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Hyrje në Programin e
Studimit të Seminarit
në Shtëpi
Programi i studimit të seminarit në shtëpi hartohet që t’ju ndihmojë ta forconi
kuptueshmërinë tuaj për ungjillin e Jezu Krishtit dhe t’i zbatoni mësimet e tij në
jetën tuaj të përditshme nëpërmjet një studimi të shkrimeve të shenjta. Për
studimin tuaj këtë vit shkollor, së pari ju do të përfundoni detyrat e leximit nga
teksti i shkrimit të shenjtë për këtë kurs – Dhiata e Re – dhe më pas do të
përfundoni mësimet e pavarura. Një herë në javë, ju do të takoheni me një mësues
seminari për të dorëzuar punën tuaj dhe për të marrë pjesë në një orë
mësimore javore.

Seminari është një program i
përditshëm i arsimimit fetar. Studimi
plot lutje i shkrimeve tuaja të shenjta
duhet të jetë një praktikë e përditshme.
Juve do t’ju duhet të punoni për detyrat
tuaja të caktuara të seminarit çdo ditë
shkollore, edhe pse nuk do të merrni
pjesë në një orë mësimi të seminarit
çdo ditë. Ka 32 njësi që duhet të
plotësohen gjatë kursit. Grafiku i leximit
në faqen 000 tregon atë që duhet të studioni për çdo njësi. Mësuesi juaj do t’ju
ndihmojë të kuptoni se kur e ka afatin çdo njësi. Secili prej mësimeve në këtë
udhëzues studimi duhet të kërkojë rreth 30 minuta për t’u përfunduar, që i shtohen
studimit tuaj të përditshëm të shkrimeve të shenjta.

Ju duhet të keni dy ditarë të studimit të shkrimeve të shenjta (ose dy fletore), përveç
ditarit tuaj vetjak, në të cilët do të shkruani detyrat nga veprimtaritë e udhëzuesit të
studimit. Çdo javë që takoheni me mësuesin tuaj, ju duhet të dorëzoni ditarin e
studimit të shkrimeve të shenjta, i cili përmban detyrat e plotësuara nga
veprimtaritë e udhëzuesit të studimit që i plotësuat për atë javë. Mësuesi juaj do t’i
lexojë e do t’iu përgjigjet detyrave të caktuara dhe do t’jua kthejë atë ditar të
studimit të shkrimeve të shenjta në javën pasuese. Ju gjithashtu mund t’i shkruani
përgjigjet tuaja në një fletë brenda një dosjeje me fletë të shkëputura dhe të
dorëzoni faqet që bëtë atë javë. Më pas, kur mësuesi juaj jua rikthen faqet, ju mund
t’i vendosni sërish në fletore.

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

Përdorimi i Udhëzuesit të Studimit për Studentët që
Studiojnë në Shtëpi

Hyrje në Tekstin e Shkrimit të Shenjtë
Hyrja jep disa informacione mbi rrethanat dhe një përmbledhje të tekstit të
shkrimit të shenjtë për secilin mësim.

Grupimi i Vargjeve dhe Përmbledhja e Kontekstit
Grupimet e vargjeve pasqyrojnë ndarje të natyrshme ku ndodh një ndryshim në
veprim ose temë. Secili grupim ndiqet nga një përmbledhje e shkurtër e ngjarjeve
ose e mësimeve në vargjet.

Doktrinat dhe Parimet
Teksa doktrinat dhe parimet e ungjillit dalin natyrshëm nga teksti i shkrimit të
shenjtë, ato jepen të theksuara në mësim, për t’ju ndihmuar që t’i dalloni.

Ndihmat për Studimin
Ndihmat për studimin japin pikëpamje dhe shpjegojnë praktika që mund ta
zgjerojnë studimin dhe kuptueshmërinë tuaj për shkrimet e shenjta.

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë
Secili prej 25 fragmenteve të zotërimit të shkrimit të shenjtë që gjenden në Dhiatën
e Re, trajtohet më vete te mësimi në të cilin shfaqet, për t’ju ndihmuar ta thelloni
zotërimin e tij prej jush.

Shënimi i Përgjigjeve në Manual
Ndonjëherë do t’ju kërkohet t’i shkruani përgjigjet në manual në rreshtat bosh ose
në një tabelë.

Detyrat e Ditarit të Studimit të Shkrimeve të Shenjta
Detyrat e ditarit të studimit të shkrimeve të shenjta duhet të shkruhen dhe t’i jepen
mësuesit tuaj çdo javë për t’ju dhënë përshtypje. Të kushtuarit e vëmendjes së
kujdesshme ndaj përgjigjeve tuaja do t’ju ndihmojë të keni përvoja kuptimplote
teksa i mësoni dhe i zbatoni të vërtetat nga shkrimet e shenjta.

HYRJE
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Grafik për Leximin e Dhiatës
së Re

Numri i
Njësisë

Kapitujt e Caktuar që
Lexova Këtë Javë

Ditët kur i Lexova Shkrimet
e Shenjta

1 DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

2 Mateu 1

2

3

4

5

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

3 Mateu 6

7

8

9

10

11

12

13:1–23

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

4 Mateu 13:24–58

14

15

16

17

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

5 Mateu 18

19

20

21

22

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

6 Mateu 23

Joseph Smith – Mateu 1

Mateu 25

26:1–30

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT
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Numri i
Njësisë

Kapitujt e Caktuar që
Lexova Këtë Javë

Ditët kur i Lexova Shkrimet
e Shenjta

7 Mateu 26:31–75

27

28

Marku 1

2

3

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

8 Marku 4

5

6

7

8

9

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

9 Marku 10

11

12

13

14

15

16

Lluka 1

2

3

4

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

10 Lluka 5

6

7

8

9

10:1–37

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

11 Lluka 10:38–42

11

12

13

14

15

16

17

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

GRAFIK PËR LEXIMIN
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Numri i
Njësisë

Kapitujt e Caktuar që
Lexova Këtë Javë

Ditët kur i Lexova Shkrimet
e Shenjta

12 Lluka 18

19

20

21

22

23

24

Gjoni 1

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

13 Gjoni 2

3

4

5

6

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

14 Gjoni 7

8

9

10

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

15 Gjoni 11

12

13

14

15

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

16 Gjoni 16

17

18

19

20

21

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

17 Veprat e Apostujve 1

2

3

4

5

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT
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Numri i
Njësisë

Kapitujt e Caktuar që
Lexova Këtë Javë

Ditët kur i Lexova Shkrimet
e Shenjta

18 Veprat e Apostujve 6

7

8

9

10

11

12

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

19 Veprat e Apostujve 13

14

15

16

17

18

19

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

20 Veprat e Apostujve 20

21

22

23

24

25

26

27

28

Romakëve 1

2

3

4

5

6

7

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT
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Numri i
Njësisë

Kapitujt e Caktuar që
Lexova Këtë Javë

Ditët kur i Lexova Shkrimet
e Shenjta

21 Romakëve 8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 Korintasve 1

2

3

4

5

6

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

22 1 Korintasve 7

8

9

10

11

12

13

14

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

23 1 Korintasve 15

16

2 Korintasve 1

2

3

4

5

6

7

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT
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Numri i
Njësisë

Kapitujt e Caktuar që
Lexova Këtë Javë

Ditët kur i Lexova Shkrimet
e Shenjta

24 2 Korintasve 8

9

10

11

12

13

Galatasve 1

2

3

4

5

6

Efesianëve 1

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

25 Efesianëve 2

3

4

5

6

Filipianëve 1

2

3

4

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

GRAFIK PËR LEXIMIN

XVI



Numri i
Njësisë

Kapitujt e Caktuar që
Lexova Këtë Javë

Ditët kur i Lexova Shkrimet
e Shenjta

26 Kolosianëve 1

2

3

4

1 Thesalonikasve 1

2

3

4

5

2 Thesalonikasve 1

2

3

1 Timoteut 1

2

3

4

5

6

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

27 2 Timoteut 1

2

3

4

Titit 1

2

3

Filemonit 1

Hebrenjve 1

2

3

4

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT
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Numri i
Njësisë

Kapitujt e Caktuar që
Lexova Këtë Javë

Ditët kur i Lexova Shkrimet
e Shenjta

28 Hebrenjve 5

6

7

8

9

10

11

12

13

Jakob [Bibël] 1

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

29 Jakob [Bibël] 2

3

4

5

1 Pjetër 1

2

3

4

5

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

30 2 Pjetër 1

2

3

1 Gjon 1

2

3

4

5

2 Gjon 1

3 Gjon 1

Judë 1

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT
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Numri i
Njësisë

Kapitujt e Caktuar që
Lexova Këtë Javë

Ditët kur i Lexova Shkrimet
e Shenjta

31 Zbulesa 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

32 Zbulesa 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

DIE HËN MAR MËR ENJ PRE SHT

GRAFIK PËR LEXIMIN
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Mirë se Vini te Dhiata e Re
Çfarë Është Dhiata e Re?
Dhiata e Re përmban shkrimet e Apostujve të parë dhe të dishepujve të hershëm të
Jezu Krishtit, të cilët shkruan nën frymëzimin e Frymës së Shenjtë. Ajo përmban
katër Ungjijtë, që janë dëshmitë e Mateut, Markut, Llukës dhe Gjonit për Jezu
Krishtin si Mesia i premtuar – Shpëtimtari e Shëlbuesi – dhe Zoti i ringjallur. Katër
Ungjijtë tregojnë pjesë të jetës së Jezusit dhe janë një anal i shumë prej mësimeve
të Tij. Dhiata e Re përmban doktrina e parime të dhëna mësim nga Shpëtimtari dhe
Apostujt e Tij për t’i ndihmuar të tjerët të mësojnë se si të kthehen për të jetuar me
Perëndinë, Atin, dhe të fitojnë jetë të përjetshme. Për shenjtorët e ditëve të
mëvonshme, Bibla qëndron si shkrim i shenjtë përkrah Librit të Mormonit,
Doktrinës e Besëlidhjeve dhe Perlës me Vlerë të Madhe (shih Nenet e Besimit 1:8).

Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, e përmblodhi
përmbajtjen e rëndësishme të Dhiatës së Re: “Dhiata e Re … tregon përmbushjen e
premtimeve të lashta; tregon për lindjen, shërbesën dhe flijimin shlyes të të
Premtuarit; sqaron doktrinat shpëtuese të ungjillit të Tij të përjetshëm; shënon
rritjen dhe zgjerimin e kauzës së ungjillit në meridianin e kohës; parashikon
largimin e gjithësishëm nga besimi që iu dha dikur shenjtorëve; premton një
rivendosje të lavdishme të ungjillit në ditët e fundit; dhe paratregon, me gjuhë
figurative, të gjallë dhe dramatike, ngjarjet që i paraprijnë Ardhjes së Dytë të Birit të
Njeriut, që ndodhin gjatë kësaj Ardhjeje dhe e pasojnë atë. Qëllimi i saj kryesor
është të japë dëshmi për Krishtin” (A New Witness for the Articles of Faith
[1985], f. 392).

Përse Është i Rëndësishëm Studimi i Dhiatës së Re?
Si të gjitha shkrimet e shenjta, Dhiata e Re na mëson e dëshmon për Jezu Krishtin
dhe hyjnueshmërinë e Tij. Apostulli Gjon tha se qëllimi i tij për shkrimin e Ungjillit
të tij ishte t’i bindte të tjerët që të “beson[jnë] se Jezusi është Krishti, Biri i
Perëndisë dhe që, duke besuar, ta ken[ë] jetën në emër të tij” (Gjoni 20:31). Duke e
studiuar Dhiatën e Re, ju do të mësoni për lindjen mbresëlënëse të Shpëtimtarit, do
të dëshmoni mrekullitë dhe shërimet e Tij, do të dëgjoni të vërtetat e
papërfytyrueshme të ungjillit të Tij dhe do të jetoni sërish ditët e flijimit të Tij
shlyes, kryqëzimit dhe ringjalljes së Tij të lavdishme. Teksa i studioni jetën dhe
mësimet e Shpëtimtarit, ju do të mësoni se si të vini tek Ai që të merrni shpresë,
falje, paqe dhe lumturi të përjetshme. Një studim i sinqertë i Dhiatës së Re mund ta
forcojë besimin tuaj te Jezu Krishti dhe mund t’ju ndihmojë të mbështeteni te
mësimet dhe Shlyerja e Tij.

Plaku L. Tom Peri, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim se Dhiata e
Re “është pjesa qendrore e historisë së shkrimeve të shenjta, pikërisht ashtu si Vetë
Shpëtimtari është pjesa qendrore e jetës sonë. Ne duhet t’i futemi vetë studimit dhe
përvetësimit të [saj]!

Ka perla të paçmueshme urtësie që duhet t’i gjejmë me studimin tonë të Dhiatës së
Re” (“Shabati dhe Sakramenti”, Ensign ose Liahona, maj 2011, f. 6).

Sa vijojnë janë disa prej perlave të paçmueshme të së vërtetës e urtësisë që gjenden
në Dhiatën e Re:
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• Jezu Krishti është “udha, e vërteta dhe jeta” dhe nëpërmjet Tij ju mund të arrini
ta njihni Atin Qiellor (shih Gjoni 14:6–7).

• Fryma e Shenjtë është “Ngushëlluesi, … [i cili] do t’ju mësojë çdo gjë dhe do
t’ju kujtojë të gjitha këto [gjëra]” (Gjoni 14:26).

• Dishepujt e Jezu Krishtit kanë përgjegjësinë për ta shpallur ungjillin në të gjithë
botën (shih Mateu 28:19).

• Shpëtimtari vazhdon ta drejtojë Kishën e Tij nëpërmjet zbulesës së dhënë
shërbëtorëve të Tij të zgjedhur (shih Veprat e Apostujve 1:2).

• Ju jeni pasardhësi, ose fëmija, i Perëndisë (shih Veprat e Apostujve 17:28–29).

• Për shkak të ringjalljes së Shpëtimtarit, të gjithë do të triumfojnë mbi vdekjen
dhe do të jetojnë përsëri (1 Korintasve 15:21–26).

• Nëse ju mungon urtia, mund t’i kërkoni Perëndisë në lutje dhe Ai do të japë
përgjigje (shih Jakob [Bibël] 1:5–6).

• Shenjtorët besnikë që e mposhtin ligësinë, do të marrin jetë të përjetshme (shih
Zbulesa 3).

Një përvojë në jetën e Profetit Jozef Smith jep një shembull të mënyrës se si studimi
i Dhiatës së Re mund ta ndikojë dhe të lërë gjurmë në jetën tuaj. Kur ishte i ri,
Jozefi u ndesh me vështirësinë e gjetjes vetë se cila nga kishat ishte e drejtë. Ai iu
kthye Biblës dhe një ditë lexoi fragmentin te Jakobi [Bibël] 1:5. Ai më vonë shkroi:
“Kurrë ndonjë pjesë e shkrimit të shenjtë nuk erdhi më me fuqi në zemrën e një
njeriu, sesa ky varg erdhi tek unë në këtë kohë. M’u duk se hyri me forcë të madhe
në çdo ndjenjë të zemrës sime. Mendova për të herë pas here” (Joseph Smith –
Historia 1:12).

Pasi i lexoi dhe mendoi për ato fjalë nga Dhiata e Re, Jozefi vendosi të vepronte
sipas së vërtetës që mësoi dhe i kërkoi Perëndisë, sikurse dha mësim Jakobi.
Vendimi i tij solli si rrjedhojë Vegimin e tij të Parë mbresëlënës. Ndërsa e studioni
me zell Dhiatën e Re, edhe ju do ta ndieni Shpirtin e Shenjtë ta prekë zemrën tuaj
dhe t’ju ndihmojë të përcaktoni mënyra për t’i zbatuar doktrinat dhe parimet e
ungjillit në jetën tuaj.

Ndërsa e studioni me lutje Dhiatën e Re, veproni sipas nxitjeve të Frymës së
Shenjtë. Duke e bërë këtë ju mund të bëheni më plotësisht të kthyer në besim te
Zoti. Kthimi i vërtetë në besim ndodh ndërsa vazhdoni të veproni në përputhje me
doktrinat, të cilat e dini se janë të vërteta, dhe i zbatoni urdhërimet, ditë pas dite,
muaj pas muaji, për tërë pjesën e mbetur të jetës suaj.

Rreth Dhiatës së Re
Bibla nuk është një libër i vetëm. Është një koleksion librash. Fjala greke nga e cila
rrjedh fjala bibël, do të thotë “librat”. “Bibla e krishterë ka dy ndarje që njihen
zakonisht si Dhiata e Vjetër dhe e Re” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Bibël”,
f. 18, scriptures.lds.org). Fjala që u përkthye si dhiatë, gjithashtu mund të
përkthehet si besëlidhje. Prandaj Dhiata e Re është besëlidhja e re.

Brenda kontekstit të ungjillit, një besëlidhje është një marrëveshje e veçantë midis
Zotit dhe një personi ose një grupi njerëzish. Dhiata e Vjetër, ose besëlidhja e
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vjetër, është ligji që Zoti ia dha popullit të Tij në lashtësi. “Kur Shpëtimtari erdhi në
meridianin e kohës, Ai ua rivendosi ungjillin judejve në Palestinë. Përderisa ata
ishin larguar, madje edhe prej ligjit të Moisiut, ai ishte një besëlidhje e re për ta”
(Bible Dictionary [Fjalori Biblik], “Bible” [“Bibël”]).

Dhiata e Re zakonisht ndahet në Ungjijtë, Veprat e Apostujve, letrat e Palit, letrat e
përgjithshme dhe libri i Zbulesës.

1. Ungjijtë. Librat e Mateut, Markut, Llukës dhe Gjonit quhen Ungjijtë dhe secili
e merr emrin sipas autorit të tij. Fjala ungjill do të thotë “lajm i mirë”. Edhe pse
katër Ungjijtë ndryshojnë në hollësi dhe këndvështrim, ata që të gjithë tregojnë
ngjarjet e jetës dhe të shërbesës tokësore të Shpëtimtarit mes judejve. Që të
katër Ungjijtë japin mësim e dëshmojnë se Jezu Krishti është Biri i Perëndisë
dhe Shpëtimtari i botës. “Analet e Mateut, Markut dhe Llukës përfaqësojnë një
përmbledhje disi të ngjashme të materialeve dhe kanë frazeologji mjaft të
përbashkët, si edhe çështje të ngjashme kryesore, dhe kështu nganjëherë
emërtohen si ‘Ungjijtë Sinoptikë’ (që do të thotë ‘duken të ngjashëm’). Edhe
pse kështu, secili është i pashoq dhe ka shumë hollësi që nuk jepen nga të
tjerët. Anali i Gjonit është tepër i ndryshëm nga tre të tjerët në fjalor, frazeologji
dhe paraqitjen e ngjarjeve” (Bible Dictionary [Fjalori Biblik], “Gospels”
[“Ungjijtë”]).

2. Veprat e Apostujve. Veprat e Apostujve u shkrua nga Lluka dhe është një
rrëfim për rritjen e Kishës nën drejtimin e Pjetrit dhe Apostujve të tjerë (shih
Bible Dictionary [Fjalori Biblik], “Acts of the Apostles” [“Veprat e Apostujve”]).

3. Letrat e Palit. Letrat e Palit emërohen sipas degës së Kishës ose individit apo
grupit të cilit iu shkrua letra. Letrat e Palit janë përshtatur “sipas gjatësisë, në
rend zbritës nga më e gjata (Romakëve) deri te më e shkurtra (Filemonit). Ky
është rasti, me përjashtim të letrës së Hebrenjve, e cila u vendos e fundit ngaqë
disa e vunë në dyshim nëse ishte shkruar apo jo nga Pali” (Bible Dictionary
[Fjalori Biblik], “Pauline Epistles” [“Letrat e Palit”]).

4. Letrat e përgjithshme. Librat e Jakobit deri te Judeu shpesh quhen letrat e
përgjithshme, sepse, me përjashtim të 2 e 3 Gjonit, ato nuk u drejtohen ndonjë
njeriu apo një dege të veçantë të Kishës. Ato emërtohen sipas autorëve të tyre.
(Shih Bible Dictionary [Fjalori Biblik], “General Epistles” [“Letra të
Përgjithshme”].)

5. Libri i Zbulesës. Libri i Zbulesës (që nganjëherë quhet edhe Apokalipsi) u
shkrua nga Apostulli Gjon, i cili gjithashtu shkroi Ungjijtë dhe letrat që mbajnë
emrin e tij. Ai është rrëfimi i Gjonit për një zbulesë që mori nga Zoti. (Shih Bible
Dictionary [Fjalori Biblik], “Revelation of John” [“Zbulesa e Gjonit”].)

Përkthimi prej Joseph Smith-it dhe Joseph Smith
– Mateu
Zoti e urdhëroi Profetin Jozef Smith që të bënte një përkthim, ose një rishikim, të
Variantit të Mbretit Xhejms të Biblës. Përkthimi prej Joseph Smith-it (nganjëherë i
shkurtuar si PJS) nuk është një përkthim i Biblës nga një gjuhë në tjetër. Ai
përmban më tepër ndryshime që Zoti e frymëzoi Profetin t’ia bënte tekstit të Biblës.

MIRË SE VINI
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Jozef Smithi e filloi përkthimin e tij në qershor të vitit 1830 dhe e përfundoi atë në
korrik të vitit 1833, edhe pse ai vazhdoi t’i bënte ndryshime dorëshkrimit deri pak
kohë përpara vdekjes së tij në vitin 1844 (shih Bible Dictionary [Fjalori Biblik],
“Joseph Smith Translation” [“Përkthimi prej Joseph Smith-it”]). Ndërkohë që pjesë
të përkthimit të Profetit Jozef Smith u botuan gjatë jetës së tij, përkthimi i tij i plotë,
i frymëzuar, i Biblës u botua fillimisht në vitin 1867 nga Kisha e Riorganizuar e Jezu
Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme (tani e njohur si Komuniteti i
Krishtit). Që nga viti 1979 botimi për shenjtorët e ditëve të mëvonshme i Variantit
të Mbretit Xhejms të Biblës në anglisht ka përfshirë qindra fragmente domethënëse
nga ana doktrinore të Përkthimit prej Joseph Smith-it në shënimet në fund të
faqeve dhe në shtojcën. (Shih Robert J. Matthews, “Joseph Smith’s Efforts to
Publish His Bible ‘Translation’”, Ensign, janar 1983, f. 57–64; Bible Dictionary,
“Joseph Smith Translation”.) Që nga viti 2009 botimi për shenjtorët e ditëve të
mëvonshme i Variantit të Mbretit Xhejms të Biblës në spanjisht, varianti
Reina-Valera, gjithashtu ka përfshirë fragmente në shënimet në fund të faqeve dhe
në shtojcën. Në vitin 2015 botimi i Biblës për shenjtorët e ditëve të mëvonshme u
botua në portugalisht.

Joseph Smith – Mateu, në Perlën me Vlerë të Madhe, është një pjesë e shkëputur
nga Përkthimi prej Joseph Smith-it (Përkthimi prej Joseph Smith-it, Mateu
23:39–24:56). Është përkthimi i frymëzuar i Mateut 23:39–24:55.

Përkthimi prej Joseph Smith-it i jep ndihmesë kuptueshmërisë sonë për Dhiatën e
Re duke rivendosur disa prej të vërtetave të qarta dhe të çmueshme që kishin
humbur nga Bibla, (shih 1 Nefi 13:20–41) dhe duke shtuar komentet dhe
qartësimin nga Zoti.
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Hyrje në Zotërimin e
Shkrimit të Shenjtë
Seminaret dhe Institutet e Fesë kanë përzgjedhur 25 fragmente të zotërimit të
shkrimit të shenjtë për secilin nga katër kurset e studimit në seminar. Këto 100
fragmente përbëjnë një bazë të rëndësishme nga shkrimet e shenjta për ta kuptuar
e shpërndarë ungjillin dhe për ta forcuar besimin.

Ju nxiteni që të zhvilloni një zotërim të këtyre fragmenteve. Zotërimi i fragmenteve
të shkrimeve të shenjta përfshin sa vijon:

• Gjetjen e vendndodhjes së vargjeve duke ditur referencat shoqëruese të
shkrimit të shenjtë

• Të kuptuarin e kontekstit dhe të përmbajtjes së fragmenteve të shkrimit
të shenjtë

• Të zbatuarin e doktrinave dhe parimeve të ungjillit të dhëna mësim në
fragmentet e shkrimeve të shenjta

• Të mësuarin përmendsh të fragmenteve

Në këtë udhëzues të studimit, ju do të studioni secilin prej 25 fragmenteve të
zotërimit të shkrimit të shenjtë, siç dalin gjatë kursit të studimit të Dhiatës së Re.
Zotërimi i fragmenteve të shkrimit të shenjtë kërkon përpjekje nga ana juaj.
Vazhdueshmëria dhe përsëritja në të mësuarin e zotërimit të shkrimit të shenjtë do
t’ju ndihmojnë të ruani të vërteta në kujtesën tuaj afatgjatë për përdorim të
ardhshëm. Ju mund të vendosni të shpenzoni disa minuta çdo ditë duke rishikuar
fragmente të zotërimit të shkrimit të shenjtë. Kërkoni mundësi për t’i përdorur ato
teksa ua shpjegoni të tjerëve doktrinat bazë të ungjillit.
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100 Fragmentet e Zotërimit
të Shkrimit të Shenjtë
Sa vijon është një listë e të gjitha 100 fragmenteve të zotërimit të shkrimit të
shenjtë:

Dhiata e
Vjetër

Dhiata e Re Libri i
Mormonit

Doktrina e
Besëlidhje

Moisiu 1:39 Mateu 5:14–16 1 Nefi 3:7 JS–H 1:15–20

Moisiu 7:18 Mateu 11:28–30 2 Nefi 2:25 DeB 1:37–38

Abraham 3:22–23 Mateu 16:15–19 2 Nefi 2:27 DeB 6:36

Zanafilla 1:26–27 Mateu 22:36–39 2 Nefi 9:28–29 DeB 8:2–3

Zanafilla 2:24 Mateu 28:19–20 2 Nefi 25:23, 26 DeB 10:5

Zanafilla 39:9 Lluka 24:36–39 2 Nefi 28:7–9 DeB 13:1

Eksodi 19:5–6 Gjoni 3:5 2 Nefi 31:19–20 DeB 18:10–11

Eksodi 20:3–17 Gjoni 14:6 2 Nefi 32:3 DeB 18:15–16

Jozueut 24:15 Gjoni 14:15 2 Nefi 32:8–9 DeB 19:16–19

1 Samuelit 16:7 Gjoni 17:3 Mosia 2:17 DeB 19:23

Psalmeve 24:3–4 Veprat e
Apostujve 2:36–38

Mosia 3:19 DeB 25:13

Psalmeve 119:105 Veprat e
Apostujve 3:19–21

Mosia 4:30 DeB 46:33

Psalmeve 127:3 1 Korintasve 6:19–20 Alma 7:11–13 DeB 58:27

Fjalët e Urta 3:5–6 1 Korintasve 15:20–22 Alma 32:21 DeB 58:42–43

Isaia 1:18 1 Korintasve 15:40–42 Alma 37:35 DeB 64:9–11

Isaia 5:20 Galatasve 5:22–23 Alma 39:9 DeB 76:22–24

Isaia 29:13–14 Efesianëve 4:11–14 Alma 41:10 DeB 76:40–41

Isaia 53:3–5 Filipianëve 4:13 Helamani 5:12 DeB 78:19

Isaia 58:6–7 2 Thesalonikasve 2:1–3 3 Nefi 12:48 DeB 82:10

Isaia 58:13–14 2 Timoteut 3:15–17 3 Nefi 18:15,
20–21

DeB 88:124

Jeremia 1:4–5 Hebrenjve 12:9 Ethëri 12:6 DeB 89:18–21

Ezekieli 37:15–17 Jakob [Bibël] 1:5–6 Ethëri 12:27 DeB 107:8

Amos 3:7 Jakob [Bibël] 2:17–18 Moroni 7:41 DeB 121:36, 41–42
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Dhiata e
Vjetër

Dhiata e Re Libri i
Mormonit

Doktrina e
Besëlidhje

Malakia 3:8–10 1 Pjetër 4:6 Moroni 7:45,
47–48

DeB 130:22–23

Malakia 4:5–6 Zbulesa 20:12 Moroni 10:4–5 DeB 131:1–4

100 FRAGMENTET E  ZOTËRIMIT  TË  SHKRIMIT TË  SHENJTË
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Hyrje në Doktrinat Bazë
Sa vijon është një listë e Doktrinave Bazë të ungjillit:

• Kreu-Perëndi

• Plani i shpëtimit

• Shlyerja e Jezu Krishtit

• Periudha e kujdestarisë ungjillore, braktisja dhe rivendosja

• Profetët dhe zbulesa

• Priftëria dhe çelësat e priftërisë

• Ordinancat dhe besëlidhjet

• Martesa dhe familja

• Urdhërimet

Teksa i studioni shkrimet e shenjta, përpiquni t’i dalloni, kuptoni, besoni, shpjegoni
dhe zbatoni këto doktrina bazë të ungjillit. Të vepruarit në këtë mënyrë do t’ju
ndihmojë që ta forconi dëshminë tuaj dhe ta rritni vlerësimin tuaj për ungjillin e
rivendosur të Jezu Krishtit. Të mësuarit e Doktrinave Bazë gjithashtu do t’ju
ndihmojë të përgatiteni më mirë për ta jetuar ungjillin dhe për t’ua mësuar të
tjerëve këto të vërteta të rëndësishme. Doktrina të tjera të rëndësishme të ungjillit
gjithashtu do të theksohen në këtë manual, edhe pse ato nuk renditen mes
Doktrinave Bazë.
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Doktrinat Bazë
Doktrinat Bazë duhet të vihen në dukje në orët mësimore si të seminarit ashtu
edhe të institutit. Mësuesit duhet t’i ndihmojnë studentët që t’i përcaktojnë,
kuptojnë, besojnë, shpjegojnë dhe zbatojnë këto doktrina të ungjillit. Të vepruarit
në këtë mënyrë do t’i ndihmojë studentët që të forcojnë dëshmitë e tyre dhe të
rritin vlerësimin e tyre për ungjillin e rivendosur të Jezu Krishtit. Një studim i këtyre
doktrinave gjithashtu do t’i ndihmojë studentët të përgatiten më mirë për t’ua
dhënë mësim të tjerëve këto të vërteta të rëndësishme.

Pjesa më e madhe e 100 fragmenteve të zotërimit të shkrimit të shenjtë, të
përzgjedhura nga Seminaret dhe Institutet e Fesë, u zgjodhën për të mbështetur
kuptueshmërinë e studentëve për Doktrinat Bazë. Shumica e referencave të
shkrimeve të shenjta, të renditura në këtë dokument, u drejtohen fragmenteve të
zotërimit të shkrimit të shenjtë. Ato janë përfshirë për të treguar mënyrën se si ato
lidhen me Doktrinat Bazë.

1. Kreu-Perëndi
Ka tri personazhe të veçanta në Kreun-Perëndi: Perëndia, Ati i Përjetshëm; Biri i Tij,
Jezu Krishti, dhe Fryma e Shenjtë (shih Joseph Smith – Historia 1:15–20). Ati dhe
Biri kanë trupa të prekshëm, prej mishi e kockash dhe Fryma e Shenjtë është një
personazh i shpirtit (shih DeB 130:22–23). Ata janë një në qëllim e doktrinë. Ata
janë përsosmërisht të bashkuar që të bëjnë të ndodhë plani hyjnor i Atit Qiellor për
shpëtimin.

Perëndia, Ati
Perëndia, Ati, është Sunduesi më i Lartë i gjithësisë. Ai është Ati i shpirtrave tanë
(shih Hebrenjve 12:9). Ai është i përsosur, ka gjithë fuqinë dhe i di të gjitha gjërat.
Ai gjithashtu është një Perëndi mëshire, mirësie dhe dashurie hyjnore të përkryer.

Jezu Krishti
Jezu Krishti është i Parëlinduri i Atit në shpirt dhe është i Vetëmlinduri i Atit në
mish. Ai është Jehova i Dhiatës së Vjetër dhe Mesia i Dhiatës së Re.

Jezu Krishti jetoi një jetë pa mëkat dhe kreu një Shlyerje të përkryer për mëkatet e
gjithë njerëzimit (shih Alma 7:11–13). Jeta e Tij është shembulli i përsosur se si
duhet të jetojë i gjithë njerëzimi (shih Gjoni 14:6; 3 Nefi 12:48). Ai ishte personi i
parë në këtë tokë që u ringjall (shih 1 Korintasve 15:20–22). Ai do të vijë sërish në
fuqi e lavdi dhe do të mbretërojë në tokë gjatë Mijëvjeçarit.

Të gjitha lutjet, bekimet dhe ordinancat e priftërisë duhet të bëhen në emrin e Jezu
Krishtit (shih 3 Nefi 18:15, 20–21).

Referenca përkatëse: Helamani 5:12; DeB 19:23; DeB 76:22–24

Fryma e Shenjtë
Fryma e Shenjtë është anëtari i tretë i Kreut-Perëndi. Ai është një personazh i
shpirtit pa një trup prej mishi e kockash. Atë shpesh e quajnë Shpirti, Shpirti i
Shenjtë, Shpirti i Perëndisë, Shpirti i Zotit dhe Ngushëlluesi.
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Fryma e Shenjtë sjell dëshmi për Atin dhe Birin, zbulon të vërtetën e të gjitha
gjërave dhe i shenjtëron ata që pendohen e pagëzohen (shih Moroni 10:4–5).

Referenca përkatëse: Galatasve 5:22–23; DeB 8:2–3

2. Plani i Shpëtimit
Në ekzistencën para lindjes, Ati Qiellor paraqiti një plan për të na krijuar
mundësinë të bëhemi si Ai dhe për të marrë pavdekësinë dhe jetën e përjetshme
(shih Moisiu 1:39). Shkrimet e shenjta i drejtohen këtij plani si plani i shpëtimit,
plani i madh i lumturisë, plani i shëlbimit dhe plani i mëshirës.

Plani i shpëtimit përfshin Krijimin, Rënien, Shlyerjen e Jezu Krishtit dhe të gjitha
ligjet, ordinancat dhe doktrinat e ungjillit. Liria morale e zgjedhjes – aftësia për të
zgjedhur dhe vepruar për veten tonë – është gjithashtu thelbësore në planin e Atit
Qiellor (shih 2 Nefi 2:27). Për shkak të këtij plani, ne mund të përsosemi nëpërmjet
Shlyerjes, mund të marrim plotësi të gëzimit dhe mund të jetojmë përgjithmonë në
praninë e Perëndisë (shih 3 Nefi 12:48). Marrëdhëniet tona familjare mund të
zgjatin gjatë gjithë përjetësive.

Referenca përkatëse: Gjoni 17:3; DeB 58:27

Jeta Para Lindjes
Përpara se të lindeshim në tokë, ne jetuam në praninë e Atit tonë Qiellor si fëmijët
e Tij shpirtërorë (shih Abraham 3:22–23). Në këtë ekzistencë para lindjes, ne
morëm pjesë në një këshill me fëmijë të tjerë shpirtërorë të Atit Qiellor. Gjatë atij
këshilli, Ati Qiellor paraqiti planin e Tij dhe Jezu Krishti paratokësor besëlidhi se do
të ishte Shpëtimtari.

Ne e përdorëm lirinë tonë të zgjedhjes për ta ndjekur planin e Atit Qiellor. Ne u
përgatitëm për të ardhur në tokë, ku mund të vazhdonim të përparonim.

Ata që e ndoqën Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin, u lejuan të vinin në tokë për ta
përjetuar vdekshmërinë dhe për të përparuar drejt jetës së përjetshme. Luciferi, një
tjetër bir shpirtëror i Perëndisë, ngriti krye kundër planit. Ai u bë Satani dhe ai dhe
pasuesit e tij u dëbuan nga qielli, dhe atyre iu mohuan privilegjet e marrjes së një
trupi fizik dhe të përjetimit të vdekshmërisë.

