

Te qenit anëtar i Kishës pati një 
ndikim të pamasë në jetën time. Unë 
vendosa të largohem nga puna ime 
e dytë me argëtime në një restorant 
sepse unë duhej të vija vonë në shtëpi 
dhe veshjet e mia duhej të ngopeshin 
me tym duhani. Megjithë humbjen e 
asaj të ardhure plus, Zoti ka treguar 
kujdes për ne.

Unë e di se Kisha është e vërtetë 
dhe se Jozef Smithi është një profet 
i Perëndisë për shkak të Shpirtit që 
kam ndier dhe të bekimeve që kam 
marrë. ◼
Tanintoa Sekston, Ishujt Marshall

UNË NUK JAM I INTERESUAR PËR KISHËN
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Kur misionarët 
filluan të vijnë 

në shtëpinë tonë 
dy herë në javë, 
unë do të shkoja 
te shtëpia ngjitur e 
mikut tim.
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Unë kam një pikturë të qëndisur 
me dy kalushë laramanë në të ci-

lën punova përreth një vit. Ajo thuajse 
ishte mbaruar kur unë zbulova se 
pata bërë një gabim në ngjyrën e një-
rit nga kalushët. Duke qenë se ishte 
një ngjyrë e mundshme për qimen 
e një kali, unë nuk e pata kuptuar 
gabimin tim, gjersa pashë se ngjyra 
e kalushit nuk shkonte me ngjyrat 
pranë në kanavacë.

Unë u dërrmova. Pata shpenzuar 
gjithë atë kohë duke punuar piktu-
rën dhe mendimi i heqjes së të gjitha 
kryqeve të ngjyrës së gabuar ishte gati 
dërrmues. Me lotë në sy hapa kovën 
e mbeturinave dhe e hodha pikturën 
brenda.

Unë u ula në tryezën ku mbaja 
mjetet e qepjes për të vajtuar hu-
mbjen e pikturës sime të bukur me 
kalush dhe të vazhdoj në projekte 
të tjera. Por nuk mund ta bëja, – unë 
nuk mund ta lija të humbiste pro-
jektin për të cilin pata punuar aq fort. 
Hapa mbeturinat dhe e gjeta përsëri 
robën. Unë gjeta një nyje prapa ngjy-
rës që nuk shkonte dhe e preva me 
kujdes. Duke e kthyer pikturën për-
mbys, unë fillova ta heq perin.

Ndonjëherë heqja shkonte shpejt. 
Herë të tjera unë e shihja se nuk ishte 
aq e lehtë. Nuk isha e sigurt si ta zhbëja 
atë që pata bërë. Ndonjëherë më duhej 
ta prisja perin në çdo kryq një nga një. 
Djali im vuri re se i bënte përshtypje 
që unë do të bëja gjithë atë punë për 
ta sjellë siç duhej. Ajo ishte thjesht një 
pikturë me kryq, në fund të fundit.

Ndërsa hiqja kryqet, unë fillova 
të mendoj për pendimin dhe sa e 

KALUSHËT E MI TË QËNDISUR
vështirë kishte qenë të korrigjoja 
disa nga gabimet që kam bërë. Pe-
ndimi i vërtetë kërkon dëshirë, punë 
dhe vuajtje të madhe, por ia vlen të 
përpiqesh.

Kur i hodha përsëri kryqet, u 
kujtova se pendimi lejon Shlyerjen e 
Jezusit të heqë njollën e mëkatit nga 
jeta ime dhe të më ndihmojë të filloj 
përsëri. “Kalushët e pendimit” tim va-
reshin në shtëpinë time, një kujtesë e 
butë por e gjallë që të bëj çka është 
e drejtë, kurrë të mos heq dorë kur 
dështoj dhe të kujtoj se nëpërmjet 
pendimit, Shlyerja do të bëjë  
ndryshimin. ◼
Sandra Jennings, Nju-Meksiko, SHBA

Pata 
shpenzuar 

gjithë atë kohë 
duke punuar 
pikturën dhe 
mendimi i 
heqjes së të 
gjitha kryqeve 
të ngjyrës së 
gabuar ishte 
gati dërrmues.
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Gjatë një udhëtimi për në Mesdhe, 
unë merrja pjesë me zell në 

mbledhjet e Kishës kurdo që munde-
sha. Në Sevilje të Spanjës, unë pata 
ndihmën e një recepsionisti hoteli, të 
një numeratori telefonik vendor dhe 
një harte të qytetit për të gjetur shtë-
pinë vendore të mbledhjeve të shenj-
torëve të ditëve të mëvonshme. Unë 
shkrova adresën dhe emrin e Kishës 
në spanjisht. Të shtunën në mbrëmje, 
unë u luta për të ditur se kur fillonin 
mbledhjet dhe ndjeva një përshtypje 
të fortë se unë duhej të isha atje në 
orën 10:00 paradite.

Pikërisht para se të nisesha për 
në kishë në orën 9:30 të dielën në 
mëngjes, unë u luta përsëri që të isha 
në gjendje ta gjeja shtëpinë e mble-
dhjeve. Duke ndjekur hartën time, 
unë fillova të orientohem nëpër një 
labirint rrugësh të ngushta. Ishte një 
mëngjes i këndshëm. Unë kalova ka-
fenë dhe një treg zogjsh plot me zogj 
që këlthisnin.

Unë arrita tek adresa e caktuar 
vetëm për të mos gjetur asgjë që t’i 
ngjante sadopak një kishe. Unë eca 
lart e poshtë rrugës duke parë më 
kot. Isha i turbulluar dhe në ankth 
dhe ishte thuajse 10:00 paradite.

Më në fund, unë iu luta Atit tim në 
Qiell: “Ti më ke urdhëruar të shkoj në 
kishë dhe ja ku jam, por këtu nuk ka 
kishë”.

Pikërisht atëherë një burrë i veshur 
mirë me një kostum erdhi rreth kthe-
sës. Ai dukej si anëtar i Kishës dhe 
unë ndjeva se duhej ta ndalja. Në një 

POR NUK KA 
KISHË KËTU

mënyrë të ngatërruar, unë i thashë 
se po kërkoja për një kishë. Ai tha 
diçka që nuk e kuptova dhe po shihja 
me mëdyshje. Kështu ai hapi çantën 
e tij dhe unë pashë dy libra me ka-
pak lëkure që ngjanin si shkrime të 
shenjta. Unë i dhashë atij copën e 
letrës ku kisha shkruar “La Iglesia de 
Jesucristo” (Kisha e Jezu Krishtit). Ai 
buzëqeshi dhe tregoi prapa përgjatë 
rrugës nga pata ardhur dhe së bashku 
ne shkuam në kishë. Ndërtesa gjendej 
në një adresë të ndryshme vetëm pak 
minuta më tutje dhe ishte e lehtë ta 
kaloje nëse nuk e dije se ishte atje. 
Ajo ishte vendosur prapa në një shesh 
të vogël, prapa portash të mëdha.

Në shtëpinë e mbledhjeve shpejt 
unë pashë se burri që më pati ndi-
hmuar nuk ishte tjetër veç peshkopi 
i lagjes dhe se mbledhjet fillonin në 
10:30 paradite. Unë pata arritur me 
rezervë kohe.

Gjatë mbledhjes së agjërimit dhe 
dëshmive të lagjes, unë ndjeva se 
duhej të jepja dëshminë time. Me një 

misionar që përkthente fjalët e mia 
nga anglishtja në spanjisht, unë dha-
shë dëshminë time dhe përshkrova 
se si Zoti pati siguruar një mënyrë për 
mua që të vija në kishë. Peshkopi pa-
staj dha dëshminë e tij dhe shpjegoi se 
atij i qe dashur të parkonte më larg atë 
mëngjes, kështu që ishte më vonë nga 
zakonisht. Kur më pa mua, ai mendoi 
se unë ngjaja me një anëtar të Kishës, 
kështu që ndaloi të më ndihmonte. Ai 
pastaj foli për anëtarë që janë humbur 
shpirtërisht dhe tha se ne duhet t’i 
ndihmojmë ta gjejnë Kishën.

Ndër vite kujtimet e mia të pam-
jeve të Seviljes janë fashitur, por jo 
kujtimi im për gjetjen e kishës atje. 
Ai kujtim është një dëshmi tek unë 
për dashurinë e madhe që Ati ynë 
në Qiell ka për ne dhe se dora e Tij 
është e dukshme në jetën time, nëse 
unë thjesht shoh për të gjitha gjërat 
që “bashkëveprojnë për të mirë për 
[mua]” (Romakëve 8:28). ◼

Xhuli Ismail, Australia Perëndimore, 
Australi

Një burrë i 
veshur 

mirë me një 
kostum erdhi 
rreth kthesës. Ai 
dukej si anëtar i 
Kishës dhe unë 
ndjeva se duhej 
ta ndalja.
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Si infermiere në një njësi reani-
macioni për të porsalindurit, unë 

kujdesesha për të sëmurët, ndonjë-
herë foshnja shumë të vogla. Një natë 
unë isha caktuar te një fëmijë i vogël i 
lindur 17 javë më herët dhe me peshë 
paksa mbi gjysmë kilogram. Duart 
e tij ishin të imta, këmbët e tij rreth 
trashësisë së gishtit tim dhe këmbët 
poshtë rreth madhësisë së gishtit tim 
të madh. Për shkak të problemeve të 
rënda të frymëmarrjes së tij, mjekët 
nuk prisnin që ai ta kalonte natën.

Një heshtje e qetë bie mbi gjithë 
njësinë kur një i porsalindur lufton 
për jetën. Ka një stres të rritur te secili, 
veçanërisht tek infermierja e foshnjës 
dhe sonte ajo isha unë. Prindërit e tij 
patën qenë me të në të shumtën e 
ditës, por ata ishin rraskapitur. Nëna e 
tij u rikthye në dhomën e saj për pak 
pushim shumë të nevojshëm.

Dhoma e veçantë e fëmijës kishte 
një inkubator, monitorë, ajrosës dhe 
pompa IV, që e mbanin atë gjallë. 
Ngaqë ai ishte aq i sëmurë dhe kishte 
nevojë për një kujdes të tillë intensiv, 
mua nuk më ishin ngarkuar pacientë 
të tjerë atë natë. Unë do të isha pranë 
tij gjithë natën, e zënë me mjekime, 
monitorim, trajtim dhe teste.

Kur ra nata, unë mundohesha të 
përfytyroja si do të ndihesha nëse do 
të isha nëna e tij. Dhembja e zemrës 
do të ishte e padurueshme.

Unë lava butësisht fytyrën e tij, 
preka duart dhe këmbët e tij të vogla, 
me shumë kujdes e ndërrova dhe e 
vura në një batanije të re të butë. Unë 
pyesja veten çfarë tjetër mund të bëja 
për pacientin tim të vogël. Çfarë do të 

VUAJTJA E TIJ LEHTËSON TONËN
bënte nëna e tij? Çfarë do të donte Ati 
Qiellor që unë të bëja?

Ky shpirt i çmuar, i pafajshëm i 
vogël do të jetë shpejt duke u kthyer 
tek Ati i Tij në Qiell. Unë pyesja veten 
nëse ai ishte i trembur. Unë mendoja 
për fëmijët e mi. Kur ata ishin të 
vegjël dhe të trembur, unë u këndoja 
atyre. “Fëmi i Per’ndis’ Jam” ishte e 
parapëlqyera e tyre. Duke përmbajtur 
lotët, unë i këndoja fëmijës.

Si infermiere unë shihja tubat dhe 
gjakun, numëroja ngritjen dhe rë-
nien e gjoksit të fëmijës, mbaja vesh 
rrahjen e zemrës së tij dhe vrojtoja 
shifrat te monitorët. Si shenjtore e 
ditëve të mëvonshme unë shihja një 
shpirt celestial dhe mrekullohesha me 
planin e shpëtimit.

Ndërsa nata kalonte, 
shëndeti i tij përkeqësohej. 
Ai më në fund pati një 
gjendje që i shkaktoi 
hemorragji në mu-
shkëritë e tij.

Në mëngjes pacienti im i vogël 
rrëshqiti qetësisht nëpër vel. Ai i la 
duart e nënës së tij dhe u “[çua] në 
shtëpi tek ai Perëndi që [i] dha [atij] 
jetë” (Alma 40:11).

Unë u afrova më shumë te Shpë-
timtari dhe tek Ati Qiellor atë natë. 
Unë krijova një kuptim më të madh 
për dashurinë e Zotit për njerëzimin 
– dhe dashurinë e Tij për mua. Unë u 
kujtova, madje u befasova, nga thellë-
sia e dashurisë që ndjeva për Të. Dhe 
unë ndieja një dëshirë që të isha më 
e mirë, më e sjellshme, më falëse, më 
e dhembshur – më shumë si Ai – në 
çdo ditë dhe rrahje zemre. ◼

Barbara Uinter, Arizona, SHBA

Duke 
përmbajtur 

lotët, unë i këndoja 
“Fëmi i Per’ndis’ 
Jam” foshnjës.
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Nga Marta Valencia Vaskez

Kur isha adoleshente, presidentja 
jonë e Të Rejave i dha çdo të 
reje një dhuratë: një fotografi të 

tempullit. Ajo na foli neve rreth be-
sëlidhjeve dhe të jetuarit të një jete të 
pastër. Pastaj ajo na nxiti të vendosnim 
një objektiv për të shkuar një ditë në 
tempull.

Unë e mora seriozisht këtë këshillë 
të motrës dhe vendosa ta bëj përgatit-
jen përparësi. Nuk kishte tempull në 
Kosta-Rikë asaj kohe, por unë e dija 

NJË BESËLIDHJE ËSHTË 
PËRGJITHMONË

nga pagëzimi im i kohëve të fundit 
çfarë ishte një besëlidhje dhe unë 
mezi prisja për mundësinë që të bëja 
besëlidhje të tjera me Zotin.

Askush tjetër në familjen time nuk 
ishte anëtar i Kishës atëherë, kështu 
që ungjilli nuk mësohej në shtëpinë 
tonë. Përsëri, unë vendosa se mund 
të mësoja rreth standardeve të ungjillit 
vetë dhe t’i zbatoj ato. Përgatitja ime 
përfshinte pjesëmarrjen në seminare, 
madje edhe pse mbaheshin shumë 

herët në mëngjes. Ajo përfshinte 
të mos bëja takime deri sa të arrija 
moshën 16. Dhe ajo do të thoshte 
të jetoje ligjin e dëlirësisë—sigurisht 
jo ndonjë gjë e njohur apo madje e 
zakonshme midis shumicës së mo-
shatarëve të mi, por diçka që unë e 
dija se mund ta bëja sepse unë pata 
besëlidhje me Zotin që do ta bëja.

Studimi i shkrimeve të shenjta, 
edhe në seminar edhe vetë, forcuan 
vendosmërinë time që të jetoja një 
jetë të dëlirë, të pastër. Unë mbaj 
mend që isha veçanërisht e frymë-
zuar nga 2.000 luftëtarët e rinj. Siç 
thuhet në Alma 53:20–21, këta djem 
të rinj “ishin jashtëzakonisht trima, 
përsa i përket guximit dhe gjithashtu 

Kur bëhet fjalë për vendime që i kam marrë si pjesë të  
një besëlidhjeje me një Atë Qiellor të dashur, nuk ka  
rëndësi se çfarë thotë bota.

PËR FORCËN  
E RINISË NË MO-
SHË MADHORE 
“Unë kam vetëm 
një pyetje: A do t’i 
ndiqni ju të vërtetën 
dhe profetët e gjallë 

apo jo? Në të vërtetë ajo nuk është 
më e ngatërruar se kaq. Standardi 
i Kishës në lidhje me moralin është 
përcaktuar qartë në pamfletin ‘Për 
Forcën e Rinisë’, që ju nuk e keni 
kapërcyer si moshë, madje edhe pse 

shumë nga ju nuk janë më te Të 
Rinjtë dhe te Të Rejat. Nëse ju zgji-
dhni për të lexuar diçka që përmban 
material që është në kundërshtim me 
standardet morale të Kishës, atëherë 
ju po e vendosni veten dhe urtësinë 
tuaj mbi këshillën e profetëve të 
Perëndisë – një drejtim veprimi që 
do të ishte vërtet shumë i pamatur. 
Sapo njerëzit fillojnë të mendojnë se 
ata dinë më mirë sesa Perëndia apo 
orakujt e tij, ose se këshilla e dhënë 
nuk ka lidhje me ta, ata po shkelin në 

një pjerrësi rrëshqitëse që ka kërkuar 
shumë më tepër viktima tashmë. 
Kërkohet besim – besim i vërtetë, i 
qartë dhe pa rezerva – për të pra-
nuar dhe për t’u përpjekur të jetosh 
sipas këshillës profetike kur ju nuk 
e kuptoni plotësisht atë. Një besim i 
tillë i thjeshtë ka forcën t’ju drejtojë 
me siguri nëpër çdo sfidë që mund të 
ndeshni në jetën tuaj.”
Plaku M. Rasell Ballard i Kuorumit të Dymbë-
dhjetë Apostujve, “When Shall These Things Be?” 
në Brigham Young University 1995–96 Speeches 
(1996), f. 189.
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fuqisë dhe energjisë; por vini re, kjo 
nuk ishte e gjitha – ata qenë njerëz 
të besuar në çdo kohë, në çdo gjë 
që u besohej. . . Ata ishin njerëz që i 
përmbaheshin së vërtetës dhe njerëz 
seriozë të cilëve u ishte mësuar t’u 
bindeshin urdhërimeve të Perëndisë 
dhe të ecnin drejtësisht para tij.” Unë 
gjithashtu doja të isha besnike në 
gjërat që më ishin besuar, përfshirë 
besëlidhjet e mija të pagëzimit.

Një kuptim shtesë i besëlidhjeve 
erdhi kur unë u thirra të shërbej në 
El Salvador në Misionin e Salvadorit 
Lindor. Kur mora indaumentin tim në 
tempull, Doktrina e Besëlidhje 82:10 
më erdhi ndër mend: “Unë, Zoti, 
lidhem kur ju bëni çfarë ju them; por 
kur nuk e bëni çfarë ju them, ju nuk 
keni premtim.” Gjatë gjithë misionit 
tim, ajo ide e besëlidhjeve – për ne që 
të bëjmë pjesën tonë dhe Zoti të Tijën 
– më shtynte të bëja më të mirën. 
Ndërsa veproja kështu, shokët e mi 
dhe unë bekoheshim në punën tonë.

Misioni im ishte shumë vite për-
para, por unë vazhdoj të gjej forcë 
nga mbajtja e besëlidhjeve të mia. 
Unë jam bekuar qysh atëherë për të 
shërbyer për shtatë vite në tempullin 
e San Hozesë në Kosta-Rikë. Shërbimi 
si punonjëse tempulli më dha mu-
ndësi të rregullta të kujtoj besëlidhjet 
që pata bërë. Unë kam gjetur kujtesa 
të ngjashme në shërbimin tek orga-
nizata e Të Rejave, ku unë jam për-
pjekur të jap mësim për rëndësinë e 
besëlidhjeve pikërisht ashtu siç udhë-
heqësit e mi më mësonin mua.

Besëlidhjet që bëra në  
pagëzim dhe besëlidhjet që 
bëra në tempull janë po aq  
të vlefshme sot si në ditën  
që i mora.

Mbajtja e besëlidhjeve tona 
nuk është gjithmonë e lehtë. Për 

shembull, shumë njerëz e shohin 
ligjin e dëlirësisë (ose, në disa raste, 
sjelljen fetare në përgjithësi) si të 
vjetëruar. Fatmirësisht, unë nuk ndiej 
presion të shtuar nga ata që nuk kanë 
besimet e mia apo nga kalimi i kohës. 
Unë shoh prapa në atë çka ndieja si 
e re kur udhëheqësi ynë na nxiste ne 
të përgatiteshim dhe të jetonim për 
besëlidhje tempulli. Vendimi që mora 
atëherë është një nga ato që unë e 
kam ndjekur deri kësaj dite.

Unë mund të qëndroj e vendosur 
në vendimet e mia sepse ato nuk 
ishin vendime që i mora vetë, për 
vete. Më shumë, ato janë vendime 
që unë i kam marrë si pjesë e një 
besëlidhjeje me një Atë Qiellor të 
dashur. Nuk ka rëndësi çfarë thotë 
bota. Unë i premtova Zotit se unë do 
t’u bindem urdhërimeve të Tij. Kjo 
është një çështje nderi. Besëlidhjet 
që bëra në pagëzim dhe besëlidhjet 
që bëra në tempull janë po aq të 
vlefshme sot si në ditën që i mora. 
Një besëlidhje me Perëndinë është 
përgjithmonë.

Të jetuarit sipas mënyrës që Pe-
rëndia na ka kërkuar të jetojmë nuk 
është gjithmonë e lehtë, por unë 
dëshmoj se ajo është e mundur. Ne 
mund të fitojmë besim dhe fuqi nga 
të jetuarit e besëlidhjeve tona dhe ne 
mund të jemi të sigurt se Ati Qiellor 
kurrë nuk do të na lërë vetëm. Me Të 
në krahun tonë, ne mund t’i bëjmë të 
gjitha gjërat (shih Moroni 7:33). ◼ILU
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Emri rezervohet

Kur isha në kolegj, unë isha 
bekuar me një stazh sfidues 
në një qytet larg nga shtëpia. 

Një mik i vjetër imi jetonte pranë dhe 
edhe pse ne nuk kishim të njëjtin 
besim, ndryshimet tona nuk na kishin 
ndalur nga të qenit miq të shkujdesur.

Kur unë e takova për herë të parë 
Madelinën (emri është ndryshuar), 
ne punonim të dy me një të re tjetër 
që ishte një shembull i shkëlqyer i 
shenjtores së ditëve të mëvonshme. 
Unë mbaj mend Shpirtin që tregonte 
ndryshimet e holla midis secilës së re, 
duke shpjeguar se si edhe zgjedhje të 
vogla mund të vendosin një drejtim 
për më vonë në jetë. Unë i kam kuj-
tuar në të vërtetë këto mbresa shpirtë-
rore për vite.

Tani përsëri në kontakt pas disa 
vitesh, Madelina dhe unë planifikuam 
një kohë për të qenë së bashku. Kur 
ra mbrëmja, unë u bëra befasisht ner-
voz. Unë mora një tren për në qytetin 
e saj dhe kur erdha më afër, një zë 
brenda mendjes dhe zemrës sime tha: 
“Ti presupozohet të takosh vetëm 
njerëz që kanë standarde të larta”.

“Ky nuk është një takim dashurie”, 
mendova. “Unë thjesht po takohem 
me një mikeshë të vjetër.” Shpirti 
përsëriti paralajmërimin, duke më 

DUKE MBAJTUR VESH 
MË NË FUND

shtyrë derisa kuptova se ai ishte vërtet 
një takim dashurie dhe fillova të pyes 
veten rreth standardeve aktuale dhe 
mënyrës së jetesës së mikeshës. “Ajo e 
di që unë jam SHDM”, arsyetova. “Ajo 
është e familjarizuar me standardet e 
mia dhe nuk do të ketë problem.”

Unë fillova, gjithsesi, të pyes veten 
nëse “ndryshimet e holla” që kisha 
vërejtur më parë, patën shkaktuar që 
rrugët tona të ndaheshin më shumë 
nga sa prisja. Kështu unë ndoqa 
nxitjen e Shpirtit dhe i telefonova 
mikeshës për ta anuluar. Unë isha aq 
i trembur se mos e fyeja. Si mund t’ia 
shpjegoja përshtypjet shpirtërore një 
mikeshe që nuk e vlerëson misionin e 
Frymës së Shenjtë?

Unë shpjegova se nuk ndihesha 
rehat me një nga aktivitetet që pa-
tëm planifikuar dhe shpresoja se kjo 
do të më jepte një arsye të pranue-
shme për ta lënë mbrëmjen. Ajo u 
zhgënjye dhe ofroi të ndryshonim 
planet tona. Unë u lehtësova 
dhe rashë dakord me ndry-
shimin sepse mendova: 
“Mundet që aktiviteti të 
ishte arsyja pse Shpirti po 
më paralajmëronte”. Por 
ankthi që ndieja nuk do 
të largohej.

Ne po argëtoheshim atë natë, por 
kohë pas kohe, Shpirti më thoshte 
se paralajmërimi i mëparshëm ishte i 
rëndësishëm. Në fillim asgjë nuk du-
kej shqetësuese, por ndërsa mbrëmja 
kalonte, u bë më e qartë se ndërsa 
ne mund të vinim nga biografi të 
ngjashme, ne kishim ndjekur drejtime ILU
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PAKSA JASHTË 
DREJTIMIT?
“Por të gjithë mjaft 
shpesh . . . nisemi 
për diku që shpre-
sojmë se do të jetë 

një udhëtim emocionues vetëm për 
të kuptuar tepër vonë se një gabim 
prej pak gradësh na ka futur në një 
drejtim shkatërrimi shpirtëror.”
Presidenti Diter F. Uhtdorf, Këshilltar i Dytë në 
Presidencën e Parë, “Një Çështje Pak Gradësh,” 
 Liahona, maj 2008, f. 58–59.

“Ajo është një mikeshë e vje-
tër dhe nuk është një takim 
dashurie”, i thashë vetes. Kë-
shtu përse Shpirti vazhdon 
të më paralajmërojë se nuk 
duhet të jem atje?

tërësisht të ndryshme. Standarded 
tona nuk ishin njësoj – madje në gjëra 
të vogla. Kur ajo porositi verë, unë 
shpjegova se unë preferoja të mos 
paguaja për alkool. Ajo i respektonte 
dëshirat e mia dhe e pagoi vetë.

Ankthi im shpirtëror vazhdonte të 
rritej ndërsa mbrëmja kalonte. Kur da-
rka u mbyll, unë isha në buzë të ka-
rriges sime, gati për t’u larguar, sepse 
e dija që treni i fundit i mbrëmjes do 
të nisej shpejt dhe unë jetoja tepër 
larg për të marrë taksi. Duke patur 
parasysh shqetësimin tim, mikesha 
tha se unë mund të flija te vendi i saj. 
Tani Shpirti nuk do të më linte vetëm, 
duke vërtetuar atë që unë tashmë e 
dija: qëndrimi nuk ishte një variant.

Kur po ecja për në shtëpinë e saj, 
unë u përpoqa shumë që të dukem 

i qetë. “A je i sigurt se nuk dë-
shiron të qëndrosh?” pyeti ajo. 

Unë isha i sigurt. Ajo nuk 
ishte nxitëse apo fyese, por 

Shpirti qetësisht fliste më 
qartë se tingulli i bubu-

llimës. Unë mund të 
humbas trenin!

Unë prita deri sa e pashë që ishte 
brenda, pastaj vrapova aq shpejt sa 
munda për të arritur stacionin e trenit 
në kohë. Nuk mund të mos mendoja 
për Jozefin në Egjipt kur ai vrapoi 
për t’i ikur tundimit (shih Zanafilla 
39:7–12).

Ndërsa mendoj përsëri për ngjarjet 
e asaj nate, unë ndiej edhe frikë edhe 
mirënjohje: frikë për atë çka mund të 
kish qenë dhe mirënjohje për shoqë-
rinë e Frymës së Shenjtë. Shpirti foli 
dhe, edhe pse duhej ta kisha dëgjuar 
më herët, unë jam i gëzuar që më në 
fund e dëgjova.

Është e qartë se pamja ime e gje-
ndjes atë natë, ishte sigurisht jo aq e 
qartë sa ajo e Zotit. Siç shënoi Isaia:

“‘Duke qenë se mendimet e mia 
nuk janë mendimet tuaja, dhe as 
rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia’, 
thotë Zoti.

Ashtu si qiejtë janë më të lartë se 
toka, kështu edhe rrugët e mia janë 
më të larta se rrugët tuaja dhe mendi-
met e mia janë më të larta se mendi-
met tuaja” (Isaia 55:8–9).

Disa zgjedhje me të cilat përba-
llemi në jetë bëhen dhe harrohen 
shpejt. Ka zgjedhje të tjera që vijnë 
si mësime të cilat ne do të bënim 
mirë të mos i harrojmë kurrë. Unë 
jam aq mirënjohës të di se kur ne 
marrim parasysh nxitjet e Frymës 
së Shenjtë – dhe kur ne veprojmë 
kështu menjëherë – ne mund të 
qëndrojmë më lehtësisht në rrugën 
që Jezu Krishti caktoi për ne që ta 
ndjekim. ◼
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“Përse ka probleme familja ime megjithëse ne 
shkojmë në kishë, bëjmë mbrëmje familjare të 
shtëpisë dhe përpiqemi të jetojmë ungjillin? Çfarë 
mund të bëjmë më shumë?”

T ë jetuarit e ungjillit sjell bekime por nuk do të thotë 
se ju nuk do të përballeni me sfida. Provat mund të 
forcojnë besimin tuaj duke ju nxitur të kërkoni ndihmë 
nga Ati Qiellor. Zgjidhja e problemeve me ndihmën e 
Tij ju mëson se si të merrni vendime të drejta.

A e keni diskutuar këtë situatë si familje? Duke u këshilluar së ba-
shku, ju mund të gjeni ide të dobishme. A keni agjëruar dhe jeni lutur 
për zgjidhje si familje? A keni kërkuar në shkrimet e shenjta dhe në 
bisedat e konferencave të përgjithshme? Ndoshta familja juaj ka ne-
vojë të bëjë disa ndryshime për të përmirësuar gjendjen, ose ndoshta 
ju thjesht keni nevojë të ruani, duke pritur me durim dhe duke be-
suar se Zoti do t’ju forcojë ju gjatë kësaj prove (shih Mosia 24:15).

Nëse të tjerët i kanë shkaktuar familjes suaj dhembje, përpiquni t’i 
falni ata dhe jo t’i fajësoni. Ndërsa falja mund të mos e zgjidhë menjë-
herë problemin, ajo do të sjellë paqe në zemrën tuaj dhe do ta bëjë 
problemin më të lehtë për t’u përballuar.

Kundërshtari po godet familjet, sepse forca e tyre është aq e rë-
ndësishme për Kishën dhe komunitetin tuaj. Prandaj vazhdoni të 
duroni. Vazhdoni të shkoni në kishë, duke mbajtur mbrëmje familjare 
në shtëpi dhe duke jetuar ungjillin. Bindja ju aftëson ju të ndieni Fry-
mën e Shenjtë dhe drejtimi i tij është jetik për të gjetur përgjigjet që 
kërkoni. Jetesa në një familje të fortë, madje edhe në një që i duhet të 
kapërcejë probleme, është një nga objektivat më të rëndësishëm që 
mund të keni.