Referencë përkatëse: Jeremia 1:4–5

Krijimi
Jezu Krishti krijoi qiejt dhe tokën nën drejtimin e Atit. Toka nuk u krijua nga hiçi;
ajo u organizua nga materia ekzistuese. Jezu Krishti ka krijuar botë të panumërta
(shih DeB 76:22–24).

Krijimi i tokës ishte thelbësor në planin e Perëndisë. Ai siguroi një vend ku ne
mund të fitonim një trup fizik, të viheshim në provë e të provoheshim dhe të
zhvillonim tipare hyjnore.

Ne duhet t’i përdorim burimet e tokës me urtësi, gjykim dhe falënderim (shih DeB
78:19).

DOKTRINAT BAZË
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Adami ishte njeriu i parë i krijuar në tokë. Perëndia i krijoi Adamin dhe Evën sipas
vetë shëmbëlltyrës së Tij. Të gjitha qeniet njerëzore – meshkuj dhe femra – krijohen
sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë (shih Zanafilla 1:26–27).

Rënia
Në Kopshtin e Edenit, Perëndia e urdhëroi Adamin dhe Evën që të mos merrnin
nga fryti i pemës së njohjes të së mirës dhe të së keqes; pasoja e këtij veprimi do të
ishte vdekja shpirtërore dhe fizike. Vdekja shpirtërore është ndarje nga Perëndia.
Vdekja fizike është ndarja e shpirtit nga trupi i vdekshëm. Për shkak se Adami dhe
Eva e shkelën urdhrin e Perëndisë, ata u dëbuan nga prania e Tij dhe u bënë të
vdekshëm. Shkelja e Adamit dhe e Evës dhe ndryshimet pasuese që ata përjetuan,
duke përfshirë vdekjen shpirtërore dhe fizike, quhen Rënia.

Si rrjedhojë e Rënies, Adami dhe Eva, dhe pasardhësit e tyre mund të përjetojnë
gëzim dhe hidhërim, të njohin të mirën e të keqen dhe të kenë fëmijë (shih 2 Nefi
2:25). Si pasardhës të Adamit dhe Evës, ne trashëgojmë një gjendje të rënë gjatë
vdekshmërisë. Ne veçohemi nga prania e Zotit dhe i nënshtrohemi vdekjes fizike.
Ne gjithashtu vihemi në provë nëpërmjet vështirësive të jetës dhe tundimeve të
kundërshtarit. (Shih Mosia 3:19.)

Rënia është një pjesë thelbësore e planit të Atit Qiellor për shpëtimin. Ajo ka një
drejtim të dyfishtë – zbritës, por megjithatë që shkon përpara. Përveç paraqitjes së
vdekjes fizike dhe shpirtërore, ajo na dha mundësinë të lindemi në tokë dhe të
mësojmë e të përparojmë.

Jeta në Vdekshmëri
Jeta në vdekshmëri është një kohë për të mësuar, kur ne mund të përgatitemi për
jetë të përjetshme dhe të vërtetojmë që do ta përdorim lirinë tonë të zgjedhjes për
të bërë gjithçka që ka urdhëruar Zoti. Gjatë kësaj jete në vdekshmëri, ne duhet t’i
duam të tjerët dhe t’u shërbejmë atyre (shih Mosia 2:17; Moroni 7:45, 47–48).

Në vdekshmëri, shpirtrat tanë bashkohen me trupat tanë fizikë, duke na dhënë
mundësinë të rritemi dhe të zhvillohemi në mënyra që nuk ishin të mundura në
jetën para lindjes. Trupat tanë janë një pjesë e rëndësishme e planit të shpëtimit
dhe duhet të respektohen si një dhuratë nga Ati ynë Qiellor (shih 1 Korintasve
6:19–20).

Referenca përkatëse: Jozueut 24:15; Mateu 22:36–39; 2 Nefi 28:7–9; Alma 41:10;
DeB 58:27

Jeta pas Vdekjes
Kur vdesim, shpirtrat tanë hyjnë në botën e shpirtrave dhe presin Ringjalljen.
Shpirtrat e të drejtëve pranohen në një gjendje lumturie, që quhet parajsë. Shumë
nga besnikët do ta predikojnë ungjillin tek ata që ndodhen në burgun e shpirtrave.

Burgu i shpirtrave është një vend i përkohshëm në botën pas vdekjes për ata që
ndërrojnë jetë pa njohurinë e së vërtetës dhe për ata që janë të pabindur në
vdekshmëri. Atje, shpirtrave u mësohet ungjilli dhe kanë mundësi të pendohen dhe
të pranojnë ordinancat e shpëtimit që kryhen për ta në tempuj (shih 1 Pjetër 4:6).
Ata, të cilët e pranojnë ungjillin, do të banojnë në parajsë deri në Ringjallje.

DOKTRINAT BAZË
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Ringjallja është ribashkimi i trupave tanë shpirtërorë me trupat tanë fizikë të
përkryer prej mishi e kockash (shih Lluka 24:36–39). Pas ringjalljes, shpirti dhe
trupi nuk do të ndahen më kurrë dhe do të jenë të pavdekshëm. Çdo person i
lindur në tokë do të ringjallet ngaqë Jezu Krishti e mposhti vdekjen (shih
1 Korintasve 15:20–22). Të drejtët do të ringjallen përpara të ligjve dhe do të vijnë
në Ringjalljen e Parë.

Gjykimi Përfundimtar do të ndodhë pas Ringjalljes. Jezu Krishti do ta gjykojë çdo
person për të përcaktuar lavdinë e përjetshme që ai ose ajo do të marrë. Ky gjykim
do të bazohet në bindjen e secilit person ndaj urdhrave të Perëndisë (shih Zbulesa
20:12; Mosia 4:30).

Ka tri mbretëri lavdie (shih 1 Korintasve 15:40–42). Më e larta e këtyre mbretërive
është mbretëria çelestiale. Ata që janë të guximshëm në dëshminë për Jezusin dhe
të bindur ndaj parimeve të ungjillit, do të banojnë në mbretërinë çelestiale, në
praninë e Perëndisë, Atit, dhe Birit të Tij, Jezu Krishtit (shih DeB 131:1–4).

E dyta nga tri mbretëritë e lavdisë është mbretëria terrestriale. Ata që banojnë në
këtë mbretëri, do të jenë burra e gra të nderuar të tokës, që nuk ishin të guximshëm
në dëshminë për Jezusin.

Mbretëria telestiale është më e ulëta e tri mbretërive të lavdisë. Ata që e trashëgojnë
këtë mbretëri, do të jenë ata që zgjodhën ligësinë në vend të drejtësisë gjatë jetës së
tyre në vdekshmëri. Këta individë do ta marrin lavdinë e tyre pasi të shëlbohen nga
burgu i shpirtrave.

Referencë përkatëse: Gjoni 17:3

3. Shlyerja e Jezu Krishtit
Të shlyesh nënkupton të vuash ndëshkimin për mëkatin, duke hequr kështu
pasojat e mëkatit nga mëkatari/ja i/e penduar dhe ta lejosh atë të pajtohet me
Perëndinë. Jezu Krishti ishte i vetmi që ishte në gjendje të bënte një shlyerje të
përsosur për të gjithë njerëzimin. Shlyerja e Tij përfshiu vuajtjen e Tij për mëkatet e
njerëzimit në Kopshtin e Gjetsemanit, derdhjen e gjakut të Tij, vuajtjen dhe vdekjen
e Tij në kryq dhe Ringjalljen e Tij nga varri (shih Lluka 24:36–39; DeB 19:16–19).
Shpëtimtari ishte në gjendje ta kryente Shlyerjen pasi Ai e mbajti veten e Tij të
pastër nga mëkati dhe pati fuqi mbi vdekjen. Nga nëna e Tij e vdekshme, Ai
trashëgoi aftësinë për të vdekur. Nga Ati i Tij i pavdekshëm, Ai trashëgoi fuqinë për
ta marrë sërish jetën e Tij.

Nëpërmjet hirit, të bërë të mundur me anë të sakrificës shlyese të Shpëtimtarit, të
gjithë njerëzit do të ringjallen dhe do të marrin pavdekësinë. Shlyerja e Jezu Krishtit
gjithashtu e bën të mundur për ne marrjen e jetës së përjetshme (shih Moroni
7:41). Për ta marrë këtë dhuratë, ne duhet ta jetojmë ungjillin e Jezu Krishtit, i cili
përfshin të pasurit e besimit në Të, pendimin për mëkatet tona, të qenit të
pagëzuar, marrjen e dhuratës së Frymës së Shenjtë dhe durimin deri në fund me
besnikëri (shih Gjoni 3:5).

Si pjesë e Shlyerjes së Tij, Jezu Krishti jo vetëm vuajti për mëkatet tona, por
gjithashtu mori mbi veten e Tij dhembjet, sëmundjet dhe dobësitë e të gjithë
njerëzve (shih Alma 7:11–13). Ai e kupton vuajtjen tonë, sepse Ai e ka përjetuar atë.
Hiri i Tij, ose fuqia shëlbuese, na forcon për të mbajtur barrët dhe për të
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përmbushur detyrat që nuk mund t’i bëjmë vetë (shih Mateu 11:28–30; Filipianëve
4:13; Ethëri 12:27).

Referenca përkatëse: Gjoni 3:5; Veprat e Apostujve 3:19–21

Besimi në Jezu Krishtin
Besimi është një “[shpresë] për gjëra që nuk shihen, të cilat janë të vërteta” (Alma
32:21; shih edhe Ethëri 12:6). Është një dhuratë nga Perëndia.

Besimi duhet të përqendrohet te Jezu Krishti me qëllim që ta udhëheqë një njeri
drejt shpëtimit. Të pasurit e besimit te Jezu Krishti do të thotë të mbështetesh
tërësisht tek Ai dhe të mirëbesosh te Shlyerja, fuqia dhe dashuria e Tij e pafundme.
Ky përfshin besimin në mësimet e Tij dhe besimin se, ndonëse nuk i kuptojmë të
gjitha gjërat, Ai i kupton (shih Fjalët e Urta 3:5–6; DeB 6:36).

Më shumë se bindje jovepruese, besimi shprehet me mënyrën se si ne jetojmë (shih
Jakob [Bibël] 2:17–18). Besimi mund të rritet kur lutemi, i studiojmë shkrimet e
shenjta dhe u bindemi urdhërimeve të Perëndisë.

Shenjtorët e ditëve të mëvonshme gjithashtu kanë besim te Perëndia, Ati, te Fryma
e Shenjtë dhe fuqia e priftërisë, si edhe tek aspekte të tjera të rëndësishme të
ungjillit të rivendosur. Besimi na ndihmon të marrim shërim dhe forcë shpirtërore e
fizike për të shkuar përpara, për t’u bërë ballë vështirësive dhe për të mposhtur
tundimin (shih 2 Nefi 31:19–20). Zoti do të bëjë mrekulli të fuqishme në jetën tonë
sipas besimit tonë.

Nëpërmjet besimit te Jezu Krishti, një njeri mund të fitojë heqje të mëkateve dhe
përfundimisht të jetë në gjendje të banojë në praninë e Perëndisë.

Referencë përkatëse: Mateu 11:28–30

Pendimi
Pendimi është një ndryshim i mendjes dhe i zemrës që na jep një pamje të qartë
rreth Perëndisë, rreth vetes sonë dhe rreth botës. Ai përfshin largimin nga mëkati
dhe kthimin te Perëndia për falje. Ai nxitet nga dashuria për Perëndinë dhe dëshira
e sinqertë për t’iu bindur urdhërimeve të Tij.

Mëkatet tona na bëjnë të papastër – të padenjë për t’u kthyer e për të banuar në
praninë e Atit tonë Qiellor. Nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit, Ati ynë në Qiell ka
siguruar të vetmen mënyrë për ne që të falemi për mëkatet tona (shih Isaia 1:18).

Pendimi gjithashtu përfshin ndjenjën e hidhërimit për mëkatin e kryer, rrëfimin
para Atit Qiellor dhe të tjerëve nëse është e nevojshme, braktisjen e mëkatit,
përpjekjen për ta rivendosur aq sa është e mundshme gjithçka që ishte dëmtuar
nga mëkatet e personit, dhe të jetuarit e një jetë me bindje ndaj urdhërimeve të
Perëndisë (shih DeB 58:42–43).

Referenca përkatëse: Isaia 53:3–5; Gjoni 14:6; 2 Nefi 25:23, 26; DeB 18:10–11; DeB
19:23; DeB 76:40–41
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4. Periudha e Kujdestarisë Ungjillore, Braktisja dhe
Rivendosja
Periudha e Kujdestarisë Ungjillore
Një periudhë e kujdestarisë ungjillore është një periudhë kohore kur Zoti zbulon
doktrinat, ordinancat dhe priftërinë e Tij. Është një periudhë në të cilën Zoti ka të
paktën një shërbëtor të autorizuar në tokë, i cili mban priftërinë e shenjtë dhe i cili
ka një mision hyjnor për të përhapur ungjillin dhe më pas për të administruar
ordinancat. Sot po jetojmë në periudhën e fundit të kujdestarisë ungjillore –
periudhën e plotësisë së kohëve, e cila filloi me zbulesën e ungjillit te Jozef Smithi.

Periudhat e mëparshme të kujdestarisë ungjillore përcaktohen me Adamin,
Enokun, Noeun, Abrahamin, Moisiun dhe Jezu Krishtin. Veç këtyre, ka pasur
periudha të tjera të kujdestarisë ungjillore, duke përfshirë ato midis nefitëve dhe
jareditëve. Plani i shpëtimit dhe ungjilli i Jezu Krishtit janë zbuluar dhe dhënë
mësim në çdo periudhë të kujdestarisë ungjillore.

Braktisja
Kur njerëzit largohen nga parimet e ungjillit dhe nuk i kanë çelësat e priftërisë, ata
janë në një gjendje braktisjeje.

Gjatë historisë së botës kanë ndodhur periudha të braktisjes së përgjithshme. Një
shembull është Braktisja e Madhe, e cila ndodhi pasi Shpëtimtari e krijoi Kishën e
Tij (shih 2 Thesalonikasve 2:1–3). Pas vdekjes së Apostujve të Shpëtimtarit, parimet
e ungjillit u korruptuan dhe u bënë ndryshime të paautorizuara në organizimin e
Kishës dhe tek ordinancat e priftërisë. Për shkak të kësaj ligësie të përhapur
gjerësisht, Zoti i largoi nga toka autoritetin dhe çelësat e priftërisë.

Gjatë Braktisjes së Madhe, njerëzit ishin pa drejtim hyjnor nga profetë të gjallë.
Shumë kisha u krijuan, por ato nuk e kishin autoritetin për të dhënë dhuratën e
Frymës së Shenjtë ose për të kryer ordinanca të tjera të priftërisë. Pjesë të
shkrimeve të shenjta u shkatërruan ose u humbën dhe njerëzit nuk kishin më një
kuptim të saktë për Perëndinë.

Kjo braktisje zgjati derisa Ati Qiellor dhe Biri i Tij i Dashur iu shfaqën Jozef Smithit
dhe filluan Rivendosjen e plotësisë së ungjillit.

Rivendosja
Rivendosja është rithemelimi nga Perëndia i të vërtetave dhe ordinancave të
ungjillit të Tij mes fëmijëve të Tij në tokë (shih Veprat e Apostujve 3:19–21).

Gjatë përgatitjes për Rivendosjen, Zoti ngriti burra fisnikë gjatë asaj që quhet
Reformimi. Ata u përpoqën t’i kthejnë doktrinën, parimet dhe organizimin fetar
drejt mënyrës se si i kishte krijuar Shpëtimtari. Megjithatë, ata nuk e kishin
priftërinë ose plotësinë e ungjillit.

Rivendosja filloi në vitin 1820 kur Perëndia, Ati, dhe Biri i Tij, Jezu Krishti, iu
shfaqën Jozef Smithit në përgjigje të lutjes së tij (shih Joseph Smith – Historia
1:15–20). Disa nga ngjarjet kryesore të Rivendosjes ishin përkthimi i Librit të
Mormonit, rivendosja e Priftërive Aarone e Melkizedeke dhe organizimi i Kishës
më 6 prill 1830.
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Priftëria Aarone iu rivendos Jozef Smithit dhe Oliver Kaudërit nga Gjon Pagëzori
më 15 maj 1829. Priftëria Melkizedeke dhe çelësa të mbretërisë u rivendosën
gjithashtu në vitin 1829, kur Apostujt Pjetër, Jakob e Gjon ua dhanë ato çelësa Jozef
Smithit dhe Oliver Kaudërit.

Plotësia e ungjillit është rivendosur dhe Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të
Ditëve të Mëvonshme është e “vetm[ja] kishë [e] vërtetë dhe [e] gjallë mbi faqen e
tërë dheut” (DeB 1:30). Kisha më së fundi do ta mbushë të gjithë dheun dhe do të
ekzistojë përjetë.

Referenca përkatëse: Isaia 29:13–14; Ezekiel 37:15–17; Efesianëve 4:11–14; Jakob
[Bibël] 1:5–6

5. Profetët dhe Zbulesa
Një profet është një njeri i cili është thirrur nga Perëndia që të flasë për Të (shih
Amos 3:7). Profetët dëshmojnë për Jezu Krishtin dhe e japin mësim ungjillin e Tij.
Ata bëjnë të njohur vullnetin dhe karakterin e vërtetë të Perëndisë. Ata e dënojnë
mëkatin dhe paralajmërojnë për pasojat e tij. Me raste, ata profetizojnë ngjarje të së
ardhmes (shih DeB 1:37–38). Shumë mësime të profetëve gjenden në shkrimet e
shenjta. Ndërsa i studiojmë fjalët e profetëve, ne mund të mësojmë të vërtetën dhe
të marrim udhërrëfim (shih 2 Nefi 32:3).

Ne e mbështetim Presidentin e Kishës si profet, shikues e zbulues dhe si të vetmin
njeri në tokë që merr zbulesë për ta drejtuar të gjithë Kishën. Ne gjithashtu i
mbështetim këshilltarët në Presidencën e Parë dhe anëtarët e Kuorumit të
Dymbëdhjetë Apostujve si profetë, shikues e zbulues.

Zbulesa është komunikim nga Perëndia për fëmijët e Tij. Kur Zoti ia zbulon
vullnetin e Tij Kishës, Ai flet nëpërmjet profetit të Tij. Shkrimet e shenjta – Bibla,
Libri i Mormonit, Doktrina e Besëlidhje dhe Perla me Vlerë të Madhe – përmbajnë
zbulesa të dhëna përmes profetëve të lashtë dhe profetëve të ditëve të mëvonshme.
Presidenti i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme është
profeti i Perëndisë në tokë sot.

Individët mund të marrin zbulesë për t’i ndihmuar njerëzit për nevoja, përgjegjësi e
pyetje të veçanta dhe për t’i ndihmuar ata t’i forcojnë dëshmitë e tyre. Shumica e
zbulesave për udhëheqësit dhe anëtarët e Kishës vijnë nëpërmjet mbresave dhe
mendimeve nga Fryma e Shenjtë. Fryma e Shenjtë u flet mendjeve e zemrave tona
me një zë të qetë e të ulët (shih DeB 8:2–3). Zbulesa gjithashtu mund të vijë
nëpërmjet vegimeve, ëndrrave dhe vizitave nga engjëjt.

Referenca përkatëse: Psalmeve 119:105; Efesianëve 4:11–14; 2 Timoteut 3:15–17;
Jakob [Bibël] 1:5–6; Moroni 10:4–5

6. Priftëria dhe Çelësat e Priftërisë
Priftëria është fuqia dhe autoriteti i përjetshëm i Perëndisë. Me anë të priftërisë,
Perëndia i krijoi dhe i qeveris qiejt dhe tokën. Nëpërmjet kësaj fuqie, Ai i shëlbon
dhe i ekzalton fëmijët e Tij, duke bërë të ndodhë “pavdekësia dhe jeta e përjetshme
e njeriut” (Moisiu 1:39).
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Perëndia ua jep autoritetin e priftërisë anëtarëve të denjë meshkuj të Kishës, në
mënyrë që ata të mund të veprojnë në emrin e Tij për shpëtimin e fëmijëve të Tij.
Çelësat e priftërisë janë të drejtat e presidencës, ose fuqia e dhënë burrit nga
Perëndia, për të udhëhequr dhe drejtuar mbretërinë e Perëndisë në tokë (shih
Mateu 16:15–19). Përmes këtyre çelësave, mbajtësit e priftërisë mund të
autorizohen të predikojnë ungjillin dhe të administrojnë ordinancat e shpëtimit. Të
gjithë ata që shërbejnë në Kishë, thirren nën drejtimin e një personi që mban
çelësat e priftërisë. Si rrjedhojë, ata kanë të drejtë ndaj fuqisë së nevojshme për të
shërbyer dhe për të përmbushur përgjegjësitë e thirrjeve të tyre.

Referencë përkatëse: DeB 121:36, 41–42

Priftëria Aarone
Priftëria Aarone shpesh quhet priftëria përgatitore. Detyrat në Priftërinë Aarone
janë dhjak, mësues, prift dhe peshkop. Në Kishën sot, anëtarët e denjë meshkuj
mund ta marrin Priftërinë Aarone duke filluar nga mosha 12 vjeç.

Priftëria Aarone “mban çelësat e shërbesës së engjëjve dhe të ungjillit të pendimit e
të pagëzimit” (DeB 13:1).

Priftëria Melkizedeke
Priftëria Melkizedeke është priftëria më e lartë, ose më e madhe, dhe administron
në gjëra shpirtërore (shih DeB 107:8). Kjo priftëri më e madhe iu dha Adamit dhe
ka qenë në tokë sa herë që Zoti e ka zbuluar ungjillin e Tij.

Ajo fillimisht quhej “Priftëria e Shenjtë, sipas Urdhrit të Birit të Perëndisë” (DeB
107:3). Më vonë ajo u njoh si Priftëria Melkizedeke, e quajtur sipas një prifti të lartë,
të shquar, i cili jetoi gjatë kohës së profetit Abraham.

Brenda Priftërisë Melkizedeke janë detyrat e plakut, priftit të lartë, patriarkut, Të
Shtatëdhjetit dhe Apostullit. Presidenti i Priftërisë Melkizedeke është Presidenti
i Kishës.

Referencë përkatëse: Efesianëve 4:11–14

7. Ordinancat dhe Besëlidhjet
Ordinancat
Në Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, një ordinancë
është një veprim i shenjtë, zyrtar që ka domethënie shpirtërore. Secila ordinancë u
përcaktua nga Perëndia për të na mësuar të vërteta shpirtërore. Ordinancat e
shpëtimit kryhen me anë të autoritetit të priftërisë dhe nën drejtimin e atyre që i
mbajnë çelësat e priftërisë. Disa ordinanca janë thelbësore për ekzaltimin dhe
quhen ordinanca shpëtuese.

Ordinanca e parë shpëtuese e ungjillit është pagëzimi me zhytje në ujë nga një
person që ka autoritet. Pagëzimi është i domosdoshëm që një individ të bëhet
anëtar i Kishës dhe të hyjë në mbretërinë çelestiale (shih Gjoni 3:5).

Fjala pagëzim vjen nga një fjalë greke që do të thotë të kridhesh ose të zhytesh.
Zhytja është simboli i vdekjes së jetës mëkatare të një njeriu dhe i rilindjes së tij apo
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të saj në një jetë shpirtërore, që i kushtohet shërbimit ndaj Perëndisë dhe fëmijëve
të Tij. Është gjithashtu simboli i vdekjes dhe i ringjalljes.

Pasi një person pagëzohet, një apo më shumë mbajtës të Priftërisë Melkizedeke i
vendosin duart e tyre mbi kokën e personit dhe e konfirmojnë atë anëtar të Kishës.
Si pjesë e kësaj ordinance, të quajtur konfirmim, personit i jepet dhurata e Frymës
së Shenjtë.

Dhurata e Frymës së Shenjtë është e ndryshme nga ndikimi i Frymës së Shenjtë.
Përpara pagëzimit, një njeri mund ta ndiejë ndikimin e Frymës së Shenjtë herë pas
here dhe përmes atij ndikimi mund të marrë një dëshmi për të vërtetën (shih
Moroni 10:4–5). Pas marrjes së dhuratës së Frymës së Shenjtë, një person ka të
drejtën e shoqërimit të vazhdueshëm të Tij, nëse ai ose ajo i mban urdhërimet.

Ordinanca të tjera shpëtuese përfshijnë shugurimin në Priftërinë Melkizedeke (për
burrat), marrjen e dhurimit [indaumentit] në tempull dhe vulosjen e martesës (shih
DeB 131:1–4). Të gjitha ordinancat shpëtuese të priftërisë shoqërohen nga
besëlidhjet. Në tempull, këto ordinanca shpëtuese mund të kryhen gjithashtu në
mënyrë mëkëmbëse për të vdekurit. Ordinancat mëkëmbëse hyjnë në fuqi vetëm
kur personat e vdekur i pranojnë ato në botën e shpirtrave dhe i nderojnë
besëlidhjet e lidhura me to.

Ordinanca të tjera, të tilla si administrimi i të sëmurëve dhe vënia e emrit dhe
bekimi i fëmijëve, janë gjithashtu të rëndësishme për zhvillimin tonë shpirtëror.

Referencë përkatëse: Veprat e Apostujve 2:36–38

Besëlidhjet
Një besëlidhje është një marrëveshje e shenjtë midis Perëndisë dhe njeriut.
Perëndia jep kushtet për besëlidhjen dhe ne biem dakord të bëjmë atë që Ai na
kërkon të bëjmë; më pas Perëndia na premton bekime të caktuara për bindjen tonë
(shih DeB 82:10).

Të gjitha ordinancat shpëtuese të priftërisë shoqërohen nga besëlidhje. Ne bëjmë
besëlidhje me Zotin në pagëzim dhe i ripërtërijmë ato besëlidhje duke marrë
sakramentin. Burrat që marrin Priftërinë Melkizedeke, hyjnë në betimin dhe
besëlidhjen e priftërisë. Ne bëjmë besëlidhje të tjera në tempull.

Referenca përkatëse: Eksodi 19:5–6; Psalmeve 24:3–4; 2 Nefi 31:19–20; DeB 25:13

8. Martesa dhe Familja
Martesa midis një burri dhe një gruaje shugurohet nga Perëndia dhe familja është
thelbësore për planin e Tij të shpëtimit dhe për lumturinë tonë. Lumturia në jetën
familjare është e mundur të arrihet më mirë kur bazohet në mësimet e Zotit
Jezu Krisht.

Fuqitë e shenjta të krijimit të jetës duhet të përdoren vetëm midis një burri dhe një
gruaje, ligjërisht të martuar si bashkëshort e bashkëshorte. Prindërit duhet të
shumohen dhe të mbushin tokën, të rritin fëmijët e tyre me dashuri e drejtësi dhe
të plotësojnë nevojat fizike dhe shpirtërore të fëmijëve të tyre.

Bashkëshorti dhe bashkëshortja kanë një përgjegjësi solemne që ta duan dhe të
kujdesen për njëri-tjetrin. Etërit duhet t’i kryesojnë familjet e tyre me dashuri e
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drejtësi dhe të sigurojnë gjërat e nevojshme për jetesën. Nënat janë kryesisht
përgjegjëse për edukimin e fëmijëve të tyre. Në këto përgjegjësi të shenjta, etërit
dhe nënat kanë detyrim të ndihmojnë njëri-tjetrin si partnerë të barabartë.

Plani hyjnor i lumturisë bën të mundur që marrëdhëniet familjare të vazhdojnë
përtej varrit. Toka u krijua dhe ungjilli u zbulua me qëllim që familjet të mund të
krijohen, vulosen dhe ekzaltohen përjetësisht. (Përshtatur nga “Familja: Një
Proklamatë drejtuar Botës”, Ensign, nëntor 2010, f. 129; shih edhe LDS.org/topics/
family-proclamation.)

Referenca përkatëse: Zanafilla 2:24; Psalmeve 127:3; Malakia 4:5–6; DeB 131:1–4

9. Urdhërimet
Urdhërimet janë ligje dhe kërkesa që Perëndia ia jep njerëzimit. Ne e shfaqim
dashurinë tonë ndaj Tij duke i zbatuar urdhërimet e Tij (shih Gjoni 14:15). Zbatimi i
urdhërimeve do të sjellë bekime nga Zoti (shih DeB 82:10).

Dy urdhërimet më themelore janë: “Duaje Zotin, Perëndinë tënd me gjithë zemrën
tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. … Dhe … duaje të
afërmin tënd porsi vetveten” (Mateu 22:36–39).

Dhjetë Urdhërimet janë një pjesë jetike e ungjillit dhe janë parime të përjetshme që
janë të nevojshme për ekzaltimin tonë (shih Eksodi 20:3–17). Zoti ia zbuloi ato
Moisiut në kohët e lashta dhe i ka shpallur ato sërish në zbulesat e ditëve të
mëvonshme.

Urdhërime të tjera përfshijnë të luturin çdo ditë (shih 2 Nefi 32:8–9), dhënien
mësim të ungjillit ndaj të tjerëve (shih Mateu 28:19–20), zbatimin e ligjit të
dëlirësisë (shih DeB 46:33), pagimin e së dhjetës së plotë (shih Malakia 3:8–10),
agjërimin (shih Isaia 58:6–7), faljen e të tjerëve (shih DeB 64:9–11), pasjen e një
shpirti falënderues (shih DeB 78:19) dhe mbajtjen e Fjalës së Urtësisë (shih DeB
89:18–21).

Referenca përkatëse: Zanafilla 39:9; Isaia 58:13–14; 1 Nefi 3:7; Mosia 4:30; Alma
37:35; Alma 39:9; DeB 18:15–16; DeB 88:124

Për më shumë informacion mbi këto tema, shko te LDS.org, Teachings, Gospel
Topics [Mësimdhënia, Tema të Ungjillit]; ose shih Të Vërtetë Ndaj Besimit: Një
Referim Për Ungjillin (2004).
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NJËSIA 1: DITA 1

Plani i Shpëtimit
Hyrje
Presidenti Bojd K. Paker, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, theksoi rëndësinë
e një përmbledhjeje të shkurtër të planit të shpëtimit në fillim të çdo viti në
seminar:

“Një përmbledhje e shkurtër e ‘planit të lumturisë’ … , nëse jepet në fillim fare
dhe rishikohet rregullisht, do të jetë me vlerë të pamasë për … studentët. …

Të rinjtë pyesin veten: ‘Përse?’ – Përse urdhërohemi të bëjmë disa gjëra dhe përse
urdhërohemi të mos i bëjmë gjërat e tjera? Një njohuri për planin e lumturisë,
qoftë edhe në formë përvijimi, mund t’u japë mendjeve të reja një ‘përse’” (“The
Great Plan of Happiness”, në Teaching Seminary: Preservice Readings [manual i

Sistemit Arsimor të Kishës, 2004], f. 69–70, LDS.org; shih Alma 12:32).

Ky mësim jep një përmbledhje të shkurtër të planit të shpëtimit dhe përqendrohet
te roli qendror i Jezu Krishtit dhe te Shlyerja e Tij në atë plan.

Roli i Jezu Krishtit në Jetën Para Lindjes
Si do të përgjigjeshit nëse dikush do t’ju pyeste përse Jezu Krishti është i
rëndësishëm për ju?

Në mësimin e sotëm ju do të mësoni rreth rolit të Jezu Krishtit në planin e
shpëtimit të Atit Qiellor. Ndërsa studioni, kërkoni të vërteta që mund të ndihmojnë
për ta forcuar besimin tuaj te Jezu Krishti.

1. Vizatoni tabelën vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta. Ndërsa studioni këtë mësim, ju do t’i shkruani doktrinat në

tabelën tuaj.

Jezu Krishti Është në Qendër të Planit të Shpëtimit të Atit Qiellor

Jeta Para Lindjes Jeta në Vdekshmëri Jeta Pas Vdekjes

Plani i Atit Qiellor për shpëtimin tonë përbëhet nga tri faza kryesore: jeta jonë para
lindjes, e cila i parapriu lindjes sonë fizike; jeta jonë në vdekshmëri; dhe jeta jonë
pas vdekjes.

Lexoni deklaratën vijuese dhe shenjoni fjalët ose frazat që përshkruajnë kufizimet
që përjetuam në jetën tonë para lindjes:
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“Ne jetonim si fëmijë shpirtërorë të Atit tonë në Qiell përpara se të lindeshim në këtë botë [shih
Veprat e Apostujve 17:28–29; Abraham 3:22–26]. Megjithatë, ne nuk ishim si Ati ynë Qiellor dhe
nuk do të mund të bëheshim kurrë si Ai dhe të gëzonim të gjitha bekimet që Ai gëzon, pa
përvojën e jetës në vdekshmëri me një trup fizik.

I gjithë qëllimi i Perëndisë – vepra dhe lavdia e Tij – është të bëjë të mundur që secili nga ne të
gëzojë bekimet e Tij [shih Moisiu 1:39]. Ai ka përgatitur një plan të përkryer për të plotësuar
qëllimin e Tij. Ne e kuptuam dhe e pranuam këtë plan përpara se të vinim në tokë. …

… Me qëllim që të përparonim dhe të bëheshim si Perëndia, secili nga ne duhej të merrte një
trup dhe të provohej gjatë një kohe prove në tokë” (Predikoni Ungjillin Tim: Një Udhëzues për
Shërbimin Misionar [2005], f. 48–49).

Kur Ati Qiellor e paraqiti planin e Tij të lumturisë, ne mësuam se do të duhej një
shpëtimtar që ta vinte në jetë këtë plan. Luciferi, një nga fëmijët shpirtërorë të Atit
Qiellor, ngriti krye kundër planit të Atit Qiellor. Ai u bë i njohur si Satani.

Lexoni Moisiun 4:1–3, për të parë atë që Satani kërkoi nga Ati Qiellor.

Çfarë kërkoi Satani nga Ati Qiellor? ____________________

Te Moisiu 4:2, ne mësojmë se Jezu Krishti ishte i vetmi që u zgjodh që nga fillimi
për të bërë vullnetin e Atit Qiellor. Në tabelën tuaj, në kolonën “Jeta Para Lindjes”,
shkruani doktrinën vijuese që mësojmë nga ky fragment: Jezu Krishti u zgjodh në
jetën para lindjes për të qenë Shëlbuesi i njerëzimit.

Pasi Jezu Krishti u zgjodh për të vënë në jetë planin e shpëtimit të Atit Qiellor,
nevojitej të krijohej një tokë ku ne të mund të merrnin një trup fizik dhe të fitonim
përvojë.

Lexoni Hebrenjve 1:1–2, për të parë rolin e Jezu Krishtit në krijimin e tokës.

Nga këto vargje ne mësojmë doktrinën vijuese: Jezu Krishti e krijoi këtë tokë
nën drejtimin e Atit Qiellor. Shkruajeni këtë doktrinë në kolonën “Jeta Para
Lindjes”, në tabelën tuaj në ditarin vetjak të studimit të shkrimeve të shenjta.

2. Mendoni për bukurinë e
tokës dhe rreth vendeve

e rasteve kur e keni vlerësuar vërtet
këtë. Në ditarin tuaj të studimit të
shkrimeve të shenjta, përgjigjuni për
sa vijon:

a. Përshkruani një rast kur ju e
vlerësuat bukurinë e tokës.

b. Si ndikon te ndjenjat tuaja për
Të, njohuria se Jezu Krishti e
krijoi këtë tokë?