Përdorni Udhëzimet Që Na Janë Dhënë
Ndoshta një familje nuk është e forcuar gjersa të jetë 
provuar. Fatmirësisht, ne nuk kemi nevojë të përballemi 
me problemet vetëm; Ati Qiellor do që ne të kemi 
sukses si individë dhe si familje. Që të na ndihmojë, Ai 
ka siguruar udhëzues të rëndësishëm, të tillë si shkrimet 
e shenjta, një profet të gjallë, udhëheqës të tjerë të 

Kishës, dhe Frymën e Shenjtë. Ata mund të na ndihmojnë të ku-
ptojmë dhe të zbatojmë parimet e ungjillit që do të sjellin gëzim neve 
dhe familjeve tona. Përveç kësaj, kurrë mos harroni t’u tregoni 

prindërve tuaj se ju i vlerësoni dhe i doni ata. 
Unë e di se Zoti do të sigurojë një mënyrë që 
familja juaj të jetë e bashkuar, e forcuar dhe e 
lartësuar moralisht. Unë e di se familja është 
shuguruar nga Perëndia.
Jared L., 18 vjeç, Mindanao, Filipine

Mësoni nga Sfidat Tuaja
Nuk ka rëndësi sa fort përpiqeni, 
gjithmonë do të ketë sfida. Këto 
prova janë për të na ndihmuar të 
rritemi. Gjithçka varet nga më-
nyra se si reagoni ndaj atyre 
sfidave. Çelësi është të mësoni 

prej tyre. Vlerësoni dhe shihni çfarë po ndodh 
në të vërtet përreth jush. Lutuni mbi provat 
nëpër të cilat po kaloni dhe kini besim se Zoti 
do t’ju ndihmojë t’i kapërceni ato. Ato mund 
të bëhen forcë për ju dhe në kthim ju mund të 
jeni forcë për të tjerët.
Mekenzie C., 18 vjeç, Çihuahua, Meksikë

Lexoni Proklamatën mbi Familjen
Probleme lindin pavarësisht nëse i bëjmë lutjet 
tona apo jo. Ato nuk janë që të na ndëshkojnë 
ne, por që të na forcojnë. Problemet me të 
cilat përballemi në jetë sigurojnë një mundësi 
për familjet që të punojnë së bashku. Kur 
familja ime kapërcen stresin, problemet finan-
ciare dhe vetëm përpiqet të gjejë kohë për të 
qenë së bashku, ne vijmë më afër njëri-tjetrit 
dhe Atit tonë Qiellor. Një gjë që ne bëjmë kur 
kohët janë të vështira është leximi i “Familja: 
Një Proklamatë Drejtuar Botës.” Ajo na kujton 
neve lidhjen e shenjtë që ndajmë dhe se sa e 
rëndësishme është të mbajmë besëlidhjet tona.
Anna G., 15 vjeç, Xhorxhia, SHBA

Përgjigjet synojnë të japin ndihmë dhe këndvështrim, jo si deklarime zyrtare të doktrinës së Kishës.

Pyetje e Përgjigje
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Pranojeni Vullnetin e Atit Qiellor
Unë mendoj se një mënyrë me të 
cilën Ati Qiellor na provon është 
nëpërmjet problemeve. Ajo që ne nuk 
duhet ta harrojmë është se Ai është 
Ati Ynë dhe si i tillë, Ai na do ne aq 
shumë dhe kështu do më të mirën 
për ne. Unë e di se e vetmja mënyrë 
me të cilën ne mund të kapërcejmë 
problemet është nëpërmjet ngulmimit 
dhe pranimit të vullnetit të Atit.
Hoze C., 18 vjeç, Ankash, Peru

Kini Besim te Zoti
Ajo më ndihmon mua 
kur pyes përse familja 
ime ka probleme, madje 
kur ne po bëjmë gjith-
çka që mundemi, është 
historia e Jobit dhe 

nëpër sa vuajtje kaloi ai. Jobi 19:25–
26 lexon: “Por unë e di që Shpëtimtari 
im jeton dhe që në fund do të ngrihet 
mbi tokë. Mbas shkatërrimit të lëkurës 
sime, në mishin tim do të shoh Perë-
ndinë.” Jobi u përball me disa nga 
sfidat më të vështira dhe përsëri ai e 
dinte ende se Shëlbuesi jeton! Kur ne 
jemi në gjendje të mendojmë dhe të 
jetojmë siç bëri Jobi, unë e di se ne 
do të jemi në gjendje të shohim 
problemet tona të kaluara dhe të 
shohim se ne kemi një Shëlbues, që 
po na ngre ne shpirtërisht nëpërmjet 
këtyre sprovave.
Megan B., 17 vjeç, Juta, SHBA

Përballojini problemet me 
shpresë
Problemet na bëjnë më të fortë kur 
përballohen drejt. Ajo që ju duhet të 
bëni, është të përballeni me proble-
met me shpresë dhe kurajë. Ju mund 

NDIQNI 
KËSHILLËN  
E PROFETËVE
“Me ndihmën e Zotit 
dhe të doktrinës së 
Tij, të gjithë ndikimet 
e dëmshme nga sfidat 

që mund të ndeshë një familje mund të 
kuptohen dhe të kapërcehen. Cilatdo 
qofshin nevojat e anëtarëve të familjes, 
ne mund t’i forcojmë familjet tona kur 
ndjekim këshillën e dhënë nga profetët.

Çelësi për të forcuar familjet tona 
është të sjellim Shpirtin e Zotit në  
shtëpitë tona.”
Plaku Robert D. Hejls i Kuorumit të Dymbë-
dhjetë Apostujve, “Strengtheninig Families: 
Our Sacred Duty”,  Ensign, maj 1999, f. 32.

PYETJA E RADHËS Dërgojeni përgjigjen tuaj brenda datës  
15 maj 2011, në:

 Liahona, Questions & Answers 5/11
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
Ose në postën elektronike:  
liahona@ ldschurch .org

Përgjigjet mund të redaktohen lidhur me  
gjatësinë apo qartësinë.
Informacioni dhe leja e mëposhtme duhet të 
përfshihen në postimin elektronik apo letrën 
tuaj: (1) emri i plotë, (2) data e lindjes, (3) lagjja 
ose dega, (4) kunji ose distrikti, (5) leja juaj 
me shkrim dhe, nëse jeni nën moshën 18 vjeç, 
leja me shkrim e prindit tuaj (postimi elektro-
nik pranohet) për botimin e përgjigjes dhe të 
fotografisë tuaj.

të jeni duke bërë më të mirën tuaj 
duke marrë pjesë në kishë dhe duke 
u përpjekur të jetoni ungjillin, kështu 
juve ju duhet të njihni faktin se prob-
lemet tuaja janë që t’ju përmirësojnë 
dhe t’ju bëjnë më të mirë në fund. 
Përpiquni gjithashtu të përcaktoni 
diçka që nuk e bëni mirë dhe bëni 
një përpjekje që ta korrigjoni. Përpi-
quni shpesh të ndihmoni të tjerët dhe, 
kur bëni këtë, problemet tuaja do të 
duken më të lehta. Mbi të gjitha, kë-
shillohuni me Zotin gjithmonë. Lutuni 
rreth problemeve tuaja dhe i kërkoni 
Atit Qiellor që t’ju drejtojë.
Rajmond A., 18 vjeç, Akra, Ganë

Duroni deri në Fund
Familja është qendrore në planin e 
Krijuesit, kështu natyrshëm kundër-
shtari do të bëjë gjithçka mundet për 
të na ndalur nga të jetuarit së bashku 
si një familje e lumtur, e përqendruar 
në ungjill. Ne e dimë se nuk mund 
të presim që jeta të jetë e lehtë, apo 
që mjafton që shkojmë në kishë, të 
bëjmë mbrëmje familjare dhe jeta do 

të jetë e lirë nga tundimet. Kur gjërat 
ashpërsohen, lexoni shkrimet tuaja të 
shenjta, lutuni dhe thjesht flisni si një 
familje.
Plaku Dudlei, 21 vjeç, Misioni i Xhakartës 
në Indonezi

“Si e mbani zemërimin 
tuaj nën kontroll kur 
jeni vërtet i nxehur?”



NE TË GJITHË PREMTUAM.
(SHIH LLUKA 22:19–20; DEB 20:77, 79.)
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 Doktrina e Besëlidhje 76:22–24

R R E S H T  P A S  R R E S H T I

Këto vargje shpallin një dëshmi të kohërave tona për Jezu Krishtin: Ai jeton! 

Shënim i redaktorëve: Kjo faqe nuk është e thënë të jetë një shpjegim tërësor i vargut të  
përzgjedhur të shkrimit të shenjtë, por vetëm një pikënisje për studimin tuaj vetjak.

Dëshmi të Shumta
Përpara kësaj zbulese janë dhënë 

shumë dëshmi për Krishtin e ringja-
llur. Ja disa shembuj:

•  Maria Magdalena (shih Gjoni 
20:11–18)

•  Apostujt e kohës së Jezusit (shih 
Mateu 28:9–20; Marku 16:14–20; 
Lluka 24:36–53; Gjoni 20:19–29; 
21)

•  Dy dishepujt në rrugën për në 
Emaus (shih Lluka 24:13–35)

•  Stefani (shih Veprat e Apostujve 
7:55–56)

•  Pali (shih Veprat e Apostujve 9:1–6)
•  Nefitët (shih 3 Nefi 11–28)
•  Moroni (shih Ethëri 12:39)
•  Jozef Smithi (shih Joseph Smith – 

Historia 1:16–20)

Ai Jeton!
“Unë i kam lexuar – dhe 
unë i besoj – dëshmitë e 
atyre që përjetuan pikëllimin 
e kryqëzimit të Krishtit dhe 
gëzimin e Ringjalljes së 

Tij. Unë i kam lexuar – dhe unë i besoj – 
dëshmitë e atyre në Botën e Re, të cilët u 
vizituan nga i njëjti Zot i ringjallur.

Unë e besoj dëshminë e atij, që në këtë 
periudhë ungjillore foli me Atin dhe Birin 
në një korije që tani quhet e shenjtë dhe që 
dha jetën e tij, duke e vulosur atë dëshmi me 
gjakun e tij.”
Presidenti Tomas S. Monson, “Ai Ësht’ Ngritur!” 
 Liahona, maj 2010, f. 89.

Botët Janë e Ishin Krijuar
“Nën drejtimin e Atit, Krishti ishte Zoti i gjithësisë, i cili krijoi botë të  
panumërta – nga të cilat e jona është veç njëra (shih Efesianëve 3:9; 
Hebrejve 1:2).

Sa planetë që kanë njerëz gjenden në gjithësi? Ne nuk e dimë,  
por të vetëm nuk jemi në gjithësi! Perëndia nuk është Perëndi i  

vetëm një planeti!”
Plaku Nil A. Maksuell (1926–2004), i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, në  
“Dëshmitarë të Veçantë të Krishtit”  Liahona, prill 2001, f. 5.

Bij dhe Bija të  
Lindura të Perëndisë
“Ju nuk jeni qenie të 
zakonshme, fort të dashur 
miq të mi të rinj rreth botës 
mbarë. Ju jeni të lavdishëm 

e të përjetshëm. . . .
Lutja dhe bekimi im është që, kur ju të 

shikoni pamjen tuaj të pasqyruar, të jeni të 
aftë të shihni përtej papërsosurive e vetëdy-
shimeve dhe të kuptoni se cilët jeni me të 
vërtetë: bij e bija të lavdishëm të Perëndisë 
të Plotfuqishëm.
Presidenti Diter F. Uhtdorf, Këshilltar i Dytë në 
Presidencën e Parë, “The Reflection in the Water” 
(Mbrëmje rreth vatrës për rininë në moshë 
madhore nga Sistemi Arsimor i Kishës, 1 nëntor 
2009); gjendet në adresën CESfiresides .lds .org.
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Nga Eshli Dajër

Meqë jetoj në Shangai të Kinës, bashkë 
me një grup shkollor pata mundësinë të 
shkoja në Provincën e Siçuanit, në jugpe-

rëndim të Kinës, që të ndihmonim në ndërtimin 
e shtëpive për viktimat e tërmetit që shkretoi atë 
zonë pak vite më parë. Punuam pa u lodhur, duke 
vënë tulla, duke përzier llaç, duke shtyrë karroca 
përplot me tulla e duke duke i kaluar ato dorë 
më dorë në “rreshtat e montuar” të njerëzve. Aty 
nga dita e dytë, më dhimbte kurrizi dhe dorezat 
m’u mbushën me vrima. Sidoqoftë, udhëtimi për 
mua ishte një përvojë e paharruar dhe ma forcoi 
dëshminë për vlerën individuale të vetes sime e të 
çdo personi, njëra nga vlerat e Të Rejave.

Ndërsa punoja shumë çdo ditë, vura re se 
besimi në vlerën time vetjake rritej. Ndihesha mirë 
për vetveten ngaqë po bëja punë për të përmirë-
suar gjendjen e jetesës së njerëzve me më pak fat 
se unë.

Patëm gjithashtu mundësi që të vizitonim një 
shkollë të zonës. Kur arritëm, një turmë fëmijësh 
të vegjël bukuroshë erdhi drejt nesh duke rendur. 
Kur pashë gjithë këta fëmijë të vegjël të mreku-
llueshëm, kuptova gjithashtu vlerën e tyre indivi-
duale. Janë të gjithë fëmijë të bukur të Perëndisë 
dhe ndjeva fuqimisht që Perëndia e do dhe e njeh 
secilin prej tyre.

Afër fundit të udhëtimit patëm rastin të shko-
nim në një vend pushimesh, ku do të hanim 
drekën. Mirëpo, kur mbërritëm atje, pamë se ishte 
shkatërruar nga tërmeti. Ishte gërmadha më e 
madhe që kisha parë ndonjëherë. Kjo bëri që të 

SHPËRBLIME  
të Rindërtimit

më vinte për të qarë. Tavanët dhe muret e ndërte-
save qenë shembur, pemët pranë kishin rënë dhe 
kishte mbeturina rrënojash gjithkund. Një masiv 
guri qe rrokullisur tatëpjetë malit dhe qe përplasur 
në anë të ndërtesës, duke shkaktuar shembjen 
e tavanit dhe të murit. Aty gjendej një këpucë e 
vetme e shtrirë mbi pragun e një dere.

Ndërsa mendoja për këtë dhe për 
faktin se qenë vrarë njerëz në këtë 
katastrofë, mundohesha të kuptoja 
se si e lejonte Ati Qiellor këtë gjë 
të ndodhte. A nuk i donte Ai ata? 
Atëherë mendova përsëri për atë 
që kishim diskutuar në klasën e Të 
Rejave dhe, po, e kuptova që Ai i 
donte ata. Ai e njihte dhe e donte 
secilin personalisht. Ata që atë ditë 
vdiqën ishin të gjithë fëmijë të Perë-
ndisë. Fillimisht, të menduarit e kësaj 
më bëri edhe më të trishtuar. Por pastaj 
kuptova se këta njerëz ishin në botën e shpirtrave 
dhe mund të ktheheshin sërish tek Ati Qiellor. 
Ky mendim më ngushëlloi e më dha një ndjenjë 
paqeje.

E di që unë jam një fëmijë i Perëndisë, me një 
vlerë individuale të madhe. Ne jemi të gjithë fëmijë 
të Atit tonë Qiellor, që na njeh personalisht. Ai na 
do me një dashuri që është më e thellë e më e 
fortë se ç’mund të përfytyrojë çdokush nga ne. Ky 
kuptim u mboll thellë në zemrën time ndërsa pu-
noja e shërbeja mes njerëzve që kishin vuajtur në 
mënyrë aq të tmerrshme në tërmetin e Siçuanit. ◼

Kur pashë rrënojat nga tërmeti, u trishtova. Por kuptova më  
pas që Perëndia i do ata që vdiqën siç do edhe të mbijetuarit.

Eshli Dajër (djathtas) 
ndihmon në rindërtimin 
e shtëpive për banorët 
vendas, pas tërmetit të 
2008-ës në Siçuan të 
Kinës.
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Nga Adam C. Olson
Revistat e Kishës

FUQIA E SHKRIMEVE  
TË SHENJTA

Rooma nuk kishte vërtet dëshirë të stu-
dionte shkrimet e shenjta. Vaitiarja nuk 
kishte vërtet dëshirë të shkonte në semi-

nar. Dhe nuk ishin të detyruar. Por, kur zgjo-
dhën të vepronin ashtu, jeta e tyre ndryshoi.

Përse Mosbërje?
Përse një adoleshent të zgjidhte që çdo 

të enjte të shpenzonte dy orë të mbrëmjes 
duke studiuar shkrimet e shenjta me ma-
manë e vet? Një vit më parë Rooma Terooa-
tea, nga Tahiti, do ta kishte vënë në dyshim 
këtë gjë.

Tani ai mund të pyeste përse një adole-
shent do të zgjidhte mosbërjen.

Gjatë tre viteve të seminarit, Rooma kurrë 
nuk kishte treguar vërtet vëmendje kur më-
suesit e tij caktonin shkrime të shenjta që t’i 
lexonin për mësimin tjetër. “Unë nuk doja t’i 
lexoja ato”, thotë ai. “Shkrimet e shenjta nuk 
më interesonin vërtet.”

Por çuditej përse udhëheqës të Kishës 
në lagjen dhe kunjin e tij përdornin gjithnjë 
shkrimet e shenjta në bisedat dhe mësimet e 
tyre. Ai i vëzhgonte udhëheqësit e tij. Ai vuri 
re sa të lehtë e kishte presidenti i kunjit të tij 
të citonte shkrimet e shenjta.

Prandaj, kur Kunji i Faaas në Tahiti i ndau 
studentët e seminarit në ekipe për të zhvilluar 
konkurse lidhur me zotërimin e shkrimeve të 

Kur dy adoleshentë 
haitianë u lejuan një 
mundësi shkrimeve 
të shenjta, jeta e tyre 
ndryshoi.
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STUDIONI 
ME ZELL
“Kurset intensive 
nuk janë aspak 
aq efikase sa 
leximi dhe zbatimi 
i përditshëm i 

shkrimeve të shenjta në jetën tonë. 
Njihuni me mësimet që na japin shkri-
met e shenjta. . . . Studiojini ato sikur 
po ju flasin juve, sepse kështu është e 
vërteta. . . .

. . . Nëse ju do t’i studioni shkrimet 
e shenjta me zell, fuqia juaj për të 
shmangur tundimin dhe për të marrë 
udhëzim nga Fryma e Shenjtë në 
gjithçka që bëni, do të rritet.”
Presidenti Tomas S. Monson, “Të Jini më 
i Miri që Mundeni”,  Liahona, maj 2009, 
f. 68.

shenjta gjatë gjithë vitit të tij të fundit 
në seminar, Rooma vendosi t’u lejonte 
një mundësi shkrimeve të shenjta.

Pikërisht kjo ishte koha kur për të 
filluan seancat studimore të përjav-
shme me nënën e tij. Çdo mbrëmje 
të së enjteve studionin së bashku për 
konkursin e klasës mësimore të ditës 
tjetër, duke mësuar se ku ndodhen 
vargjet e rëndësishme e madje duke 
mësuar përmendësh shumë prej tyre.

E pikërisht kjo ishte koha kur për 
Rooman gjërat filluan të ndryshonin. 
Studimi vetjak i shkrimit të shenjtë ia 
forcoi lidhjen me mamanë e tij. Filloi 
të shihte ngjashmëritë ndërmjet asaj 

që mësojnë shkrimet e shenjta dhe 
asaj që ndodh në botën e sotme. Ndë-
rsa lutej në lidhje me atë që lexonte, 
kuptonte se ajo ishte nga Perëndia.

Kjo gjithashtu e ndihmoi që ta 
çonte ekipin e tij drejt fitores në kam-
pionatin e zotërimit të shkrimeve të 
shenjta të zhvilluar për kunjin.

Në bekimet që ka marrë, Rooma 
kupton një mësim që ai e ka mësuar 
në studimin e tij. “Tek Mosia 2:24 
Mbreti Beniamin mësonte se, kur 
zgjedhim për të bërë atë që kërkon 
Zoti, ne bekohemi menjëherë”, thotë 
Rooma. Një nga bekimet më të mëdha 
që ai ka marrë është se, “pas studimit 
të shkrimeve të shenjta në këtë vit, e 
di që Libri i Mormonit është i vërtetë”.

Mos Më Thoni Çfarë të Bëj
Në fillimin e vitit shkollor Vaitiare 

Pito ende nuk ishte një anëtare e 

FO
TO

G
RA

FIT
Ë 

N
G

A 
AD

AM
 C

. O
LS

O
N

, P
ËR

VE
Ç 

KU
R 

KA
 S

HË
N

IM
; S

IPË
R:

 F
O

TO
G

RA
FIA

 ©
 IS

TO
CK

; F
O

TO
G

RA
FIA

 E
 LU

LE
S 

©
 IS

TO
CK

Kur Rooma Terooatea (poshtë) dhe 
shokët e tij të klasës së seminarit udhë-
tonin drejt Mooreas fqinjë (majtas) për 
të provuar dijen e tyre për shkrimet e 
shenjta, rezultati nuk ishte i rëndësi-
shëm – Rooma tashmë ishte një fitues.



54 L i a h o n a

 

pasi udhëheqësi i misionit të lagjes 
i solli misionarët në shtëpinë e Vai-
tiares. Ata folën për njësinë familjare 
dhe qëndrimin së bashku përgjith-
monë. “Kjo vërtet që solli ndryshim 
në familjen tonë”, thotë ajo.

Megjithatë, kjo jo doemos e 
ndryshoi qëndrimin e pavarur të 
17-vjeçares. “Pasi u pagëzova, gjith-
kush më thoshte se duhej të shkoja 
në seminar”, thotë ajo. “Mua nuk 
më pëlqen të më thonë çfarë të bëj, 
prandaj kjo më kërkoi njëfarë kohe 
që të shkoja.”

Më në fund ajo vendosi vetë të 
shkonte dhe zbuloi se i pëlqente. 
U caktua të bënte pjesë në të njëj-
tin ekip të zotërimit të shkrimeve të 
shenjta sikurse Rooma.

Në fillim ajo nuk bëri përpjekje për 
të lexuar shkrimet e shenjta që cakto-
heshin. Por, kur vendosi që t’i lexonte, 
shpejt njohu një numër bekimesh.

“Shkrimet e shenjta kanë qenë 
një ndihmë e madhe”, thotë ajo. 
“Nga shkrimet e shenjta kam mësuar 
shumë gjëra”, përfshirë rëndësinë e 
lutjes dhe që Ati Qiellor do t’u përgji-
gjet atyre lutjeve.

Ajo gjithashtu mësoi që, kur e 
vendos të bëjë diçka, si vajtja në 
seminar apo leximi i shkrimeve të 
shenjta, mbajtja e zotimit është më e 
lehtë, sesa po ta bëjë ngaqë është e 
detyruar apo se “ashtu duhet”.

Tashmë që viti shkollor është  
mbyllur, Vaitiarja është mirënjohëse 
që zgjodhi të shkonte në seminar e  
të studionte shkrimet e shenjta: “E di 
që, kur lexojmë shkrimet e shenjta, 
bekohemi”. ◼

Pasi Vaitiare Pito, nga Tahiti, vendosi të 
studionte shkrimet e shenjta, ajo filloi 
të njihte bekime.

Kishës. Në ç’mënyrë, pra, një anëtare 
e re e cila nuk kishte qenë asnjëherë 
më parë në seminar, e ndihmoi ekipin 
e saj të fitonte kampionatin e zotëri-
mit të shkrimeve të shenjta të zhvi-
lluar për kunjin?

“Nuk u shqetësova që nuk kisha 
shumë përvojë”, thotë ajo. “Shumë 
prej atyre vargjeve unë i mësova gjatë 
mësimeve të misionarëve.”

Pjesa më e madhe e familjes së Vai-
tiares u bashkua me Kishën pas vde-
kjes së papritur të babait të saj dhe 
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Nga Skot Talbot

Shërbeva si plak spanjishtfolës 
në Misionin e Hjustonit Jugor në 
Teksas. Një ditë unë dhe shoku 

im po trokisnim nëpër dyer, duke u 
përpjekur që të gjenim dikë për ta 
mësuar. Mbërritëm tek një shtëpi që 
kishte një të çarë të madhe në vera-
ndën e drunjtë e të konsumuar.

Një grua më e rritur na hapi derën 
dhe na ftoi brenda. Nuk jam i sigurt në 
e dinte vërtet se cilët ishim dhe çfarë 
bënim, por ishte shumë e sjellshme. 
Ne filluam t’i mësonim mësimin e parë 
dhe dukej sikur gjërat po shkonin 
shkëlqyeshëm. Pas pak erdhi radha 
ime që t’i mësoja në lidhje me Jozef 
Smithin dhe Vegimin e Parë. Pashë që 
shprehja e fytyrës së gruas dukej sikur 
po shfaqte hutim në rritje. Kuptohej që 
ajo nuk po e ndiqte shumë atë që po 
përpiqesha t’i shpjegoja.

Pasi bëra ca pyetje mbi atë që 
kishim zhvilluar deri atë çast dhe sa 
kishte kuptuar ajo prej saj, ndjeva 
se po ligështohesha që ajo nuk po e 
kuptonte konceptin e Vegimit të Parë. 
Dita kishte qenë e gjatë dhe gjëja që 
misionari nuk e dëshiron aspak, është 
që dikush të mos kuptojë atë gjë të 
cilën ai dëshiron aq fort që njerëzit ta 
dinë se është e vërtetë.

Në pjesëzën e sekondës kur ndjeva 
se emocionet e mia po fillonin të 
rrëshqisnin drejt zemërimit, më erdhi 
në mendje një pjesë e vogël e bekimit 
tim patriarkal. Ishte një pjesë rreth 
familjes sime të ardhshme, e cila më 
këshillonte që t’u mësoja fëmijëve të 
mi të ardhshëm konceptet e ungjillit. 
Teksa ai paragraf përshkoi kokën 
time, e dija se Shpirti po më thonte 
që ta mësoja këtë grua të përulur në 

Çelësi tek Bekimi Im
po atë mënyrë që do të mësoja një 
fëmijë.

Fillova ta mësoj me një trajtim më 
të thjeshtë e më të dashur. Përfytyroja 

N G A  F U S H A  E  M I S I O N I T

vetë fëmijët e mi të ulur përreth 
dhomës së ndenjjes duke parë nga 
unë, babai i tyre, ndërsa u mësoja 
në lidhje me Profetin Jozef Smith. 
Ishte mahnitëse të shihje ndryshi-
min e saj në fytyrë. Vetullat e saj u 
ngritën shpejt dhe sytë e saj filluan 
të shkëlqenin. Pamja e saj e hutuar u 
kthye në pamje interesimi dhe habie. 
Ndërsa i tregoja asaj ngjarjen që Ati 
Qiellor dhe Jezu Krishtit iu shfaqën 
Jozef Smithit, lotët ia mbushën sytë 
dhe i rrodhën në faqe. Shpirti e mbu-
shi dhomën dhe ligështia ime u kthye 
në gëzim të madh.

Nuk do ta harroj kurrë këtë për-
vojë. Tani mua nuk më pritet që një 
ditë t’u mësoj të njëjtat parime fë-

mijëve të mi dhe ta ndiej 
sërish atë gëzim të 
madh. ◼

PËRGATITUNI PËR SHËRBIM

Të rinj, ju këshilloj që të përgatiteni 
për shërbimin si misionar. Mbajeni 

veten të pastër, të dëlirë dhe të denjë 
për të përfaqësuar Zotin.Ruani shënde-
tin dhe forcën tuaj.Studioni shkrimet 
e shenjta.Atje ku mundësohen, merrni 
pjesë në seminar ose institut. Familjari-
zohuni me manualin misionar Predikoni 
Ungjillin Tim.”
Presidenti Tomas S. Monson, “Ndërsa 
Prapë Takohemi së Bashku”,  Liahona, 
nëntor 2010, f. 6.
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NDËRMJETËSI 
JEZU KRISHTI

Nga Presidenti  
Bojd K. Paker

President i Kuorumit të 
Dymbëdhjetë Apostujve

Jezu Krishti, 
Ndërmjetësi 
ynë, paguan 
çmimin që 
ne nuk jemi 
në gjendje ta 
paguajmë, në 
mënyrë që të 
rikthehemi 
për të jetuar 
me Atin tonë 
Qiellor.

Më lejoni t’ju tregoj një histori – një 
shëmbëlltyrë.

Na ishte një herë një burrë që dë-
shironte diçka me gjithë zemër. Ajo dukej më 
e rëndësishme se çdo gjë tjetër në jetë. Për ta 
realizuar dëshirën e tij, ai hyri në [mori përsi-
për] një borxh shumë të madh.

E kishin paralajmëruar të mos hynte në një 
borxh aq të madh dhe veçanërisht e kishin 
paralajmëruar për huadhënësin e tij. Por për 
të dukej kaq e rëndësishme të bënte atë që 
donte dhe të kishte atë që donte pikërisht në 
atë çast. Ishte i sigurt se mund ta paguante më 
vonë.

Kështu nënshkroi një kontratë. Do ta pagua-
nte borxhin me kalimin e kohës. Nuk u shqe-
tësua shumë për këtë, sepse afati i pagesës 
dukej shumë larg. E kishte marrë atë që donte 
tani dhe kjo dukej të ishte më e rëndësishme.

Huadhënësi ishte gjithmonë diku aty në 
mendjen e tij dhe herë pas herë ai bëri disa 
pagesa simbolike [të vogla] duke menduar se 
në një farë mënyre dita kur të bëheshin lloga-
ritë në të vërtetë nuk do tëvinte kurrë.

Drejtësia apo Mëshira?
Por siç ndodh gjithmonë, dita erdhi dhe 

kontrata skadoi. Borxhi nuk ishte paguar 

plotësisht. Huadhënësi u shfaq dhe i kërkoi 
pagesën e plotë.

Vetëm atëherë ai e kuptoi se huadhënësi i 
tij jo vetëm kishte fuqinë të konfiskonte [t’ia 
hiqte] çdo gjë që ai kishte, por edhe fuqinë 
për ta hedhur atë vetë në burg.

“Nuk mund të të paguaj, sepse nuk kam 
mundësi”, pranoi ai.

“Atëherë”, tha huadhënësi, “do ta zbatojmë 
kontratën, do të marrim çdo gjë që ke dhe ti 
do të shkosh në burg. Ti e pranove këtë. Ishte 
zgjedhja jote. Nënshkrove kontratën dhe tani 
ajo duhet zbatuar.”