Roli i Jezu Krishtit në Jetën në Vdekshmëri
Pas ardhjes në tokë dhe marrjes së një trupi fizik, ne përjetojmë pengesa të tjera që
do të na pengonin për t’u bërë si Ati Qiellor dhe për t’u kthyer në praninë e Tij. Dy
nga ato pengesa janë vdekja fizike dhe vdekja shpirtërore. Vdekja fizike është
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Shlyerja e Jezu Krishtit

ndarja e trupit tonë dhe e shpirtit tonë, dhe vdekja shpirtërore është ndarja jonë
nga Perëndia. Lexoni deklaratën vijuese dhe shenjoni fjalët ose frazat që i
përshkruajnë këto dy pengesa, të cilat ne i përjetojmë gjatë jetës sonë në
vdekshmëri:

“Në vdekshmëri ne jetojmë në një gjendje të tillë ku jemi subjekte si të vdekjes fizike ashtu edhe
asaj shpirtërore. Perëndia ka një trup të përsosur, të lëvduar, të pavdekshëm prej mishi dhe
kockash. Që të bëhemi si Perëndia dhe të kthehemi në praninë e Tij, edhe ne duhet të kemi një
trup të përsosur, të pavdekshëm prej mishi dhe kockash. Megjithatë, për shkak të Rënies së
Adamit dhe Evës, çdo njeri në tokë ka një trup të papërsosur e të vdekshëm dhe në fund do të
vdesë. Po të mos ishte Shpëtimtari Jezu Krisht, vdekja do t’u jepte fund të gjitha shpresave tona
për një ekzistencë të ardhshme me Atin Qiellor.

Bashkë me vdekjen fizike, mëkati është një pengesë e madhe që na pengon të bëhemi si Ati ynë
në Qiell dhe të kthehemi në praninë e Tij. Në gjendjen tonë të vdekshme shpesh ne i dorëzohemi
tundimit, thyejmë urdhërimet e Perëndisë dhe mëkatojmë. … Megjithëse ndonjëherë duket
ndryshe, mëkati gjithmonë çon drejt mjerimit. Mëkati shkakton ndjenja faji dhe turpi. Për shkak
të mëkateve tona, ne nuk mund të kthehemi për të jetuar me Atin Qiellor në qoftë se nuk jemi
falur dhe pastruar më parë.

… Ashtu si dhe me vdekjen fizike, ne nuk mund t’i kapërcejmë vetë pasojat e mëkatit. Ne jemi të
pafuqishëm pa Shlyerjen e Jezu Krishtit” (Predikoni Ungjillin Tim, f. 50–51).

Përpara se Jezusi të lindte në tokë, pasi Jozefi mësoi se Maria po priste një fëmijë,
një engjëll e vizitoi atë në një ëndërr. Lexoni Mateun 1:21, duke kërkuar atë që
engjëlli i shpalli Jozefit.

Nga ajo që engjëlli tha se do të bënte Jezusi, ne mësojmë se Jezu Krishti erdhi për
të na shpëtuar nga mëkatet tona. Shkruajeni këtë doktrinë në kolonën “Jeta në
Vdekshmëri” në tabelën tuaj.

Ne mund të shpëtohemi nga mëkatet tona për shkak të Shlyerjes së Jezu Krishtit.
Shlyerja përfshin vuajtjen, vdekjen dhe Ringjalljen e Jezu Krishtit.

3. Përgjigjjuni pyetjeve
vijuese në ditarin tuaj të

studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Çfarë duhet të bëjmë ne për t’u
shpëtuar nga mëkatet tona
nëpërmjet Shlyerjes së Jezu
Krishtit?

b. Sipas Veprave të Apostujve 2:32, çfarë tjetër duhet të bëjmë?

Roli i Jezu Krishtit në Jetën Pas Vdekjes
A keni humbur si pasojë e vdekjes një pjesëtar të familjes apo një mik të dashur?

Për shkak të njohurisë sonë për planin e shpëtimit të Atit Qiellor, ne e dimë se gjatë
vdekjes shpirtrat e të gjithë njerëzve hyjnë në botën e shpirtrave.

Lexoni 1 Pjetrin 3:18–20 dhe 1 Pjetrin 4:6, duke kërkuar atë që bëri Jezusi
menjëherë pas vdekjes së Tij.
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Zoti i ringjallur

Lexoni Doktrinën e Besëlidhjet 138:18–19, 30–32, duke kërkuar atë që bëri Jezu
Krishti për ta lejuar ungjillin t’i predikohej çdokujt në botën e shpirtrave. (Doktrina
e Besëlidhje 138 është një zbulesë rreth botës së shpirtrave, e marrë nga Presidenti
Jozef F. Smith, ndërkohë që po përsiaste mbi vizitën e Shpëtimtarit te shpirtrat e
vdekur, ndërsa trupi i Tij ishte në varr.)

Përmblidhni atë që bëri Jezu Krishti për ta lejuar ungjillin t’i predikohej çdokujt në
botën e shpirtrave: ____________________

Shpëtimtari u ringjall ditën e tretë pas vdekjes së Tij (shih 1 Korintasve 15:4). Kur
një person ringjallet, shpirti i tij apo i saj dhe trupi fizik ribashkohen, për të mos u
ndarë më kurrë (shih DeB 138:17).

Lexoni 1 Korintasve 15:20–22, për të
parë mënyrën se si ndikon Ringjallja e
Jezu Krishtit te secili prej nesh.

Në tabelën tuaj, në kolonën “Jeta Pas
Vdekjes”, shkruani doktrinën vijuese:
Për shkak të Ringjalljes së Jezu
Krishtit, të gjithë njerëzit do të
ringjallen.

Lexoni Zbulesën 20:12, duke kërkuar
atë që do t’i ndodhë secilit prej nesh
pasi të ringjallemi.

Libri i jetës mund të përfaqësojë
mendimet dhe veprimet e një personi
në këtë jetë, si dhe analin e mbajtur në
qiell për të drejtët (shih Udhëzuesi për
Shkrimet e Shenjta, “Libër i jetës”, f.
102). Ne gjykohemi jo vetëm sipas
veprave tona, por edhe sipas
mendimeve, fjalëve dhe dëshirave tona (shih Mosia 4:30; Alma 12:14; DeB 137:9).

Lexoni Gjonin 5:22, për të parë se kush do të na gjykojë. (Ju mund të doni ta
shkruani Gjonin 5:22 në anë të shkrimeve tuaja të shenjta pranë Zbulesës 20:12.)

Në tabelën tuaj, në kolonën “Jeta Pas Vdekjes”, shkruani doktrinën vijuese: Jezu
Krishti do ta gjykojë të gjithë njerëzimin.

Qëllimi përfundimtar i planit të Atit Qiellor është që t’u japë të gjithë fëmijëve të Tij
mundësi për të marrë jetë të përjetshme, ose ekzaltim, që do të thotë të bëhen si
Ati Qiellor dhe të jetojnë me Të përgjithmonë në familje të përjetshme. Merrni
parasysh familjen tuaj tani dhe familjen që shpresoni të keni një ditë.

4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani se
përse është e rëndësishme që ju të jeni në gjendje të jetoni me Atin

Qiellor dhe pjesëtarët e familjes suaj përgjithmonë.

Lexoni Gjonin 3:5, 16–17, duke kërkuar atë që secili prej nesh duhet të bëjë për të
marrë jetë të përjetshme (ose të përhershme).

NJËSIA 1 ,  DITA 1

4



Të besosh te Biri i Vetëmlindur do të thotë të ushtrosh besim te Jezu Krishti dhe të
jetosh sipas ungjillit të Tij.

Në tabelën tuaj, në kolonën “Jeta Pas Vdekjes”, shkruani parimin vijues: Nëse
ushtrojmë besim te Jezu Krishti dhe jetojmë sipas ungjillit të Tij, atëherë ne
mund të marrim jetë të përjetshme.

5. Mendoni përsëri rreth pyetjes së bërë në fillim të mësimit: “Si do të
përgjigjeshit nëse dikush do t’ju pyeste përse Jezu Krishti është i

rëndësishëm për ju?” Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta,
shkruani përgjigjen tuaj për këtë pyetje duke u bazuar tek ajo që mësuat dhe
ndiet gjatë studimit tuaj sot.

Merrni parasysh të përdorni tabelën që krijuat në ditarin tuaj të studimit të
shkrimeve të shenjta për t’i dhënë mësim familjes suaj ose të tjerëve rreth rolit të
Jezu Krishtit në planin e shpëtimit të Atit Qiellor.

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

Unë e kam studiuar mësimin “Plani i Shpëtimit” dhe e përfundova më (data).

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

Roli i Nxënësit
Hyrje
Fryma e Shenjtë, mësuesi dhe nxënësi kanë secili një rol të rëndësishëm në të
mësuarin e ungjillit. Ky mësim mund t’ju ndihmojë të kuptoni secilin prej këtyre
roleve, në mënyrë që ju të mund të jeni të suksesshëm në përpjekjet tuaja për të
mësuar. Juve mund t’ju duhet t’i shqyrtoni në mënyrë të rregullt parimet e dhëna
në këtë mësim për t’i kujtuar vetes përgjegjësinë tuaj për të mësuar ungjillin.

Rolet e Frymës së Shenjtë, të Mësuesit dhe të Nxënësit
në të Mësuarin e Ungjillit

Lutuni përpara se të Studioni
Lutja e sinqertë ndihmon për ta vënë vullnetin tonë sipas vullnetit të Perëndisë. Ajo e fton Frymën
e Shenjtë në jetën tonë. Bëjeni praktikë lutjen përpara se t’i studioni shkrimet tuaja të shenjta
dhe mësimet në këtë kurs seminari.

Merrni në shqyrtim situatën vijuese:

Një e re ndihet e frymëzuar dhe e ngritur moralisht ndërsa i studion mësimet e
seminarit që studiohen në shtëpi. Ajo e ndien ndikimin e Frymës së Shenjtë. Ajo
është mirënjohëse për gjërat që mëson dhe përsiat mbi mënyrat se si t’i zbatojë ato
në jetën e saj. Një tjetër e re plotëson të njëjtat mësime, por ajo shpesh mërzitet
dhe ndien se nuk merr shumë prej tyre.

1. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Cilat janë disa nga arsyet e mundshme përse këto dy të reja

kanë përvoja kaq të ndryshme ndërkohë që bëjnë të njëjtat mësime në seminar?

Ndërsa studioni mësimin e sotëm, kërkoni doktrinat dhe parimet që mund t’ju
ndihmojnë ta përmbushni rolin tuaj si nxënës në seminar dhe ta forconi dëshminë
tuaj për ungjillin e Jezu Krishtit.

Tre individë kanë role thelbësore në një mjedis ku mësohet ungjilli, të tillë si
seminari: Fryma e Shenjtë, mësuesi dhe studenti.

Lexoni Gjonin 14:26 dhe Gjonin 16:13, duke kërkuar disa nga rolet e Frymës së
Shenjtë.

Një e vërtetë që mund të mësojmë nga këto vargje rreth roleve të Frymës së
Shenjtë, është se Fryma e Shenjtë të mëson të vërtetën.

Duke u bazuar në atë që keni përjetuar në jetën tuaj, si mund ta dimë kur Fryma e
Shenjtë është duke na mësuar të vërtetën? (Juve mund t’ju duken të dobishme
[vargjet te] Doktrina e Besëlidhjet 8:2–3.) ____________________

Lexoni Doktrinën e Besëlidhjet 50:13–14, duke kërkuar rolin e mësuesit të ungjillit.
Vini re se këto vargje iu dhanë anëtarëve të hershëm të Kishës, të cilët ishin
shuguruar për të dhënë mësim ungjillin.
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Cili është roli i një mësuesi të ungjillit?

Lexoni 2 Nefin 33:1, duke kërkuar atë që bën Fryma e Shenjtë kur e vërteta jepet
mësim nëpërmjet fuqisë së Tij.

Sipas 2 Nefit 33:1, çfarë bën Fryma e Shenjtë për ne?

Lexoni Doktrinën e Besëlidhjet 88:118, për të parë mënyrën se si ne duhet të
kërkojmë të mësojmë.

Një mënyrë se si ne duhet të kërkojmë të mësojmë, është me anë të besimit.
Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi se çfarë
ndodh kur kërkojmë të mësojmë me anë të besimit. Pasi citoi 2 Nefin 33:1, Plaku
Bednar tha: “Ju lutem, vini re se si fuqia e Shpirtit e çon mesazhin te, por jo
domosdoshmërisht brenda në zemër. Një mësues mund të shpjegojë, të tregojë
konkretisht, të bindë e të dëshmojë dhe të veprojë kështu me fuqi shpirtërore dhe

efektshmëri të madhe. Megjithatë, përfundimisht, përmbajtja e një mesazhi dhe dëshmia e
Frymës së Shenjtë depërton brenda në zemër vetëm nëse marrësi i lejon ato të hyjnë. Të mësuarit
me anë të besimit hap shtegun për në zemër” (“Seek Learning by Faith”, Ensign, shtator
2007, f. 61).

Nga kjo thënie ne mësojmë që, nëse kërkojmë të mësojmë me anë të besimit,
atëherë ne e ftojmë Frymën e Shenjtë në zemrat tona për të na mësuar dhe
dëshmuar për të vërtetën.

2. Besimi është më shumë sesa bindje pësore. Ne e shprehim besimin
tonë nëpërmjet veprimit. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj

të studimit të shkrimeve të shenjta: Çfarë mendoni se mund të bëjmë për të
mësuar me anë të besimit?

Përfytyroni sikur nuk keni luajtur asnjëherë futboll, por një mësues ju premton se ai
mund t’ju mësojë të luani futboll mjaft mirë sa për të luajtur në një skuadër futbolli.
Ju besoni në aftësinë e mësuesit për të dhënë mësim dhe në aftësinë tuaj për të
mësuar. Mësuesi ju çon në një fushë futbolli. Ai ju shpjegon dhe tregon konkretisht
se si të ecni me top, por nuk ju lejon të përpiqeni ta bëni vetë. Më pas ju shpjegon
se si ta pasoni topin e futbollit dhe jua tregon konkretisht duke jua pasuar topin.
Megjithatë, përpara se ju të keni mundësinë të provoni ta pasoni atë, mësuesi vjen
dhe jua merr topin. Ai bën të njëjtën gjë me hedhjen e topit brenda fushës pasi ka
dalë jashtë fushës. Ai ju falënderon për kohën tuaj dhe largohet.

Pas këtij lloj mësimi, sa të përgatitur do të ndiheshit ju për të luajtur në një skuadër
futbolli? Përse?

Edhe pse të mësuarit rreth lojës dhe vështrimi i të tjerëve tek luajnë futboll
ndihmon, nëse ju dëshironi t’i zhvilloni aftësitë që nevojiten për t’ia dalë mbanë në
futboll, çfarë duhet të bëni ju?

Si mund të lidhet ky shembull me të mësuarin me anë të besimit?

Vetëm pasja e besimit dhe e mirëbesimit se Shpirti mund të na japë mësim nuk
mjafton. Për të marrë njohuri për të vërtetat e Perëndisë, ne gjithashtu duhet të
bëjmë përpjekje për ta mësuar dhe vënë në zbatim atë që mësojmë. Plaku Bednar
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dha mësim rreth veprimit të frymëzuar nga besimi që përfshihet në të mësuarin me
anë të besimit:

“Një nxënës/e që e ushtron lirinë e zgjedhjes duke vepruar sipas parimeve të
drejta, ia hap zemrën e tij ose të saj Frymës së Shenjtë dhe e fton fuqinë e Tij
mësimdhënëse, dëshmuese dhe dëshmimin e Tij pohues. Mësimi me anë të
besimit kërkon ushtrim shpirtëror, mendor dhe fizik dhe jo thjesht pranim pësor.
Është në sinqeritetin dhe rrjedhën logjike të veprimit tonë të frymëzuar nga
besimi, që ne i tregojmë Atit tonë Qiellor dhe Birit të Tij, Jezu Krishtit,

gatishmërinë tonë për të mësuar e për të marrë udhëzim nga Fryma e Shenjtë. …

… Të mësuarit me anë të besimit kërkon si ‘zemrën [ashtu] dhe një mendje të gatshme’ (DeB
64:34). Të mësuarit me anë të besimit është rezultati i mbartjes së fuqisë së fjalës së Perëndisë si
te zemra edhe brenda saj nga Fryma e Shenjtë. Të mësuarit me anë të besimit nuk mund të
përçohet nga një mësues te një student/e nëpërmjet një leksioni, një paraqitjeje me fakte ose një
ushtrimi eksperimental; përkundrazi, një student/e duhet të ushtrojë besim dhe të veprojë me
qëllim që të sigurojë njohuri për veten e tij ose të saj” (“Seek Learning by Faith”, f. 64).

Sillni ndër mend të renë e përshkruar në fillim të këtij mësimi, e cila shpesh
mërzitet dhe ndien se nuk përfiton shumë prej mësimeve të seminarit që studiohen
në shtëpi. Përfytyroni sikur ajo t’jua shprehë juve këto mërzi. Nga ajo që ka thënë
në të shkuarën rreth mënyrës se si i plotëson mësimet, ju keni zbuluar se ajo
shpesh shkruan përgjigje të përcipta për detyrat në ditarin e saj të studimit të
shkrimeve të shenjta dhe vazhdimisht hutohet nga ndikime të tjera ndërsa bën
mësimet. Ajo nuk merr pjesë as në veprimtaritë as në diskutimet e klasës gjatë
sesioneve javore të orës mësimore.

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani tre ose
katër shembuj të përpjekjeve shpirtërore, mendore dhe fizike që do

ta nxitnin këtë të re për të ecur përpara, në mënyrë që ajo të mund të përfitojë
nga të mësuarit me anë të besimit.

Shembujt nga jeta e Apostullit Pjetër ilustrojnë mënyrën se si synimi për të mësuar
me anë të besimit e fton Frymën e Shenjtë në zemrat tona për të na dhënë mësim
dhe për të dëshmuar për të vërtetën. Lexoni Mateun 4:18–20, duke kërkuar ftesën e
Shpëtimtarit drejtuar Pjetrit dhe vëllait të tij, Andreas.

Çfarë i ftoi Shpëtimtari Pjetrin dhe Andrean të bënin?
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Jezusi thirri Pjetrin dhe Andrean që ta
ndiqnin Atë.

Në ç’mënyrë ishte përgjigjja e tyre një
shembull i synimit për të mësuar me
anë të besimit?

Veprimi i Pjetrit për të ndjekur Jezu
Krishtin, e lejoi atë që të ishte me
Shpëtimtarin gjatë gjithë shërbesës së
Tij në vdekshmëri. Ai ishte i privilegjuar
që ta dëgjonte rregullisht Shpëtimtarin
të jepte mësim dhe të dëshmonte
kryerjen e shumë mrekullive prej Tij.
Pas ftesës së Shpëtimtarit, Pjetri madje
eci mbi ujë (shih Mateu 14:28–29).

Në një rast, Jezusi u bëri dishepujve të Tij dy pyetje. Lexoni Mateun 16:13–17, duke
kërkuar pyetjen vetjake që Shpëtimtari u bëri dishepujve të Tij dhe se si u
përgjigj Pjetri.

Vëreni te vargu 17 atë që Shpëtimtari shpjegoi rreth mënyrës se si Pjetri e kishte
marrë njohurinë e tij. Pjetri e mori njohurinë e tij nëpërmjet zbulesës nga Ati
Qiellor, e cila erdhi nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë. Përsiatni se si përvoja e
Pjetrit është një ilustrim i të vërtetave të dhëna në këtë mësim.

4. Plotësoni detyrat e mëposhtme në ditarin tuaj të studimit të
shkrimeve të shenjta:

a. Përshkruani një rast kur juve ju kërkua të mësonit me anë të besimit. Si e
përmbushi Fryma e Shenjtë rolin e Tij në të mësuarin e ungjillit kur ju e
bëtë këtë?

b. Çfarë do të bëni ju për të mësuar me anë të besimit dhe për ta ftuar Frymën
e Shenjtë në zemrën tuaj që t’ju japë mësim dhe t’ju dëshmojë për të
vërtetën? Nëse ju duhen disa ide të posaçme rreth asaj që mund të bëni, ju
mund të zgjidhni një ose dy prej veprimeve në vijim për t’u përqendruar:

• Studiojini shkrimet e shenjta çdo ditë.

• Zhvilloni teknika për studimin e shkrimeve të shenjta, të tilla si
shenjimin, bërjen e referencave kryq dhe përdorimin e mjeteve ndihmëse
për studimin e shkrimeve të shenjta.

• Angazhohuni me nderim dhe vëmendje në veprimtaritë e të mësuarit
dhe shmangini shpërqendrimet.

• Plotësojini në mënyrë kuptimplote veprimtaritë e të nxënit në
secilin mësim.

• Hidhini mbresat shtesë, mendimet dhe shënimet në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta.

• Shpjegojuni të tjerëve doktrinat dhe parimet e ungjillit, shënoni dhe
tregoni pikëpamje dhe përvoja që lidhen me doktrinat dhe parimet e
ungjillit, dhe dëshmoni për vërtetësinë e doktrinave dhe parimeve të
ungjillit.

• Zbatojini në jetën tuaj doktrinat dhe parimet e ungjillit (shih Gjoni 7:17).
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Ndërsa kërkoni të mësoni me anë të besimit gjatë përvojës suaj në seminar, ju do
të ndiqni këshillën e Presidentit Tomas S. Monson: “Të rinj e të reja, unë ju kërkoj
juve të merrni pjesë në seminar. Studiojini përditë shkrimet tuaja të shenjta.
Dëgjojini me kujdes mësuesit tuaj. Zbatojeni me lutje atë që mësoni”
(“Participate in Seminary”, 12 gusht 2011, seminary.lds.org).

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

Unë e kam studiuar mësimin “Roli i Nxënësit” dhe e përfundova më (data).

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

Studimi i Shkrimeve
të Shenjta
Hyrje
Ky mësim do t’ju ndihmojë të kuptoni rëndësinë e studimit të shkrimeve të shenjta
çdo ditë dhe leximit të gjithë Dhiatës së Re si pjesë e këtij kursi studimi. Ju
gjithashtu mund të mësoni mënyra për ta përmirësuar studimin tuaj të shkrimeve
të shenjta.

Nevoja për Studim të Efektshëm të Shkrimeve të
Shenjta Çdo Ditë
Merrini parasysh thëniet më poshtë dhe shenjojini përgjigjet tuaja te vizat. Nuk do
t’ju kërkohet t’ia raportoni përgjigjet tuaja mësuesit.

Ndërsa e studioni këtë mësim, përsiatni se si mund ta përmirësoni studimin tuaj të
shkrimeve të shenjta.

Lexoni thënien vijuese nga Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve:

“Shkrimet e shenjta përmbajnë fjalët e Krishtit dhe janë një burim uji i gjallë, tek
i cili mund të qasemi lehtë dhe nga i cili ne mund të pimë thellësisht dhe për një
kohë të gjatë. …

Çdo ditë gjatë veprimtarive të zakonshme, ju dhe unë humbasim një sasi të
konsiderueshme uji, i cili është një pjesë kaq e madhe përbërëse e trupave tanë
fizikë. Etja është një kërkesë nga qelizat e trupit për ujë dhe uji në trupat tanë

duhet të plotësohet çdo ditë. Sinqerisht, nuk ka kuptim të ‘mbushesh’ me ujë në mënyrë të
rastësishme, me periudha të gjata tharjeje ndërmjet tyre. E njëjta gjë është e vërtetë nga ana
shpirtërore. Etja shpirtërore është nevoja për ujë të gjallë. Një rrjedhë e vazhdueshme e ujit të
gjallë është shumë herë më e mirë sesa gllënjkat e rastësishme” (“A Reservoir of Living Water”
[Mbrëmje rreth vatrës e Sistemit Arsimor të Kishës, 4 shkurt 2007], f. 2, 9, speeches.byu.edu).

Plotësoni parimin vijues që mund të mësojmë nga thënia e Plakut Bednar rreth asaj
që mund të marrim nga studimi i përditshëm i shkrimeve të shenjta: Kur i
studiojmë shkrimet e shenjta çdo ditë, ne marrim ____________________ për
të cilën kemi nevojë.
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Vlera e Shkrimeve të Shenjta në Kohën Tonë
Në vend që të lexoni thënien vijuese nga Plaku D. Tod Kristoferson, ju mund
të shihni videon nga [faqja] Mormon Message “The Blessings of Scripture”

[“Bekimi prej Shkrimeve të Shenjta”] (3:04), që gjendet në LDS.org, e cila përmban
tregimin nga Plaku Kristoferson për Uilliam Tindelin dhe këshillën mbi rëndësinë e
shkrimeve të shenjta.

Plaku D. Tod Kristoferson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi
sakrificën që bëri një burrë për t’ua bërë të mundur leximin e Biblës më shumë
njerëzve:

“Më 6 tetor të vitit 1536, një person që ishte në gjendje të mjerueshme, u nxor
nga një birucë e kështjellës Vilvorde, pranë Brukselit në Belgjikë. Prej afro një viti
e gjysmë ai njeri kishte vuajtur izolimin në një qeli të errët e të lagësht. Tashmë
jashtë murit të kështjellës, të burgosurin e lidhën në një shtyllë. Ai pati kohë të
thoshte me zë të lartë lutjen e tij të fundit: ‘Zot! Hapja sytë mbretit të Anglisë’
dhe më pas atë e mbytën. Fill pas kësaj, trupin e tij e dogjën tek shtylla e turrës

së druve. Kush ishte ky njeri dhe cila qe shkelja … ? Emrin e kishte Uilliam Tindel dhe krimi i tij
qe se kishte përkthyer dhe botuar në anglisht Biblën.

… Në një debat të nxehtë me një klerik i cili kundërshtonte vënien e shkrimeve të shenjta në
duart e njeriut të thjeshtë, Tindeli u betua: ‘Në më kurseftë jetën Perëndia, shumë vite para se të
vdes, unë do të bëj që një djalë i cili nget parmendën, të dijë më shumë nga shkrimi i shenjtë,
sesa di ti!’ …

Uilliam Tindeli nuk ishte i pari, as i fundit, i atyre të cilët në shumë vende dhe gjuhë kanë
sakrifikuar, madje deri në pikën e vdekjes, për të nxjerrë nga terri fjalën e Perëndisë. … Çfarë
dinin ata për rëndësinë e shkrimeve të shenjta, që duhet ta dimë edhe ne? Çfarë kuptuan njerëzit
në Anglinë e shekullit të 16-të, të cilët paguan shuma të mëdha parash dhe morën përsipër
rreziqe serioze që të arrinin të përdornin Biblën, gjë që duhet ta kuptojmë edhe ne?” (“Bekimi
prej Shkrimeve të Shenjta”, Ensign ose Liahona, maj 2010, f. 32).

Si mendoni ju, përse njerëzit bënë të tilla sakrifica të mëdha për të pasur qasje ndaj
shkrimeve të shenjta? ____________________

Plaku Kristoferson vazhdoi: “Në kohën e Tindelit, padituria mbi shkrimet e shenjta gëlonte sepse
njerëzit nuk mund ta gjenin Biblën, sidomos në një gjuhë që mund ta kuptonin. Sot, Biblën dhe
shkrime të tjera shenjta i kemi gati në duart tona, por ende ka një analfabetizëm në rritje lidhur
me to, ngaqë njerëzit nuk i hapin librat. Rrjedhimisht, ata kanë harruar gjëra që gjyshërit e tyre i
dinin” (“Bekimi prej Shkrimeve të Shenjta”, f. 33).

Si mendoni ju, përse njerëzit në kohën tonë nuk po i lexojnë shkrimet e shenjta siç
duhet t’i lexojnë?

Plaku Kristoferson përfundoi: “Merrni në konsideratë madhësinë e bekimit tonë që kemi Biblën e
Shenjtë dhe afro 900 faqe të tjera shkrimi të shenjtë, që përfshijnë Librin e Mormonit, Doktrinën
e Besëlidhjet dhe Perlën me Vlerë të Madhe. … Me siguri, me këtë bekim Zoti po na thotë se
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nevoja që kemi për përdorimin e vazhdueshëm të shkrimeve të shenjta, është më e madhe se në
çdo kohë të mëparshme” (“Bekimi prej Shkrimeve të Shenjta”, f. 35).

Një e vërtetë që mund të mësojmë nga thënia e Plakut Kristoferson, është se
nevoja jonë për shkrimet e shenjta është më e madhe sot sesa në çdo kohë të
mëparshme.

1. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Si mendoni ju, përse nevoja jonë për shkrimet e shenjta

është më e madhe sot sesa në çdo kohë të mëparshme?

Apostulli Pal shkroi një letër, në të cilën
ai përshkroi disa rrethana të botës në
ditët e fundit. Lexoni 2 Timoteun
3:1–5, 13, duke kërkuar disa nga
mëkatet dhe qëndrimet që ai tha se do
të jenë të zakonshme në kohën tonë.
(Ju mund të dëshironi t’u drejtoheni për
ndihmë shënimeve në fund të faqes që
t’i kuptoni fjalët dhe frazat e vështira në
këto vargje.)

Cilat janë disa nga mëkatet dhe
qëndrimet e renditura në këto vargje që i keni dëshmuar në shoqërinë tonë sot?

Lexoni 2 Timoteun 3:14–17, duke kërkuar mënyrën se si mund të gjejmë siguri gjatë
këtyre kohëve të vështira. Ju mund të doni ta shenjoni atë që gjeni.

Nga ajo që mësuat te 2 Timoteut 3:15–17, çfarë bekimesh janë në dispozicion për
ne kur i studiojmë shkrimet e shenjta dhe i jetojmë mësimet e tyre? Renditini
përgjigjet tuaja në hapësirën e dhënë për të plotësuar thënien vijuese: Kur i
studiojmë shkrimet e shenjta, ne mund të marrim ____________________ që
do të na udhëheqë drejt shpëtimit.

Kjo thënie që keni plotësuar, është një shembull i një parimi të ungjillit. Parimet
dhe doktrinat e ungjillit të Jezu Krishtit janë të vërteta të pandryshueshme, që na
japin udhërrëfim në jetën tonë. Një nga qëllimet kryesore të shkrimeve të shenjta
është të na mësojnë doktrinat dhe parimet e ungjillit. Ne mund ta bëjmë studimin
tonë të shkrimeve të shenjta më domethënës duke i hetuar doktrinat dhe parimet,
duke përsiatur kuptimin e tyre dhe duke i zbatuar ato në jetën tonë.

2. Hidhini një sy parimit që plotësuat më sipër. Më pas përgjigjjuni
pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Kur e keni ndier se ju morët urtësi, dritë, të vërtetë, korrigjim ose udhëzim si
pasojë e studimit të shkrimeve të shenjta?

Lexojeni Dhiatën e Re Çdo Ditë
Një nga pritshmëritë për këtë kurs të studimit në seminar është që ju ta lexoni të
gjithë Dhiatën e Re. Kjo është një kërkesë për të marrë diplomën e seminarit.
Leximi i gjithë Dhiatës së Re do të kërkojë përpjekje të vazhdueshme.
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A jeni përpjekur ndonjëherë të pini ujë ose një pije me gaz me më tepër se një
pipëz? Nëse ju gjenden pipëza, përpiquni të pini një gotë ujë ose një pije me gaz
me shtatë pipëza të mbledhura bashkë. Është e vështirë ta pish të gjithë lëngun në
gotë. Por nëse e pini me ngadalë dhe në mënyrë të qëndrueshme me një pipëz, ju
do të zbuloni se mund ta pini lehtësisht të gjithë lëngun (dhe përvoja është më e
kënaqshme!).

Si do ta lidhnit këtë mësim me sende me leximin e gjithë Dhiatës së Re gjatë këtij
kursi studimi?

Përdoreni ekuacionin e mëposhtëm që t’ju ndihmojë të kuptoni se si mund ta
plotësoni synimin e leximit të gjithë Dhiatës së Re duke lexuar pjesë të vogla
çdo ditë:

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani rreth
disa gjërave, të cilat mund t’ju ndihmojnë të krijoni një zakon për

studimin e përditshëm të shkrimeve të shenjta, në mënyrë që të mund të merrni
urtësi, dritë, të vërtetë, korrigjim dhe udhëzim nga shkrimet e shenjta.
Gjithashtu shkruani një synim që të lini kohë mënjanë çdo ditë për studimin e
shkrimeve të shenjta dhe për ta lexuar të gjithë Dhiatën e Re.

Metoda dhe Teknika për Studimin e Shkrimeve
të Shenjta

4. Lista vijuese e metodave dhe teknikave të studimit mund ta
pasurojë studimin e shkrimeve të shenjta nga ana juaj. Zgjidhni dy

nga metodat ose teknikat e mëposhtme dhe provojini ato duke përdorur
fragmente që lidhen me shkrimet e shenjta. Në ditarin tuaj të studimit të
shkrimeve të shenjta, shpjegoni se si këto dy teknika mund t’ju ndihmojnë në
studimin tuaj të përditshëm të shkrimeve të shenjta.

Metoda dhe Teknika për Studimin e Shkrimeve të Shenjta

Zëvendësimi i emrit: Për të ndihmuar që t’i lidhni doktrinat dhe parimet nga shkrimet e
shenjta me jetën tuaj, zëvendësojeni emrin tuaj me një emër në shkrimet e shenjta. Përpiquni ta
provoni këtë teknikë për studimin e shkrimeve të shenjta me emrin e Simon Pjetrit te Mateu
16:15–17.

Shkaku dhe pasoja: Për t’ju ndihmuar që të përcaktoni parimet e ungjillit në shkrimet e
shenjta, kërkoni marrëdhëniet “nëse–atëherë” dhe “sepse–prandaj”. Përpiquni ta përdorni këtë
teknikë me Mateun 6:14–15.
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Metoda dhe Teknika për Studimin e Shkrimeve të Shenjta

Listat e shkrimeve të shenjta: Shkrimet e shenjta ndonjëherë përmbajnë lista të gjërave, të
tilla si udhëzime ose paralajmërime. Kur gjeni lista, merrni parasysh t’i caktoni një numër secilit
element. Përpiquni ta përdorni këtë teknikë me Galatasve 5:22–23.

Krahasime: Shkrimet e shenjta ndonjëherë ballafaqojnë ide, ngjarje dhe njerëz të ndryshëm.
Këto ballafaqime theksojnë parime të ungjillit. Kërkojini ballafaqimet në vargje të vetme, në
kapituj dhe përgjatë kapitujve dhe librave. Provojeni këtë teknikë me Mateun 5:14–16.

Përfytyrimi: Kërkoni hollësi përshkruese që mund t’ju ndihmojnë të krijoni një tablo në mendje
ndërkohë që lexoni. Përfytyroni sikur jeni i pranishëm në ngjarje të caktuara. Kjo mund ta
forcojë dëshminë tuaj për realitetin e asaj që lexoni në shkrimet e shenjta. Provojeni këtë teknikë
me Mateun 8:23–27.

Simbolika: Fjalë të tilla si sikurse, si, ose ngjason mund t’ju ndihmojnë të përcaktoni simbolet.
Shihni përtej një simboli duke shqyrtuar natyrën e tij dhe duke përsiatur për tiparet e tij. Mjetet
ndihmëse për studimin e shkrimeve të shenjta, si shënimet në fund të faqes, Bible Dictionary
[Fjalori Biblik], dhe Topical Guide [Udhëzuesi Tematik] ose Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta
mund t’ju ndihmojnë për të interpretuar disa simbole. Përpiquni ta përdorni këtë teknikë me
Mateun 13:24–30. (Ju mund ta krahasoni interpretimin tuaj të shëmbëlltyrës me atë që jepet te
Doktrina e Besëlidhje 86:1–7.)