“A nuk mund ta shtysh afatin e pagesës, ose 
të ma falësh borxhin?” lypi borxhliu. “Bëj të 
mundur që në një farë mënyre të mbaj atë që 
është e imja dhe të mos shkoj në burg. Sigu-
risht, ti beson në mëshirë, apo jo? A nuk do të 
tregosh mëshirë?”

Huadhënësi u përgjigj: “Mëshira është 
gjithmonë tepër e njëanëshme. Do të të shër-
bente vetëm ty. Nëse unë tregoj mëshirë, nuk 
do të marr atë që më takon. Unë kërkoj vetëm 
drejtësi. A beson ti në drejtësi?”

“‘Unë besoja në drejtësi kur e nënshkrova 
kontratën”, tha borxhliu. “Ajo ishte në anën 
time në atë kohë, sepse mendova se do të 
më mbronte. Në atë kohë nuk kisha nevojë 
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Për të mësuar më shumë mbi këtë temë, lexoni Alma 42, shpjegimin e profetit Alma për drejtësinë, mëshirën dhe Shlyerjen.
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për mëshirë, as nuk mendova se do të kisha 
nevojë ndonjëherë.”

“Është drejtësia që kërkon nga ty ta pagu-
ash borxhin ose të vuash dënimin”, iu përgjigj 
huadhënësi. “Ky është ligji. Ti e ke pranuar 
dhe kështu duhet të jetë. Mëshira nuk mund ta 
grabisë drejtësinë.”

Ja ku ishin: njëri duke ushtruar drejtësi, tje-
tri duke u lutur për mëshirë. Asnjëri nuk mund 
të triumfonte [të fitonte] përveçse në kurriz të 
tjetrit.

“Po të mos ma falësh borxhin, s’do të ketë 
mëshirë”, u lut borxhliu.

“Po të ta fal, nuk do të ketë drejtësi”, ishte 
përgjigjja.

Me sa dukej ishte e pamundur të zbatohe-
shin të dy ligjet. Ato janë dy ideale të përjet-
shme që duket se e kundërshtojnë njëri-tjetrin. 
A nuk ekziston një mënyrë që drejtësia të 
përmbushet dhe po kështu edhe mëshira?

Ka një mënyrë! Ligji i drejtësisë mund të 
kënaqet plotësisht dhe mëshira mund të jepet 
plotësisht – por kërkon dikë tjetër. Dhe kështu 
ndodhi këtë herë.

Ndërmjetësi i Tij
Borxhliu kishte një mik. Ai e ndihmoi. Ai e 

njihte mirë borxhliun. Mendoi se ishte marrëzi 
që e kishte ngatërruar veten në një situatë 
të tillë. E megjithatë, ai donte ta ndihmonte 
mikun e tij, sepse e donte. Ai u fut mes tyre, u 
drejtua nga huadhënësi dhe bëri ofertën e tij: 
“Do ta paguaj unë borxhin nëse e liron bor-
xhliun nga kontrata e tij, që të mund të mbajë 
pronat dhe të mos shkojë në burg”.

Ndërsa huadhënësi po mendohej për ofe-
rtën, ndërmjetësi shtoi: “Ti kërkove drejtësi. E 
megjithëse ai nuk mund të të paguajë, do të 
paguaj unë. Çdo gjë do të jetë në rregull për ty 
dhe nuk mund të kërkosh më tepër. Nuk do të 
ishte e drejtë.”

Dhe kështu huadhënësi pranoi.
Më pas ndërmejtësi u kthye nga borxhliu. 

“Nëse paguaj borxhin tënd, a do të më pra-
nosh mua si huadhënësin tënd?”

“Oh, po, po”, thirri borxhliu. “Ti më shpë-
tove nga burgu dhe tregove mëshirë për mua.”

“Atëherë”, tha mirëbërësi [dikush që ndi-
hmon], “ti do të ma paguash mua borxhin dhe 

unë do të caktoj kushtet. Nuk do të jetë e le-
htë, por do të jetë e mundur. Unë do të siguroj 
një mënyrë. Nuk ka përse të shkosh në burg.”

Dhe kështu huadhënësin e paguan deri në 
qindarkën e fundit. Drejtësia i ishte zbatuar. 
Kontrata nuk ishte shkelur.Nga ana tjetër, 
borxhliut iu dha mëshira. Të dy ligjet u për-
mbushën. Meqenëse kishte një ndërmjetës, 
drejtësia mori pjesën e saj të plotë dhe më-
shira u përmbush plotësisht.

Ndërmjetësi Ynë
Secili nga ne jeton mbi një lloj huaje 

shpirtërore, një borxhi. Një ditë llogaria do 
të mbyllet, një ujdi do të kërkohet. Sado me 
shkujdesje që ne mund ta shohim tani, kur 
të vijë ajo ditë dhe konfiskimi të jetë i shpejtë 
[i afërt], do të vështrojmë rrotull në agoni të 
papushuar, për dikë, këdo, që të na ndihmojë. 

Dhe, sipas ligjit të përjetshëm, mëshira nuk 
mund të jepet përveçse të jetë dikush që është 
i gatshëm e i aftë të marrë përsipër borxhin 
tonë dhe të paguajë çmimin e të rregullojë 
kushtet për shëlbimin tonë.

Përveç në pastë një ndërmjetës, përveç 
nëse kemi një mik, tërë pesha e drejtësisë 
duhet të bjerë mbi ne. Pagesa e plotë për çdo 
shkelje, sado e vogël apo sado e thellë, do të 
kërkohet [merret] nga ne deri në një.

Por dijeni këtë: E vërteta, e vërteta e lavdi-
shme, shpall se ka një Ndërmjetës të tillë. “Në 
fakt një është Perëndia, dhe një i vetëm është 
ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve: 
Krishti Jezus njeri” (1 Timoteut 2:5). Nëpërmjet 
Tij mëshira mund t’i jepet plotësisht secilit nga 
ne, pa cenuar ligjin e përjetshëm të drejtësisë.

Dhënia e mëshirës nuk do të jetë e vet-
vetishme. Do të jetë përmes besëlidhjes me 
Të. Do të jetë mbi kushtet e Tij, kushtet e Tij 
bujare, të cilat përfshijnë, si një element abso-
lutisht të domosdoshëm, pagëzimin me zhytje 
për heqjen e mëkateve.

I gjithë njerëzimi mund të mbrohet nëpër-
mjet ligjit të drejtësisë dhe, njëherazi, secilit 
nga ne, individualisht, mund t’i jepet bekimi 
shëlbues dhe shërues i mëshirës. ◼

Nga Parimet e Ungjillit (06195), seksioni “Shlyerja Bën të 
Mundur për Ata Që Kanë Besim te Krishti që të Shpëtohen 
nga Mëkatet e Tyre”, paragrafët 6–32.

Sipas ligjit të për-
jetshëm, mëshira 
nuk mund të jepet 
përveçse të jetë 
dikush që është i 
gatshëm e i aftë 
të marrë përsipër 
borxhin tonë dhe 
të paguajë çmimin 
e të rregullojë ku-
shtet për shëlbimin 
tonë.
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Nga Marsel Nijungi
Bazuar mbi një histori të vërtetë

Nija po luante përpara 
shtëpisë kur halla e saj e 
thirri brenda. “Nija, a do të 

shkosh te dyqani i perimeshitësit të 
blesh disa karrota për darkë?” pyeti 
halla e saj.

“Po!” tha Nija me gëzim. I pëlqe-
nte të shkonte në dyqan, i pëlqente 
ta ndihmonte hallën e saj.

Nija mori paratë që i dha halla 
dhe eci rrugës për në dyqanin atje 
pranë.

“Duhet të blej disa karrota për 
darkë”, i tha Nija tregtarit.

Tregtari i vuri karrotat në trastën 
e Nijas dhe i tha sa kushtonin. Nija i 
dha paratë.

“Ja kusuri yt”, tha tregtari ndërsa i 
kthente disa para.

Nija e falenderoi dhe u nis të 
shkonte në shtëpi. Ndërsa ecte, ajo 
pa paratë që i kishte dhënë tregtari. 
“Më ka dhënë shumë kusur”, me-
ndoi. “Unë tani mund ta mbaj këtë 
lek për vete!”

Por pastaj Nija ndaloi së ecuri. 
“Ati Qiellor nuk do të jetë i lumtur 
me mua nëse i mbaj këto para”, me-
ndoi ajo. “Duhet të jem e ndershme 
me fjalët dhe veprat e mia.”

Zgjedhja  
e Nijas

Nija u kthye dhe shkoi përsëri 
te dyqani. “Më ke kthyer shumë 
para”, i tha ajo tregtarit ndërsa i 
jepte paratë e tepërta.

Tregtari mori paratë. “Ti je një 
vajzë e mirë”, tha ai. Pastaj ai vuri 
disa mollë në një qeskë dhe ia 
dha Nijas. “Faleminderit që ishe 
e ndershme. Të lutem merri këto 
mollë dhe shijoji me familjen 
tënde.

Nija ndiente ngrohtësi dhe lu-
mturi kur po shkonte në shtëpi. Ajo 
e dinte që Ati Qiellor ishte kënaqur 
që ajo kishte zgjedhur të ishte e 
ndershme. ◼

Unë do të jem 
i ndershëm 

me Atin Qiellor, me 
të tjerët dhe veten 
time.”
Standardet e Mia 
Ungjillore
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JAVA E PASHKËS
Ju mund të përgatiteni për 

Pashkën duke mësuar se 
çfarë ndodhi gjatë asaj jave 

para Kryqëzimit dhe Ringjalljes së 
Jezu Krishtit. Duke filluar tetë ditë 
përpara Pashkës, lexoni ngjarjet 
dhe vargjet e shkrimit të shenjtë të 
renditura për secilën ditë.

E SHTUNË
Një festë e rëndësishme e 
quajtur Pashkë, ishte vetëm 
gjashtë ditë më vonë. Shumë 
njerëz po vinin në Jeruzalem, 
që të ofronin sakrifica në 
tempull në atë ditë. Jezusi 
shkoi në Betani, një fshat 
afër Jeruzalemit. Atje do 
të qëndronte pesë net me 
miqtë e Tij Llazarin, Marien 
dhe Martën. Maria i vajosi 
këmbët e Tij me vaj.
Shih Gjoni 12:1–3.

E DIEL
Jezusi eci nga Betania në 
Jeruzalem. Në qytet Ai ngiste 
një gomar, sikurse thoshte 
për Të një varg në Dhiatën 
e Vjetër. Njerëzit e njohën 
Atë si mbret të tyre, duke 
thirrur “Hosana” dhe duke 
shtruar para gomarit gjethe 
palme, që të mos i ngjitej 
pluhur Shpëtimtarit. Jezusi 
vizitoi tempullin dhe më pas 
u kthye në Betani.
Shih Zakaria 9:9; Mateu 
21:1–11; Marku 11:1–11.

E HËNË
Jezusi pa njerëz që blinin dhe 
shisnin në tempull. Ngaqë 
donte që tempulli të ishte 
“shtëpi lutjeje”, Ai i largoi 
ata. Pastaj Ai shëroi njerëz 
të cilët ishin të çalë ose të 
verbër. Priftërinjtë ziliqarë  
u zemëruan me Të.
Shih Matteu 21:12–17;  
Marku 11:15–19.

E MARTË
Jezusi mësoi njerëzit në 
tempull dhe në lartësinë atje 
pranë e cila quhej Mali  
i Ullijve.
Priftërinjtë thurën komplot 
për të vrarë Jezusin. Një nga 
dishepujt e tij, Juda Iskarioti, 
ra dakord që t’ua dorëzonte 
Jezusin priftërinjve në kë-
mbim të 30 monedhave  
të argjendta.
Shih Mateu 25:31–46; 
26:14–16.
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Shkrimet e shenjta nuk thonë 
se çfarë bëri Jezusi në këtë 
ditë. Mundet që Ai ta ketë 
kaluar ditën me dishepujt e 
Tij. Ju mund të lexonit shë-
mbëlltyrën e dhjetë virgjëre-
shave, një ngjarje që Jezusi 
ua mësoi dishepujve që t’i 
ndihmonte të përgatiteshin 
për Ardhjen e Tij të Dytë.
Shih Mateu 25:1–13.

E ENJTE
Dishepujt e Jezusit u përga-
titën për drekën e Pashkës. 
Gjatë ngrënies Jezusi u tha 
dishepujve se njëri prej tyre 
do ta tradhëtonte. Më pas, 
që t’i ndihmonte ta kujtonin 
Atë, u dha sakramentin për 
të parën herë. Jezusi shkoi në 
Kopshtin e Gjetsemanit për 
të vuajtur mëkatet tona dhe 
për t’iu lutur Perëndisë. Nje-
rëz me shpata erdhën dhe e 
kapën Atë. Dishepujt rendën 
larg të frikësuar.
Shih Mateu 26:17–29, 36–56.

E PREMTE
Jezusin e çuan para priftit 
të lartë, Kajafës. Pjetri, 
dishepull i Jezusit, mohoi se 
e njihte Atë. Jezusi u mor 
në pyetje nga guvernatori, 
Pilati, dhe nga Herodi. Ai 
u dënua të vdiste në kryq. 
Jezusi u kryqëzua. Një njeri 
i pasur i quajtur Jozef e 
vendos Jezusin në varrin e tij. 
Nëna e Jezusit, Maria, dhe 
Maria Magdalena shkuan të 
shihnin varrin.
Shih Mateu 26:57–72; 27:1–2, 
27–37; Lluka 23:44–46, 50–56.

E SHTUNË
Trupi i Jezusit qëndron i 
shtrirë në varr. Një gur i 
madh iu vu derës përpara. 
Priftërinjtë e ligj i kërkuan Pi-
latit të vinte roje jashtë varrit 
për t’u siguruar që asnjë të 
mos hynte brenda.
Shih Mateu 27:57–66.

E DIELA  
E PASHKËS
Jezusi u ringjall! Ai qe ngritur 
nga varri. Një engjëll zbriti 
nga qielli dhe e rrokullisi 
gurin tej.
Jezusi u tha dishepujve të 
mësonin e të pagëzonin të 
tjerët dhe u premtoi të ishte 
përherë me ta.
Shih Mateu 28.
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Për më shumë punë 
artistike të ekspo-
natit, kontrolloni 

në botimet e ardhshme tek 
Faqja Jonë. Shihni punime 
të tjera tek adresa www 
.liahona .lds .org.

Punime nga eksponati 
ndërkombëtar i punës artistike 
të fëmijëve mbi temën “Ungjilli 
Bekon Jetën Time”.

Punë Artistike të Fëmijëve  
nga Kudo Përreth Botës

Bet B., 5 vjeçe, Kanada

Daniel S
., 5 vjeç, 

Francë

 Kerën L., 6 vjeçe, Bolivi

Zenif F., 9
 vjeç, Meksikë

Andreza A., 10 vjeçe, Brazil

Dasha K., 11 vjeçe, Ukrainë

Çung-çi, 6 vjeç, Tajvan
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Karolina A., 7 vjeçe, Peru

Natalia S., 9 vjeçe, Guatemalë

Sara R., 9 vjeçe, Argjentinë

Adison O., 1
0 vje

ç, V
ietn

am

Leonardo T., 8 vjeç, Kili

Fatima B., 5 vjeçe, Peru
Alina S., 8 vjeçe, Ukrainë

Li W., 9 vjeç, Poloni



Vanesa G., 11 vjeçe, Meksikë

Erdenejargalin O., 8 vjeçe, Mongoli

Li J., 11 vjeç, Tahiti

Amanda G., 12 vjeçe
, Ek

uador

Guen R., 12 vjeçe, Filipine

Martina F., 11 vjeçe, Argjentinë

Hozé V., 5 vjeç, Peru

Adriana B., 10 vjeçe, Ekuador
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Ju mund të jetoni një jetë të virtyt-
shme, të frytshme, të drejtë duke 
ndjekur planin e mbrojtjes që është 
krijuar nga Ati juaj Qiellor: planin e 
Tij të lumturisë.