Referencat kryq: Shpesh, një fragment i shkrimit të shenjtë mund të shpjegojë ose qartësojë
një frazë apo koncept që gjendet në një fragment të ndryshëm. Lidhini fragmentet e shkrimeve
të shenjta me njëri-tjetrin duke përdorur shënimet në fund të faqes, treguesin ose Topical Guide
[Udhëzuesin Tematik] apo Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta, për të ndihmuar në zbërthimin e
kuptimit të një fragmenti të shkrimit të shenjtë. Praktikojeni këtë teknikë duke lexuar Gjonin
10:16 dhe më pas duke ndjekur referencën kryq te shënimi a në fund të faqes [në variantin
shdm të Biblës në anglisht] për 3 Nefin 15:21. Si ju ndihmon leximi i 3 Nefit 15:21 për të
kuptuar më mirë domethënien e Gjonit 10:16?

Përsiatja: Përsiatja përfshin mendimin, meditimin, bërjen e pyetjeve dhe vlerësimin e asaj që
dini dhe asaj që keni mësuar. Përsiatja shpesh na ndihmon të kuptojmë se çfarë nevojitet të
bëjmë për t’i zbatuar parimet e ungjillit. Përsiatni se si mund t’i zbatoni të vërtetat te Hebrenjve
12:9.

Zbatimi: Ndërsa i përcaktoni dhe i kuptoni doktrinat e parimet që gjenden në shkrimet e
shenjta, ju mund të fitoni një njohuri më të thellë duke vepruar sipas të vërtetave që zbuloni.
Jezu Krishti tha se, “në qoftë se dikush don të bëjë vullnetin e [Atit Qiellor], do ta njohë nëse kjo
doktrinë vjen nga Perëndia apo që unë flas nga vetja ime” (Gjoni 7:17). Kërkoni mundësi për ta
zbatuar ose përshtatur në jetën tuaj atë që mësoni ndërsa i studioni shkrimet e shenjta në
mënyrë të pavarur (shih 1 Nefi 19:23).

Kërkoni mënyra për ta praktikuar secilën prej këtyre teknikave të studimit në
javët e ardhshme ndërsa studioni Dhiatën e Re.

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

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

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 1: DITA 4

Hyrje te Dhiata e Re dhe
Konteksti i Saj
Hyrje
Dhiata e Re është një anal i jetës në vdekshmëri, i mësimeve dhe Shlyerjes së Jezu
Krishtit, i krijimit të Kishës së Tij dhe shërbesës së hershme e mësimeve të
dishepujve të Tij. Në këtë mësim ju do të mësoni rreth kontekstit historik dhe
kulturor të Dhiatës së Re, duke përfshirë arsyen përse shumë judenj nuk e pranuan
Jezusin si Mesia, ose si Shpëtimtar. Gjithashtu do të lexoni rreth atyre që e pranuan
me përulësi Jezusin si Shpëtimtar dhe zgjodhën ta ndiqnin Atë.

Konteksti i Dhiatës së Re

Vendoseni dorën te figura në të djathtë. Duke u bazuar tek ajo që shihni te figura
në të majtë, çfarë mendoni se po ndodh në figurë? Zbulojeni figurën në të djathtë.

Si ju ndihmon të parit e të gjithë figurës për të kuptuar se ç’po ndodh?
____________________

Burri me cohën blu në kokë është Stefani, një dishepull i Jezu Krishtit. Lexoni
kreun e kapitullit për Veprat e Apostujve 7, për të mësuar se cila ngjarje është
portretizuar në këtë figurë.

Mendoni për mënyrën se si mund ta përqasni zbulimin e gjithë figurës me të
kuptuarin e shkrimeve të shenjta.
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Kjo veprimtari ilustron rëndësinë e të kuptuarit të kontekstit të shkrimeve të
shenjta. Fjala kontekst ka të bëjë me rrethanat që e shoqërojnë ose i japin sfond
fragmentit, ngjarjes ose historisë në shkrimet e shenjta. Ndërsa njiheni me
kontekstin historik dhe kulturor të Dhiatës së Re, ju mund t’i kuptoni dhe zbatoni
më mirë mësimet në të.

Pjesët vijuese në këtë mësim përmbajnë informacione që do t’ju ndihmojnë të
kuptoni më shumë rreth kontekstit të Dhiatës së Re.

Udhëheqësit Fetarë Judenj gjatë Shërbesës së
Shpëtimtarit
Profeti i Librit të Mormonit, Jakobi, shënoi një profeci që na ndihmon të kuptojmë
rrethanat që e shoqëruan shërbesën e Jezu Krishtit në vdekshmëri. Lexoni 2 Nefin
10:3–5, duke kërkuar fjalët ose frazat që përdori Jakobi për të përshkruar gjendjen
shpirtërore midis judenjve gjatë shërbesës së Shpëtimtarit.

Fjalët intrigat e priftërinjve te 2 Nefi 10:5 duan të thonë predikim që kërkon “fitime
dhe të kenë lëvdata nga bota” më tepër sesa mirëqenien e njerëzve të Perëndisë
(2 Nefi 26:29). Ata të cilët ishin fajtorë për intrigat e priftërinjve, ishin së pari
udhëheqës fetarë të ligj midis judenjve, që po i çonin njerëzit në rrugë të gabuar.

Informacione Shtesë për Ligjin e Moisiut dhe Filozofi të
Tjera të Rreme
Për të kuptuar më tej se si udhëheqësit fetarë i çonin njerëzit në rrugë të gabuar,
vizatoni një rreth përreth rrethit të mëposhtëm që përfaqëson ligjin e Moisiut dhe
emërtojeni Ligji Gojor.

Ligji i Moisiut i referohet urdhërimeve
dhe mësimeve që Perëndia i dha Izraelit
të lashtë nëpërmjet profetit Moisi.
Mësuesit judenj i shtuan ligjit rregullat
dhe interpretimet e tyre vetjake. Të
njohura si ligji gojor ose tradita gojore,
këto rregulla dhe interpretime të
shtuara synonin që të parandalonin
shkeljen e ligjit të Perëndisë. Për
shembull, sipas ligjit gojor, ishte e
ndaluar të zgjidhje një nyje me të dyja
duart në Shabat. Bërja e kësaj gjëje
konsiderohej punë dhe, si rrjedhojë,
shkelje e ditës së Shabatit. Megjithatë,
lejohej zgjidhja e një nyjeje vetëm me një dorë.

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani atë që
mendoni se cili mund të jetë rreziku i shtimit të rregullave të

krijuara nga njeriu tek urdhërimet e Perëndisë.
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Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi se “për
brezat që jetuan përpara dhe më pas në kohën e shërbesës së Zotit tonë”, disa
nga udhëheqësit fetarë të judenjve “i morën gjërat e qarta dhe të thjeshta të fesë
së pastër dhe iu shtuan atyre një mori interpretimesh vetjake; ata i zbukuruan ato
me rite dhe shfaqje të tjera; dhe morën një mënyrë të lumtur e të gëzueshme
adhurimi dhe e kthyen në një sistem kufizues, të mangët e të mërzitshëm ritesh

dhe shfaqjesh. Shpirti i gjallë i ligjit të Zotit u bë në duart e tyre shkronja e vdekur e ritualizmit të
judenjve” (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vëll. [1979–1981], 1:238).

Sipas Plakut Mek-Konki, çfarë i kishin bërë udhëheqësit fetarë judenj ligjit të
Perëndisë me interpretimet e tyre të shtuara?

Judenjtë në kohën e Jezusit ishin në një gjendje braktisjeje. Ndonëse autoriteti dhe
ordinancat e Priftërisë Aarone vazhduan midis tyre, shumë prej judenjve ishin
larguar nga ushtrimi i vërtetë i fesë së tyre, ashtu siç iu zbulua Moisiut nga Perëndia
(shih DeB 84:25–28). Tradita gojore e shtuar nga udhëheqësit judenj kishte marrë
përparësi mbi fenë e pastër dhe fjalën e shkruar të Perëndisë.

Lexoni Mateun 12:14, duke kërkuar atë që farisenjtë dëshironin t’i bënin Jezusit,
ngaqë Ai nuk pajtohej me ligjet ose traditat e tyre gojore.

Sundimi i Huaj dhe Pritja e një Mesie për ta Çliruar
Izraelin
Përveçse t’i braktisnin traditat judease, pritshmëritë e rreme për Mesian që do të
vinte, i shtynë gjithashtu shumë judenj të mos e pranonin Jezusin.

2. Lexoni paragrafin vijues dhe më pas përgjigjjuni pyetjeve
shoqëruese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Me përjashtim të një periudhe të shkurtër pavarësie, deri në kohët e Dhiatës së
Re judenjtë kishin jetuar si një popull i pushtuar për më shumë se 500 vjet. Një
revoltë e drejtuar nga makabenjtë, një familje patriotësh judeas, çoi drejt
pavarësisë 160 vjet përpara lindjes së Krishtit. Megjithatë, deri në kohën e
lindjes së Krishtit, Izraeli ishte i pushtuar nga Roma. Mbreti Herod, i cili ishte
martuar në një familje makabease, u caktua nga Roma për të sunduar mbi
Izraelin. Judenjtë e kundërshtuan sundimin romak dhe e pritën me padurim
Mesian e premtuar, për të cilin ata besonin se do t’i çlironte nga romakët. Për
shkak se shumë judenj prisnin një Mesia që do t’i çlironte nga sundimi i huaj,
ata nuk e pranuan Jezu Krishtin si Shpëtimtarin e tyre.

a. Çfarë prisnin shumë judenj nga Mesia që do të vinte?

b. Përse kjo pritshmëri e rreme i shtyu shumë judenj të mos e pranonin Jezusin
si Mesia?

Shumë Judenj Ishin të Përulur dhe e Pranuan Jezusin si
Mesia ose Shpëtimtar
Ndërkohë që disa judenj nuk e pranuan Jezu Krishtin, të tjerë që ishin të përulur
dhe të ndjeshëm ndaj Frymës së Shenjtë, e pranuan Jezusin si Mesia ose
Shpëtimtar.
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Lexoni Llukën 2:25–33, duke kërkuar atë që një burrë i drejtë i quajtur Simeon bëri
dhe tha kur Jozefi dhe Maria e sollën në tempull foshnjën Jezus.

Sipas Llukës 2:30–32, përse u dërgua Jezusi në tokë?

Nga këto vargje ne mësojmë se Jezu Krishti u dërgua për t’u sjellë shpëtim të
gjithë njerëzve.

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani atë që
bëri Jezu Krishti për t’i lejuar të gjithë njerëzit të shpëtohen.

Gjon Pagëzori u thirr nga Perëndia për
t’i përgatitur njerëzit për ardhjen e Jezu
Krishtit. Të nesërmen, pasi e kishte
pagëzuar Jezusin, Gjoni dha dëshmi për
Të, duke thënë: “Ja Qengji i Perëndisë”.
(Gjoni 1:36). Lexoni Gjonin 1:37–42,
duke kërkuar atë që bënë dy nga
dishepujt e Gjonit pasi dëgjuan
dëshminë e tij për Jezusin.

Çfarë bëri Andrea pasi dëgjoi dëshminë
e Gjon Pagëzorit se Jezusi ishte Mesia?
Si mendoni ju, përse ai ishte kaq i
entuziazmuar për ta ndarë këtë lajm me
të vëllanë, Simon Pjetrin?

Siç shënohet te Gjoni 1:43–44,
Shpëtimtari e ftoi burrin e quajtur Filip
të ishte dishepulli i Tij. Lexoni Gjonin
1:45–46, duke kërkuar atë që bëri Filipi
pasi mësoi se Jezusi ishte Mesia.

Cila ishte ftesa e Filipit ndaj Natanaelit?

Duke u bazuar te këta shembuj nga Dhiata e Re, plotësoni parimin vijues: Ndërsa
vijmë te Jezu Krishti, ne do të kemi një dëshirë më të madhe për t’i
____________________.

Si mendoni ju, përse ne do të kemi një dëshirë më të madhe për t’i ftuar të tjerët të
vijnë te Krishti ndërsa shkojmë vetë tek Ai?

Presidenti Henri B. Ajring, i Presidencës së Parë, tha se ekziston një bekim i madh
që ne e marrim kur i ftojmë të tjerët të vijnë te Jezu Krishti: “Kur jepni zemrën
tuaj për t’i ftuar njerëzit të vijnë te Krishti, zemra juaj do të ketë ndryshuar. …
Duke i ndihmuar të tjerët të vijnë tek Ai, ju do të zbuloni se keni ardhur vetë tek
Ai” (“Come unto Christ”, Ensign, mars 2008, f. 52).

4. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:
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a. Si mendoni ju, përse të ftuarit e të tjerëve për të ardhur te Krishti mund të
na ndihmojë të vijmë gjithashtu më pranë Tij?

b. Kush ju ka ftuar juve të vini te Shpëtimtari dhe tek ungjilli i Tij? Si është
bekuar jeta juaj si pasojë e kësaj?

c. Merrni parasysh se kë mund të ftoni për të ardhur te Jezu Krishti. Çfarë
mund të bëni ju për t’i ftuar të tjerët të vijnë tek Ai?

Ndërsa studioni Dhiatën e Re këtë vit, ju do ta ndieni lutjen e vazhdueshme të
Shpëtimtarit për të ardhur tek Ai. Ndërsa e pranoni këtë ftesë, ju do të mbusheni
me dëshirën për t’i ndihmuar edhe të tjerët të vijnë tek Ai.

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

Unë e kam studiuar mësimin “Hyrje te Dhiata e Re dhe Konteksti i Saj” dhe e
përfundova më (data).

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

Tabela në faqen vijuese mund t’ju ndihmojë të kuptoni më mirë kontekstin e
rrëfimeve të jetës së Jezu Krishtit që do të studioni tek Ungjilli i Mateut, i Markut, i
Llukës dhe i Gjonit.

NJËSIA 1 ,  DITA 4

20





Hyrje te Mateu
Përse të Studiohet Ky Libër?
Disa prej fragmenteve më të çmuara të Biblës gjenden në librin e Mateut, përfshirë
Predikimin në Mal dhe shumë prej shëmbëlltyrave, mësimeve dhe mrekullive të
Jezu Krishtit. Studimi i këtij libri mund t’ju ndihmojë të njiheni me shërbesën dhe
fjalët e Jezu Krishtit dhe mund ta forcojë dëshminë tuaj për Jezu Krishtin si
Shpëtimtarin e botës dhe Mesian e premtuar për të cilin është folur nga të gjithë
profetët e shenjtë.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Mateu, i njohur edhe si Levi, biri i Alfeut, është autori i këtij libri. Ai ishte
tagrambledhës ose vjelës taksash përpara se jeta e tij të ndryshonte përgjithmonë
kur iu përgjigj ftesës së Jezu Krishtit për ta ndjekur Atë. (Shih Mateu 9:9; Marku
2:14; Lluka 5:27–28; Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Mateu”.) Në vijim të
kthimit të tij në besim, Mateu u bë një prej Dymbëdhjetë Apostujve të Shpëtimtarit
(shih Mateu 10:2–4). Si një Apostull, Mateu ishte dëshmitar okular i shumë prej
ngjarjeve që përshkroi. Kjo përforcohet nga titulli i dhënë Ungjillit të tij te Përkthimi
prej Joseph Smith-it: “Dëshmia e Shën Mateut”.

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Ne nuk e dimë saktësisht se kur u shkrua libri i Mateut, por ka të ngjarë se u shkrua
në gjysmën e dytë të shekullit të parë pr.K. Ne nuk e dimë ku e shkroi këtë
libër Mateu.

Për Kë u Shkrua Ky Libër dhe Përse?
Mateu duket se i ka shkruar një audience judease për të treguar që Jezu Krishti
përmbushi profecitë e Dhiatës së Vjetër lidhur me Mesian (shih Udhëzuesin për
Shkrimet e Shenjta, “Mateu”). Ndërsa rrëfeu jetën, fjalët dhe veprat e Jezu Krishtit,
Mateu shpesh iu referua profecive të Dhiatës së Vjetër dhe përdori frazën “që të
përmbushej” (për shembull, shih Mateu 4:14; 8:17; 13:35; 21:4).

Në Ungjillin e tij, Mateu e përdori termin “Bir i Davidit” 12 herë si dëshmi se Jezu
Krishti ishte trashëgimtari i ligjshëm i fronit të Mbretit David dhe si përmbushje e
profecive mesianike. Gjenealogjia e Jezu Krishtit nga Mateu zbulon prejardhjen e
Tij nga Davidi, Juda dhe Abrahami (shih Mateu 1:1–3), duke treguar të drejtën e
Jezusit për të sunduar dhe rolin e Tij në plotësimin e premtimeve të Perëndisë për
Izraelin.

Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Ndonëse një sasi e madhe e materialit të Mateut gjendet edhe te Marku dhe Lluka,
rreth 42 përqind e Ungjillit të Mateut është unik. Një temë kryesore te Mateu është
që Jezu Krishti erdhi për të ngritur mbretërinë e Tij në tokë. Mateu e përmendi
shumë herë “mbretërinë e qiejve” dhe ai është i vetmi autor ungjillor që ka
përfshirë mësime të Jezusit të cilat përmendin “kishën” (shih Mateu 16:18; 18:17).
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Ungjilli i Mateut na ndihmon të shikojmë ngjashmëritë ndërmjet shërbesës së
Moisiut dhe të Jezu Krishtit. Për shembull, të dy u shpëtuan kur ishin foshnja nga
përpjekja e një mbreti për t’i vrarë (shih Eksodi 2:1–10; Mateu 2:13–18), të dy
erdhën nga Egjipti, të dy e dhanë ligjin e Perëndisë në një mal (shih Eksodi 19–20;
Mateu 5–7) dhe të dy erdhën për të çliruar popullin e tyre.

Përmbledhje
Mateu 1–4. Mateu jep gjenealogjinë dhe lindjen e Jezu Krishtit. Dijetarët kërkojnë
Mbretin e Judenjve. I udhëhequr nga ëndrra, Jozefi i çon Marien dhe fëmijën Jezus
për në Egjipt dhe më vonë në Nazaret. Gjon Pagëzori predikon ungjillin e pendimit
dhe pagëzon Jezu Krishtin. Shpëtimtari tundohet në shkretëtirë. Ai e fillon
shërbesën e Tij në vdekshmëri duke dhënë mësim dhe duke shëruar.

Mateu 5–7. Jezu Krishti jep Predikimin në Mal.

Mateu 8–12. Jezusi shëron një lebros, fashit stuhinë, dëbon demonë, ngre nga
vdekja të bijën e Jairit dhe u jep shikimin të verbërve. Ai u jep Dymbëdhjetë
Apostujve autoritet për të vepruar siç ka vepruar Ai dhe i dërgon për të predikuar
ungjillin. Jezusi shpall se Gjon Pagëzori është më shumë se një profet. Shpëtimtari
shëron në Shabat.

Mateu 13–15. Jezusi jep mësim duke përdorur shëmbëlltyra. Gjon Pagëzori
ekzekutohet. Jezusi ushqen mbi 5.000 njerëz. Ai ecën mbi Detin e Galilesë dhe
Pjetri ecën drejt Tij mbi det. Skribët dhe farisenjtë i bëjnë pyetje Jezusit.

Mateu 16–18. Pasi Pjetri dëshmon se Jezusi është Mesia, Shpëtimtari tregon se Ai
do t’ia japë çelësat e mbretërisë së Perëndisë Pjetrit dhe Apostujve të tjerë. Jezu
Krishti shpërfytyrohet në mal, ku Pjetri, Jakobi dhe Gjoni marrin çelësat e priftërisë.
Jezusi u jep udhëzime dishepujve të Tij për mënyrën se si ta udhëheqin Kishën dhe
jep mësim se Perëndia nuk do të na falë nëse nuk i falim të tjerët.

Mateu 19–23. Shpëtimtari jep mësim për natyrën e përjetshme të martesës. Ai hyn
në Jerusalem dhe pastron tempullin. Nëpërmjet përdorimit të shëmbëlltyrave,
Jezusi vë në dukje qëllimet e liga të udhëheqësve judeas që e kundërshtojnë Atë. Ai
vajton për shkatërrimin e ardhshëm të Jerusalemit.

Mateu 24–25; Joseph Smith—Mateu. Jezu Krishti profetizon për shkatërrimin e
Jerusalemit. Ai jep mësim për mënyrën se si pasuesit e Tij mund të përgatiten për
kthimin e Tij.

Mateu 26–27. Jezusi ha vaktin e Pashkës me dishepujt e Tij dhe paraqet
sakramentin. Ai vuan në Kopshtin e Gjetsemanit dhe tradhtohet, arrestohet,
gjykohet para autoriteteve judease e romake dhe kryqëzohet. Ai vdes dhe varroset.

Mateu 28. Shpëtimtari i ringjallur u shfaqet dishepujve të Tij. Ai i porosit Apostujt
ta çojnë ungjillin e Tij në të gjitha kombet.

MATEU
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Mbreti David Abrahami

NJËSIA 2: DITA 1

Mateu 1–2
Hyrje
Mateu dha gjenealogjinë e Jezu Krishtit dhe një engjëll i shpalli Jozefit origjinën
hyjnore të Jezusit. Dijetarët nga Lindja udhëtuan për ta gjetur dhe adhuruar fëmijën
e vogël. Jozefit iu tha në një ëndërr që ta çonte familjen e tij në Egjipt pasi Herodi
dëshironte ta vriste Jezusin.

Mateu 1:1–17
Mateu jep gjenealogjinë e Jezusit
Shikoni një fotografi të prindërve tuaj dhe shihni nëse mund të shquani ndonjë
tipar fizik dhe tipare të tjera që trashëguat prej tyre. Në vizat më poshtë, renditni
disa prej këtyre tipareve (të tilla si ngjyrën e syve, ngjyrën e flokëve, gjatësinë,
personalitetin ose intelektin): ____________________

Teksa studioni Mateun 1–2, kërkoni të vërteta rreth prindërve të Shpëtimtarit – Atit
Qiellor dhe Maries – dhe tipareve që Ai trashëgoi prej tyre.

Mateu 1:1–17 rendit paraardhësit e Shpëtimtarit. Vargu 1 përmend se Jezu Krishti
ishte pasardhës i Davidit (i cili vrau Goliathin dhe më vonë u bë mbret i Izraelit)
dhe i Abrahamit (i cili njihet si ati i popullit të besëlidhjes të Perëndisë).

“Profecitë e Dhiatës së Vjetër shpallnin
që Mesia do të ishte pasardhës i Davidit
(shih 2 Samuelit 7:12–13; Isaia 9:6–7;
Jeremia 23:5–6) dhe se një pasardhës i
Abrahamit do t’i bekonte ‘tërë kombet e
tokës’ (Zanafilla 22:18; shih edhe
Abraham 2:11)” (New Testament Student
Manual [manual i Sistemit Arsimor të
Kishës, 2014], f. 12). Mateu i shkroi
veçanërisht një audience judease dhe
donte që ata të dinin se Jezusi
përmbushi profecitë e Dhiatës së Vjetër
që lidhen me Mesian. Gjenealogjia e dhënë te Mateu 1:1–17 tregon se Jezusi ishte
Mesia i premtuar dhe trashëgimtari i ligjshëm i fronit të Davidit. Teksa studioni
librin e Mateut, kërkoni shembuj të tjerë për atë se si Jezu Krishti i përmbushi
profecitë e Dhiatës së Vjetër që lidhen me Mesian.

Lexoni Mateun 1:16, duke kërkuar një titull të dhënë Jezusit.

Krijoni një Zakon të Studimit të Përditshëm të Shkrimeve të Shenjta
Pak gjëra do të kenë një ndikim më të fuqishëm dhe më afatgjatë për mirë në jetën tuaj sesa të
mësoni t’i doni shkrimet e shenjta dhe t’i studioni çdo ditë. Merrni parasysh të përdorni një
sistem të thjeshtë kontrolli që të jeni të përgjegjshëm për atë se sa arrini t’i lexoni shkrimet e
shenjta përditë.
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Fjala Krisht është forma greke e fjalës aramaike Mesia, që do të thotë “i vajosuri”.
Në ekzistencën para lindjes, Jezu Krishti u vajos nga Ati Qiellor për të qenë
“Profe[t] …, Prift, Mbret dhe Çlirimtar” për ne (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
“Vajosur(i) I”, “Mesia”, scriptures.lds.org).

Mateu 1:18–25
Një engjëll i shpall Jozefit origjinën hyjnore të Jezusit
Te Mateu 1:16, në fund të gjenealogjisë së tij për Jezusin, Mateu përmend se Maria
ishte gruaja e Jozefit. Mateu 1:18–25 tregon për ngjarjet që çuan në martesën e tyre
dhe lindjen e Jezusit.

Siç është shënuar te Mateu 1:18, Mateu shpjegoi se Jozefi dhe Maria i qenë
premtuar njëri-tjetrit. Kjo do të thotë që ata ishin të fejuar dhe ligjërisht të lidhur me
njëri-tjetrin, por që ende nuk jetonin së bashku si burrë e grua. Mirëpo, përpara
dasmës, Jozefi mësoi se Maria ishte shtatzënë.

Lexoni Mateun 1:19, duke kërkuar atë që kishte ndërmend të bënte Jozefi.

“Ta linte fshehtas” do të thotë që Jozefi planifikoi ta zgjidhte çështjen e shtatzënisë
së Maries pa e detyruar të përballej me poshtërimin publik.

Çfarë na mësojnë këto vargje për karakterin e Jozefit dhe dashurinë e Tij për
Marien? ____________________

Lexoni Mateun 1:20, duke kërkuar atë që ndodhi ndërsa Jozefi po merrte parasysh
t’i jepte fund vlesës (fejesës zyrtare) së tij me Marien.

Përse i tha engjëlli Jozefit që të mos kishte frikë të vazhdonte ta bënte martesën e tij
me Marien? ____________________

Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shkroi sa vijon
rreth mënyrës se si e mori Jozefi dëshminë e tij vetjake për të vërtetën:

“Jozefi përsiati dhe u lut. A mbeti Maria shtatzënë nga fuqia e Frymës së Shenjtë
apo në ndonjë mënyrë tjetër? Për sa i përket atit të vërtetë të fëmijës së palindur,
Maria e dinte; Elizabeta e dinte; Zakaria e dinte. Ata të gjithë i morën dëshmitë e
veta me anë të zbulesës, dhe Jozefi tani duhet të mësojë vetë në të njëjtën
mënyrë. …

Ne mjaft mirë mund të supozojmë që Maria i tregoi Jozefit për gjendjen e saj; që
ajo pastaj shkoi te Elizabeta; që Jozefi u përball me problemin e tij për afro tre muaj duke u
sprovuar plotësisht; që Gabrieli i solli fjalën e të vërtetës; që Jozefi i dërgoi fjalë Maries për
kthimin e tij në besim; që ajo u kthye sërish nxitimthi e me gëzim; që menjëherë u krye pjesa e
dytë e ceremonisë së martesës” (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vëll.
[1979–1981], 1:332–333).
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Për ta kuptuar domethënien e frazës “ngjizur … [prej] Frymës së Shenjtë”
(Mateu 1:20), lexoni thënien vijuese nga Plaku Mek-Konki: “Ashtu si Jezusi është
me të vërtetë Biri i Maries, po kështu është Ai pasardhësi personal dhe i
drejtpërdrejtë i Perëndisë, Atit të Amshuar. … Thënia e Mateut, ‘mbeti shtatzënë
nga Frym[a] e Shenjtë’, e përkthyer si duhet do të ishte, ‘mbeti shtatzënë nga
fuqia e Frymës së Shenjtë’. (Mateu 1:18.) Rrëfimi i Llukës (Lluka 1:35) e shënon

me saktësi atë që ndodhi. Alma e përshkruan përsosmërish ngjizjen dhe lindjen e Zotit tonë duke
profetizuar: Krishti ‘do të lindet nga Maria …, ajo duke qenë virgjëreshë, një enë e çmueshme
dhe e zgjedhur, që do të jetë e mbuluar nga hija dhe do të mbetet shtatzënë nga fuqia e Frymës
së Shenjtë dhe do të lindë një djalë, po, madje Birin e Perëndisë.’ (Alma 7:10.) Nefi foli në mënyrë
të ngjashme kur tha që në kohën e ngjizjes së saj, Maria ‘u mor në Shpirtin’, me rezultatin që
fëmija i lindur prej saj ishte ‘Qengji [i] Perëndisë, po, madje Biri [i] Atit të Amshuar’. (1 Nefi
11:19–21.)” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll. [1965–1973], 1:82–83).

Këto mësime pohojnë doktrinën
vijuese: Jezu Krishti është Biri hyjnor
i Atit Qiellor dhe Maries. Merrni
parasysh ta shkruani këtë doktrinë
pranë Mateut 1:18–25, në anë të faqes
së shkrimeve tuaja të shenjta.

Kujtoni fotografinë që patë të prindërve tuaj dhe listën që shkruat për tiparet që
trashëguat prej tyre. Pastaj lexoni thënien vijuese nga Plaku Xhejms E. Talmixh, i
Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, duke marrë parasysh arsyen përse është e
rëndësishme të kuptojmë që Jezusi është Biri hyjnor i Atit Qiellor dhe i Maries:
“Ai Fëmijë që do të lindej nga Maria ishte i linduri i Elohimit, Atit të Amshuar. …
Në karakterin e Tij do të ndërthureshin fuqitë e Perëndishmërisë me zotësinë dhe

aftësitë e vdekshmërisë. … Fëmija Jezus do të trashëgonte tiparet, prirjet dhe fuqitë fizike,
mendore dhe shpirtërore që i karakterizonin prindërit e Tij – njëri i pavdekshëm dhe i lavdishëm –
Perëndia, tjetri njerëzor – gruaja” (Jesus the Christ, bot. i 3-të [1916], f. 81).

Çfarë trashëgoi Jezusi nga Ati i Tij? Çfarë trashëgoi Ai nga nëna e Tij?

Për shkak se Jezusi ishte Biri i një Ati të pavdekshëm dhe i një nëne të vdekshme,
Ai kishte aftësinë për të jetuar përjetësisht nëse dëshironte, si edhe aftësinë për të
vdekur. Kjo natyrë hyjnore e cilësoi Atë në mënyrë të veçantë që të ishte në gjendje
të vuante për mëkatet tona, të vdiste në kryq dhe të ringjallej (shih Alma 34:9–10).

1. Përfytyroni sikur keni mundësi të ndihmoni një shok me një traditë
jo të krishterë të kuptojë se cili është Jezu Krishti. Si do t’ia

shpjegonit natyrën hyjnore të Jezu Krishtit këtij shoku? Shënojeni përgjigjen
tuaj në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.
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Mateu 2:1–12
Dijetarët drejtohen për te Jezusi
Kush i solli dhurata Shpëtimtarit pasi
Ai lindi?

Ungjilli i Mateut është i vetmi Ungjill që
përfshin rrëfimin për Dijetarët.
Shkruajini përgjigjet tuaja për pyetjet
vijuese rreth Dijetarëve në hapësirën në
të djathtë të pyetjes.

Çfarë dini për Dijetarët?

Nga e dinin Dijetarët që Mesia kishte lindur?

Përse dëshironin Dijetarët që ta gjenin Mesian?

Nga e dinin krerët e priftërinjve dhe skribët se ku
do të lindte Mesia?

Çfarë dëshironte Herodi që të bënin Dijetarët
pasi ta gjenin Mesian?

Çfarë bënë Dijetarët në vend të kësaj?

Tani lexoni Mateun 2:1–12, duke kërkuar përgjigjet për këto pyetje. Korrigjojini ose
rregullojini përgjigjet tuaja sipas nevojës.

A mësuat ndonjë gjë të re për Dijetarët? Nëse është kështu, vizatoni një yll pranë
pyetjeve ku mësuat diçka të re.

“Se kush ishin këta burra nuk na thuhet, por është e sigurt që ata nuk ishin burra të zakonshëm.
Ngaqë ata ishin të privilegjuar të kërkonin Birin e Perëndisë dhe t’i jepnin dhurata dhe ngaqë ata
ishin të ndjeshëm shpirtërisht dhe të urtë, sugjeron se ata në të vërtetë ishin profetë në
përmbushje të një detyre hyjnore” (Bible Dictionary [Fjalori Biblik], “Wise Men of the East”
[“Dijetarë nga Lindja”]).

Dijetarët u “udhëhoqën nga Shpirti, për të parë Birin e Perëndisë dhe … u kthyen
te njerëzit e tyre për të dhënë dëshmi që mbreti Emanuel kishte lindur me të
vërtetë në mish” (Bible Dictionary [Fjalori Biblik], “Magi” [“Mag”]).

Njerëzit shpesh supozojnë se Dijetarët e vizituan Shpëtimtarin natën e lindjes së
Tij, së bashku me barinjtë. Mirëpo, Mateu 2:11 sugjeron që kjo ndodhi diçka më
vonë, ndërmjet vitit të parë dhe të dytë (Dijetarët e gjetën Jezusin në një shtëpi, jo
në një grazhd dhe Ai ishte “fëmijë”, jo foshnjë). Gjithashtu vini re që arsyeja përse
Herodi dëshironte që Dijetarët t’i raportonin pasi ta gjenin Mesian ishte që të mund
ta vriste Atë (shih Mateu 2:13).
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Si e dinin Dijetarët se ku ta gjenin Mesian?

Shembulli i Dijetarëve na ndihmon të
kuptojmë parimin vijues: Nëse e
kërkojmë me sinqeritet dhe zell
Shpëtimtarin, ne do të udhëhiqemi
për tek Ai.

2. Përgjigjjuni pyetjes
vijuese në ditarin tuaj të

studimit të shkrimeve të shenjta: Si
mund ta kërkoni me zell Shpëtimtarin?

Pasi Dijetarët e gjetën Shpëtimtarin, ata i paraqitën Atij dhuratat e tyre. Një arsye
për këtë ishte që ta adhuronin dhe nderonin Atë. Çfarë mund të mësojmë nga
shembulli i Dijetarëve që i dhanë dhurata Jezusit? ____________________

Për të kuptuar se si ne mund t’i japim dhurata domethënëse Shpëtimtarit, lexoni
thënien vijuese nga Plaku D. Tod Kristoferson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve:

“Në kohët e lashta, kur njerëzit dëshironin të adhuronin Zotin dhe të kërkonin
bekimet e Tij, ata shpesh sillnin një dhuratë. …

A ka diçka brenda jush ose në jetën tuaj që është e papastër ose e padenjë? Kur
hiqni dorë prej saj, ajo është një dhuratë për Shpëtimtarin. A ka ndonjë zakon
apo cilësi të mirë që po mungon në jetën tuaj? Kur e përvetësoni atë dhe e bëni
pjesë të karakterit tuaj, ju po i jepni një dhuratë Zotit. Ndonjëherë kjo është e

vështirë për t’u bërë, por a do të ishin dhuratat tuaja të pendimit dhe bindjes dhurata të denja
nëse nuk do t’ju kushtonin asgjë? Mos u frikësoni nga përpjekja që ju kërkohet. Dhe mbani
mend, ju nuk duhet t’ia dilni i vetëm. Jezu Krishti do t’ju ndihmojë ta bëni veten tuaj një dhuratë
të denjë” (“When Thou Art Converted”, Ensign, maj 2004, f. 12).

3. Përsiatni për thënien e Plakut Kristoferson dhe merrni parasysh
dhuratat që ju ndieni se duhet t’i jepni Shpëtimtarit. Në ditarin tuaj

të studimit të shkrimeve të shenjta, shënojini këto ide dhe planifikoni mënyrën
se si do t’ia jepni këto dhurata Jezu Krishtit. (Nëse dhuratat që do të dëshironit
t’i jepnit Shpëtimtarit janë të një natyre tepër personale, ju mund të dëshironi t’i
shkruani ato në një fletë të veçantë letre për t’i ruajtur e për t’iu referuar atyre,
dhe pastaj shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta se ju e
plotësuat këtë detyrë.)

Duke komentuar për vitet e hershme të jetës së Jezu Krishtit në vdekshmëri, Plaku
Brus R. Mek-Konki dha përmbledhjen vijuese:

“Ndonëse rendi kronologjik i udhëtimeve dhe i ndalesave të viteve të para të
Zotit tonë nuk është plotësisht i qartë, sa vijon duket me vend e sigurt:

“1) Në kohën e fejesës dhe martesës së tyre, Jozefi dhe Maria jetonin në Nazaret,
në pjesën lindore të krahinës së Galilesë. (Lluka 1:26–35; 1 Nefi 11:13.)
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2) Të udhëhequr nga dora hyjnore e Zotit, ata udhëtuan për në Bethlehem, qytetin e Davidit, ku
Jezusi u lind në një grazhd. (Lluka 2:1–7.)

3) Ditën e tetë, ndërkohë që çifti ishte ende në Bethlehem, Jezusi u rrethpre. (Lluka 2:21.)

4) Në vijim të ditëve të pastrimit të Maries, një periudhe prej dyzet ditësh (Levitiku 12), familja e
shenjtë udhëtoi për në Jerusalem, ku Jezusi u paraqit në tempull, me Simeonin dhe Anën që
dhanë atëherë dëshmi për Birninë e Tij hyjnore. (Lluka 2:22–38.)

5) Kështu, pasi ‘i kryen të gjitha ato që i takonin sipas ligjit të Zotit’, ata më pas shkuan
menjëherë në Nazaret. (Lluka 2:39.) Është e qartë që Dijetarët nuk kishin ardhur ende ta
adhuronin Mbretin e tyre, pasi në vijim të vizitës së tyre ndodhi largimi për në Egjipt. Që ata nuk
mund të kishin shkuar në Egjipt dhe të ishin kthyer në Bethlehem brenda periudhës dyzet ditore
është e qartë, a) ngaqë ata ishin në Egjipt në kohën e vdekjes së Herodit, gjë e cila nuk ndodhi
deri afro dy vjet pas lindjes, dhe b) ngaqë ata u kthyen nga Egjipti për në Nazaret, jo në
Bethlehem.

6) Pas kësaj, për ndonjë arsye të panjohur dhe të pashënuar, Jozefi dhe Maria e fëmija u kthyen
në Bethlehem, morën një shtëpi aty dhe qenë pjesë e jetës së komunitetit kur erdhën Dijetarët.
(Mateu 2:1–12.)

7) Të paralajmëruar nga Perëndia, familja e shenjtë tani u largua për në Egjipt për një qëndrim
me afat të panjohur, ndoshta një qëndrim për vetëm pak javë ose muaj. (Mateu 2:13–15.)

8) Pas vdekjes së Herodit, ata u kthyen me qëllimin e qartë për t’u vendosur përsëri në
Bethlehem, ku duhet të kenë pasur një vend të përshtatshëm për të jetuar. Por duke iu druajtur
Arkelaut, birit të Herodit, ata e braktisën krahinën judease për shkak të sigurisë më të madhe që i
jepte krahina galilease. Prandaj dhe kthimi e banimi i tyre qe në Nazaret. (Mateu 2:19–23.)

9) Që nga ajo kohë e derisa filloi shërbesa e Tij zyrtare, një periudhe prej ndofta njëzet e shtatë
ose njëzet e tetë vitesh, Zoti ynë vazhdoi të jetonte në Nazaret. (Lluka 2:51–52; I. V. Mateu
3:22–26.)” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:108–109).

Mateu 2:13–23
Jozefi, Maria dhe Jezusi ikin për në Egjipt
Siç është shënuar te Mateu 2:13–23, Herodi u zemërua pasi Dijetarët “u kthyen në
vendin e tyre” (Mateu 2:12) pa i treguar se ku ishte Mesia. Duke shpresuar që ta
vriste Mesian, ai urdhëroi që të vriteshin të gjithë fëmijët nga dy vjeç e poshtë në
Bethlehem dhe në rajonin përreth.

Lexoni Mateun 2:13–14, duke kërkuar mënyrën se si e dinte Jozefi se çfarë duhet të
bënte për ta mbrojtur familjen e tij.

Ku i çoi Jozefi Marien dhe Jezusin? ____________________

Jozefi, Maria dhe Jezusi qëndruan në
Egjipt derisa vdiq Herodi. Siç është
shënuar te Mateu 2:19–23, Perëndia e
udhëzoi Jozefin nëpërmjet ëndrrave që
ta kthente familjen përsëri në Jude dhe
ata u vendosën në qytetin e Nazaretit.

Si e bekoi jetën e të tjerëve ndjeshmëria
e Jozefit ndaj gjërave shpirtërore?
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Plotësoni frazën vijuese për të krijuar një parim që mund të mësojmë nga Jozefi:
Nëse jemi të ndjeshëm ndaj Shpirtit, atëherë ____________________.

4. Përsiatni për atë që mund të bëni që të jeni më të ndjeshëm ndaj
Shpirtit, në mënyrë që të mund të merrni udhëheqje dhe drejtim në

jetën tuaj (shih 2 Nefi 32:3). Shënojini mendimet tuaja në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta dhe vini një qëllim për të vepruar sipas çdo
nxitjeje që merrni.

Ndërkohë që shumë pak është shënuar për fëmijërinë dhe rininë e Jezusit,
Përkthimi prej Joseph Smith-it shton tri vargje që do të pasonin Mateun 2:23 në
Variantin e Mbretit Jakob të Biblës. Këto vargje japin disa hollësi për këtë periudhë
të jetës së Shpëtimtarit. Kur të lexoni shtesën vijuese nga Përkthimi prej Joseph
Smith-it, merrni parasysh se sa i përulur qe Jezusi kur ishte i ri:

“Dhe ndodhi që Jezusi u rrit me vëllezërit dhe motrat e tij, dhe u bë i fortë, dhe priti
nga Zoti që koha e shërbesës së tij të vinte.

Dhe ai shërbeu nën atin e tij dhe nuk fliste si njerëzit e tjerë, as nuk mund të
mësohej; pasi s’kishte nevojë që dikush ta mësonte.

Dhe pas shumë vitesh, ora e shërbesës së tij u afrua” (Përkthimi prej Joseph
Smith-it, Mateu 3:24–26 [tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta]).

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

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

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 2: DITA 2

Mateu 3
Hyrje
Gjon Pagëzori predikoi dhe pagëzoi në Jude. Jezu Krishti udhëtoi nga Galilea për
në lumin Jordan, ku Ai u pagëzua nga Gjoni. Perëndia Ati dëshmoi se Jezusi është
Biri i Tij i Dashur.

Mateu 3:1–12
Gjon Pagëzori predikon në Jude
Përfytyroni sikur jeni ulur në klasë dhe një shok klase merr diçka që ju përket juve
(të tillë si stilolapsin, librin apo xhaketën tuaj). Ai kërkon falje për marrjen e sendit,
por vazhdon të marrë sende nga studentë të tjerë. Ai kërkon falje në çdo rast, por
vazhdon të marrë sende që nuk i përkasin atij. Çfarë do të mendonit për
shfajësimet e këtij studenti?

Si mund të jenë veprimet e këtij studenti të ngjashme me përpjekjen për t’u
penduar pa një dëshirë të sinqertë? ____________________

Kur ta studioni Mateun 3, kërkoni të vërteta që na ndihmojnë të kuptojmë atë që
duhet të bëjmë që të pendohemi me të vërtetë.

Jezu Krishti kishte arritur moshën kur Ai do të fillonte shërbesën e Tij. (Mosha e
zakonshme kur meshkujt izraelitë fillonin shërbesën ishte 30 vjeç [shih Numrat
4:3].) Lexoni Mateun 3:1–4, duke kërkuar atë që po ndodhte në atë kohë, që do të
ndihmonte në përgatitjen e njerëzve për shërbesën e Shpëtimtarit.

Gjon Pagëzori ishte i “biri i Zakarias
dhe Elizabetës, duke qenë me
prejardhje priftërore nga të dy prindërit.
Kjo linjë trashëgimie ishte thelbësore,
pasi Gjoni ishte mishërimi i ligjit të
Moisiut, i përcaktuar për të përgatitur
udhën për Mesian dhe për të bërë gati
një popull që ta pranonte Atë”
(Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
“Gjon Pagëzori”). Elizabeta ishte
gjithashtu e afërme e Maries, nënës së
Jezusit. Gjoni mbante çelësat e
Priftërisë Aarone (shih DeB 13;
84:27–28). Veshja dhe të ushqyerit e tij,
të përshkruara te Mateu 3:4, tregojnë
gjendjen e tij të përulur.

Nga ajo që mësuat te Mateu 3:1–4, çfarë
po bënte Gjoni?

Misioni i Gjonit ishte parathënë nga Isaia (Esaia) dhe profetë të tjerë (shih Isaia
40:3; Malakia 3:1; 1 Nefi 10:7–10). Gjoni duhej të përgatiste udhën për Mesian (Jezu
Krishtin) duke shpallur pendim dhe pagëzim me ujë.
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Nepërkë palestineze
© taviphoto/Shutterstock.com

Lexoni Mateun 3:5–6, duke kërkuar mënyrën se si iu përgjigjën njerëzit mesazhit
të Gjonit.

Si iu përgjigjën njerëzit mesazhit të Gjonit? ____________________

Të qenit të gatshëm për t’ia rrëfyer mëkatet vetjake Atit Qiellor dhe, kur është
nevojshme, udhëheqësve të caktuar të priftërisë është thelbësore për pendimin
(shih Të Vërtetë Ndaj Besimit: Një Referim për Ungjillin [2005], f.117–118).

Lexoni Mateun 3:7, duke kërkuar njerëzit të cilëve u foli Gjoni.

Farisenjtë ishin një grup fetar i judenjve, emri i të cilëve sugjeron të qenit i ndarë
ose i veçuar. Ata krenoheshin për bindjen me përpikëri ndaj ligjit të Moisiut dhe
besonin se shtesat e bëra ligjit nga njeriu, të njohura si ligji gojor, ishin po aq të
rëndësishme sa vetë ligji i Moisiut (shih Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta,
“Farisenj”). Saducenjtë ishin një grup i vogël, por politikisht i fuqishëm i judenjve
që besonin në bindjen fjalë për fjalë ndaj ligjit të Moisiut, por nuk besonin në
doktrinën e ringjalljes ose të jetës së përjetshme (shih Udhëzuesin për Shkrimet e
Shenjta, “Saducenj”).

Si i quajti Gjoni farisenjtë dhe saducenjtë? ____________________

Nepërka palestineze është gjarpri helmues më i zakontë në Izrael. Nepërkat janë
aktive gjatë natës dhe në mënyrë tipike gjuajnë duke u fshehur dhe më pas duke iu
afruar tinëzisht presë së tyre. Kur ndihen të kërcënuara, nepërkat e mbështjellin
trupin e tyre rrotull, fishkëllejnë dhe i godasin kundërshtarët e tyre.

Përse mendoni që Gjoni i quajti
farisenjtë dhe saducenjtë nepërka?

Përkthimi prej Joseph Smith-it përmban
fjalë të tjera që Gjoni ua tha farisenjve
dhe saducenjve. Pasi iu drejtua atyre te
Mateu 3:7, Gjoni paralajmëroi:

“Si është e mundur që nuk e pranuat
predikimin e atij që Perëndia kishte
dërguar? Në qoftë se ju nuk e pranoni
këtë në zemrat tuaja, ju nuk më pranoni
mua; dhe në qoftë se ju nuk më pranoni
mua, ju nuk pranoni Atë për të cilin unë
jam dërguar të jap dëshmi; dhe për mëkatet tuaja ju nuk keni asnjë shfajësim
mbrojtës.

Pendohuni, pra, dhe sillni fryte të denja të pendesës” (Përkthimi prej Joseph
Smith-it, Mateu 3:34–35 [te shtojca e Biblës]).

Sipas Gjonit, nëse farisenjtë dhe saducenjtë nuk e pranonin predikimin e tij, kë nuk
do të pranonin ata gjithashtu?

Si do ta përmblidhnit mesazhin e Gjonit për ta? ____________________

Merrni parasysh ta shenjoni frazën “Jepni pra fryte të denja të pendesës” te Mateu
3:8.
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Në shkrimet e shenjta njerëzit
ndonjëherë janë simbolizuar me pemë
që prodhojnë ose frutë të mirë ose frutë
të keq. Fruti përfaqëson dëshirat dhe
veprimet tona. Fraza “të denja të” te
vargu 8 do të thotë “që meritojnë” (shih
Mateun 3:8, shënimin b në fund të
faqes [në variantin SHDM të Biblës në
anglisht]).

Merrni parasysh skenarin në fillim të
këtij mësimi – për studentin që merrte sende nga studentët e tjerë. A e tregoi ky
student në mënyrë të përshtatshme parimin e vërtetë të pendimit përmes dëshirave
dhe veprimeve të tij? Përse jo? ____________________

Mateu 3:8 na ndihmon te kuptojmë që ne i tregojmë pendim të vërtetë Zotit, kur
i ndryshojmë dëshirat dhe veprimet tona për të ndjekur mësimet e Tij. Merrni
parasysh ta shkruani këtë parim në anë të faqes pranë Mateut 3:8.

Përsiatni mbi mënyrën se si dëshirat dhe veprimet tona mund të tregojnë se jemi
penduar me të vërtetë për mëkatet tona ndërsa merrni parasysh sjelljet vijuese: të
kopjuarit në shkollë, të sjellurit keq ndaj motrave e vëllezërve, përdorimin e një të
foluri të pahijshëm dhe shikimin e pornografisë.

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shpjegoni se si
mund të mendojë e të veprojë dikush që është penduar për

këto mëkate.

Lexoni Mateun 3:10, duke kërkuar pasojën e të mos penduarit me të vërtetë.

Përsiatni mbi çdo dëshirë apo veprim që ju mund të keni nevojë ta ndryshoni në
mënyrë që të pendoheni me të vërtetë. Mendoni për mënyrën se si mund të tregoni
pendim të vërtetë duke ndryshuar ndonjë nga dëshirat dhe veprimet që nuk janë
në përputhje me mësimet e Perëndisë.

Lexoni Mateun 3:11, duke kërkuar atë që tha Gjon Pagëzori se do të bënte
Shpëtimtari.

Jezusi do të pagëzonte “me Frymën e Shenjtë dhe me zjarrin” (Mateu 3:11). Ky
pagëzim është i nevojshëm në vijim të pagëzimit me ujë dhe i referohet marrjes së
dhuratës së Frymës së Shenjtë, që i shenjtëron dhe i pastron shpirtrat tanë njësoj si
të ishte nga zjarri (shih 2 Nefi 31:13–14, 17).

Mateu 3:12 përshkruan atë që do t’u ndodhë në mënyrë simbolike të drejtëve që e
pranojnë Jezu Krishtin dhe të ligjve që e mohojnë Atë.

Mateu 3:13–17
Jezu Krishti pagëzohet dhe Ati e quan Atë Birin e Tij të Dashur

2. Gjeni një çast për të reflektuar mbi vetë pagëzimin tuaj. Në ditarin
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shënoni atë që ju kujtohet

për këtë ngjarje të rëndësishme në jetën tuaj.
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Siç është shënuar te Mateu 3:13–17, Jezu Krishti u pagëzua. Kur t’i studioni këto
vargje, kërkoni ngjashmëritë midis pagëzimit tuaj dhe të Shpëtimtarit.

Lexoni Mateun 3:13–17, duke kërkuar përgjigjet e tri pyetjeve vijuese për pagëzimin
e Jezusit:

Nga kush? ____________________

Në ç’mënyrë? ____________________

Përse? ____________________

Nëse është e nevojshme, rregullojini përgjigjet tuaja bazuar në
informacionin vijues:

Jezusi udhëtoi nga Galilea për në lumin Jordan për t’u pagëzuar nga Gjoni, pasi
Gjoni mbante çelësat e Priftërisë Aarone dhe kishte autoritetin të kryente
ordinancën e pagëzimit. Shkruani Gjon Pagëzori dhe Autoriteti i duhur në vijën pranë
“Nga kush?”

Jezusi doli “nga uji” (Mateu 3:16),
tregon se Ai u pagëzua me anë të
zhytjes – që do të thotë se Ai ishte
mbuluar tërësisht nga uji. Shkruani Me
zhytje në vijën pranë “Në ç’mënyrë?”

Gjon Pagëzori e dinte se pozita dhe
autoriteti i Jezusit ishin më të larta se të
tijat. Megjithatë, sipas Mateut 3:15,
Jezusi tha se Ai duhej të pagëzohej për
të “përmbush[ur] çdo drejtësi”.
Shkruajeni këtë frazë në vijën pranë
“Përse?”

Që të “përmbush[ësh] çdo drejtësi” do
të thotë të bësh gjithçka që Ati Qiellor
kërkon prej nesh në mënyrë që të mund
të jetojmë me Të përsëri. Kjo përfshin
marrjen e ordinancave të shpëtimit.
Duke u pagëzuar, Jezusi dha
shembullin e përsosur që ne duhet të ndjekim. Lexoni 2 Nefin 31:4–9 dhe
shkruajeni atë si një referencë-kryq në anë të faqes pranë Mateut 3:15. Shenjoni
fjalë dhe fraza që ju ndihmojnë të kuptoni se çfarë do të thotë të “përmbush[ësh]
çdo drejtësi”.

Përdorni përgjigjet e tri pyetjeve të mëparshme për të përcaktuar një doktrinë për
pagëzimin në mënyrën e duhur nga Mateu 3:13–17. ____________________

Si krahasohet pagëzimi juaj me shembullin që dha Shpëtimtari për ne?

Një tjetër doktrinë e rëndësishme te Mateu 3:16–17 lidhet me Kreun–Perëndi.
Rilexojini këto vargje, duke kërkuar atë që na mësojnë rreth Atit, Birit dhe Frymës
së Shenjtë.

Në vijat e mëposhtme, shkruani vendndodhjen e zakonshme të çdo anëtari të
Kreut-Perëndi gjatë pagëzimit të Shpëtimtarit:
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Ati: ____________________

Biri: ____________________

Fryma e Shenjtë: ____________________

Është e rëndësishme të kuptohet se Fryma e Shenjtë nuk u transformua vërtet në
një pëllumb. Përkundrazi, pëllumbi ishte një shenjë ose simbol i asaj që Fryma e
Shenjtë kishte zbritur mbi Jezusin (shih Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
“Pëllumb, shenjë e”).

Çfarë doktrine na mësojnë këto vargje rreth Kreut-Perëndi? (Shih edhe DeB
130:22–23.) ____________________

Shumë njerëz nuk kanë një njohuri të saktë ose të plotë për Kreun-Perëndi. Sa më
shumë e kuptojmë natyrën e vërtetë të Kreut-Perëndi, aq më e madhe është
dashuria që mund të ndjejmë për Ta dhe aq më mirë do të jemi të përgatitur për t’u
mësuar dhe dëshmuar të tjerëve për Ata.

3. Kërkoni pjesën “Perëndia” te Bible Dictionary [Fjalori Biblik] ose
“Perëndi, Kokë e Perëndisë” tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta

(scriptures.lds.org). Lexojeni pjesën, duke kërkuar informacion për çdo anëtar të
Kreut-Perëndi. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani një
ose dy fjali për secilin anëtar të Kreut-Perëndi që përfshijnë informacion që ju
ndieni se është i rëndësishëm të dihet.

Merrni parasysh ta ndani dëshminë tuaj për Atin, Birin dhe Frymën e Shenjtë me
dikë që e njihni.

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

Unë e kam studiuar Mateun 3 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 2: DITA 3

Mateu 4
Hyrje
Në vijim të pagëzimit të Tij, Jezusi kaloi 40 ditë duke agjëruar e biseduar me Atin
Qiellor në shkretëtirë. Pas kësaj përvoje, djalli e tundoi Jezusin. Duke përdorur
shkrimet e shenjta, Jezusi i bëri ballë secilit tundim. Shpëtimtari shkoi në Galile, ku
Ai thirri Pjetrin dhe të tjerë që ta ndiqnin Atë dhe shkoi kudo duke dhënë mësim,
predikuar e shëruar.

Mateu 4:1–11
Jezusi i bën ballë tundimeve të djallit
Shkoni te një dritare aty pranë dhe për 30 sekonda përqendrojeni vëmendjen tuaj
te një send i veçantë përjashta, pa ia ndarë sytë. (Nëse nuk jeni në gjendje të
shikoni nga dritarja, përqendrohuni te një send brenda.)

A pati ndonjë gjë që ju shpërqendroi nga sendi tek i cili u përqendruat? Për çfarë
menduat gjatë 30 sekondave?

Kur përpiqemi të qëndrojmë të përqendruar te bindja ndaj urdhërimeve të Atit
Qiellor, shpërqendrimet në formën e tundimeve orvaten të na e heqin
përqendrimin dhe të na bëjnë që të mëkatojmë. Mendoni për mënyrat se si Satani
ju tundon që të mëkatoni. Teksa studioni Mateun 4, kërkoni një parim që mund ta
zbatoni për t’i bërë ballë tundimit.

Në vijim të pagëzimit të Tij, Shpëtimtari pati një përvojë që e ndihmoi Atë të
përgatitej për shërbesën e Tij tokësore. Lexoni Mateun 4:1–2, duke përdorur
korrigjimet nga Përkthimi prej Joseph Smith-it [tek Udhëzuesi për Shkrimet e
Shenjta]. Kur të lexoni, kërkoni atë që përjetoi Jezusi në shkretëtirë. (Vini re që në
këtë kontekst, bisedoj do të thotë të kesh një ndërveprim të afërt, shpirtëror.)

Si do ta kenë ndihmuar Jezusin agjërimi dhe të biseduarit me Atin Qiellor që të
përgatitej për shërbesën e Tij tokësore? ____________________
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Jezusi i bëri ballë tundimeve të Satanit.
Tundimi i Jezusit, nga Carl Heinrich Bloch. Mirësi e Muzeut Historik
Kombëtar në Kështjellën Frederiksborg të Hilerodit në Danimarkë.
Nuk lejohet kopjimi.

Tabela vijuese mund t’ju ndihmojë të
mësoni për përvojën e Jezusit kur Ai u
tundua nga djalli. Studioni fragmentet e
shkrimeve të shenjta në kolonën e
majtë të tabelës. Pastaj shkruani atë që
Satani e tundoi Jezusin të bënte dhe
përshkruani mënyrën se si Jezusi iu
përgjigj tundimit. Ndërsa studioni, kini
parasysh që Përkthimi prej Joseph
Smith-it i korrigjon thëniet te Mateu
4:5, 8 duke treguar se Shpirti, jo djalli, e
çoi Shpëtimtarin në vendet e ndryshme
(shih edhe Përkthimin prej Joseph
Smith-it, Lluka 4:5 [te Lluka 4:5,
shënimi a në fund të faqes (në variantin
SHDM të Biblës në anglisht)]; Lluka 4:9
[te Lluka 4:9, shënimi a në fund të faqes
(në variantin SHDM të Biblës në
anglisht)]).

Çfarë e tundoi Satani Jezusin që
të bënte

Si iu përgjigj Jezusi
tundimit

Mateu 4:3–4

Mateu 4:5–7

Mateu
4:8–11

1. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Çfarë ilustron ky rrëfim për strategjitë [që përdor] djalli për

të na tunduar që të mëkatojmë?

Vini re ngjashmërinë në përgjigjen e Shpëtimtarit ndaj secilit tundim. Shkrimet e
shenjta që Shpëtimtari solli ndër mend e bënë të qartë mënyrën e drejtë se si duhej
të veprohej ndaj secilit tundim, dhe Ai zbatoi të vërtetat e mësuara në ato shkrime
të shenjta. Sa vijon është një parim që ne mund ta mësojmë nga shembulli i
Shpëtimtarit: Kur i sjellim ndër mend dhe i zbatojmë të vërtetat e mësuara në
shkrimet e shenjta, ne mund t’i bëjmë ballë tundimeve të djallit. Ju mund të
doni ta shkruani këtë parim në anë të faqes së shkrimeve tuaja të shenjta diku
pranë Mateut 4:3–11.

Duke pasur parasysh këtë parim, përse është e rëndësishme që t’i studiojmë
rregullisht shkrimet e shenjta?
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Plaku Riçard G. Skot, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha këshillën vijuese
për studimin dhe mësimin përmendsh të fragmenteve të shkrimit të shenjtë: “Jini
të urtë në mënyrën se si e përdorni teknologjinë. Shënoni shkrime të shenjta të
rëndësishme në mjetin tuaj dhe kthehuni shpesh tek ato. Nëse ju të rinj do ta
rishikonit një varg të shkrimit të shenjtë aq shpesh sa disa prej jush dërgojnë
mesazhe celulari, ju shpejt do të kishit mësuar përmendsh qindra pjesë nga

shkrimi i shenjtë. Ato pjesë do të bëheshin një burim i fuqishëm frymëzimi dhe udhëzimi nga
Fryma e Shenjtë në kohë nevoje” (“Për Paqe në Shtëpi”, Ensign ose Liahona, maj 2013, f. 30).

Bekimet e Studimit të Shkrimeve të Shenjta
Një nga mundësitë tuaja këtë vit si student seminari është që të lexoni gjithë Dhiatën e Re.
Leximi i shkrimeve të shenjta e forcon marrëdhënien tuaj me Zotin. Presidenti Spenser W. Kimball
dha mësim: “Unë shoh se kur bëhem rastësor në marrëdhëniet e mia me hyjninë dhe kur duket
sikur asnjë vesh hyjnor nuk po dëgjon dhe asnjë zë hyjnor nuk po flet, unë jam shumë, shumë
larg. Nëse e zhys veten time në shkrimet e shenjta, largësia zvogëlohet dhe shpirtmëria kthehet”
(Teachings of the Presidents of the Church: Spencer W. Kimball [2006], f. 67).

2. Plotësoni veprimtarinë vijuese në ditarin tuaj të studimit të
shkrimeve të shenjta:

a. Bëni tri kolona në një faqe. Në kolonën e parë, shkruani tri mëkate të cilat të
rinjtë e moshës suaj mund të tundohen t’i bëjnë. Në kolonën e dytë,
shkruani një mënyrë se si Satani përpiqet ta joshë një person që të kryejë
secilin mëkat që renditët në kolonën e parë. Pastaj gjeni një referencë të
posaçme të shkrimit të shenjtë që na mëson të vërteta, që një person mund
t’i sjellë ndër mend dhe t’i zbatojë, kur tundohet të kryejë secilin mëkat që
renditët dhe shkruajeni referencën e shkrimit të shenjtë në kolonën e tretë.
(Merrni parasysh t’i drejtoheni fragmenteve për zotërimin e shkrimit të
shenjtë, të tilla si Zanafilla 39:9 ose Doktrina e Besëlidhje 10:5.)

b. Në një faqe tjetër, shkruani një shkrim të shenjtë që do ta sillni ndër mend
dhe do ta zbatoni herën tjetër që tundoheni për të mëkatuar. Merrni
parasysh ta mësoni përmendsh shkrimin e shenjtë që zgjodhët.

Mateu 4:12–17
Jezusi jeton në Galile
Disa ngjarje ndodhën në kohën ndërmjet fundit të 40 ditëve të Shpëtimtarit në
shkretëtirë (Mateu 4:11) dhe burgosjes së Gjon Pagëzorit (Mateu 4:12; shih
“Harmonia e Ungjijve” [tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, f. 193–199]).

Te Mateu 4:12–15, ne mësojmë që në vijim të përvojës së Tij në shkretëtirë, Jezusi
shkoi në Galile dhe jetoi në qytetin e Kapernaumit. Mateu vërejti se shërbesa e
Shpëtimtarit në Galile përmbushi një profeci të bërë nga Isaia (shih Isaia 9:1–2).
Lexoni Mateun 4:16 dhe merrni parasysh të shenjoni atë që Isaia profetizoi se do të
ndodhte.
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Nga kjo profeci ne mësojmë se Jezu Krishti sjell dritë në jetën e atyre që janë në
errësirë. Kur të vazhdoni me studimin tuaj të Mateut dhe të Ungjijve të tjerë,
kërkoni mënyrën se si Shpëtimtari e bëri këtë gjatë gjithë shërbesës së Tij.

Siç është shënuar te Mateu 4:17, Shpëtimtari filloi të predikonte pendim në
përgatitje të ngritjes së mbretërisë së qiejve (Kishës së Tij) mes njerëzve.

Mateu 4:18–22
Jezusi i thërret Pjetrin dhe të tjerët që ta ndjekin Atë
Shikoni figurën e Shpëtimtarit tek thërret Pjetrin dhe Andrean, dhe vini re atë që
Pjetri dhe Andrea po bëjnë me rrjetën e peshkimit.

Ndërsa njerëzit e tjerë në atë kohë
ndoshta i shihnin Pjetrin dhe Andrean
si peshkatarë të zakonshëm, Jezu
Krishti pa potencialin e tyre të madh
dhe e dinte se çfarë mund të bëheshin
ata. Mendoni për mënyrat se si ne jemi
të ngjashëm me Pjetrin dhe Andrean.

Teksa vazhdoni të studioni Mateun 4,
kërkoni atë që duhet të bëjmë për t’u
bërë gjithçka që Zoti dëshiron që ne
të bëhemi.

Lexoni Mateun 4:18–22, duke kërkuar ndërveprimet mes Shpëtimtarit dhe disa
peshkatarëve.

Vendoseni veten tuaj në pozitën e njërit prej këtyre burrave. Mendoni rreth asaj se
çfarë do të sakrifikonit për ta ndjekur Shpëtimtarin dhe për ta ndihmuar në punën
e Tij me kohë të plotë. Përse mund të jetë e vështirë kjo? ____________________

Vini re se si këta peshkatarë – Pjetri, Andrea, Jakobi dhe Gjoni – iu përgjigjën ftesës
së Shpëtimtarit. Çfarë tregon përgjigjja e tyre e menjëhershme për karakterin
e tyre?

Çfarë janë “peshkatarë[t] [e] njerëz[ve]” (Mateu 4:19)? ____________________

Përsiatni mbi arsyen përse këta burra do të bënin më shumë të mira në jetën e tyre
si “peshkatarë njerëzish” sesa po të ishin peshkatarë.

Ne mësojmë parimin vijues nga shembulli i këtyre burrave: Nëse ne i përgjigjemi
menjëherë ftesave të Shpëtimtarit për ta ndjekur Atë, Ai mund të bëjë që të
arrijmë më shumë në jetën tonë sesa do të mundeshim ne me forcat tona
vetjake.

Plaku Jozef B. Uirthlin, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, parashtroi një pyetje
lidhur me “rrjetat” në jetën tonë:
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“‘Nëse Shpëtimtari do t’ju thërriste juve sot, a do të ishit po aq të gatshëm t’i
linit rrjetat tuaja dhe ta ndiqnit Atë?’ …

Rrjetat janë të madhësive dhe formave të ndryshme. Rrjetat që lanë Pjetri,
Andrea, Jakobi dhe Gjoni ishin objekte të prekshme – mjete që i ndihmonin
ata të siguronin jetesën. …

Rrjetat përgjithësisht janë përkufizuar si pajisje për kapjen e diçkaje. Në një
kuptim më të ngushtë, por më të rëndësishëm, ne mund ta përkufizojmë një rrjetë si çdo gjë që
na josh ose na pengon nga ndjekja e thirrjes së Jezu Krishtit, Birit të Perëndisë së gjallë.

Rrjetat në këtë kontekst mund të jenë puna jonë, hobitë tona, kënaqësitë tona dhe mbi të gjitha,
tundimet dhe mëkatet tona. Me pak fjalë, një rrjetë mund të jetë gjithçka që na tërheq larg
marrëdhënies sonë me Atin tonë Qiellor ose nga Kisha e Tij e rivendosur” (“Follow Me”, Ensign,
maj 2002, f. 15).

3. Bazuar te përkufizimi i Plakut Uirthlin për “rrjetat”, përshkruani në
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta 3–4 shembuj të

mënyrës se si rrjetat e ditëve të sotme mund ta pengojnë një person në kohën
tonë që t’i përgjigjet menjëherë ftesave të Shpëtimtarit për ta ndjekur Atë.

Presidenti Ezra Taft Benson dha mësim për bekimet që mund të vijnë kur ne e
ndjekim Shpëtimtarin: “Burrat dhe gratë që e kthejnë jetën e tyre nga Perëndia
do të zbulojnë se Ai mund të bëjë shumë më tepër sesa ata prej jetës së tyre. Ai
do t’i thellojë gëzimet e tyre, do t’u zgjerojë shikimin, do t’u zhdërvjelltësojë
mendjet, do të forcojë muskujt, do të lartësojë shpirtrat, do të shumëfishojë
bekimet, do të rritë mundësitë, do të ngushëllojë shpirtrat, do të sigurojë miq dhe

do të mbushë me paqe. Kushdo që do ta humbasë jetën në shërbim të Perëndisë do të gjejë jetë
të përjetshme” (“Jesus Christ – Gifts and Expectations”, Ensign, dhjetor 1988, f. 4).

4. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Kur keni përjetuar ju vetë ose dikush që ju njihni bekime të ngjashme ngaqë
latë pas shqetësimet e botës në mënyrë që të ndiqnit Shpëtimtarin?

b. Kur merrni parasysh bekimet që marrim nga ndjekja e Shpëtimtarit, përse
mendoni se është e rëndësishme që t’i përgjigjemi menjëherë ftesave të Tij
për ta ndjekur Atë?

Merrni parasysh të vini një synim për një mënyrë se si ju mund t’i përgjigjeni më
mirë ftesave të Shpëtimtarit për ta ndjekur Atë.

Mateu 4:23–25
Jezusi shkon kudo nëpër Galile duke dhënë mësim, predikuar e shëruar
Lexoni Mateun 4:23–25 dhe merrni parasysh të shenjoni veprimet e Shpëtimtarit.

Gjatë gjithë studimit tuaj të Ungjijve, ju do të mësoni për raste të veçanta të
mësimdhënies, predikimit dhe shërimeve prej Shpëtimtarit gjatë shërbesës së Tij
tokësore.
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5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Mateun 4 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Jezusi duke dhënë mësim Predikimin në Mal

NJËSIA 2: DITA 4

Mateu 5
Hyrje
Mateu 5–7 shënon një predikim që Shpëtimtari dha në fillim të shërbesës së Tij. Ai
është bërë i njohur si Predikimi në Mal. Ky mësim flet për Mateun 5, i cili përmban
parime që Shpëtimtari dha mësim se çojnë në lumturi. Ai gjithashtu i urdhëroi
dishepujt e Tij të jepnin një shembull të drejtë dhe dha mësim ligjin më të lartë.

Mateu 5:1–12
Jezu Krishti e fillon Predikimin në Mal duke dhënë mësim Lumturitë
Si do t’u përgjigjeshit pyetjeve vijuese:
A jeni i lumtur? Përse po ose përse jo?
____________________

Merrni parasysh atë që tha Presidenti
Diter F. Uhtdorf, i Presidencës së Parë,
për lumturinë:

“Shumë shpesh jepemi pas iluzionit se ka diçka pak përtej mundësive tona që do
të na sjellë lumturi: një situatë më e mirë familjare, një situatë më e mirë
financiare ose fundi i një sprove sfiduese.

… Rrethanat e jashtme në të vërtetë nuk kanë rëndësi ose nuk përcaktojnë
lumturinë tonë

Ne vërtet kemi rëndësi. Ne e përcaktojmë lumturinë tonë” (“Lidhur me
Keqardhjet dhe Vendimet”, Ensign ose Liahona, nëntor 2012, f. 23).

Kur ta studioni Mateun 5, kërkoni parime që mund t’ju ndihmojnë të kuptoni atë
që do të sjellë lumturi të vërtetë.

Hidhini një sy Mateut 5:3–11, duke kërkuar fjalët që përsëriten në fillim të çdo
vargu. (Ju mund të doni ta shenjoni fjalën lum që gjendet te Mateu 5:3, shënimi a
në fund të faqes [në variantin SHDM të Biblës në anglisht].)