Si mund të qëndroj i 
sigurt prej gjërave të 
këqija të botës?
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Plaku Riçard G. 
Skot, i Kuorumit të 
Dymbëdhjetë Apostujve, 
shpreh disa mendime 
mbi këtë temë.

Ati Qiellor përgatiti shkrimet e 
shenjta dhe jep udhëheqje hyjnore 
të vazhdueshme për mbështetjen 
tonë. Ajo ndihmë do të garantojë 
që ju të mund të jetoni me paqe e 
lumturi mes së keqes në rritje.Edhe pse jeta tani mund 

të duket e vështirë, mba-

huni në shufrën e hekurt 

të së vërtetës. Ju po bëni 

më shumë përparim nga 

ç’mendoni.

Kërkojeni e jini të vë-
mendshëm ndaj udhë-
heqjes personale që ju 
jepet përmes Shpirtit të 
Shenjtë

Kur vazhdoni të qendërzoni 
mendjen dhe zemrën tuaj 
tek Zoti, Ai do t’ju ndihmojë 
të keni një jetë të pasur e 
të plotë, pavarësisht asaj që 
ndodh në botën rreth jush.

Nga “How to Live Well amid Increasing Evil”,  
 Liahona, maj 2004, f. 100–102.

Dëshmitar i Veçantë



66 L i a h o n a

“Ne besojmë se nëpërmjet Shlyerjes 
së Krishtit, i gjithë njerëzimi mund 
të shpëtohet, me anë të bindjes ndaj 
ligjeve dhe ordinancave të Ungjillit” 
(Nenet e Besimit 1:3).

Çfarë do të ishit të gatshëm 
të jepnit për dikë që e doni 
shumë-shumë? Shpëtimtari, 

Jezu Krishti, na do aq shumë, sa 
dha jetën e Tij për ne.

Ati Qiellor e dinte që, nëse 
mëkatonim dhe bënim gabime, 
nuk do të ishim në gjendje të 
jetonim sërish me Të. Pran-
daj, Biri i Tij, Jezu Krishti, 
propozoi të ishte Shpëti-
mtari ynë. Ati Qiellor e 
zgjodhi që të na shpë-
tonte, për arsye se Ai 
ishte i vetmi që mund 
jetonte jetë pa mëkat.

Jezusi vuajti e vdiq 
që të na shpëtojë nga 
vdekja dhe mëkatet 
tona. Kjo vepër e dashu-
risë quhet Shlyerja. Për 
arsye të Shlyerjes ne mund 
të pendohemi për mëkatet 
tona, të falemi dhe të bëhemi të 
pastër e të dëlirë siç është Jezusi.

Jezusi u kryqëzua dhe vdiq, por, 
pas tre ditëve, Ai u ringjall. Ai jeto-
nte sërish! Ngaqë Ai u ringjall, gji-
thashtu do të ringjallemi ne. Kjo do 
të thotë se trupi dhe shpirti ynë do 
të ribashkohen përjetë.

Jezu Krishti  
Është Shpëtimtari e Shëlbuesi Im

Me të vërtetë që Jezu Krishti 
është Shpëtimtari dhe Shëlbuesi 
ynë. Ai është shembulli i përkryer 
për të gjithë ne. Na mësoi se si ta 
trajtojmë njëri-tjetrin me dashami-
rësi. Na mësoi se si t’i shërbejmë 
njëri-tjetrit. Na mësoi se si të bëhemi 
më të mirë. Ne nuk do të jemi të 
aftë të jetojmë një jetë të përkryer 
siç jetoi Ai, por ne mund të kthe-

hemi që të jetojmë me Jezusin e 
me Atin Qiellor duke zbatuar 

urdhërimet e duke bërë 
përpjekjet tona më të 
mira. Ne duhet ta ndje-
kim Jezu Krishtin çdo 
ditë. ◼

S J E L L I M  F I L L O R E N  N Ë  S H T Ë P I

VEPRIMTARI
Bashkojini pikat që të plotësoni figurën 
e Maries tek varri i zbrazur. Më pas ngjy-
roseni figurën. Kur ju e shihni figurën, 
mund të sillni ndërmend që Jezu Krishti 
është Shpëtimtari dhe Shëlbuesi ynë.

Nga Ana Maria Koburn dhe Kristina Franko

Këtë mësim dhe veprimtari mund ta 
përdorni për të mësuar më shumë mbi 

temën e Fillores këtë muaj.
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Nga Çad E. Fars
Revistat e Kishës

Të Lumtur në Shtëpi

Bunta dhe Neati janë vëlla e motër të cilët 
jetojnë në Siem-Reap të Kamboxhias.

Kur mbushi tetë vjeç, Bunta vendosi që 
të pagëzohej. Kur Neati mbushi tetë vjeç, edhe 
ajo vendosi që të pagëzohej. “Dëshiroj të marr 
Frymën e Shenjtë”, thotë ajo.

Për Buntën dhe Neatin është e rëndësishme 
që t’u shërbesh të tjerëve. Bunta dëshiron të 
jetë misionar kur të rritet. Neatit nuk i pritet 
derisa të jetë një “gjyshe misionare”, misionare e 
moshuar. ◼

Bunta dhe 
Neati kalojnë 
mjaft kohë së 
bashku. Të dy 
përpiqen të jenë 
të sjellshëm me 
njëri-tjetrin dhe 
me pjesëtarët e 
familjes së tyre.
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Njerëz nga kudo 
rreth botës vijnë që 
të vizitojnë ndërtimet 
e lashta të qytetit të 
tyre, por Bunta dhe 
Neati lumturohen më 
shumë duke qëndruar 
në shtëpi e duke ka-
luar kohë me familjen 
e tyre. Bunta dhe Neati jashtë shtëpisë kanë një 

mjedis të veçantë mësimi, ku ulen për të 
lexuar shkrimet e shenjta, për të bërë detyrat 
e shtëpisë dhe për të lexuar Liahonën. Buntës 
dhe Neatit u pëlqejnë t’i lexojnë librat e tyre 
të shkrimeve të shenjta. Ata përpiqen t’i 
lexojnë çdo ditë shkrimet e shenjta. Neatit i 
pëlqen të lexojë për endrrën së Lehit. Buntës i 
pëlqen të lexojë për Nefin.

Neatit i pëlqen të luajë 
me rruzuj. Buntës i pël-
qen të luajë futboll me 
çfarëdo topi që mund 
të gjejë.
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Veshur e  
Stolisur e Tëra
Nga Kaare Revil
Bazuar mbi një histori  
të vërtetë

“Ju jeni bijtë e Zotit, Perëndisë tuaj” 
(Ligji i Përtërirë 14:1).

1. Elisa deshi të vishej 
e të stolisej. Ajo veshi 
këpucët e babit dhe vuri 
një hundë të kuqe të 
sajuar.

2. Elisa vrapoi drejt dhomës së 
saj. Vuri një kaskë ndërtimi me 
ngjyrë të verdhë dhe rrëmbeu 
një çekan plastik.

3. Elisa goditi 
dyshemenë me 
çekan, para se të 
vraponte sërish 
drejt dhomës  
së vet.

P Ë R  F Ë M I J Ë T  E  V E G J Ë L

Jam gaztore 
argëtuese.

Jam ndërtuese  
e fuqishme.
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4. Elisa veshi një fustan xixëllues 
ngjyrë vjollcë dhe të argjendtë dhe 
doli nga dhoma duke u vërtitur.

6. Në kohën e fjetjes Elisa veshi pizhamat e gjelbra që ajo 
parapëlqen. Doli nga dhoma e saj dhe u ul në prehrin e 
mamit.

7. 

5. Elisës i pëlqeu 
të ishte prince-
shë. Ajo e mbajti 
fustanin veshur 
për gjithë ditën në 
vazhdim.

Unë jam Elisa. Jam 
fëmijë i Perëndisë.
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Jam një princeshë 
e bukur.
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TË GJITHË  
JEMI FËMIJË  
TË PERËNDISË

Pavarësisht vendit ku jetojmë 
apo pamjes sonë, të gjithë 

jemi fëmijë të Perëndisë. Shiko-
jini fëmijët brenda rrathëve sipër 
dhe shihni nëse arrini t’i gjeni ku 
ndodhen ata në hartë. Shënojeni 
me rreth secilin fëmijë që gjeni.

NDIHMË PËR PRINDËRIT

Flisni për disa tipare fizike apo veçori 
të personalitetit të fëmijës suaj. 

Çfarë e bën atë të përveçëm? Shpjegoni 
se Ati Qiellor na krijoi të gjithëve që të 
ishim të ndryshëm, por se të gjithë jemi 
fëmijët e Tij. Ndihmojeni fëmijën tuaj të 
dallojë tipare të përveçme të çdo fëmije 
në hartë.

P Ë R  F Ë M I J Ë T  E  V E G J Ë L
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lumë zbulese që ju nevojitet në shërbimin tuaj të 
përditshëm. Ai nuk do të vijë pa besim dhe punë 
të fortë, por ai është i mundshëm.”

Presidenti Ajring premtoi se kur udhëheqësit 
punojnë dhe luten për të “kuptuar dhe ndjekur 
fjalët e jetës” që u janë dhënë atyre, Zoti do t’i 
ndihmojë të japin shërbim dhe udhëheqje përtej 
fuqive të tyre.

Baza Doktrinore e Manualeve 
“Manuali është doktrinor”, tha Plaku Ouks, 

“dhe ai është më i shkurtër se manuali i mëpar-
shëm, sepse në shumë çështje ai i shmanget de-
klarimit të rregullave apo dhënies së udhëzimeve. 
Në vend të kësaj, ai jep parime që udhëheqës të 
frymëzuar mund t’i zbatojnë . . . sipas rrethanave 

të tyre vendore.”
Plaku Bednar dhe Plaku  

Kristoferson paralajmëruan  
udhëheqësit që të mos i anashka-
lojnë kapitujt e parë të Manualit 2 
për të vajtur te politikat në kapitujt 
e mëpasmë. Kapitujt e fillimit para-
qesin një bazë doktrinore për kupti-
min dhe zbatimin e parimeve dhe të 
politikave që vijnë më pas.

Plaku Bednar tha se të qenit e ma-
nualeve “të bazuar në parime, me më 
pak zbatime të shpjeguara, është një 
kërkesë shpirtërisht shumë më e fortë 
dhe e rreptë për të gjithë ne”.

Parime të Përshtatjes 
“Në çështje doktrine, besëlidhjesh 

dhe politikash të vendosura nga Pre-
sidenca e Parë dhe Të Dymbëdhjetët, 
ne nuk shmangemi nga manuali”, tha 
Plaku Nelson. “Përshtatshmëria lejo-
het në disa aktivitete të tjera për t’iu 
përgjigjur rrethanave vendore.”

Sipas Plakut Porter, kapitulli 17, 
“Njëtrajtshmëria dhe Përshtatshmë-
ria,” u përfshi për të ndihmuar 

Revistat e Kishës

Gjatë një trajnimi në mbarë botën në shkurt 
2011, anëtarët e Presidencës së Parë dhe 
të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve i 

udhëzuan pjesëmarrësit për përdorimin më efikas 
të manualeve. Mbledhja ishte një vazhdim i trajni-
mit të udhëheqjes mbarëbotërore në nëntor 2010 
ku u prezantuan manualet.

Folësit theksuan si të përdoren manualet në një 
mënyrë më të frymëzuar, rëndësinë e kuptimit të 
bazave doktrinore të manualeve të reja, si të zbato-
hen parimet e përshtatjes së programeve 
të Kishës, si mund të zbatohen ndryshimet 
e manualeve për të përmbushur punën e 
shpëtimit dhe rolin e grave në këshilla.

Në transmetim morën pjesë Presidenti 
Henri B. Ajring, Këshilltar i Parë në Pre-
sidencën e Parë; Pleqtë Rasëll M. Nelson, 
Dallin H. Ouks, Riçard G. Skot, Robert D. 
Hejls, Xhefri R. Holland, Dejvid A. Bednar, 
Kuentin L. Kuk, D. Tod Kristoferson  
dhe Nil L. Andersen të Kuorumit të  
Dymbëdhjetë Apostujve; Pleqtë Krejg C. 
Kristensen, Brus D. Porter dhe W. Krejg 
Zuik të Të Shtatëdhjetëve; dhe presidentët 
e përgjithshëm të organizatave ndihmëse.

Një Përdorim më i Frymëzuar i 
Manualeve

Duke e quajtur mbledhjen një “mu-
ndësi të dytë për të zbuluar si të përdoret 
më me efikasitet manuali”, Presidenti 
Ajring i nxiti udhëheqësit të rrisin aftësinë 
e tyre për të marrë zbulesë.

“Vetëm me anë të Shpirtit do të dini 
si ta zbatoni atë që lexoni në manual”, 
tha ai. “. . . Mund t’ju duket jo praktike 
të prisni ose madje të shpresoni për një 

Lajme të Kishës

Trajnimi me Manualet  
Thekson Punën e Shpëtimit
Nga Adam C. Olson

“Manuali do të bëhet  
një thesar për ju kur ta  
përdorni që t’ju ndihmojë  
të udhëhiqni të tjerët të  
zgjedhin rrugën për jetën  
e përjetshme. Ai është që-
llimi i tij.” 
Presidenti Henri B. Ajring,  
Këshilltar i Parë në Presidencën 
e Parë
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udhëheqësit vendorë që të ndjekin Shpirtin  
dhe të përcaktojnë se kur është me vend për  
të përshtatur programe të caktuara. Kapitulli 
shpjegon çfarë nuk mund të ndryshohet dhe  
jep pesë kushte sipas të cilave mund të bëhen 
përshtatje: rrethana familjare, transport dhe  
komunikim i kufizuar, kuorume apo klasa të 
vogla, numër i pamjaftueshëm udhëheqësish  
dhe kushte sigurie.

“Përshtatje të nevojshme nuk e dobësojnë 
Kishën; ato e forcojnë atë”, tha Plaku Porter në 
një bisedë të lexuar nga Plaku W. Krejg Zuik i Të 
Shtatëdhjetëve. Në bërjen e përshtatjeve të frymë-
zuara, udhëheqësit lokalë nuk duhet të ndihen 
sikur po vendosin për më pak nga idealja. “Çdo 
njësi e Kishës ka qasje te doktrinat, ordinancat, 
fuqia e priftërisë dhe dhuratat e Shpirtit të nevoj-
shme për shpëtimin dhe ekzaltimin e fëmijëve të 
Perëndisë”, shkroi Plaku Porter.

Puna e Shpëtimit
Ndryshimet e bëra nëpër gjithë Manualin 2 sy-

nojnë të çojnë më tej punën e shpëtimit. Preside-
nti Ajring tha: “Manuali do të bëhet një thesar për 
ju kur ta përdorni që t’ju ndihmojë të udhëhiqni 
të tjerët të zgjedhin rrugën për jetën e përjetshme. 
Ai është qëllimi i tij.”