Ngaqë fjala lum përkthehet nga fjala latine beatus, që do të thotë të jesh me fat ose i
lumtur, këto vargje përgjithësisht janë quajtur Lumturitë.

Gjatë vizitës së Tij te nefitët, Jezu Krishti dha një predikim që është i ngjashëm me
Predikimin në Mal që gjendet te Mateu 5. Si parathënie për predikimin e Tij për
nefitët, Shpëtimtari shpjegoi se udha për të ardhur tek Ai është me anë të
pagëzimit dhe marrjes së Frymës së Shenjtë (shih 3 Nefi 12:1–2). Lumturitë që
gjenden te Mateu 5:1–12 dhe te 3 Nefi 12:1–12 sigurojnë një shteg për ne që të
dimë se si të vijmë tek Ai.

Lexoni 3 Nefin 12:3–6, duke kërkuar mënyrën se si mesazhi i Zotit në ato vargje i
jep kuptim më të madh fragmenteve të shkrimit të shenjtë te Mateu 5:3–6.
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1. Zgjidhni një nga Lumturitë te Mateu 5:3–12. Në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani një bisedë të shkurtër për

atë lumturi. (Ju mund të doni të përfshini këndvështrime nga 3 Nefi 12.)
Përfshijeni informacionin vijues si pjesë të bisedës tuaj:

a. Përcaktoni bekimin që na është premtuar kur e vëmë në jetë atë lumturi.

b. Sugjeroni mënyra specifike se si mund të jetojmë sipas kësaj lumturie.

c. Shpjegoni se si të jetuarit sipas kësaj lumturie mund të na sjellë lumturi. Ju
gjithashtu mund të doni të tregoni një përvojë që ilustron mënyrën se si ajo
lumturi ju ka sjellë gëzim.

Ju mund të keni vënë re që secila lumturi na mëson për cilësitë e Jezu Krishtit.
Duke i jetuar këto mësime, ne mund të bëhemi më shumë si Ai. Nga Mateu 5 ne
mësojmë se ndërsa zhvillojmë cilësi si të Krishtit, ne do të gjejmë lumturi më
të madhe.

Zgjidhni një cilësi nga njëra prej Lumturive dhe vini një qëllim që do t’ju ndihmojë
ta zhvilloni atë cilësi.

Mateu 5:13–16
Jezu Krishti i udhëzon dishepujt e Tij që të japin një shembull të drejtë
Merrni parasysh një person që e njihni, të tillë si një pjesëtar të familjes ose mik, i
cili mund të bekohet duke iu afruar më shumë Atit Qiellor. Teksa vazhdoni ta
studioni Mateun 5, kërkoni parime që mund t’ju udhëheqin ndërsa përpiqeni ta
ndihmoni këtë person.

Renditni të gjitha përdorimet e kripës
që ju vijnë në mendje:
____________________

Zgjerojeni listën tuaj pasi të lexoni atë
që Plaku Karlos E. Asaj, i Të
Shtatëdhjetëve tha për kripën:

“[Kripa] është thelbësore për shëndetin; qelizat e trupit duhet të kenë kripë për të
jetuar dhe punuar. Ajo ka cilësi antiseptike apo vrasëse mikrobesh. Ajo është një
substancë ruajtëse. Është një përbërës në shumë ushqime dhe produkte. Dhe
është përllogaritur se ka mbi katërmbëdhjetë mijë përdorime të kripës. …

… [Kripa që] ka shije … është e pastër, e kulluar, e pandotur dhe e dobishme. Në
këtë gjendje ose konditë, kripa do të ketë efekt ruajtës, do të japë shije, do të

shërojë dhe do të kryejë funksione të tjera të dobishme (“Salt of the Earth: Savor of Men and
Saviors of Men”, Ensign, maj 1980, f. 42).

Lexoni Mateun 5:13, duke kërkuar se me kë e krahasoi kripën Shpëtimtari.
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Merrni parasysh se si dishepujt e Jezu Krishtit mund të tregojnë të njëjtat
karakteristika si të kripës së mirë.

Sipas vargut 13, çfarë ndodh kur kripa e humb shijen?

Fjala shije i referohet jo vetëm shijes së kripës, por edhe cilësive të saj të pashoqe që
e bëjnë atë një substancë shëruese dhe ruajtëse.

Çfarë mendoni se mund ta bëjë kripën ta humbasë shijen? ____________________

Kripa e humbet shijen kur përzihet me elemente të tjera (të tilla si pisllëk) dhe
bëhet e ndotur.

Nëse kripa përfaqëson dishepujt e Jezu Krishtit, çfarë mund të përfaqësojë pisllëku
ose ndonjë ndotës tjetër?

Nga mësimet e Shpëtimtarit, ne mësojmë se bërja i ndotur nga mëkatet e botës
mund të na pengojë nga të qenit një bekim për të tjerët. Ju mund të dëshironi
ta shkruani këtë parim në anë të faqes të shkrimeve tuaja të shenjta pranë Mateut
5:13.

Plaku Asaj gjithashtu dha këshillë për të na ndihmuar që të shmangim të ndoturit
nga mëkatet e botës: “Unë do të jepja këto udhëzime të thjeshta … si mjetet për
ruajtjen e shijes vetjake: Nëse nuk është e pastër, mos e mendoni; nëse nuk është
e vërtetë, mos e thoni; nëse nuk është e mirë, mos e bëni atë” (“Salt of the
Earth”, f. 42–43).

Merrni parasysh atë që mund të bëni sot për të shmangur të bërit të ndotur nga
mëkatet e botës. Kujtoni se nëpërmjet besimit në Jezu Krisht dhe pendimit, ju
mund të bëheni të pastër nga çdo mëkat që mund të keni kryer.

Lexoni Mateun 5:14–16 dhe vini re se si Shpëtimtari i krahasoi dishepujt e Tij me
një qiri. (Mateu 5:14–16 është një fragment i zotërimit të shkrimit të shenjtë. Ju
mund të doni ta shenjoni atë në një mënyrë të dallueshme, që t’ju ndihmojë ta
gjeni në të ardhmen.)
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Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë – Mateu 5:14–16
2. Në ditarin tuaj të

studimit të shkrimeve të
shenjta, vizatoni një qiri të thjeshtë
dhe përgjigjjuni pyetjeve vijuese:

a. Çfarë do të thotë ta lësh dritën
vetjake të shkëlqejë?

b. Përse mendoni se është e
rëndësishme të ndjekim
urdhërimin e Zotit te Mateu
5:14–16 për të dhënë një
shembull të drejtë?

Burime të Zotërimit të Shkrimit të Shenjtë
Ju mund të doni të njiheni me burimet e zotërimit të shkrimit të shenjtë që gjenden në LDS.org.
Të përfshira në këto burime janë kartat e zotërimit të shkrimit të shenjtë, libërshenjuesit,
aktivitetet mësimore dhe programet e zotërimit të shkrimit të shenjtë për pajisjet celulare dhe
internetin. Këto burime mund t’ju ndihmojnë t’i zotëroni këto fragmente të shkrimit të shenjtë.

Sipas këtyre vargjeve, ne mësojmë se shembulli ynë i drejtë mund të ndihmojë
që t’i nxitë të tjerët t’i afrohen më shumë Atit Qiellor. Merrni parasysh ta
shkruani këtë parim në shkrimet tuaja të shenjta.

3. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Kur ka dhënë dikush një shembull të drejtë, që ju ka

ndihmuar t’i afroheni më shumë Atit Qiellor?

Përsiatni atë që mund të bëni për të qenë një shembull më i mirë për familjen dhe
miqtë tuaj.

Mateu 5:17–48
Jezu Krishti i mëson dishepujt e Tij se si të bëhen të përkryer si Ati Qiellor
Mateu 5:17–20 shënon se Jezu Krishti dha mësim që Ai nuk erdhi për të
shkatërruar ose për t’i dhënë fund të vërtetave të përjetshme në ligjin e Moisiut.
Përkundrazi, Ai erdhi që të rivendoste plotësinë e ungjillit që kishte humbur për
shkak të ligësisë dhe braktisjes, që të korrigjonte mësimet e rreme dhe që të
përmbushte profecitë e bëra nga profetët e Dhiatës së Vjetër.

Te Mateu 5:21–48 Shpëtimtari foli për ligjet dhe traditat e ndryshme që judenjtë
kishin krijuar ose shtuar nën ligjin e Moisiut. Kur shpjegoi kuptimin e vërtetë të
ligjeve, Ai dha mësim një mënyrë më të lartë jetese. Anëtarët e mbretërisë së
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Perëndisë duhet ta jetojnë këtë ligj më të lartë. Për t’ju ndihmuar ta përcaktoni atë
që Jezu Krishti u mësoi dishepujve të Tij për ligjin më të lartë, plotësoni
veprimtarinë e mëposhtme me kombinime:

Të jetuarit e ligjit thjesht fjalë për fjalë Si duhet të jetojnë dishepujt
e Jezu Krishtit

____“Mos vrisni” (shih Mateu 5:21–26).

____“Mos shkel kurorën” (shih Mateu 5:27–30).

____Për sa kohë që keni një “let[ër]” shkurorëzimi është e
pranueshme të ndaheni nga gruaja juaj (shih Mateu
5:31–32).

____Vetëm mbani betimet që keni bërë në emër të Zotit
(shih Mateu 5:33–37).

____“Sy për sy dhe dhëmb për dhëmb” (shih Mateu
5:38–42).

____Ju vetëm duhet të doni të afërmin tuaj (shih Mateu
5:43–47).

a. Ju nuk keni nevojë të bëni
betime; fjala juaj duhet të jetë e
mjaftueshme.

b. Duajeni armikun tuaj.

c. Mos u ndani, me përjashtim të
tradhtisë bashkëshortore.

d. Mos u zemëroni.

e. Kthejeni faqen tjetër.

f. Mos e shkelni kurorën në zemrën
tuaj duke ushqyer mendime
epshore.

4. Përsëritini të vërtetat që keni mësuar gjatë këtij mësimi. Në vija të
veçanta në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani

fjalët Filloni, Ndaloni dhe Vazhdoni. Bëni një vlerësim të jetës suaj dhe zgjidhni
një gjë që mund të filloni ta bëni, një gjë që mund të ndaloni së bëri dhe një gjë
që mund të vazhdoni ta bëni për të zbatuar atë që keni mësuar në këtë mësim.
Pranë fjalës së duhur në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta,
shkruani atë që keni zgjedhur të filloni dhe atë që keni zgjedhur të vazhdoni.
Vendosni një shenjë pranë fjalës Ndaloni për të treguar se ju keni zgjedhur diçka
që mund ta ndaloni së bëri.

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

Unë e kam studiuar Mateun 5 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

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

Mateu 6–7
Hyrje
Predikimi i Jezusit në Mal vijon te Mateu 6–7. Në këtë pjesë të predikimit të Tij, Ai
dha mësim se veprat e drejta të përkushtimit fetar duhet të bëhen që t’i pëlqejnë
Atit Qiellor. Ai gjithashtu i udhëzoi dishepujt e Tij që të kërkonin së pari të
ndërtonin mbretërinë e Perëndisë.

Mateu 6:1–18
Shpëtimtari i mëson dishepujt e Tij që të bëjnë vepra të drejta
Përsiatni pyetjet vijuese: A keni bërë ndonjëherë diçka të mirë për arsyet e gabuara?
Nëse po, çfarë ju shtyu që të vepronit ashtu?

Vlerësojeni Jetën Tuaj
Kur e harxhojmë kohën për të vlerësuar me ndershmëri masën në të cilën po e vëmë në jetë një
parim të caktuar të ungjillit, ne i japim Frymës së Shenjtë mundësinë që të na ndihmojë për të
kuptuar atë që po bëjmë mirë dhe mënyrën se si mund të përmirësohemi. Kur bëni një vlerësim të
jetës suaj, përpiquni të kërkoni udhërrëfimin e Shpirtit të Shenjtë dhe jini tërësisht të ndershëm.

Lexoni Mateun 6:1–2, duke kërkuar atë që Shpëtimtari tha se ishte një shtysë e
papërshtatshme për bërjen e veprave të drejta.

Lëmoshat janë vepra të përkushtimit fetar, të tilla si dhënia e ndihmës për të varfrit
(shih Mateun 6:1, shënimin b në fund të faqes [në variantin SHDM të Biblës në
anglisht]). Çfarë na mësojnë këto vargje rreth arsyes përse disa njerëz japin
lëmosha? ____________________

Vini re që Shpëtimtari i quajti këta njerëz “hipokrit[ë]”, që në greqisht i referohet
atyre që shtiren (shih Mateun 6:2, shënimin a në fund të faqes [në variantin SHDM
të Biblës në anglisht]).

Lexoni Mateun 6:3–4, duke kërkuar atë që dha mësim Shpëtimtari rreth mënyrës
se si dishepujt e Tij duhet t’i bëjnë veprat e drejta. Ju mund të doni ta shenjoni
premtimin e Shpëtimtarit për ata që bëjnë vepra të drejta për arsyet e drejta.

Të shërbesh në fshehtësi nënkupton se ne u japim shërbim të tjerëve heshturazi, pa
mburrje të zhurmshme apo pa kërkuar ndonjë lloj përfitimi. Ka shumë për t’u
thënë për veprat e heshtura të shërbimit për të cilat askush nuk merr vesh
ndonjëherë, me përjashtim të atij të cilit po i shërbehet dhe shërbyesit.

Plotësoni thënien vijuese për të përcaktuar një parim që mësojmë nga mësimet e
Shpëtimtarit: Nëse bëjmë vepra të përkushtimit për t’i pëlqyer Atit Qiellor në
vend që të kërkojmë vëmendjen e të tjerëve, Ai atëherë do të
____________________.

Fraza “të ta shpërblejë haptas” mund të ketë kuptimin që Ati Qiellor mund të na
bekojë në mënyra tokësore ose shpirtërore që të tjerët mund t’i shohin ose jo, por të
cilat ne mund t’i dallojmë lehtësisht kur e marrim bekimin.
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Lexoni Mateun 6:5–6 dhe Mateun 6:16–18, duke kërkuar shembuj që përdori
Shpëtimtari për të ilustruar parimin e bërjes së veprave të përkushtimit për t’i
pëlqyer Atit Qiellor. Frazat “trego[hen] të pikëlluar” dhe “ata shfytyrohen” te
vargu 16, u referohen individëve që e shfaqin me veprime të dukshme agjërimin
e tyre.

Lutja publike nuk është e gabuar dhe jo të gjitha lutjet duhen bërë në fshehtësi.
Lutja dhe praktika të tjera fetare mund të bëhen në mënyrë publike nëse bëhen me
sinqeritet dhe përkushtim e në përputhje me praktikat e sakta të Kishës.

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, përshkruani një
rast kur bëtë vepra të drejta të përkushtimit – të tilla si lutje ose

agjërim – me qëllim që t’i pëlqenit Atit Qiellor. Shkruani mbi mënyrat se si u
ndiet të bekuar për adhurimin tuaj të sinqertë.

Te Mateu 6:7–15 Shpëtimtari dha udhëzime dhe një model për mënyrën e duhur
për t’u lutur. Vetë shembulli i tij i lutjes njihet si Lutja e Zotit. Lexojini këto vargje
duke kërkuar të vërteta shtesë që mund të mësoni për lutjen nga shembulli i Zotit.

Merrni parasysh të gjeni një vend të qetë e të veçuar për t’u lutur me zë të lartë,
dhe për t’i bërë një lutje të sinqertë Atit Qiellor atje. Çfarë ndryshimesh vutë re
midis bërjes së një lutjeje me zë të lartë dhe një lutjeje të heshtur? A ishin
mendimet tuaja më të përqendruara kur ishit në gjendje të luteshit me zë të lartë?

2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani disa
këndvështrime nga studimi që i keni bërë Mateut 6:7–15, të cilat

mund t’ju ndihmojnë të jeni më të efektshëm në lutjet tuaja vetjake.

Mateu 6:19–24
Jezu Krishti i mëson dishepujt e Tij që të mbledhin thesare në qiell
Një thesar është çfarëdo gjëje që ne e vlerësojmë fort.

Lexoni Mateun 6:19–21, duke kërkuar
llojet e thesareve që Shpëtimtari i mësoi
dishepujt e Tij të kërkonin.

Çfarë tha Shpëtimtari se ishte dallimi
mes thesareve të mbledhura në tokë
dhe thesareve të mbledhura në qiell?

Në diagramin vijues, renditni tre
shembuj të thesareve që njerëzit mund
të synojnë t’i mbledhin këtu në tokë dhe tre shembuj të thesareve që mund të
mbledhim në qiell.

Thesare në tokë Thesare në qiell

Lexoni Mateun 6:22–24, duke kërkuar atë që Shpëtimtari na mësoi, e cila mund të
na ndihmojë të mbledhim thesare në qiell.
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Përkthimi prej Joseph Smith-it i Mateut 6:22, na ndihmon të kuptojmë që
Shpëtimtari dha mësim se në mënyrë që të mbledhim thesare në qiell ne duhet t’i
mbajmë sytë tonë të “drejt[uar] vetëm tek lavdia e Perëndisë” (Përkthimi prej Joseph
Smith-it, Mateu 6:22 [tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta]), që do të thotë ta
përputhim perspektivën dhe vullnetin tonë me atë të Perëndisë.

Nga fjalia e fundit e Mateut 6:24, ne mësojmë të vërtetën vijuese, e cila mund të na
ndihmojë të kujtojmë që të mbledhim thesare në qiell: Ne nuk mund t’i
shërbejmë edhe Perëndisë edhe mamonit. Fjala mamon i referohet pasurive ose
gjërave të botës.

3. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Përse mendoni që ne nuk mund t’i shërbejmë Perëndisë

dhe mamonit në të njëjtën kohë?

Përsiatni për vetë jetën tuaj dhe mendoni për një rast se si përqendrimi i dëshirave
tuaja te diçka e botës mund t’ju shpërqendrojë nga të shërbyerit Perëndisë dhe të
mbledhurit e thesareve në qiell.

Mateu 6:25–34
Shpëtimtari i udhëzon dishepujt e Tij që të kërkojnë së pari mbretërinë e Perëndisë
Siç është shënuar te Mateu 6:25–34, Shpëtimtari i udhëzoi dishepujt e Tij që të mos
shqetësoheshin për të siguruar për nevojat e tyre bazë. Përkthimi prej Joseph
Smith-it i Mateut 6:25–27, na ndihmon të kuptojmë se Ai po i fliste veçanërisht
atyre që do të shkonin për të predikuar ungjillin e Tij (shih Përkthimi prej Joseph
Smith-it, Mateu 6:25–27 [në shtojcën e Biblës]).

Lexoni Mateun 6:31–34, duke kërkuar një parim që Jezusi u mësoi dishepujve të Tij
se duhej ta kërkonin para së gjithash në jetën e tyre. (Vini re fjalët e përdorura nga
Përkthimi prej Joseph Smith-it i Mateut 6:33, shënimi a në fund të faqes [në
variantin SHDM të Biblës në anglisht].)

Çfarë parimi mund të mësojmë nga Mateu 6:33? ____________________

“Mbretëri[a] e Perëndisë” (Mateu 6:33) përfaqëson Kishën e Jezu Krishtit si në atë
kohë edhe tani. Në kohën tonë ajo përfaqëson Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve
të Ditëve të Mëvonshme, e cila u rivendos për t’i përgatitur fëmijët e Atit Qiellor
për mbretërinë e Tij në qiell – mbretërinë çelestiale.

Thënia vijuese nga Presidenti Ezra Taft Benson mund t’ju ndihmojë të kuptoni se si
ta zbatoni këtë parim në jetën tuaj:

“Ne duhet ta vëmë Perëndinë në krye të gjithçkaje tjetër në jetën tonë. Ai duhet
të vijë i pari. …

Kur ne e vendosim Perëndinë të parin, gjithë gjërat e tjera zënë vendin e duhur
ose largohen nga jeta jonë. Dashuria jonë për Zotin do të drejtojë shpalljet e
dashurisë sonë, kërkesat e kohës sonë, interesat që ndjekim dhe rendin e
përparësive tona.
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Ne duhet ta vëmë Perëndinë përpara kujtdo tjetër në jetën tonë” (“The Great
Commandment—Love the Lord”, Ensign, maj 1988, f. 4; [Mësime të Presidentëve të Kishës: Ezra
Taft Benson (2014), f. 43]).

4. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Në ç’rast i keni përjetuar bekimet e Atit Qiellor kur u

përpoqët ta vendosnit Atë të parin në jetën tuaj?

Mateu 7:1–5
Jezu Krishti u mëson dishepujve të Tij rreth të gjykuarit me drejtësi
Lexoni Mateun 7:1–2, përfshirë Përkthimin prej Joseph Smith-it të Mateut 7:1 [tek
Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta], duke kërkuar atë që Shpëtimtari dha mësim
për të gjykuarin.

Mateu 7:1 shpesh keqkuptohet sikur nënkupton që ne nuk duhet të gjykojmë
kurrë. Sidoqoftë, ne mësojmë nga Përkthimi prej Joseph Smith-it se Jezu Krishti
dha mësim që ne duhet të “gjyko[jmë] me gjykim të drejtë”.

Çfarë mendoni se do të thotë të gjykosh me drejtësi? ____________________

Lexoni Mateun 7:3–5 dhe përsiatni analogjinë që përdori Shpëtimtari për të na
mësuar mbi mënyrën se si ta shmangim të gjykuarit e të tjerëve me padrejtësi (shih
edhe Gjoni 7:24).

Plaku Dallin H. Ouks shpjegoi llojet e ndryshme të gjykimit:

“Jam çuditur që disa shkrime të shenjta na urdhërojnë të mos gjykojmë dhe të
tjera na udhëzojnë që ne duhet të gjykojmë dhe madje na tregojnë se si ta bëjmë
atë. Por teksa i kam studiuar këto fragmente, kam arritur të bindem se këto
udhëzime në dukje kundërthënëse janë të pajtueshme kur i shikojmë në
perspektivën e përjetësisë. Çelësi është që të kuptojmë se ka dy lloj gjykimesh:
gjykimet përfundimtare, të cilat jemi të ndaluar t’i bëjmë, dhe gjykimet e

ndërmjetme, të cilat jemi të udhëzuar t’i bëjmë, por sipas parimeve të drejta. …

Në dallim nga të penguarit e njerëzve të vdekshëm që të bëjnë gjykime përfundimtare, shkrimet e
shenjta u kërkojnë njerëzve të vdekshëm që të bëjnë atë që unë e quaj ‘gjykime të ndërmjetme’.
Këto gjykime janë thelbësore për ushtrimin e lirisë vetjake morale të zgjedhjes. …

Ne të gjithë bëjmë gjykime në zgjedhjen e miqve tanë, në zgjedhjen e mënyrës se si do ta
harxhojmë kohën tonë e paratë tona dhe, sigurisht, në zgjedhjen e shokut të përjetshëm. …

Në gjykimet e ndërmjetme që ne duhet të bëjmë, ne duhet të kujdesemi që të gjykojmë me
drejtësi. Ne duhet të kërkojmë udhëheqjen e Shpirtit në vendimet tona. Ne duhet t’i kufizojmë
gjykimet tona përbrenda kujdestarive tona vetjake. Kurdoherë që është e mundur, ne duhet të
përmbahemi nga të gjykuarit e njerëzve derisa të kemi njohuri të mjaftueshme të fakteve. Për aq
sa është e mundur, ne duhet të gjykojmë rrethanat në vend të njerëzve. Në të gjitha gjykimet
tona, ne duhet të zbatojmë standarde të drejta. Dhe, në të gjithë këtë ne duhet të kujtojmë
urdhrin për të falur” (“‘Judge Not’ and Judging”, Ensign, gusht 1999, f. 7, 9, 13).

Presidenti Diter F. Uhtdorf, i Presidencës së Parë, komentoi për Mateun 7:3–5:
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“Kjo histori e trarëve dhe lëmishteve duket se lidhet ngushtësisht me paaftësinë
tonë për ta kuptuar veten tonë me qartësi. Nuk jam i sigurt se përse ne jemi të
aftë të gjejmë diagnozën dhe të rekomandojmë kaq mirë kurime për
papërsosmëritë e njerëzve të tjerë, ndërkohë që kemi shpesh vështirësi për t’i
kuptuar papërsosmëritë tona.

Disa vjet më parë pati një ngjarje në lajmet rreth një burri që besonte se, nëse e
fërkonte fytyrën me lëng limoni, do të bëhej i padukshëm për kamerat. Prandaj ai e leu me lëng
limoni tërë fytyrën, shkoi dhe vodhi dy banka. Jo shumë kohë më vonë ai u arrestua, kur
fotografia e tij u shfaq në emisionin e lajmeve në mbrëmje. Kur policia i tregoi burrit videot e vetë
atij nga kamerat e sigurisë, ai nuk mund t’u besonte syve. ‘Por unë e kisha fytyrën me lëng
limoni!’ protestoi ai. [shih Errol Morris, ‘The Anosognosic’s Dilemma: Something’s Wrong but
You’ll Never Know What It Is’ (Pjesa 1), New York Times, 20 qershor 2010;
opinionator.blogs.nytimes.com/2010/06/20/the-anosognosics-dilemma-1.]

Kur një shkencëtar në Universitetin Kornel dëgjoi rreth kësaj ngjarjeje, ai pati kureshtje se si një
njeri mund të ishte kaq jashtëzakonisht i pavetëdijshëm ndaj pazotësisë së vet. Që të përcaktonin
nëse ky ishte një problem i përgjithshëm, dy kërkues shkencorë ftuan studentë kolegji që të
merrnin pjesë në një seri testesh për aftësi të ndryshme jetësore dhe më pas u kërkuan atyre ta
vlerësonin vetë atë që bënë. Studentët që patën rezultate të ulëta, ishin më të pasaktët në
vlerësimin e përgjigjeve të tyre – disa prej tyre duke i vlerësuar rezultatet e tyre të ishin pesë herë
më të larta nga ato që ishin në të vërtetë. [Shih Justin Kruger dhe David Dunning, ‘Unskilled and
Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated
Self-Assessments’, Journal of Personality and Social Psychology, dhjetor 1999, f. 1121–1134.]

Ky studim është përsëritur në mënyra të shumta, duke vërtetuar sërish e sërish të njëjtin
përfundim: shumë prej nesh e kanë të vështirë ta kuptojnë vetveten siç janë në të vërtetë dhe,
edhe njerëz të suksesshëm e mbivlerësojnë ndihmesën e tyre dhe i nënvlerësojnë ndihmesat që
bëjnë të tjerët. [Shih Marshall Goldsmith, What Got You Here Won’t Get You There (2007),
kapitulli 3.]

Mund të mos jetë kaq domethënëse nëse e mbivlerësojmë mënyrën se si e ngasim makinën apo
se sa larg mund ta hedhim një top golfi. Por kur fillojmë të besojmë se ndihmesat tona në shtëpi,
në punë dhe në kishë janë më të mëdha sesa janë në të vërtetë, ne verbohemi ndaj bekimeve dhe
mundësive për ta përmirësuar veten tonë në mënyra domethënëse dhe rrënjësore” (“Mos Jam
Unë, Zot?” Ensign ose Liahona, nëntor 2014, f. 56–57).

Mateu 7:6–14
Shpëtimtari jep mësim për të kërkuarit e zbulesës vetjake
Përkthimi prej Joseph Smith-it i Mateut 7:6, na ndihmon të kuptojmë se Jezu
Krishti i thirri dishepujt e Tij që të shkonin në botë për të predikuar. Ata duhet të
jepnin mësim mbi pendimin, por t’i mbanin për vete të fshehtat e mbretërisë. Me
fjalë të tjera, ata nuk duhet të diskutonin për tema të shenjta me njerëz të cilët nuk
ishin gati që t’i kuptonin ato. (Shih Përkthimi prej Joseph Smith-it, Mateu 7:9–11
[tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta].)

Sipas Përkthimit prej Joseph Smith-it, Mateu 7:7 fillon me frazën: “Thuajini atyre:
Pyesni Perëndinë”. Lexoni vargun 7 që fillon me këtë frazë, duke kërkuar atë që
Shpëtimtari u tha dishepujve të Tij të jepnin mësim.

Nga ky varg ne mësojmë parimin vijues: Kur lypim, kërkojmë dhe trokasim në
kërkimin tonë për të vërtetën, Ati Qiellor do të përgjigjet e do të na bekojë
me zbulesë vetjake.
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Çfarë tregojnë fjalët lypni, kërkoni dhe trokitni se duhet të bëjmë për të marrë
zbulesë vetjake? ____________________

Përsiatni për një rast kur lypja, kërkimi dhe trokitja juaj ftuan zbulesën vetjake.

Siç është shënuar te Mateu 7:9–11, Shpëtimtari dha mësim se ashtu si një atë i
dashur nuk do të jepte një gur apo një gjarpër kur biri i tij t’i kërkonte bukë ose
peshk, Ati Qiellor nuk do t’ia mohojë dhuratën e zbulesës vetjake fëmijëve të Tij që
kërkojnë dhe luten për gjërat e duhura.

Lexoni Mateun 7:12–14, duke kërkuar të vërtetën shtesë që Shpëtimtari u tha
dishepujve të Tij që ta jepnin mësim. Fjala e ngushtë në këtë fragment i referohet
asaj që porta është e ngushtë, në dallim nga fjala e drejtë, që do të thotë në një linjë
të drejtë, jo e lakuar.

Mateu 7:15–27
Shpëtimtari u premton shpëtim atyre që bëjnë vullnetin e Atit
Cilat janë disa ide që janë të pranuara gjerësisht nga bota, por janë në kundërshtim
me planin e Atit Qiellor? ____________________

Mendoni përse do të ishte e rëndësishme që ju të jeni në gjendje të kuptoni nëse
një person ose grup po nxit një ide që është në kundërshtim me planin e Atit
Qiellor.

Lexoni Mateun 7:15, duke kërkuar paralajmërimin e Zotit drejtuar dishepujve të Tij.

Plaku M. Rasëll Ballard, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, paralajmëroi për
“profetë të rremë dhe mësues të rremë, si burra edhe gra, që janë shpallës të
vetë-emëruar të doktrinave të Kishës” si edhe për “ata që flasin e botojnë në
kundërshtim me profetët e vërtetë të Perëndisë dhe që u predikojnë aktivisht të
tjerëve me shpërfillje të pamatur për mirëqenien e përjetshme të atyre që ata
tërheqin” (“Beware of False Prophets and False Teachers”, Ensign, nëntor

1999, f. 63).

Lexoni Mateun 7:16–20, duke kërkuar një mënyrë se si ne mund të dallojmë nëse
një person është një profet i rremë ose mësues i rremë.

Nga këto vargje ne mësojmë të vërtetën vijuese: Ne mund t’i dallojmë profetët e
rremë nga frytet e tyre. Ashtu siç përcaktohet cilësia e një bime nga lloji ose cilësia
e frutit që ajo prodhon, ne mund t’i dallojmë profetët e rremë dhe mësuesit e rremë
nga mësimet, veprimet dhe idetë e tyre.

Si mendoni, cilat do të ishin disa fryte të profetëve të rremë?
____________________

Lexoni Mateun 7:21–27, duke kërkuar atë që Shpëtimtari dha mësim për rëndësinë
e të jetuarit sipas mësimeve të Tij. Vini re që Përkthimi prej Joseph Smith-it e
ndryshon thënien te vargu 23 nga “Unë s’ju kam njohur kurrë” në “Ju s’më keni
njohur kurrë mua” (Përkthimi prej Joseph Smith-it, Mateu 7:33 [te Mateu 7:23 [në
variantin SHDM të Biblës në anglisht], shënimi a në fund të faqes]).
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5. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani
mënyrën se si do të zbatoni në jetën tuaj një ose më shumë prej

parimeve që përcaktuat në këtë mësim.

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

Unë e kam studiuar Mateun 6–7 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 3: DITA 2

Mateu 8–10
Hyrje
Ndërsa Jezu Krishti udhëtoi nëpër Galile, Ai bëri shumë mrekulli. Ai gjithashtu
thirri Dymbëdhjetë Apostujt, u dha autoritet e i udhëzoi ata dhe më pas i dërgoi për
t’u shërbyer njerëzve.

Mateu 8:1–9:34
Jezusi bën shumë mrekulli
Nëse do të dinit se Shpëtimtari po vinte të vizitonte shtetin ose qytetin tuaj sot, kë
do të sillnit tek Ai për t’u shëruar? Përse?

Lexoni tri prej blloqeve vijuese të shkrimeve të shenjta duke kërkuar llojet dhe tipet
e ndryshme të mrekullive që bëri Jezusi: Mateu 8:1–4; Mateu 8:5–13; Mateu
8:14–15; Mateu 8:28–32; Mateu 9:1–8; Mateu 9:18–19, 23–26; Mateu 9:20–22;
Mateu 9:27–31; Mateu 9:32–33.

A e vutë re fuqinë e madhe që ka Jezusi? Ai ka fuqi mbi elementet e tokës, të
shërojë të sëmurët dhe të dëbojë demonët.

Nga këto rrëfime ne mësojmë se Jezusi mund të na shërojë nga lëngatat dhe
sëmundjet tona.

Një lëngatë është një gjendje e rëndë shëndetësore, dobësi, ose pafuqi. Përsiatni për
mënyrën se si Shpëtimtari mund të na shërojë ose mund t’i forcojë dobësitë tona pa
qenë fizikisht mes nesh sot.

Mateu 9:35–10:8
Jezusi thërret dymbëdhjetë Apostuj
Nëse mund të gjendet, vizitoni faqen në internet LDS.org dhe kërkoni fotografi të
Apostujve të sotëm të Kishës, përfshirë Presidencën e Parë (ose gjejini fotografitë e
tyre në një botim konference në Ensign ose Liahona).

Çfarë i bën këta persona të veçantë midis të gjithë njerëzve në tokë?

Kur të studioni Mateun 9:35–10:8, kërkoni të vërteta rreth rolit të Apostujve dhe për
bekimet që ata mund të sjellin në jetën tuaj.

Lexoni Mateun 9:35, duke kërkuar atë që bëri Jezusi përveç shërimit të njerëzve. Ju
mund të doni ta shenjoni atë që gjeni.

Kur Jezusi predikoi ungjillin dhe bëri mrekulli nëpër gjithë Judenë, numri i njerëzve
të cilët e ndiqnin dhe e kërkonin Atë u shtua.

Lexoni Mateun 9:36–38, duke kërkuar se cilët tha Shpëtimtari duhet ta ndihmonin
Atë që t’u shërbente të gjithë atyre që e ndiqnin Atë.

Lexoni Mateun 10:1–4, duke kërkuar atë që bëri Jezusi për të ndihmuar në
plotësimin e nevojave të njerëzve. Ju mund të doni ta shenjoni atë që gjeni. Nga ky
rrëfim ne mësojmë që Jezu Krishti thërret Apostuj dhe u jep atyre autoritetin e
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Tij si një mënyrë që Ai t’u shërbejë njerëzve të tokës. Ju mund të doni ta shkruani
këtë doktrinë në anë të faqes pranë Mateut 10:1–4.

Vini re që ngjarjet tek Ungjilli i Mateut nuk janë përcjellë përherë në rend
kronologjik. Jezu Krishti në fillim thirri Apostuj dhe më pas i përgatiti ata në
Predikimin e Tij në Mal (Mateu 5–7; shih Harmonia e Ungjijve [nën Ungjijtë, tek
Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta]).

Lexoni Mateun 10:5–8, duke kërkuar atë që Jezu Krishti i urdhëroi Apostujt e Tij
të bënin.