Kapitulli 5 konkretisht sjell së bashku nën 
titullin “Puna e Shpëtimit në Lagje dhe Kunj” një 
numër çështjesh që më parë trajtoheshin veças, 
duke përfshirë punën misionare të anëtarëve, 
mbajtjen e të kthyerve, aktivizimin, punën e 
tempullit dhe të historisë familjare dhe mësim-
dhënien e ungjillit.

“Pali tha se në këtë, në periudhën ungjillore 
të plotësisë së kohëve, të gjitha gjërat do të  
mblidhen së bashku në një në Krisht”, tha  
Plaku Bednar (shih Efesianëve 1:10). “Është  
një punë.” 

Për shembull, ato çka më parë konsiderohe-
shin si misione të veçuara të Kishës janë “e njëjta 
punë në sfera të ndryshme”, tha ai. Puna misio-
nare është të shpallësh ungjillin dhe të ftosh të 

tjerët të marrin ordinancat e shenjta dhe të bëjnë 
besëlidhje. Përsosja e shenjtorëve – përfshirë 
mbajtjen, aktivizimin dhe mësimdhënien – është 
puna e të ftuarit të njerëzve që të respektojnë 
ordinancat dhe besëlidhjet. Shëlbimi i të vde-
kurve nëpërmjet historisë familjare dhe punës 
në tempull po krijon mundësinë për të marrë 
ordinanca dhe për të bërë besëlidhje për ata që 
kanë vdekur.

Plaku Holland tha se në përgjithësi ndryshimet 
në manuale çojnë në një kuptim që udhëheqësit 
e kuorumeve dhe të organizatave ndihmëse nuk 
janë në këshillin e lagjes thjesht për të menduar 
rreth anëtarëve të kuorumeve dhe organizatave të 
tyre të ndihmës, por se ata kanë një përgjegjësi të 
përbashkët për mirëqenien shpirtërore të të gjithë 
anëtarëve.

Plaku Kuk ndihmoi të sqarohet se si disa nga 
ndryshimet e politikës në Manualin 2 ndihmojnë 
në punën e shpëtimit.

Ai theksoi rëndësinë e peshkopëve dhe të 
këshillave të lagjeve që t’u përgjigjen nevojave 
për mirëqenie tani që nuk ka më mbledhje për 
mirëqenie. Ai shpjegoi rolin e rritur të udhëheqë-
sve të Priftërisë Melkizedeke në këshillimin me 
anëtarët e kuorumit. Ai më tej sqaroi ndryshimet 
që i lejojnë baballarët, të cilët nuk janë plotësisht 
të denjë për në tempull, që të marrin pjesë në  
ordinanca dhe bekime të anëtarëve të familjes  
në disa rrethana.

Në punën e 
shpëtimit, 
udhëheqësit e 
priftërisë duhet 
të shqyrtojnë 
ordinancat e 
tjera që i nevo-
jiten një indi-
vidi, dhe se si të 
ndihmojnë në 
atë përgatitje.
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“Ne nuk jemi në biznesin e 
zbatimit të programeve apo të 
menaxhimit të një organizate”, 
tha Plaku Bednar. “Kjo është 
e nevojshme, por nuk është 
kryesorja. Kjo është puna e 
shpëtimit. Dhe kur ne fillojmë 
të mendojmë rreth ordinancave 
dhe besëlidhjeve, atëherë udhë-
heqësit e priftërisë do të shtro-
nin me vend pyetjen, cila është 
ordinanca tjetër që nevojitet në 
jetën e këtij individi ose kësaj 
familjeje dhe në cilat mënyra 
mund të ndihmojmë ne në atë 
përgatitje?”

Gratë në Këshill
Plaku Skot shprehu shqe-

tësimin se në disa vende, 
udhëheqësit nuk shfrytëzojnë 
mundësitë për të përfshirë gra 
kur këshillohen së bashku. “Kur 

MË SHUMË GJENDEN 
NË INTERNET

Gjeni audio, video dhe tekst 
të të dy transmetimeve të traj-
nimit të udhëheqjes mbarëbo-
tërore në lds.org/menu/service/
serving-in-the-church.

Manuali 2 mund të gjendet 
në internet në lds.org/ 
handbook/handbook-2 
-administering-the-church. 
Biblioteka e re e Trajnimit të 
Udhëheqjes do të jetë e dispo-
nueshme në seksionin Serving 
in the Church të lds.org nga 
mesi i 2011.

PANELET E ORGANIZATAVE NDIHMËSE 
PËRDORIN BIBLIOTEKËN E RE TË TRAJNIMIT

Gjatë trajnimit të udhëheqjes mbarëbo-
tërore të shkurtit 2011, presidentët e 

përgjithshëm të organizatave ndihmëse të 
Kishës morën pjesë në një numër diskutimesh 
në panel që përdorën shembuj të nxjerrë nga 
një burim i ri trajnimi në internet.

Biblioteka e Trajnimit të Udhëheqjes  
është një koleksion shembujsh të jetës reale  
të udhëheqësve që shërbejnë nëpër botë,  
të cilët japin modele për parimet që gjenden 
në Manualin 2. Të xhiruara në Brazil, Angli, 
Guatemalë dhe Kore, videot janë tani në 
përkthim dhe do të jenë të disponueshme 
në internet për përdorim më vonë gjatë 
2011-ës.

Duke përdorur këto video, presidentët 
e përgjithshëm të organizatave ndihmëse, 
nën drejtimin e Pleqve Robert D. Hejls dhe 
Nil L. Andersen të Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apostujve dhe Plakut Krejg C. Kristensen i Të 
Shtatëdhjetëve, diskutuan tre parime kryesore 
që gjenden në Manualin 2.

1. Përgatituni Shpirtërisht
“Është mrekulluese se si Zoti sheh dhe 

pret për mënyra që të na bekojë”, shpjegoi 
Rozmari Uiksom, presidente e përgjithshme e 
Fillores, pasi pa një shembull se si një udhëhe-
qëse Shoqate Ndihme nga Korea e Jugut me 
zell kërkoi dhe mori frymëzim kur planifikonte 
një mbledhje.

Plaku Andersen, duke diskutuar me  
Xhuli B. Bekun, presidenten e përgjithshme 
të Shoqatës së Ndihmës dhe Motrën Uiksom, 
tha: “Është një punë shpirtërore; ne nuk 
mund ta bëjmë atë pa ndihmën e Zotit”. 
Anëtarët e panelit diskutuan se si përgatitja 
shpirtërore i lejon udhëheqësit të përqendro-
hen në individë, të përshtasin aktivitete, më-
sime dhe caktime detyrash për t’iu përgjigjur 

nevojave të tyre. “Zbulesa është e përhapur 
midis nesh”, dëshmoi Plaku Andersen.

2. Merrni Pjesë në Këshilla
Një histori e vërtetë e anëtarëve të 

këshillit të lagjes në Guatemalë, që punonin 
së bashku për të ftuar me sukses një familje 
për t’u kthyer në aktivitet të plotë në Kishë, 
dha një mundësi për Plakun Kristensen për 
të drejtuar një diskutim në të punuarit së 
bashku në këshilla me të pestë presidentët 
e organizatave ndihmëse: Motrën Bek; Mot-
rën Uiksom; Rasëll T. Osguthorpin, president 
i përgjithshëm i Shkollës të së Dielës, Elen S.  
Daltonin, presidente e përgjithshme e Të 
Rejave; dhe Dejvid L. Bekun, president i 
përgjithshëm i Të Rinjve.

Paneli diskutoi se si përpjekjet e ndër-
thurura të anëtarëve të këshillit mund të 
ndihmojnë anëtarët të përparojnë, se si anë-
tarët aktivë të këshillit pakësojnë ngarkesën e 
peshkopit dhe se si udhëheqësit dhe anëtarët 
duhet të dëgjojnë, të ndajnë dhe të kërkojnë 
vullnetin e Zotit lidhur me anëtarët e lagjes.

3. Shërbejuni të Tjerëve
Qendra e videos së tretë ishte një i ri në 

Angli që po përpiqet të qëndrojë plotësisht 
aktiv në Kishë. Paneli, i drejtuar nga Plaku 
Hejls duke përfshirë Vëllanë Osguthorp, 
Vëllanë Bek dhe Motrën Dalton, përcaktoi 
rëndësinë që udhëheqësit të punojnë me 
prindërit, në këshilla të Kishës dhe me rininë. 

“Nëse ju do të bëni saktësisht siç keni parë 
sot”, përfundoi Plaku Hejls, “flisni rreth [shem-
bujve të videos] dhe diskutojini ato; i çoni ato 
te Zoti . . . ju do të udhëhiqeni dhe drejtoheni 
në mënyrën se si mund të ndihmoni dhe të 
forconi, dhe të përmbushni atë që duhet të 
bëni në thirrjet që ju janë dhënë.” ◼
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[gratë] mund të nxiten të marrin pjesë lirisht në 
mbledhje të këshillit të lagjes, idetë e tyre janë 
gjithmonë të dobishme dhe frymëzuese”, tha ai.

Udhëheqësit mund ta nxisin pjesëmarrjen duke 
thirrur motra me emër dhe duke shprehur mirë-
njohje për kuptimin dhe rekomandimet e ofruara, 
shpjegoi Plaku Skot.

“Një bekim plotësues që vjen te shtëpitë e 
udhëheqësve të priftërisë” që ndjekin këto udhë-
zime është se “këta burra mund të bëhen më 
vlerësues për rolin e shenjtë të bashkëshorteve të 
tyre në vetë shtëpitë e tyre”, shtoi ai.

Ai dha mësim mbi rëndësinë e kërkimit të 
unanimitetit midis anëtarëve të këshillit. Kur ajo 
ndjenjë ndihet, një udhëheqës mund ta dallojë 
dhe të ftojë për votim. Në raste kur anëtarët mund 
të mos jenë unanim, udhëheqësit duhet të kër-
kojnë këshillë nga secili anëtar i këshillit të lagjes, 
të shprehin mirënjohje për mendimet e ndara, të 
marrin një vendim dhe t’u kërkojnë anëtarëve të 
këshillit mbështetje të bashkuar për atë vendim. 
Plaku Skot theksoi rëndësinë e konfidencialitetit 
në çështje të këshillit të lagjes.

Rezultate të Parashikuara
Plaku Nelson e mbylli trajnimin duke shprehur 

tri shpresa: që thjeshtimi do të lejojë që koha dhe 
burimet e anëtarëve të përdoren me efekt më 
të madh, që fuqia e priftërisë do të rritet në çdo 
mbajtës priftërie për të bekuar çdo individ dhe 
çdo familje në Kishë dhe që çdo anëtar të mund 
të ketë një ndjesi më të madhe të përkushtimit 
dhe të qenies dishepull. ◼

NË LAJMET

Plaku Perri  
Krijon Kunjin  
e Parë në Guam

Plaku L. Tom Perri i Kuorumit 
të Dymbëdhjetë Apostujve vizi-
toi Guamin në dhjetor 2010 për 
të krijuar Kunjin e Barrigada të 
Guamit, kunji i parë në territorin 
e Guamit. Gjatë kohës që ishte 
atje, Plaku Perri, që shërbente në 
Korpusin e Marinës së Shteteve të 
Bashkuara në rajon gjatë Luftës II 
Botërore, vizitoi gjithashtu Muzeun 
e Luftës në Paqësor dhe ishullin 
fqinj, Saipenin. Ka 1.971 anëtarë të 
Kishës që jetojnë në Guam. Terri-
tori i Guamit është pjesë e Zonës 
së Azisë Veriore të Kishës.

Mjekët SHDM  
Trajtojnë Kolerën  
në Papua të Guinesë 
së Re

Një grup mjekësh SHDM nga 
Australia i kushtuan kohë trajtimit 
të viktimave të një shpërthimi ko-
lere në fshatrat e largëta të Papuas 
veriperëndimore të Guinesë së Re 
nga fundi i 2010-ës.

Mjekët punuan me qindra pa-
cientë, duke shpëtuar një burrë që 
e ndanin minuta nga vdekja kur 
arriti në spital dhe të tjerë që nuk 
do të jetonin as 24 orë pa trajtim.

Njerëzit u grumbulluan në-
përmjet tokës dhe me kanoe për 
te mjekët. Dejvid Uilliams nga 
Brisbejni dhe Antoni Maler nga 
Kairns thanë se brenda një dite 
nga mbërritja e tyre në fshatin 
Soxhere, ata patën trajtuar më 

shumë se 200 raste me kolerë. 
Duke iu referuar përvojës të-
rësore, Dr. Maler tha: “Ishte 
përvoja më shpërblyese profe-
sionalisht e jetës sime”, me gjithë 
vështirësitë dhe ngarkesën e 
punës rraskapitëse.

Përveç dërgimit të mjekëve, 
Kisha ka siguruar furnizime 
ndihmash, përfshirë ndihmë  
në medikamente dhe filtrues uji. 
Dërgesat në ushqime dhe sapun 
u dërguan gjithashtu në zonat e 
krizës nga Kisha në Port Moresbi 
dhe dërgesa me komplete të 
higjienës personale po dërgohen 
nga Port Moresbi dhe Brisbejni. 
Një çift misionarësh ekspertë  
në trajtimin e ujit shkuan në 
Papua të Guinesë së Re për të 
ndihmuar në bashkërendimin  
e përpjekjeve të ndihmës.

DVD që Paraqet  
Temën e Mësimit  
të Përjavshëm të 
Përbashkët për 2011

Në janar, Kisha filloi shpër-
ndarjen e DVD-së Forca e Rinisë 
2011, Ne Besojmë, në njësi të 
Kishës nëpër botë për ta për-
dorur në mbështetje të temës 
së Aktiviteteve të Përjavshme të 
Përbashkët për 2011.

DVD-ja është e mbushur me 
multimedia të projektuar për 
të ndihmuar rininë që ta bëjë 
temën, Nenet e Besimit 1:13, 
një pjesë qendrore të jetës së 
tyre. Pjesë paraqesin Presidentin 
Tomas S. Monson, presidentët 
e përgjithshëm të Të Rinjve dhe 

Udhëheqësit e Kishës thanë se edhe burrat, edhe 
gratë duhet të lejohen njësoj dhe lirisht të shprehin 
idetë e tyre në mbledhjet e udhëheqjes.
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të Të Rejave, muzikë, dëshmi të 
rinjsh dhe të tjera.

Shumë nga përmbajtja ko-
nsiston në dëshmi dhe përvoja 
motivuese të rinjsh e të rejash.

Muzika, mesazhet dhe dë-
shmitë mund të përdoren për 
të pasuruar klasat, mbledhjet 
dhe veprimtaritë e të rinjve gjatë 
gjithë vitit.

I gjithë materiali është i dispo-
nueshëm në internet për transfe-
rim në kompjuter në youth.lds.org.

DVD-ja gjithashtu përfshin 
përkthim në gjuhët e më posh-
tme: Kineze, angleze, franceze, 
gjermane, italiane, japoneze, 
koreane, portugeze, ruse dhe 
spanjolle. ◼

SHKURT NGA BOTA

Kisha Pranon Punime  
për Konkursin e Nëntë  
Ndëkombëtar të Artit

Muzeu i Historisë së Kishës 
do të bëjë modelarë regjistrimi 
për Konkursin e Nëntë Ndër-
kombëtar të Kishës për Artin, 
të disponueshëm në internet 
nga data 4 prill 2011. Punimet 
për konkurs duhet të paraqiten 
nëpërmjet internetit ose me po-
stë deri më 7 tetor 2011. Tema 
e konkursit të ardhshëm është 
“I Bëni të Njohura Veprat e Tij 
të Mrekullueshme” (DeB 65:4). 
Për më shumë informacion në 
anglisht ose për të parë punime 
të zgjedhura nga konkurse 
të mëparshme, vizitoni lds.
org/churchhistory/museum/
competition.

Histori të Dhiatës së Re Tani 
në Veprim

Në mbështetje të programit 
mësimor të Dhiatës së Re për 
vitin 2011, video nga libri New 
Testament Stories janë animuar 

duke përdorur një metodë që 
quhet paralaks. 65 videot janë të 
disponueshme në anglisht, ndë-
rsa ka regjistrime audio MP3 për 
çdo video në 11 gjuhë në LDS 
.org. Videot paralakse do të jenë 
të disponueshme në çdo gjuhë 
gjatë 2011-ës. I gjeni videot në 
scripturestories.lds.org dhe zgji-
dhni New Testament Stories.

Të Rinjtë në Bengalore Bëjnë 
Detyrën ndaj Perëndisë

Më shumë se 30 të rinj  
nga Distrikti i Bengalores në 
Indi u mblodhën në kodrat e 
Kanakapuras për të mësuar 
rreth programit të ri “Detyrë 
ndaj Perëndisë” dhe për të 
marrë mësime shpirtërore nga 
veprimtari fizike të vështira. Të 
rinjtë përdorën litar dhe sistem 
makaraje për të kaluar një liqen 
të vogël. Ata shkuan për një 
vrapim mëngjesi, u ngjitën në 
një mal dhe mësuan të zbresin 
me litar. Aktiviteti përfundoi me 
një takim dëshmish. ◼

PËRDITËSIM

 Liahona e janarit 2011 
njofton se misionarë jo 
vendas po shërbejnë 

në Bregun e Fildishtë (shih 
Samuel Gould, “Në Prani 
të Engjëjve”, f. 50). Pasi 
numri u botua, kushtet atje 
ndryshuan dhe misionarët 
jo vendas u caktuan në 
vende të tjera. Kisha ndjek 
nga afër situatat politike 
kudo ku shërbejnë misio-
narë dhe largon misionarë 
kur është e nevojshme. 
Misionarët rikthehen vetëm 
kur kushtet konsiderohen 
se janë të sigurta përsëri.

Shih dhe dëgjo 
histori klasike 
të Dhiatës së Re 
që vijnë në jetë 
me një ngjyrim 
dhe ritregim të 
mrekullueshëm 
në scripture 
stories.lds.org.
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KOMENT

Ai Ngre Barrët Tona
Unë e dua këtë revistë dhe 

të gjithë përmbajtjen e saj. Unë 
i dua artikujt nga Autoritetet e 
Përgjithshme, veçanërisht bisedat 
e konferencave. Ato na udhëzojnë 
dhe na nxisin të ecim përpara, 
megjithë sprovat tona.

Unë kam qenë anëtar i Kishës 
për 26 vite dhe kam lexuar çdo 
numër të Liahonës. Unë shpesh 
lexoj nëpër numrat e kaluar dhe 
një artikull që e kam veçanërisht 
të dashur është: “Faljet e Dhe-
mbshura të Zotit”, nga Plaku 
Dejvid A. Bednar (maj 2005, f. 99). 
Ai më ndihmon të kujtoj sa shpesh 
Ati Qiellor ndërhyn me faljet e Tij 
të dhembshura dhe ngre barrët 
tona të rënda.
Iolanda Valenti, Itali

Mësimet Vijnë nga Zoti
Unë jam mirënjohëse çdo muaj 

që kam fjalët e profetëve të gjallë. 
Unë e di se mësimet e tyre vijnë 
nga Zoti dhe do të bekojnë jetën 
time nëse unë i vë ato në praktikë. 
Leximi i përvojave të shenjtorëve 
përreth botës forcon besimin dhe 
dëshminë time sepse unë mësoj 
çfarë bëjnë të tjerët për të kapër-
cyer vështirësitë e tyre.
Bajron Dejvid Kalderon Moskuera, 
Ekuador

Ju lutemi dërgoni komentet ose  
sugjerimet tuaja në liahona@ 
ldschurch.org. Përgjigjet mund të 
redaktohen lidhur me gjatësinë 
apo qartësinë. ◼

IDE PËR MBRËMJE FAMILJARE

“Gjithmonë Kujtojeni Atë”,  
faqe 20: Shqyrtoni mundësinë e di-
skutimit si familje të këshillës së Plakut 
Kristoferson: “Ne mund të fillojmë duke 
hequr gjithçka nga jeta jonë dhe pastaj 
ta rindërtojmë jetën tonë me gjërat 
më të rëndësishme në fillim me Shpë-
timtarin në qendër.” Merrni parasysh 
bisedimin rreth disa bekimeve që Plaku 
Kristoferson përmend të cilat vijnë kur 
ne “gjithmonë e kujtojmë Shpëtimtarin”.

“Fuqia e Shkrimeve të Shenjta”, 
faqe 52: Pas leximit të këtij artikulli 
së bashku, ftoni anëtarët e familjes të 
ndajnë ndjesitë e tyre rreth leximit të 
shkrimeve të shenjta dhe shkuarjes në 
seminar. Ftojini ata të shkruajnë në dita-
rët e tyre dëshmitë e tyre në lidhje me 
fuqinë e shkrimeve të shenjta. I nxisni 
fëmijët tuaj të studiojnë dhe të mbajnë 
mend shkrime të shenjta nga mjeshtëria 
e shkrimit të shenjtë.

“Ndërmjetësi Jezu Krishti”,  
faqe 56: Ndërsa lexoni artikullin së 
bashku, ftoni familjen tuaj të mbajë 
vesh për rëndësinë e një ndërmjetësi. I 
pyesni ata çfarë do të ndodhte nëse një 
ndërmjetës nuk do ta kishte ndihmuar 
njeriun në borxh. Ju mund të lexoni gji-
thashtu shkrime të shenjta dhe të disku-
toni se si Shpëtimtari është ndërmjetësi 
ynë. Merrni parasysh leximin e 2 Nefi 
2:27–28 dhe Alma 42:24–25.

“Veshur e Stolisur e Tëra”,  
faqe 70: Merrni parasysh të ftoni 

anëtarët e familjes që të 
vishen mirë me një ko-
stum ose të jenë në rolin 
e dikujt tjetër. I jepni çdo 
personi mundësinë të 
tregojë se cili është. Pas leximit të historisë, 
shpjegoni se pavarësisht nga roli që luajmë, 
ne jemi gjithmonë fëmijë të Perëndisë.

Kohë të Lumtura dhe Lidhje të 
Përjetshme

Kur fëmijët e mi ishin të vegjël, atyre u 
pëlqente të luanin lodra pas mbrëmjes familjare 
në shtëpi. Një nga të parapëlqyerat e tyre, “Ulu 
mbi Elefant,” ishte quajtur sipas një kënge që 
vajza jonë, Xhoselin, mësonte në shkollë. Pasi 
ne të gjithë e kënduam këngën, unë do të 
isha Ndenjësja dhe do të shëtisja fëmijët mbi 
shpinën time. Së pari, djali im dyvjeçar, Horge; 
pastaj, vajza ime katërvjeçare, Xhoselin dhe 
më në fund bashkëshortja ime Elisabeth, do të 
hipnin. Me të tre mbi shpinë, unë do t’i merrja 
ata në një shëtitje rreth dhomës së ndenjjes. Ne 
u argëtuam shumë.

Vite më vonë, fëmijët e mi të rritur të dy po 
prisnin thirrjet e tyre për mision. Gjatë një mbrë-
mjeje familjare në shtëpi, ata kujtuan “Ulu mbi 
Elefant”. Ne e kënduam këngën së bashku; pa-
staj, pas një ndërprerjeje prej shumë vitesh, unë 
përsëri u bëra elefanti. Së pari djali im, pastaj 
vajza ime dhe më në fund nëna e tyre u ngjitën 
mbi shpinën time. Unë përfundova rrafsh mbi 
dysheme dhe ne të gjithë përfunduam në të 
qeshura.

Kujtesa e atij momenti na bën mirënjohës 
që profetët na kanë mësuar rreth mbrëmjeve 
familjare në shtëpi. Ne mësuam se nuk ka rë-
ndësi sa e thjeshtë mund të jetë mbrëmja jonë 
familjare në shtëpi, më e rëndësishmja është që 
kemi kohë të lumtura me familjet tona, kohë 
që forcojnë lidhjet tona të përjetshme. ◼
Víktor G. Çauka Rivera

Ky numër përmban artikuj dhe aktivitete që 
mund të përdoren për mbrëmje familjare. Sa 
vijon janë disa shembuj.
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Nga Leri Hillër
Revistat e Kishës

Muaji gusht në Tokën e Shenjtë. 
Përreth nesh rrënojat e Kapernaumit 
shiheshin të shformuara nga i nxehti 

i pasdites. Ishte magjepsës vendi ku ndodhe-
she, por udhërrëfyesi ynë dhe një gjinkallë aty 
pranë kishin zukatur që të dy për një interval 
kohe dhe mendja ime filloi të endej.

U përmenda papritur kur udhërrëfyesi 
drejtoi gishtin nga pema që na bënte hije dhe 
tha pa fjalë përgatitore: “E quajnë ‘pema e 
kurorës me gjemba’”. Vështrova lart tek degët 
e mbuluara me gjethe. Ku ishin gjembat? Duke 
u zgjatur, me shumë kujdes tërhoqa më pranë 
një degë të vogël. 

Aty, mes gjetheve të brishta, pashë gjembat. 
Të holla e të gjelbra, tepër të mprehta, dhe 
të gjata sa gishti im i madh, ata nuk mund të 
shiheshin nga më shumë se një metër larg. 
Por, kushdo që vihej në prekje me një nga ato 
degëza plot gjethe, me siguri që do të ndiente 
dhimbje.

Mendova për pikturat e shumta që kisha 
parë, ku Shpëtimtari qëndron përpara një trupi 
gjykues qesëndisës, me mantelin e purpurtë 
e me një kurorë gjembaçësh të thatë të për-
dredhur. Sakaq më vajti mendja se një skllav 
apo ushtar i ngarkuar për të bërë atë kurorë, 
mund të parapëlqente të punonte me degë 
të gjelbra të përkulshme, si ato të pemës aty 
sipër – jo me degëza të thyeshme e të thata. 
Mund të thuash më shumë që qëllimi i kurorës 

KURORË  
GJEMBASH,  
KURORË  
FITOREJE

D E R I S A  T Ë  T A K O H E M I  S Ë R I S H

nuk ishte thjesht të shkaktonte dhimbje, por të 
tallte e të përqeshte.

Në botën e lashtë një kurorë a gërshetim 
i gjelbër me gjethe – zakonisht prej gjethesh 

dafine aromatike – shpeshherë u jepej 
fitimtarëve të garave apo të betejave. 
Gërshetime dafinash stolisnin figurat e 
mbretërve dhe të perandorëve. Ndoshta 
kurora mizore e mëshuar deri te vetulla 
e Shpëtimtarit, ishte e gjelbër e me gjethe 
në një nënkuptim tepër përçmues të atij 
nderimi të lashtë. Thjesht një hamendje, jo 
një çështje doktrinore. Por, për mua, përfy-
tyrimi i saj kështu, sjell më qartë në qendër 
të vëmendjes një aspekt të Shlyerjes: Shpë-
timtari është i vetëdijshëm për pikëllimet 
tona dhe Ai është i aftë të na shërojë.

Manteli i vënë mbi Të, ishte simbol tallës 
ndaj rangut mbretëror. Ai mbulonte të vrarat 
dhe të prerat e fshikullimit që Ai sapo kishte 
vuajtur. Në të njëjtën mënyrë, një kurorë gjem-
bore me gjethe, do të dukej si të ishte lakore 
fitimtari, por nuk do ta fshihte vërtet dhimbjen 
që ajo shkaktonte.

Shumë e shumë prej nesh mbartin lëndime 
të padukshme. Himni të mëson që “brenda ze-
mrës së heshtur është trishtimi i fshehur që syri 
s’mund ta shohë” (“Lord, I Would Follow Thee”, 
Hymns, nr. 220). Por Shpëtimtari e sheh. Ai e 
njeh mirë vuajtjen vetjake. E gjithë shërbesa e 
Tij u jetua në parashikim të Shlyerjes dhe të 
Ringjalljes. E përsëri, ata që Ai i mësoi e i bekoi 
dhe i shëroi, nuk e dinin. Madje vetë dishepujt 
e Tij vazhdonin të ishin pa këtë vetëdije.

Shpëtimtari sheh përtej “manteleve” dhe 
“kurorave” që ua maskojnë të tjerëve trishtimet 
tona. Duke qenë se ka vuajtur “dhimbje dhe 
hidhërime dhe tundime të çdo lloji”, Ai është 
plot mëshirë dhe di si të na ndihmojë kur ne 
i lëmë ngarkesat tona të rënda te këmbët e 
Tij (shih Alma 7:11–12). Është i Tiji balsami 
që mundet të shërojë madje plagë të thella e 
të fshehura. Dhe kurora që Ai na zgjat neve, 
është vërtet e fitimtarit. ◼

Kurora me 
gjemba është 
bërë për mua 
një simbol i ve-
tëdijes së Shpë-
timtarit për të 
gjitha dhembjet 
tona të fshehura 
– dhe e aftësisë 
së Tij për t’i 
shëruar.
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Gjatë shërbesës së Tij në vdekshmëri, Krishti u tha 

dishepujve të Tij se “Birit të njeriut i duhet . . . ta vrasin 

dhe të tretën ditë të ringjallet” (Lluka 9:22).

Pasi e kryqëzuan, “Maria Magdalena dhe Maria 

tjetër shkuan për të parë varrin. 

Dhe ja, ra një tërmet i madh, sepse një engjëll i  

Zotit zbriti nga qielli, erdhi dhe e rrokullisi gurin  

F J A L Ë  T Ë  K R I S H T I T

Mëngjesi i Ringjalljes, nga Stiven Eduards

nga hyrja e varrit dhe u ul mbi të. . . .

Por engjëlli, duke iu drejtuar grave, u tha atyre: ‘Mos 

kini frikë, sepse unë e di se ju kërkoni Jezusin,  

që u kryqëzua. 

Ai nuk është këtu, sepse u ringjall, sikurse kishte 

thënë” (Mateu 28:1–2, 5–6).



Kujtimi i Shpëtimtarit qartazi përfshin kujtimin e Shlyerjes së Tij, që për-
faqësohet simbolikisht nga buka dhe uji si emblema të vuajtjes dhe 
vdekjes së Tij”, shkruan Plaku D. Tod Kristoferson i Kuorumit të Dymbë-

dhjetë Apostujve. “Ne nuk duhet ta harrojmë kurrë atë që Ai bëri për ne, sepse 
pa Shlyerjen dhe Ringjalljen e Tij, jeta nuk do të kishte kuptim. Me Shlyerjen dhe 
Ringjalljen e Tij, gjithsesi, jeta jonë ka mundësira të përjetshme dhe hyjnore.” 
Shih “Gjithmonë Kujtojeni Atë”, faqe 20.
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