Në greqisht fjala apostull do të thotë “i dërguar”. Në fillim Apostujt u dërguan
vetëm mes njerëzve të shtëpisë së Izraelit (shih Mateu 10:5–6). Më vonë,
Shpëtimtari i ringjallur urdhëroi që ungjilli të predikohej edhe mes johebrenjve ose
atyre që nuk janë të shtëpisë së Izraelit (shih Mateu 28:19; Veprat e Apostujve 1:8).
Apostujt e ditëve të mëvonshme janë urdhëruar gjithashtu ta predikojnë ungjillin
dhe të jenë dëshmitarë të Jezu Krishtit për të gjithë botën (shih DeB 107:23).

Çfarë ngjashmërish vini re ndërmjet veprave që bëri Jezusi dhe veprave që Ai i
urdhëroi Apostujt e Tij të bënin? Nga Mateu 10:5–8 ne mësojmë se Zoti thërret
Apostuj që të predikojnë ungjillin e Tij dhe të bëjnë punët e Tij.

Cilët janë disa shembuj se si Apostujt e sotëm predikojnë dhe shërbejnë siç do të
bënte Jezu Krishti po të ishte këtu? ____________________

Nëse është në dispozicion, vizitoni faqen në internet LDS.org dhe shihni ose lexoni
një fjalim në konferencën e përgjithshme të kohëve të fundit të dhënë nga një
Apostull i sotëm (ose lexoni një fjalim në një botim të konferencës së përgjithshme
në Ensign ose Liahona).

1. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si ndikon të kuptuarit që Apostujt janë thirrur nga Jezu Krishti për të bërë
punën e Tij te mënyra se si i përgjigjemi asaj që ata na mësojnë dhe na
këshillojnë të bëjmë?

b. Në çfarë mënyrash shërbesat dhe mesazhet e Apostujve të sotëm kanë
ndikuar në jetën tuaj?
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Jezusi i udhëzon Apostujt e Tij

Përsiatni për mënyrën se si ju mund të kërkoni besnikërisht mundësi për të dëgjuar,
studiuar dhe zbatuar fjalët e Apostujve të zgjedhur të Zotit.

Mateu 10:9–42
Jezusi i udhëzon Dymbëdhjetë Apostujt para se të shkojnë për të predikuar dhe
shërbyer
Te Mateu 10:9–18 ne lexojmë që Zoti i udhëzoi Apostujt të mirëbesonin tek Ati
Qiellor për plotësimin e nevojave të tyre ndërsa udhëtonin për të predikuar
ungjillin. Shpëtimtari gjithashtu i mësoi t’i bekonin njerëzit që i pranonin dhe i
strehonin ata.

Mendoni për një rast kur dikush i një
feje tjetër ju bëri një pyetje të vështirë
rreth ungjillit ose rreth diçkaje të
diskutueshme lidhur me Kishën. Sa të
sigurt ishit në njohurinë tuaj për atë që
duhet të thoshit në atë situatë?

Ndërsa vazhdoni studimin tuaj për
Mateun 10, kërkoni një parim në
mësimet e Jezusit drejtuar Apostujve të
Tij, që mund të na ndihmojë kur kemi
nevojë të shpjegojmë ungjillin ose të
japim dëshminë tonë.

Lexoni Mateun 10:16–20, duke kërkuar llojet e sfidave që Jezusi tha se Apostujt do
të hasnin kur të udhëtonin e predikonin.

Sipas vargjeve 19–20, si do ta dinin Apostujt atë që duhet të thoshin në këto situata
sfiduese? (Fraza “mos u shqetësoni” do të thotë “mos jini tepër të shqetësuar”
[shih Mateun 10:19 [në variantin SHDM të Biblës në anglisht], shënimin a në fund
të faqes].)

Nga ajo që mësoni te Mateu 10:19–20, plotësoni parimin vijues rreth të folurit me
të tjerët: Kur ne jemi në shërbim të Zotit, Ai do të ____________________.

2. Përgjigjjuni njërës ose të dyja pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Si mund t’ju ndihmojë parimi që përcaktuat më sipër kur dikush ju bën një
pyetje sfiduese për Kishën?

b. Kur e keni ndier Zotin t’ju frymëzojë që të dini se çfarë t’i thoni një
personi tjetër?

Mateu 10:21–42 shënon se Jezu Krishti vazhdoi t’u jepte Apostujve te Tij udhëzime,
paralajmërime dhe ngushëllim për sfidat që do të hasnin.

Lexoni Mateun 10:37–38, duke kërkuar sakrificat që Shpëtimtari tha se ne duhet të
jemi të gatshëm t’i bëjmë si dishepuj të Tij. Fraza “i denjë për mua” në këto vargje
do të thotë të jesh përfaqësues i denjë i Zotit dhe i denjë për bekimet e Tij.

Përsiatni mbi arsyen se përse është e nevojshme që dishepujt e Jezu Krishtit ta duan
Atë mbi të gjithë të tjerët – përfshirë vetë pjesëtarët e familjes së tyre.
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Kryqi i përmendur te Mateu 10:38 i
referohet kryqit fizik që mbajti Jezu
Krishti për të përmbushur vullnetin e
Atit Qiellor dhe për t’u sjellë shpëtimin
të tjerëve.

Si mendoni, çfarë do të thotë për ne ta
marrim kryqin tonë dhe ta
ndjekim Atë?

Lexoni Mateun 10:39, duke kërkuar
parimet që dha mësim Shpëtimtari për
sakrificën. Përkthimi prej Joseph Smith-it sqaron fillimin e këtij vargu që thotë: “Ai
që kërkon të shpëtojë jetën e tij …” (Përkthimi prej Joseph Smith-it, Mateu 10:39
[te Mateu 10:39 [në variantin SHDM të Biblës në anglisht], shënimi a në fund të
faqes]). Në këtë kontekst, fraza “shpëtojë jetën e tij” do të thotë të jetosh me
egoizëm në vend që të përpiqesh t’i shërbesh Perëndisë dhe fëmijëve të Tij.

Si mendoni ju, në çfarë mënyrash njerëzit që përqendrohen te synimet dhe dëshirat
e tyre vetjake egoiste përfundimisht do ta “humbas[in]” jetën e tyre? Plotësojeni
parimin vijues duke përdorur vetë fjalët tuaja: Nëse kërkojmë ta shpëtojmë jetën
tonë, atëherë ____________________.

Merrni parasysh të shenjoni premtimin te vargu 39, që Shpëtimtari u bëri atyre të
cilëve e humbasin jetën e vet për hir të Tij. Ta humbasim jetën tonë për hir të Tij do
të thotë më shumë sesa thjesht të qenit të gatshëm për të vdekur për Të. Do të
thotë të jemi të gatshëm që të japim nga vetja jonë çdo ditë për t’i shërbyer Atij dhe
njerëzve përreth nesh.

Si mendoni ju, çfarë do të thotë që ne do ta gjejmë jetën tonë ndërsa e humbasim
atë për hir të Tij?

Plotësojeni parimin vijues duke përdorur vetë fjalët tuaja: Nëse e humbasim jetën
tonë për hir të Jezu Krishtit, atëherë ____________________.

Lexoni thënien vijuese nga Presidenti Tomas S. Monson: “Unë besoj se
Shpëtimtari po na thotë që, nëse nuk e humbasim veten në shërbim të të tjerëve,
ka pak qëllim për vetë jetën tonë. Ata që jetojnë vetëm për vete vyshken dhe në
mënyrë figurative e humbasin jetën e tyre, ndërsa ata që e humbasin veten në
shërbim të të tjerëve rriten e lulëzojnë – dhe në fakt e shpëtojnë jetën e tyre”
(“Çfarë Kam Bërë për Dikë Sot?” Ensign ose Liahona, nëntor 2009, f 85).

3. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Kë njihni ju që ka zgjedhur ta humbasë jetën e tij ose të saj për hir të Jezu
Krishtit? Në ç’mënyrë është duke e bërë atë ky person?

b. Çfarë ndikimi ka pasur ky vendim në këtë person?

c. Cilat janë disa nga gjërat që mund të bëni sot ose në të ardhmen e afërt për
ta humbur jetën tuaj në shërbim të Jezu Krishtit dhe të të tjerëve?
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4. Shkruani si vijon në fund të detyrave të sotme në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Mateun 8–10 dhe e përfundova këtë mësim në (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 3: DITA 3

Mateu 11–12
Hyrje
Jezu Krishti dëshmoi se Gjon Pagëzori u dërgua për të bërë gati udhën për Të dhe
Ai i premtoi prehje të gjithë atyre që vijnë tek Ai. Ai iu përgjigj pretendimeve të
farisenjve se fuqia e Tij vinte nga djalli. Ai i paralajmëroi ata kundër bërjes së
akuzave të rreme dhe kërkimit të shenjave, dhe dha mësim shëmbëlltyrën e
shtëpisë së zbrazët.

Mateu 11
Jezu Krishti dëshmon se Gjon Pagëzori u dërgua për të bërë gati udhën para Tij

Përse është e rëndësishme të dimë që njerëzit, të cilët e paraqesin veten e tyre si
oficer policie ose mjekë, janë me të vërtetë ata që duken se janë? Si mund ta dini që
ata janë ata që duken se janë? ____________________

Gjatë shërbesës në vdekshmëri të Jezu Krishtit, kur Ai bëri mrekulli dhe i mësoi
njerëzit, shumë prej tyre deshën të dinin nëse Ai ishte Ai që dukej se ishte – Mesia i
premtuar. Në këtë kohë, mbreti Herod kishte arrestuar dhe burgosur Gjon
Pagëzorin. Lexoni Mateun 11:2–3, duke kërkuar mënyrën se si Gjon Pagëzori i
ndihmoi dy prej dishepujve të tij të fitonin dëshmi për veten e tyre lidhur me atë se
cili ishte Jezusi.

Përse i dërgoi Gjoni dishepujt e tij që ta pyesnin Jezusin? ____________________
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Me këtë pyetje te vargu 3, dishepujt e Gjonit po e pyesnin Jezusin nëse Ai ishte
Mesia. Kujtoni që Gjon Pagëzori e dinte tashmë se Jezusi ishte Mesia (shih Mateu
3:11, 13–14; Gjoni 1:29–34).

Si mendoni ju, përse Gjoni i dërgoi dishepujt e tij që të mësonin vetë nëse Jezusi
ishte Mesia, kur ai tashmë e dinte se kush ishte Jezusi? ____________________

Lexoni Mateun 11:4–5, për të parë mënyrën se si iu përgjigj Jezusi pyetjes së tyre.

Në vend që thjesht të pohonte se Ai ishte Mesia, çfarë i ftoi Jezusi dishepujt e Gjon
Pagëzorit që të bënin?

Krijoni një Mjedis Mësimi
Një mjedis ideal për të mësuarin e ungjillit përbëhet prej rregullit, nderimit dhe një ndjenje
paqeje. Mundohuni t’i mënjanoni shpërqendrimet që mund të ndërpresin studimin dhe përsiatjen
e shkrimeve të shenjta nga ana juaj. Presidenti Bojd K. Paker, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, dha mësim se “frymëzimi vjen më me lehtësi në mjedise të qeta” dhe se “nderimi
fton zbulesën” (“Reverence Invites Revelation”, Ensign, nëntor 1991, f. 21–22).

Jezusi për lehtësi mund t’u kishte thënë dishepujve të Gjonit që Ai ishte Mesia.
Përkundrazi, Ai i ftoi të përsiatnin mbi veprat e Tij dhe pastaj të ktheheshin te Gjoni
dhe të dëshmonin për gjërat që e kishin dëgjuar dhe parë Jezusin të bënte.

Si mund t’i ketë ndihmuar përsiatja për veprat e Jezusit, dishepujt e Gjon Pagëzorit,
që të merrnin një dëshmi më të fuqishme për Shpëtimtarin se sa nëse Ai thjesht do
t’u kishte thënë se kush ishte?

Nga ky rrëfim ne mësojmë se kur përpiqemi të mësojmë për Jezu Krishtin dhe
kur dëshmojmë për Të, dëshmia jonë vetjake për Të mund të forcohet.

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani për
mënyrën se si keni arritur ta dini për veten tuaj se Jezu Krishti është

Biri i Perëndisë.

Mateu 11:7–27 shënon që pasi dy dishepujt u larguan, Jezusi i tha turmës se Gjon
Pagëzori ishte profeti i zgjedhur për të bërë gati udhën për Mesian. Jezusi i dënoi
ata që nuk e pranuan Atë dhe Gjon Pagëzorin, pavarësisht se ata kishin dëshmuar
prova të qarta të hyjnisë së Jezusit.

Lexoni Mateun 11:28–30, duke kërkuar ftesën dhe premtimin që Jezusi u dha të
gjithë atyre që e pranojnë Atë si Mesian. (Mateu 11:28–30 është një fragment i
zotërimit të shkrimit të shenjtë. Ju mund të doni ta shenjoni këtë shkrim të shenjtë
në një mënyrë të dallueshme që të jeni në gjendje ta gjeni me lehtësi.)

Plotësojeni parimin vijues bazuar tek ajo që mësuat nga vargjet 28–30: Nëse vijmë
te Jezu Krishti, Ai do të ____________________.

2. Shënojeni përgjigjen tuaj për pyetjen vijuese në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta: Kur e keni ndier Shpëtimtarin

t’jua lehtësojë barrët tuaja ndërsa keni ardhur tek Ai?
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Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë – Mateu 11:28–30
3. Për t’ju ndihmuar që ta mësoni përmendsh Mateun 11:28–30,

krijoni veprime që mund të paraqesin fjalë ose fraza në secilin varg.
Mësojani këto veprime dikujt tjetër (të tillë si pjesëtarëve të familjes gjatë
mbrëmjes familjare ose një miku). Ushtrohuni me kryerjen e veprimeve ndërsa i
lexoni vargjet derisa të mund ta thoni përmendsh fragmentin. Në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani një fjali që tregon se ju e keni
plotësuar këtë detyrë.

Mateu 12:1–42
Jezu Krishti i qorton farisenjtë për akuzat e tyre të rreme dhe për kërkimin e shenjave
Te Mateu 12:1–21, ne mësojmë se pasi
Jezusi e shëroi një burrë ditën e
Shabatit, disa prej farisenjve filluan që
të kërkonin ta shkatërronin Atë. Kur Ai
shëroi një person të pushtuar nga një
demon, ata u përpoqën ta diskreditonin
Atë para njerëzve duke e akuzuar se po
i bënte ato vepra me anë të fuqisë së
djallit. Jezusi i njihte mendimet e tyre
dhe shpalli se, përkundrazi, duke i dëbuar demonët Ai po tregonte se ishte Mesia
dhe po ngrinte mbretërinë e Perëndisë.

Lexoni Mateun 12:30, duke kërkuar atë që Jezusi dha mësim rreth atyre që nuk
bashkohen me Të.

Sipas vargut 30, nëse ne dëshirojmë të jemi pjesë e mbretërisë së Perëndisë, ne
duhet t’i përkushtohemi plotësisht Jezu Krishtit.

Përsiatni mbi disa mënyra se si ju mund ta tregoni përkushtimin tuaj të plotë ndaj
Jezu Krishtit.

Mateu 12:31–42 shënon që Jezusi pohoi sërish se veprat e Tij të mira ishin provë që
Ai ishte nga Perëndia dhe jo nga djalli. Ai gjithashtu i paralajmëroi farisenjtë se
Perëndia do t’i mbante përgjegjës për fjalët e tyre akuzuese. Atëherë disa prej
skribëve dhe farisenjve i kërkuan një shenjë, dhe Jezusi i qortoi që kërkonin shenja
dhe nuk arrinin të kuptonin se Ai ishte më i madh sesa çdo profet apo mbret i
mëparshëm në Izrael. Edhe në kohën tonë, Zoti e dënoi kërkimin e shenjave dhe
dha mësim se besimi nuk vjen pas shenjave (shih DeB 63:7–11).

Çfarë do të thotë të bësh “blasfemi kundër Frymës” (Mateu 12:31)?
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Profeti Jozef Smith shpjegoi mënyrën se si një person e bën këtë mëkat: “Ai duhet
ta marrë Frymën e Shenjtë, t’i hapen qiejt dhe ta njohë Perëndinë e më pas të
mëkatojë kundër Tij. Pasi një njeri ka mëkatuar kundër Frymës së Shenjtë, nuk ka
pendim për të. Ai duhet të ketë thënë se dielli nuk shkëlqen ndërsa e sheh atë; ai
duhet ta ketë mohuar Jezu Krishtin kur qiejt të jenë hapur për të dhe ta ketë
mohuar planin e shpëtimit me sytë e tij të hapur ndaj të vërtetës së saj; dhe nga

ajo kohë ai fillon të bëhet një armik” (në History of the Church, 6:314).

Ndonjëherë shenjtorët e ditëve të mëvonshme shqetësohen për mëkatin e blasfemisë kundër
Frymës së Shenjtë ose për mohimin e Tij. Presidenti Spenser W. Kimball dha mësim: “Mëkati
kundër Frymës së Shenjtë kërkon një nivel të tillë njohurie që është qartësisht e pamundur për
anëtarësinë e përgjithshme që të kryejë një mëkat të tillë” (The Miracle of Forgiveness
[1969], f. 123).

Te Mateu 12:39–40, kërkimi i shenjave u dënua nga Shpëtimtari. Profeti Jozef Smith foli për këtë
mësim të Shpëtimtarit: “Ai që kërkon një shenjë është person kurorëshkelës; dhe ai parim është i
përjetshëm, i pandryshueshëm e i qëndrueshëm si kolonat e qiellit; pasi kurdo që shikoni një njeri
të kërkojë një shenjë, ju mund ta dini me siguri se ai është njeri kurorëshkelës” (në History of the
Church, 3:385).

Profeti Jozef Smith më vonë tha: “Kur po predikoja në Filadelfia, një kuaker [i një besimi tjetër të
krishterë] kërkoi një shenjë. I thashë të qetësohej. Pas predikimit, ai përsëri kërkoi një shenjë. I
thashë bashkësisë se ai njeri ishte kurorëshkelës; që një brez i mbrapshtë dhe kurorëshkelës
kërkon një shenjë; dhe se Zoti më kishte thënë në zbulesë se çdo njeri që donte një shenjë ishte
person kurorëshkelës. ‘Është e vërtetë,’ thirri një person, ‘pasi e kam kapur në atë veprim e sipër,’
gjë të cilën ai njeri e rrëfeu më pas kur u pagëzua” (në History of the Church, 5:268).

Mateu 12:43–50
Jezusi jep mësim shëmbëlltyrën e shtëpisë së zbrazët
Përfytyroni sikur një prej shokëve/shoqeve tuaj ka kërkuar këshillë mbi mënyrën se
si ta shmangë përsëritjen e një mëkati që ai ose ajo po përpiqet ta braktisë. Çfarë
këshille do të jepnit për ta ndihmuar shokun/shoqen tuaj t’i bëjë ballë tundimit?
____________________

Jezu Krishti dha një shëmbëlltyrë për një frymë të ndyrë që u dëbua nga një njeri.
Kur ta studioni këtë shëmbëlltyrë, kërkoni një parim që mund ta ndihmojë shokun/
shoqen tuaj të mësojë se si ta mposhtë tundimin.

Lexoni Mateun 12:43–44, duke kërkuar atë që bëri fryma e ndyrë pasi u dëbua
nga njeriu.

Çfarë bëri fryma e ndyrë pasi nuk gjeti qetësi askund?

Çfarë fjalësh e përshkruajnë gjendjen e “shtëpi[së]” ose të njeriut kur fryma e ndyrë
u kthye?

Lexoni Mateun 12:45, duke kërkuar atë që bëri fryma e ndyrë pasi e gjeti
“shtëpinë” ose njeriun të zbrazët.

Si mund ta përfaqësojë përvoja e njeriut në këtë shëmbëlltyrë dikë që po pendohet
për mëkatin dhe po përpiqet t’i bëjë ballë tundimit?

Pasi e largon demonin, çfarë nuk arrin të bëjë njeriu në shëmbëlltyrë që e lejon
frymën e ndyrë të kthehet?
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Teksa lexoni thënien vijuese nga Presidenti Spenser W. Kimball, përsiatni për
mënyrën se si njeriu në shëmbëlltyrën e Shpëtimtarit mund të ngjajë me dikë që po
përpiqet t’i bëjë ballë tundimit:

“Djalli di ku të tundojë, ku t’i çojë erërat e tij goditëse. Ai gjen pikën e dobët. Aty
ku një person ishte i cenueshëm më përpara, aty do të tundohet më lehtësisht
përsëri.

Në braktisjen e mëkatit dikush nuk mund të urojë thjesht për kushte më të mira.
Ai duhet t’i krijojë ato. … Ai duhet të jetë i sigurt jo vetëm që e ka braktisur
mëkatin, por që i ka ndryshuar situatat që e rrethonin mëkatin. Ai duhet t’u

shmanget vendeve dhe kushteve e rrethanave ku ndodhi mëkati, sepse këto ka shumë mundësi
të mund të çojnë përsëri në mëkat. Ai duhet t’i braktisë njerëzit me të cilët u krye mëkati. Ai
mund të mos i urrejë njerëzit që u përfshinë, por ai duhet t’u shmanget atyre dhe gjithçkaje që
lidhet me mëkatin. … Ai duhet të eliminojë çdo gjë që do të nxiste kujtimet e vjetra.

A do të thotë kjo që njeriu … e shikon jetën të zbrazët për një periudhë kohe? Gjërat me të cilat
ai u përzie dhe të cilat e magjepsën atë, dhe i pushtuan mendimet kaluan, dhe zëvendësues më
të mirë nuk e kanë mbushur ende zbrazëtinë. Kjo është mundësia për Satanin. …

Shumë njerëz që i kanë ndërprerë zakonet e këqija kanë zbuluar se zëvendësimi është pjesë e
përgjigjes dhe e kanë mposhtur një zakon të keq duke e zëvendësuar atë me një zakon të mirë
ose të padëmshëm” (The Miracle of Forgiveness, f. 171–173; kursivet e shtuara).

Një parim që mund të mësojmë nga shëmbëlltyra e Shpëtimtarit është se ne mund
t’i zmbrapsim ndikimet e liga, pasi t’i kemi hequr ato nga jeta jonë duke i
zëvendësuar ato me drejtësi. Merrni parasysh ta shkruani këtë të vërtetë në anë
të faqes së shkrimeve tuaja të shenjta pranë Mateut 12:43–45.

Studiojeni thënien vijuese dhe shenjoni mënyrat se si mund t’u bëjmë ballë
ndikimeve të liga duke e mbushur jetën tonë me drejtësi:

“Nuk mjafton që thjesht të përpiqesh ta kundërshtosh ligësinë ose ta boshatisësh jetën nga
mëkati. Duhet ta mbushni jetën me drejtësi dhe të merreni me veprimtari që sjellin fuqi
shpirtërore. Zhytuni në leximin e shkrimeve të shenjta. Lutuni përditë në mënyrë që Zoti t’ju japë
fuqi përtej asaj vetjake. Nganjëherë edhe agjëroni për bekime të veçanta.

Bindja e plotë e sjell të plotë fuqinë e ungjillit në jetën tuaj, përfshirë rritjen e fuqisë për të
mposhtur dobësitë. Kjo bindje përmban veprime të cilat në fillim mund të mos i keni quajtur si
pjesë të pendimit, siç janë frekuentimi i mbledhjeve, pagimi i së dhjetës, shërbimi dhe falja e të
tjerëve” (Të Vërtetë Ndaj Besimit: Një Referim për Ungjillin [2005], f. 118–119).

4. Përsiatni disa gjëra që mund të bëni për ta mbushur jetën tuaj me
drejtësi. Renditini ato në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të

shenjta dhe shpjegoni mënyrën se si këto gjëra mund të sjellin fuqi më të
madhe shpirtërore në jetën tuaj dhe t’ju ndihmojnë të mposhtni ndikimet e liga.

Pjesa tjetër e Mateut 12 shënon se ndërsa Jezusi po jepte mësim, dikush i tha që
disa pjesëtarë të familjes së Tij dëshironin të flisnin me Të. Zoti atëherë dha mësim
se të gjithë që e bëjnë vullnetin e Atit janë pjesë e familjes së Tij.
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5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Mateun 11–12 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 3: DITA 4

Mateu 13:1–23
Hyrje
Ndërsa Shpëtimtari ishte në Galile, një turmë e madhe erdhi tek Ai. Ai i mësoi
njerëzit duke përdorur shëmbëlltyra, duke filluar me shëmbëlltyrën e mbjellësit.

Mateu 13:1–17
Shpëtimtari jep mësim shëmbëlltyrën e mbjellësit
Mendoni për një kopsht apo një bimë në vazo. Cilat janë disa karakteristika të
tokës pjellore? Cilat janë disa karakteristika të tokës që nuk është pjellore?

Te Mateu 13:1–23, ne lexojmë se Shpëtimtari i krahasoi llojet e ndryshme të tokave
me zemrat e njerëzve. Teksa i studioni këto vargje sot, merrni parasysh se cila lloj
toke është më e ngjashme me gjendjen aktuale të zemrës suaj.

Lexoni Mateun 13:1–3, për të parë mënyrën se si Jezusi e mësoi turmën në Galile.

Si e mësoi Jezusi turmën?

Çfarë është një shëmbëlltyrë? (Shih Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
“Shëmbëlltyrë”.)

Një shëmbëlltyrë është “një tregim i thjeshtë, i përdorur për të ilustruar dhe mësuar
një të vërtetë ose parim shpirtëror. Një shëmbëlltyrë bazohet në krahasimin e një
objekti ose ngjarjeje të zakonshme me një të vërtetë” (Udhëzuesi për Shkrimet e
Shenjta, “Shëmbëlltyrë”, scriptures.lds.org).

Sipas Mateut 13:3, për çfarë bënte fjalë shëmbëlltyra e Shpëtimtarit?
____________________

Të mbjellësh do të thotë të përhapësh ose mbjellësh farën. Lexoni Mateun 13:4–9,
duke kërkuar katër llojet e tokave në të cilat ranë farat e mbjellësit.
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Në çfarë lloje tokash ranë farat e mbjellësit?

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, bëni vizatime që
përfaqësojnë katër llojet e tokave. Kur të mësoni në lidhje me

interpretimin e shëmbëlltyrës, shtojini emërtime vizatimeve tuaja.

• Përgjatë rrugës është një shteg afër fushave dhe toka bëhet më e ngjeshur kur
njerëzit ecin në të. Fortësia e tokës përgjatë rrugës i pengon farat të zënë rrënjë
në tokë.

• Gurishte janë sipërfaqe shkëmbore të mbuluara nga një shtresë e hollë dheu.
Edhe pse farat mund të zënë rrënjë të cekëta, gurët që shtrihen pikërisht nën
sipërfaqe i pengojnë rrënjët që të shkojnë më thellë.

• Toka me ferra është tokë pjellore, por ferrat ua zënë frymën bimëve duke u hequr
atyre dritën, ujin dhe lëndët e nevojshme ushqyese.

• Toka e mirë është truall pjellor me thellësi të mjaftueshme për rrënjë të
shëndetshme.

Mateu 13:10–11 shënon se dishepujt e Shpëtimtarit e pyetën për arsyen përse Ai
jepte mësim me shëmbëlltyra. Ai shpjegoi se shëmbëlltyrat ua zbulonin të fshehtat
apo të vërtetat e mbretërisë së qiejve atyre që ishin gati t’i merrnin ato, duke ua
fshehur ndërkohë kuptimin atyre që ishin shpirtërisht të papërgatitur (shih New
Testament Student Manual [manual i Sistemit Arsimor të Kishës, 2014], f. 45).

Lexoni Mateun 13:14–15, duke kërkuar se çfarë i pengonte njerëzit t’i kuptonin të
vërtetat që jepte mësim Shpëtimtari.

Çfarë tha Jezusi se i pengonte njerëzit që t’i shikonin, dëgjonin dhe kuptonin të
vërtetat që Ai jepte mësim? ____________________
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Profeti Jozef Smith tha: “Dënimi që qëndronte mbi turmën që nuk i pranoi fjalët e
Tij, qe sepse ata nuk ishin të gatshëm të shihnin me sytë e tyre dhe të dëgjonin
me veshët e tyre; jo sepse ata nuk mundeshin dhe nuk patën privilegjin të shihnin
e të dëgjonin, por sepse zemrat e tyre qenë plot me ligësi dhe urrejtje”. Ai
gjithashtu dha mësim: “Arsyeja e thjeshtë përse turma, ose bota, siç u emërtua
nga Shpëtimtari, nuk e mori një shpjegim të shëmbëlltyrave të Tij, ishte për shkak

të mosbesimit” (Mësimet e Presidentëve të Kishës: Jozef Smith [2009], f. 315, 317).

Fraza “zemra e këtij populli është bërë e pandjeshme” te vargu 15 do të thotë se
zemrat e njerëzve ishin bërë të ngurta dhe të ftohta. Sipas vargut 15, çfarë
bekimesh mund të humbasim nëse i ngurtësojmë zemrat tona?
____________________

Nga këto vargje ne mësojmë që nëse e ngurtësojmë zemrën tonë, atëherë ne
nuk do ta kuptojmë fjalën e Perëndisë, as nuk do të kthehemi në besim te
Shpëtimtari e të shërohemi. Shkruajeni këtë parim pranë vizatimit tuaj të tokës
përgjatë rrugës në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

Merrni parasysh se çfarë do të thotë të kthehesh në besim te Shpëtimtari e të
shërohesh.

Kur ktheheni në besim ju ndryshoni dhe pastroheni nëpërmjet Shlyerjes së Tij në
mënyrë të atillë që bindjet, zemra dhe jeta juaj janë në harmoni me vullnetin e Atit
Qiellor dhe ju liroheni nga barra e mëkatit.

Te Mateu 13:16–17, Jezusi i tha dishepujve të Tij se ata ishin të bekuar, sepse kishin
sy për të parë dhe veshë për të dëgjuar.

Mateu 13:18–23
Shpëtimtari jep interpretimin e shëmbëlltyrës së mbjellësit
Shikoni përsëri vizatimin tuaj të tokës përgjatë rrugës. Lexoni Mateun 13:18–19,
duke kërkuar atë me të cilën Shpëtimtari e krahasoi farën, tokën përgjatë rrugës
dhe zogjtë e përmendur te Mateu 13:4. Pastaj emërtojeni vizatimin tuaj sipas
interpretimit të Shpëtimtarit. Te vargu 19, fraza “nuk e kupton” mund t’i referohet
një pasoje të një zemre të ngurtësuar; dhe “i ligu” mund të përfaqësojë Satanin dhe
shërbëtorët e tij.

Përsiatni për mënyrën se si mësimet e Shpëtimtarit mbi tokën përgjatë rrugës
mund t’ju ndihmojnë të kuptoni më tej parimin që nëse e ngurtësojmë zemrën
tonë, atëherë ne nuk do ta kuptojmë fjalën e Perëndisë ose nuk do të kthehemi në
besim te Shpëtimtari e të shërohemi.

Shikoni vizatimin tuaj të gurishtës në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta. Lexoni Mateun 13:20–21 dhe Llukën 8:13, duke kërkuar interpretimin e
Shpëtimtarit për gurishtat. Fjala menjëherë te vargu 20 do të thotë përnjëherë ose
shumë shpejt.

Në këto vargje Jezusi dha mësim se bimët që u rritën në gurishta përfaqësojnë ata
që kanë një dëshmi, e cila nuk është e rrënjosur thellë. Emërtojeni vizatimin tuaj të
bimëve në gurishta Dëshmi që nuk është e rrënjosur thellë.
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Sipas Mateut 13:20–21 dhe Llukës 8:13, çfarë përfaqëson nxehtësia e diellit? Mbi
vizatimin tuaj të bimëve me rrënjë të cekëta shkruani atë që përfaqëson nxehtësia e
diellit.

Shkruani parimin vijues pranë vizatimit tuaj të gurishtës: Nëse nuk përpiqemi t’i
forcojmë dëshmitë tona, neve do të na mungojë forca e nevojshme për të
duruar vuajtjet, përndjekjet dhe tundimet.

Shikoni vizatimin tuaj të tokës me ferra. Lexoni Mateun 13:22, duke kërkuar atë që
përfaqësojnë ferrat. Emërtojeni vizatimin tuaj me atë që përfaqësojnë ferrat.

Cilët janë disa shembuj të shqetësimeve të botës që mund ta “mbysin fjalën”?

Gjërat e botës, lakmia, dhe shpërqendrimet tokësore janë disa shembuj të
shqetësimeve që mund ta “mbysin fjalën” dhe të na largojnë nga Perëndia. Pranë
vizatimit tuaj të tokës me ferra, shkruani parimin vijues: Shqetësimet e botës
mund ta mbytin besimin dhe dëshminë tonë për fjalën e Perëndisë.

Shikoni vizatimin tuaj të tokës së mirë. Lexoni Mateun 13:23 dhe pjesën nga
Përkthimi prej Joseph Smith-it të Mateut 13:23, shënimin b në fund të faqes [në
variantin SHDM të Biblës në anglisht].

Vëreni se Përkthimi prej Joseph Smith-it na ndihmon të kuptojmë se bimët në tokë
të mirë duruan. Gjithashtu vini re se bimët në tokë të mirë iu nënshtruan të njëjtës
nxehtësi dielli (që përfaqëson vuajtjet, përndjekjet dhe tundimet) si bimët e thara
në gurishtë. Merrni parasysh se si do ta përmblidhnit atë që përfaqëson toka e mirë
dhe emërtojeni vizatimin tuaj.

Bazuar në atë që keni mësuar te Mateu
13:15, çfarë mund të përfaqësojë fryti i
përmendur te vargu 23?

Nga mësimet e Shpëtimtarit rreth tokës
së mirë, ne mësojmë parimin se kur e
marrim fjalën e Perëndisë, e
kuptojmë atë dhe durojmë vuajtje,
përndjekje dhe tundime, ne do të
kthehemi në besim te Shpëtimtari.
Shkruajeni këtë parim pranë vizatimit
tuaj të tokës së mirë.

Lexoni skenarët vijues. Vizatoni një vizë nga secila lloj toke te skenari që e ilustron
më mirë parimin e dhënë mësim dhe të përfaqësuar nga ajo tokë në shëmbëlltyrën
e mbjellësit.

a. Përgjatë
rrugës

Një të reje i pëlqente të shkonte në kishë çdo të diel. Mirëpo, kur ajo u rrit, disa nga
miqtë e saj filluan ta tallnin për shkak të standardeve të saj. Ajo ka filluar të shkelë
disa prej urdhërimeve. Ajo nuk ndihet më rehat në kishë dhe e ka humbur dëshirën
për të marrë pjesë.

b. Gurishtë Një e re shkon në kishë dhe në heshtje lutet që të jetë e hapur ndaj nxitjeve të
Frymës së Shenjtë. Kur ajo merr nxitje, ajo vepron sipas tyre. Ajo ndihet pranë Zotit
dhe është mirënjohëse për mënyrat në të cilat është frymëzuar për të kapërcyer
tundimet.
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c. Tokë me
ferra

Një i ri shkon rregullisht në kishë, por rrallë merr pjesë [aktivisht] dhe nuk e hap
zemrën e tij ndaj ndikimit të Frymës së Shenjtë. Ai ka lexuar informacione në faqet e
internetit që kundërshtojnë doktrina të rëndësishme të Kishës dhe vë në dyshim nëse
ende beson në vërtetësinë e ungjillit.

d. Toka e
mirë

Një i ri e kalon shumicën e kohës së tij duke studiuar në mënyrë që të mund të
pranohet në një universitet me emër. Kur nuk studion, ai është i zënë me punë. Ai i
thotë vetes se nuk ka kohë t’i lexojë shkrimet e shenjta, të lutet ose të shkojë
në kishë.

Është e rëndësishme të kujtoni që zemra, ashtu si toka, mund të ndryshojë dhe të
përmirësohet.

2. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Çfarë mund të bëhet për ta bërë ose për ta mbajtur secilën lloj toke një vend
për të rritur bimë të shëndetshme, të frytshme?

b. Si mund ta krahasojmë përmirësimin e secilës tokë me atë që mund të
bëjmë për t’i ndryshuar zemrat tona që të jenë më të hapura ndaj fjalës së
Perëndisë?

c. Si ju ka ndihmuar të pranuarit dhe të kuptuarit e fjalës së Perëndisë që të
bëheni më thellësisht të kthyer në besim te Shpëtimtari?

Përsiatni se cila tokë përfaqëson më së miri gjendjen e zemrës suaj tani.

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani një
synim në lidhje me atë që do të bëni për ta pranuar dhe kuptuar më

mirë fjalën e Perëndisë dhe për të duruar vuajtjet, përndjekjet dhe tundimet.

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

Unë e kam studiuar Mateun 13:1–23 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 4: DITA 1

Mateu 13:24–58
Hyrje
Shpëtimtari përdori shëmbëlltyra për të dhënë mësim për mbretërinë e qiejve,
rivendosjen dhe rritjen e Kishës së Tij në ditët e mëvonshme, mbledhjen e të
drejtëve dhe shkatërrimin e të ligjve në Ardhjen e Tij të Dytë.

Mateu 13:24–30, 36–43
Jezusi jep mësim shëmbëlltyrën e grurit dhe të egjrës
Merrni parasysh pyetjet vijuese dhe shkruani një përgjigje për pyetjen e fundit:

• A jeni ndier ndonjëherë të acaruar apo të mërzitur ngaqë ka kaq shumë ligësi
në botë?

• Përse Zoti thjesht nuk e largon të ligën që na rrethon?

• Përse duhet të zgjidhni të jeni të drejtë kur disa njerëz përreth jush nuk duket se
përjetojnë pasoja negative nga zgjedhjet e tyre të padrejta?
____________________

Teksa studioni Mateun 13:24–30, 36–43, kërkoni një të vërtetë që mund t’ju
ndihmojë të gjeni ngushëllim ndërsa përpiqeni të jetoni me drejtësi në një botë të
ligë. Pas studimit të rrëfimit te Mateu, merrni parasysh të lexoni Doktrinën e
Besëlidhjet 86:1–7, ku Zoti i dha një kuptim shtesë shëmbëlltyrës së grurit dhe
të egjrës.

Te Mateu 13:24–34 Shpëtimtari dha mësim një shëmbëlltyrë për grurin dhe egjrën.

Egjra është një lloj bari i keq helmues.
Gruri dhe egjra duken shumë të
ngjashme kur mbijnë, por mund të
dallohen nga njëra-tjetra kur piqen.

Lexoni Mateun 13:24–30 dhe pjesën e
Përkthimit prej Joseph Smith-it që thotë
“më parë grurin në hambarin tim; dhe
egjra të lidhet në duaj për ta djegur”, [te
Mateu 13:30, shënimi b në fund të faqes
(në variantin SHDM të Biblës në
anglisht)] duke kërkuar atë që i ndodhi
grurit dhe egjrës.

Çfarë ndodhi me grurin dhe egjrën?

Përse mendoni që mbjellësi i farës së mirë u tha shërbëtorëve të tij që ta lejonin
grurin dhe egjrën të “rrite[shin] bashkë deri në të korra” (Mateu13:30)?
____________________

Sipas Përkthimit prej Joseph Smith-it, cili duhej mbledhur i pari – gruri apo egjra?

Pasi Shpëtimtari dha shëmbëlltyrën e grurit dhe të egjrës, dishepujt e Tij i kërkuan
që t’u shpjegonte kuptimin e saj. Lexoni Mateun 13:36–43, duke kërkuar
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shpjegimin e Shpëtimtarit për shëmbëlltyrën. (Ju mund të doni t’i shkruani
përgjigjet për pyetjet vijuese në shkrimet tuaja të shenjta.)

• Kush e mbolli apo e hodhi farën e mirë?

• Kush e mbolli apo e hodhi egjrën?

• Çfarë përfaqësojnë gruri dhe egjra? (Ndërsa i përgjigjeni kësaj pyetjeje, kujtoni
se të ligjtë janë ata që zgjedhin të mos pendohen [shih Doktrina e Besëlidhje
29:17].)

Përkthimi prej Joseph Smith-it sqaron se fraza “fundi i botës” te vargu 39, i
referohet shkatërrimit të të ligjve në Ardhjen e Dytë të Shpëtimtarit. Përkthimi prej
Joseph Smith-it gjithashtu na ndihmon të kuptojmë se në ditët e fundit Zoti do të
dërgojë engjëj dhe lajmëtarë për të ndihmuar në ndarjen e të drejtëve nga të ligjtë
(shih Përkthimi prej Joseph Smith-it, Mateu 13:39–44 [në shtojcën e Biblës]).

Një e vërtetë që kjo shëmbëlltyrë na mëson është se Zoti do t’i mbledhë të drejtët
gjatë ditëve të fundit dhe më pas do t’i shkatërrojë të ligjtë në Ardhjen e Tij.

Përsiatni se si kjo e vërtetë mund t’ju sjellë ngushëllim, ndërsa jetoni në një botë të
ligë. Si mund t’ju ndihmojë kjo që të kuptoni arsyen përse duhet të zgjidhni të jeni i
drejtë kur disa njerëz rreth jush nuk duket se përjetojnë pasoja negative nga
zgjedhjet e tyre të padrejta?

Për shkak të lirisë sonë të zgjedhjes, ne e përcaktojmë me anë të zgjedhjeve tona
nëse do të mblidhemi me të drejtët apo do të vuajmë me të ligjtë. Mbani mend se
meqenëse ne të gjithë bëjmë gabime, Shpëtimtari na fton të pendohemi në mënyrë
që ne të mund të mblidhemi me të drejtët.

Përqasja e Shkrimeve të Shenjta me Veten Tuaj
T’i përqasni shkrimet e shenjta do të thotë t’i krahasoni ato me vetë jetën tuaj. Ju mund të
pyesni: “Në ç’mënyrë ngjaj me individët që po studioj në shkrimet e shenjta?” Kur i kuptoni
ngjashmëritë midis përvojave tuaja dhe përvojave të njerëzve në shkrimet e shenjta, ju jeni më
mirë në gjendje të përcaktoni doktrina e parime dhe të merrni zbulesë lidhur me mënyrën se si
mund t’i zbatoni ato të vërteta në vetë jetën tuaj.

Lexoni thënien vijuese nga Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, duke kërkuar atë që ai tha se duhet të bëjmë që të mblidhemi nga Zoti:

“Zoti e mbledh popullin e Tij kur ata e pranojnë Atë dhe i mbajnë urdhërimet
e Tij. …

… Zoti e mbledh popullin e Tij për të adhuruar, për të ndërtuar Kishën, për një
mbrojtje dhe për të marrë këshillë e udhëzim. …

Profeti Jozef Smith shpalli se në të gjitha periudhat, qëllimi hyjnor i mbledhjes
është që të ndërtohen tempuj, në mënyrë që fëmijët e Zotit të mund të marrin

ordinancat më të larta dhe në këtë mënyrë të fitojnë jetë të përjetshme [shih Mësimet e
Presidentëve të Kishës: Jozef Smith (2009), f. 446]” (“The Spirit and Purpose of Gathering”
[takim shpirtëror i Universitetit “Brigam Jang – Ajdaho”, 31 tetor 2006], byui.edu/devotionals).
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Sipas Plakut Bednar, çfarë duhet të bëjmë ne që të mblidhemi nga Zoti?

Përsiatni mbi bekimet që kanë ardhur në jetën tuaj teksa jeni mbledhur nga Zoti.

Shikoni figurat vijuese:

Mendoni se si këto figura ilustrojnë atë që mund të bëjmë për ta ndihmuar
Shpëtimtarin në mbledhjen e fëmijëve të Atit Qiellor.

Lexoni thënien vijuese nga Plaku Rasëll M. Nelson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve:

“Kjo doktrinë e mbledhjes është një nga mësimet e rëndësishme të Kishës së Jezu
Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. … Ne jo vetëm ua mësojmë këtë
doktrinë të tjerëve, por edhe vetë marrim pjesë në të. Ne e bëjmë këtë kur
ndihmojmë të mblidhen të zgjedhurit e Zotit nga të dy anët e velit. …

… Ne mbledhim tabela të prejardhjes familjare, krijojmë fletë të grupeve
familjare dhe bëjmë në mënyrë mëkëmbëse punën e tempullit për të mbledhur

individë te Zoti dhe te familjet e tyre.

Këtu në tokë, puna misionare është thelbësore për mbledhjen e Izraelit” (“The Gathering of
Scattered Israel”, Ensign ose Liahona, nëntor 2006, f. 80–81; [“Mbledhja e Izraelit të
Shpërndarë”, Konferenca e Përgjithshme, tetor 2006, f. 107–108]).

Përsiatni mbi bekimet që keni marrë duke e ndihmuar Zotin të mbledhë të drejtët
përmes punës misionare dhe punës në tempull.

1. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

NJËSIA 4 ,  DITA 1

72



a. Si mund t’ju ndihmojë pjesëmarrja në këtë [punë të] mbledhjes që të jetoni
me drejtësi, pavarësisht se jetoni në një botë të mbushur me tundim
dhe mëkat?

b. Çfarë do të bëni për ta mbledhur veten tuaj, familjen tuaj dhe të tjerët te
Shpëtimtari dhe Kisha e Tij?

Mateu 13:31–35, 44–52
Jezusi përdor shëmbëlltyra për të dhënë mësim për mbretërinë e qiejve

Në disa shëmbëlltyra të ndryshme Shpëtimtari e krahasoi mbretërinë e qiejve (ose
Kishën dhe ungjillin e Tij) me një farë sinapi, me majanë (majaja ose tharmi
përdoret për gatim dhe i shtohet brumit të bukës për ta ndihmuar atë që të fryhet
para pjekjes), me thesarin e fshehur, me një margaritar dhe një rrjetë peshkimi.

2. Lexojeni secilin nga fragmentet vijuese të shkrimeve të shenjta,
duke kërkuar atë që Shpëtimtari u mësoi dishepujve të Tij në atë

shëmbëlltyrë. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani se
cilat të vërteta mendoni se dha mësim Shpëtimtari.

a. Mateu 13:31–32

b. Mateu 13:33

c. Mateu 13:44

d. Mateu 13:45–46

e. Mateu 13:47–50

Një e vërtetë që dha mësim Shpëtimtari te shëmbëlltyrat e farës së sinapit dhe
majasë është se Kisha e rivendosur e Jezu Krishtit do të rritet nga një fillesë e
vogël për të mbushur gjithë tokën. Merrni parasysh ta shkruani këtë të vërtetë
në anë të faqes së shkrimeve tuaja të shenjta pranë Mateut 13:31–33.

Presidenti Jozef F. Smith dha mësim se si pasuesit e Jezu Krishtit mund të
krahasohen me majanë: “Ndërsa mund të thuhet, dhe është në një farë mase e
vërtetë, se ne jemi vetëm një pjesë e vogël në krahasim me njerëzit e tjerë në
botë, prapëseprapë ne mund të krahasohemi me majanë për të cilën foli
Shpëtimtari, që përfundimisht do ta bëjë të vijë të gjithë botën” (Gospel Doctrine,
bot. i 5-të [1939], f. 74).

NJËSIA 4 ,  DITA 1

73



Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, gjithashtu dha mësim
për këtë shëmbëlltyrë: “Ne duhet të jetojmë në botë, por të mos jemi nga bota.
Ne duhet të jetojmë në botë sepse, ashtu si dha mësim Jezusi në një
shëmbëlltyrë, mbretëria e Tij ‘i ngjan majasë’, funksioni i të cilës është ta shtojë
të gjithë masën me anë të ndikimit të saj (shih Lluka 13:21; Mateu 13:33; shih
edhe 1 Korintasve 5:6–8). Pasuesit e Tij nuk mund ta bëjnë atë nëse shoqërohen

vetëm me ata që kanë të njëjtat bindje e praktika me ta” (“Dashuria për të Tjerët dhe të Jetuarit
me Ndryshimet”, Ensign ose Liahona, nëntor 2014, f. 25).

Përsiatni atë që mund të bëni si shenjtor i ditëve të mëvonshme për ta ndihmuar
Kishën e Shpëtimtarit që të rritet.

Një parim tjetër që Shpëtimtari dha mësim në shëmbëlltyrën e thesarit në një arë
dhe të margaritarit me vlerë të madhe është që për shkak se bekimet e ungjillit
janë me vlerë të përjetshme, për ato ia vlen çdo sakrificë. Merrni parasysh ta
shkruani këtë të vërtetë në anë të faqes së shkrimeve tuaja të shenjta pranë Mateut
13:44–46.

3. Për t’ju ndihmuar që ta kuptoni këtë parim, vizatoni një diagram
me dy kolona në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

Një kolonë emërtojeni Bekimet e ungjillit dhe kolonën tjetër emërtojeni Sakrificat
për të marrë bekimet.

Në kolonën “Bekimet e ungjillit”, renditni disa nga bekimet e ungjillit (shembuj
mund të përfshijnë njohuri nga shkrimet e shenjta, udhëzime nga profetët e
gjallë, ordinancat shpëtuese dhe martesën e përjetshme). Për çdo bekim të
renditur, shkruani në kolonën “Sakrificat për të marrë bekimet”, sakrificat që
mund t’ju duhet të bëni për ta marrë atë bekim. Për shembull, për të marrë
bekimin e Njohuri[së] nga shkrimet e shenjta, ne kemi nevojë që t’i Shqyrtojmë
shkrimet e shenjta çdo ditë.

Merrni parasysh bekimet që renditët dhe përsiatni mbi arsyen përse për marrjen e
atyre bekimeve ia vlen çdo sakrificë që mund të kërkohet.

4. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Cilin bekim të ungjillit dëshironi të merrni?

b. Përse e dëshironi atë bekim?

c. Si mund t’ju duhet të sakrifikoni për ta marrë atë bekim?

Mateu 13:53–58
Jezusi jep mësim në Nazaret dhe nuk pranohet nga vetë njerëzit e Tij
Siç është shënuar te Mateu 13:53–58, populli i Nazaretit nuk e pranoi Shpëtimtarin
dhe mësimet e Tij. Si rezultat i mosbesimit të tyre, Shpëtimtari nuk qe në gjendje të
kryente shumë mrekulli mes tyre.
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5. Shkruani sa vijon në
fund të detyrave të

sotme në ditarin tuaj të studimit të
shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Mateun 13:24–58
dhe e përfundova këtë mësim
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të
doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 4: DITA 2

Mateu 14
Hyrje
Pasi mësoi për vdekjen e Gjon Pagëzorit, Jezusi u përpoq të tërhiqej në vetmi, por
Ai u ndoq nga një turmë njerëzish. Ai pati dhembshuri për ta, shëroi të sëmurët e
tyre dhe ushqeu mrekullisht më shumë se 5.000 prej tyre. Atë natë, Jezusi eci mbi
det drejt barkës në të cilën ishin dishepujt e Tij.

Mateu 14:1–21
Jezusi përpiqet të tërhiqet në vetmi dhe pastaj ushqen më shumë se 5.000 njerëz
Mendoni për një rast kur ishit shumë i pikëlluar. Çfarë bëtë për ta duruar dhe për ta
kapërcyer pikëllimin tuaj?

Renditni disa mënyra të ndryshme se si njerëzit përpiqen ta durojnë dhe ta
kapërcejnë pikëllimin: ____________________

Teksa studioni Mateun 14:1–21, kërkoni mënyra që mund t’ju ndihmojnë ta duroni
dhe kapërceni hidhërimin.

Mateu 14:1–11 shënon që mbreti Herod e burgosi padrejtësisht Gjon Pagëzorin me
nxitjen e gruas së tij të re, Herodiadës, e cila donte ta ndalonte Gjon Pagëzorin së
dënuari martesën e saj të paligjshme me mbretin Herod (shih Marku 6:17–19). Pasi
e bija e gruas së tij, Salomeja, vallëzoi përpara tij, Herodi publikisht premtoi se ajo
mund të kishte “çfarëdo që t’i kërkonte” (Mateu 14:7). E bija u këshillua me të
ëmën dhe kërkoi kokën e Gjon Pagëzorit dhe, për pasojë, Herodi bëri që Gjonit t’i
pritej koka.

Gjon Pagëzori ishte mik dhe i afërm i Jezu Krishtit dhe ai qe zgjedhur nga Perëndia
për të qenë profeti që do të përgatiste udhën për Mesian.

Përfytyroni sikur të ishit një mik i ngushtë i Gjon Pagëzorit. Si do të kishit reaguar
pasi të dëgjonit për vdekjen e tij të padrejtë?

Lexoni Mateun 14:12–13, duke kërkuar atë që bëri Jezusi kur dëgjoi për vdekjen
e Gjonit.

Fraza “në vetmi, në një vend të shkretë” te vargu 13, i referohet një vendi të veçuar
[shih Markun 6:31, shënimin a në fund të faqes (në variantin SHDM të Biblës në
anglisht)].

Çfarë ndodhi kur Jezusi u përpoq të qëndronte vetëm?

Si do të ndiheshit, nëse do të ishit i pikëlluar dhe do të dëshironit të qëndronit
vetëm, por të tjerët do të kërkonin vëmendjen tuaj? ____________________

Lexoni Mateun 14:14, për të parë mënyrën se si reagoi Jezusi kur pa turmën që po e
ndiqte Atë.

Nga ky rrëfim ne mësojmë se duke treguar dhembshuri për të tjerët edhe kur
përjetojmë pikëllim, ne ndjekim shembullin e Jezu Krishtit.

76



1. Përmblidhni për një pjesëtar të familjes ose mik rrëfimin rreth
Jezusit që shfaq dhembshuri pasi dëgjon për vdekjen e Gjon

Pagëzorit. Pastaj diskutoni për pyetjet vijuese me atë person. Në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta, shënoni personin me të cilin biseduat dhe një
raport të shkurtër të diskutimit tuaj.

a. Si mund të na ndihmojë të treguarit e dhembshurisë për të tjerët kur ne vetë
jemi duke vuajtur?

b. Përse mund të jetë e vështirë të tregojmë dhembshuri për të tjerët kur ne
jemi duke vuajtur?

c. Në ç’rast ju ose dikush që ju njihni përjetoi pikëllim të madh dhe përsëri
shfaqi dhembshuri për një person tjetër? Në ç’mënyra qe i dobishëm
shërbimi ndaj dikujt tjetër?

Lexoni Mateun 14:15–21, duke kërkuar mënyrën se si Jezusi vazhdoi të tregonte
mëshirë për turmën.

Mateu 14:22–36
Jezusi ecën në det gjatë një stuhie
Merrni parasysh dy skenarët vijues:

Skenari 1: Një e re ndihet e pafuqishme ndërsa e shikon të ëmën duke vuajtur nga
një sëmundje e pashërueshme. Ajo fillon të dyshojë nëse Ati Qiellor është i
vetëdijshëm për dhimbjen e familjes së saj. Ajo dëshpërimisht dëshiron që të besojë
në Perëndi, por dyshimet e saj po fillojnë ta pushtojnë.

Skenari 2: Një i ri është bashkuar me Kishën kohët e fundit. Shumë nga miqtë e tij
të vjetër kanë qenë haptazi kritikues ndaj vendimit të tij për t’u bashkuar me
Kishën. Ai po fillon të pyesë veten nëse duhet të vazhdojë të jetë anëtar aktiv dhe
besnik i Kishës.

Cilat janë disa mënyra të tjera se si njerëzit mund të përjetojnë dyshim apo frikë kur
përpiqen ta ndjekin Jezu Krishtin? ____________________

Teksa e studioni pjesën e mbetur të Mateut 14, kërkoni pohime të së vërtetës që
mund t’ju ndihmojnë të kapërceni druajtjet, dyshimet dhe shkurajimin.

Lexoni Mateun 14:24–25, duke kërkuar atë që ndodhi kur dishepujt po kalonin
detin e Galilesë në bindje ndaj udhëzimit të Shpëtimtarit.

Shprehja “era … ishte e kundërt” te vargu 24 do të thotë se era po frynte në drejtim
të kundërt me pikëmbërritjen e tyre.

Te Mateu 14:23, vini re se qe mbrëmje kur Jezusi ishte i vetëm në mal dhe dishepujt
po kalonin detin e Galilesë. Largësia për të kaluar detin ishte rreth 5 milje (8
kilometra) dhe në mot të mirë ata duhet të kishin qenë në gjendje që ta kalonin atë
në dy deri tri orë. Shpëtimtari erdhi tek ata gjatë rojës së katërt, e cila ishte diku
“mes [orës] tre dhe gjashtë në mëngjes” (Mateu 14:25, shënimi a në fund të faqes
[në variantin SHDM të Biblës në anglisht]). Kjo do të thotë se dishepujt kishin
luftuar kundër erës për ta kaluar detin gjithë natën.
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Lexoni Markun 6:47–48, duke kërkuar hollësitë shtesë që jep Marku për këtë
ngjarje.

Nëse Jezusi do ta dinte që dishepujt e Tij po përpiqeshin, a mendoni se Ai mund
t’ua kishte kursyer atyre përpjekjet e tyre? Cili mund të ketë qenë qëllimi i lënies që
dishepujt të përpiqeshin për një farë kohe përpara se të shpëtoheshin?

Nga këto rrëfime për dishepujt që kalojnë detin, ne mësojmë se ndonëse Perëndia
mund të mos na i kursejë përherë përpjekjet, Ai e di atë që ne po përjetojmë
dhe, në vetë kohën e Tij, do na vijë në ndihmë.

2. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Çfarë e mire mund të na vijë kur përpiqemi për njëfarë kohe, në vend që
Zoti të na çlirojë menjëherë nga sprovat tona?

b. Si mundet ta forcojë besimin tonë tek Zoti të diturit që Ai është në dijeni të
përpjekjeve tona, edhe kur Ai nuk na çliron menjëherë nga ato?

Përfytyroni sikur të ishit në barkë dhe të kishit qenë duke u përpjekur kundër erës
dhe valëve të fuqishme për shumë orë gjatë gjithë natës, dhe pastaj të shikonit dikë
duke ecur mbi ujë. Çfarë mund të mendonit ose ndienit në këtë situatë?

Lexoni Mateun 14:26–27, duke kërkuar mënyrën se si reaguan dishepujt kur e panë
Jezusin. Ju mund të doni ta shenjoni atë që Jezusi u tha atyre.

Lexoni Mateun 14:28–30, duke kërkuar atë që Pjetri dëshiroi të bënte, kur e dëgjoi
zërin e Zotit.

Si tregoi Pjetri besim në fillim?

Çfarë vështroi Pjetri që e bëri atë të frikësohej, të dyshonte dhe të fillonte të
fundosej?

Merrni parasysh atë që era dhe valët në këtë rrëfim mund të përfaqësojnë në jetën
tuaj, të cilat mund t’ju bëjnë të përjetoni druajtje apo dyshim.

Nga përvoja e Pjetrit ne mësojmë që nëse e ruajmë besimin tonë te Jezu Krishti,
ne nuk do të mposhtemi nga druajtjet dhe dyshimet tona.

Lexoni thënien vijuese nga Presidenti Hauard W. Hanter dhe shenjoni atë që ai
tha se ishte rreziku i mos arritjes për ta ruajtur besimin tonë te Zoti: “Është bindja
ime e patundur se në qoftë si njerëz të veçantë, si familje, komunitete e kombe,
ne do të mund, si Pjetri, t’i përqendrojmë sytë tanë te Jezusi, edhe ne mund të
ecim ngadhënjimisht mbi ‘valët në rritje të mosbesimit’ dhe të mbetemi
‘sypatrembur mes erërave në ngritje të dyshimit’. Por nëse i heqim sytë nga Ai tek

i cili duhet të besojmë, siç është aq e lehtë ta bëjmë dhe që bota është kaq e tunduar ta bëjë,
nëse shikojmë fuqinë dhe egërsinë e atyre forcave të tmerrshme e shkatërrimtare rreth nesh në
vend që të shikojmë tek Ai që mund të na ndihmojë e shpëtojë, atëherë ne pashmangshmërisht
do të fundosemi në një det konflikti dhe dhimbjeje e dëshpërimi” (“The Beacon in the Harbor of
Peace”, Ensign, nëntor 1992, f. 19).

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta shkruani për disa
nga mënyrat se si ne mund t’i “përqendrojmë sytë tanë” te Jezu
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Krishti, ashtu siç bëri Pjetri në fillim. Përveç kësaj, shkruani për një rast kur keni
parë se si besimi i dikujt te Jezu Krishti e aftësoi atë që t’i shmangej mposhtjes
nga druajtja apo dyshimi.

Përsiatni se çfarë ndryshimesh mund të bëni në jetën tuaj që ta ruani besimin tuaj
te Jezu Krishti dhe vini një qëllim për t’i bërë ato ndryshime.

Ashtu si Pjetri, ne ndonjëherë mund të mos arrijmë ta ruajmë besimin tonë te Jezu
Krishti dhe mund t’i jepemi druajtjes, dyshimit dhe shkurajimit.

Lexoni Mateun 14:30–32, duke kërkuar atë që ndodhi ndërsa Pjetri po ecte drejt
Shpëtimtarit.

Sipas vargut 30, çfarë bëri Pjetri kur e
kuptoi se po fundosej? (Ju mund të
doni ta shenjoni atë që tha Pjetri.)

Ashtu si Pjetri, në qoftë se ne
kërkojmë ndihmën e Perëndisë kur
besimi ynë dobësohet, Ai mund të
na i heqë druajtjet dhe
dyshimet tona.

4. Përgjigjjuni pyetjes
vijuese në ditarin tuaj të

studimit të shkrimeve të shenjta: Si na i heq Perëndia druajtjet dhe
dyshimet tona?

Lexoni Mateun 14:33, duke kërkuar mënyrën se si reaguan dishepujt në barkë pasi
Jezusi dhe Pjetri hipën në barkë.

Te Mateu 14:34–36, ne mësojmë se pas kësaj ngjarjeje, Jezusi dhe dishepujt e Tij
vazhduan udhëtimin e tyre dhe arritën në brigjet e largëta të Galilesë. Kur njerëzit
mësuan se Jezusi ishte atje, ata i sollën Atij njerëz që ishin të sëmurë. Besimi i tyre
ishte aq i madh sa të gjithë që erdhën u shëruan duke prekur cepin e rrobës së Tij.
Krahasojeni këtë me atë që ndodhi me njerëzit e përshkruar te Mateu 13:57–58.

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

Unë e kam studiuar Mateun 14 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 4: DITA 3

Mateu 15
Hyrje
Ndërsa ishte në Galile, Jezusi i shpjegoi skribëve dhe farisenjve arsyen përse
dishepujt e Tij nuk e zbatonin traditën e pastrimit të vetes duke larë duart para se të
hanin. Ai më pas shkoi në bregdetin mesdhetar, ku shëroi vajzën e një gruaje
johebrease. Më pas Jezusi u kthye në Galile, ku shëroi shumë vetë dhe ushqeu
mrekullisht më shumë se 4.000 njerëz.

Mateu 15:1–20
Farisenjtë pyesin përse dishepujt e Jezusit nuk i lajnë duart para se të hanë
Lexojini skenarët vijues, duke kërkuar atë që kanë të përbashkët.

• Një e re nxitet nga miqtë e saj që të veshë veshje të papërshtatshme në një
vallëzim shkolle. E reja e di se veshja nuk i plotëson standardet e Zotit për
thjeshtësinë, edhe pse në kulturën e saj përgjithësisht është e pranueshme të
veshësh veshje të tilla.

• Një i ri i përket një familjeje shenjtore të ditëve të mëvonshme që i pëlqen
ngjarjet sportive. Kur ngjarje të njohura sportive shfaqen në televizion, familja
zakonisht e lë mënjanë lutjen familjare, studimin e shkrimeve të shenjta,
mbrëmjen familjare dhe mbledhjet e së Dielës në Kishë në mënyrë që të shikojë
ngjarjet.

• Një çift i ri është duke u përgatitur për martesë. Ata jetojnë në një vend ku është
e pranuar gjerësisht marrja pjesë në marrëdhënie seksuale paramartesore.
Shumë njerëz i kanë thënë këtij çifti që ata janë të dalë mode dhe të çuditshëm
që presin martesën për t’u përfshirë në intimitet seksual.

Ju mund të keni vënë re se çdo skenar paraqet një konflikt midis bindjes ndaj
urdhërimeve të Perëndisë dhe të vepruarit në bazë të traditave apo zakoneve.
Traditat ose zakonet përfshijnë bindjet dhe praktikat e një kulture, komuniteti,
familjeje apo grupi miqsh.

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani një ose
më shumë tradita apo zakone që mund t’ju pengojnë për t’iu

bindur urdhërimeve të Perëndisë. Teksa studioni Mateun 15, kërkoni të vërteta
që mund t’ju ndihmojnë kur duhet të zgjidhni midis bindjes ndaj urdhërimeve
të Perëndisë dhe pjesëmarrjes në tradita e zakone.

Lexoni Mateun 15:1–2, duke kërkuar traditën për të cilën skribët dhe farisenjtë e
pyetën Jezusin. Cilës traditë nuk po i bindeshin dishepujt e Jezusit?
____________________
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Larja e duarve e përmendur nga
farisenjtë dhe skribët i referohet një
larje ceremoniale për hir të pastërtisë
rituale dhe nuk i referohet larjes për
higjienë.

Lexoni Mateun 15:3, duke kërkuar
përgjigjen e Jezusit ndaj pyetjes së tyre.
Ju mund të doni të shenjoni në
shkrimet tuaja të shenjta atë që tha
Shpëtimtari se po bënin skribët dhe
farisenjtë duke marrë pjesë në traditat
e tyre.

Siç është shënuar te Mateu 15:4–6, Jezusi përcaktoi një shembull të mënyrës se si
skribët dhe farisenjtë e shkelnin një urdhërim të Perëndisë duke marrë pjesë në
traditat e tyre. Ata i shmangeshin përmbushjes së detyrimit të tyre për t’u kujdesur
për prindërit e tyre të moshuar duke shpallur se paratë e tyre ruheshin si dhuratë
për Perëndinë apo si kurban (shih Marku 7:10–12; Bible Dictionary [Fjalori Biblik],
“Corban” [“Kurban”]). Duke vepruar kështu, ata shkelnin urdhërimin për të
nderuar atin dhe nënën e tyre.

Lexoni Mateun 15:7–9, duke kërkuar atë që skribët dhe farisenjtë i kishin çuar
njerëzit të bënin duke i përdorur traditat e tyre si një shfajësim për të mos iu bindur
urdhërimeve të Perëndisë.

Nga këto vargje ne mësojmë parimin vijues: Në qoftë se ne dëshirojmë t’i
afrohemi pranë Perëndisë, ne duhet t’i vendosim urdhërimet e Tij mbi çdo
traditë e zakon që mund të kemi.

Rilexojini skenarët [që u dhanë] në fillim të këtij mësimi. Për secilin skenar,
përsiatni mbi dy pyetjet vijuese:

• Çfarë mund të bëjë individi ose individët në këtë skenar për t’iu bindur
urdhërimeve të Perëndisë?

• Si mund ta ndihmojë të bërit e kësaj individin apo individët që t’i afrohen më
pranë Perëndisë?

2. Merrni parasysh traditat dhe zakonet që shkruat për detyrën 1 në
këtë mësim. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta,

shkruani për një rast kur zgjodhët t’i bindeshit urdhërimeve të Perëndisë në
vend që të merrnit pjesë në një traditë ose zakon të pranuar në mënyrë të
përgjithshme. Pastaj përgjigjjuni pyetjeve vijuese:

a. Çfarë ju desh të bënit për t’i vendosur urdhërimet e Perëndisë mbi traditat
apo zakonet e tjera në mënyrë që të mund t’i afroheshit pranë Atij?

b. Si ju ndihmoi kjo që t’i afroheshit më pranë Atit Qiellor?

Kujtoni që skribët dhe farisenjtë besonin se ngrënia pa kryer një larje ceremoniale
të duarve mund ta ndotte një person ose ta bënte atë person të papastër
shpirtërisht. Lexoni Mateun 15:10–11, duke kërkuar atë që dha mësim Shpëtimtari
se na ndot me të vërtetë. Ju mund të doni ta shenjoni atë që gjeni.
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Shpëtimtari tha: “Ajo që del nga goja … e ndot njeriun” (Mateu 15:11). Më pas,
pasi i tha dishepujve të Tij të mos merakoseshin për farisenjtë që ishin fyer nga
fjalët e Tij (shih Mateu 15:12–16), Ai shpjegoi më tej në lidhje me atë që na ndot me
të vërtetë.

Lexoni Mateun 15:17–20, duke kërkuar atë që tha Shpëtimtari se na ndot ne.

Në shkrimet e shenjta, zemra shpesh paraqet mendimet dhe dëshirat tona. Çfarë
tha Shpëtimtari se na ndot me të vërtetë? ____________________

Plotësojeni parimin vijues bazuar në mësimet e Shpëtimtarit te Mateu 15:19–20:
Nëse zgjedhim të ushqejmë mendime dhe dëshira të liga, atëherë
____________________.

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani për një
ose dy mënyra se si ne bëhemi të ndotur ose shpirtërisht të

papastër, nëse zgjedhim të ushqejmë mendime dhe dëshira të liga.

Mateu 15:21–28
Shpëtimtari shëron vajzën e një gruaje johebrease
Në hapësirën vijuese, renditni një ose më shumë nga dëshirat tuaja të drejta:
____________________

Ndërsa vazhdoni të studioni Mateun 15, kërkoni parime që mund t’ju ndihmojnë të
kuptoni atë që duhet të bëni për të marrë një plotësim të dëshirave tuaja të drejta.

Nëse gjendet në shkrimet tuaja të shenjta, kthehuni te Harta e Biblës nr. 11, “Toka
e Shenjtë në Kohët e Dhjatës së Re” [Harta e Fotografi të Biblës tek Udhëzuesi për
Shkrimet e Shenjta]. Gjeni qytetet e Tiros dhe të Sidonit në hartë. Kur Jezusi
udhëtoi nga Galilea për në qytetet bregdetare të Tiros dhe të Sidonit, Ai takoi një
grua kananease. Ashtu si shumë njerëz të tjerë në atë rajon, kjo grua ishte
johebreaese – që do të thotë se ajo nuk ishte judease. Në atë kohë misioni i
Shpëtimtarit ishte që t’i shpallte ungjillin vetëm judenjve dhe ende jo johebrenjve
(shih Mateu 10:5–6).

Lexoni Mateun 15:21–27, duke kërkuar përgjigjet e pyetjeve vijuese:

• Çfarë dëshire të drejtë kishte gruaja kananease?

• Çfarë bëri dhe tha gruaja që tregoi besimin e saj te Jezu Krishti?

Vini re se analogjia e Shpëtimtarit e krahasimit të johebrenjve me qentë e shtëpisë
e vuri në provë besimin e kësaj gruaje. Si e tregoi më tej besimin e saj te Jezu
Krishti përgjigja e gruas ndaj kësaj analogjie?

Lexoni Mateun 15:28, duke kërkuar atë që bëri Shpëtimtari për këtë grua.

Përse e bëri Ai atë? ____________________

Nga ky rrëfim ne mësojmë se ndërsa ushtrojmë besim te Jezu Krishti, ne mund
të marrim bekime në përputhje me dëshirat tona të drejta.

Përsiatni pyetjen vijuese: Përveç se t’i kërkojmë vazhdimisht Atit Qiellor që të na
bekojë në përputhje me dëshirat tona të drejta, çfarë tjetër mund të bëjmë për të
ushtruar besim te Jezu Krishti?
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Lexoni thënien vijuese nga Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve:

“Kur ne kemi besim në Zotin Jezu Krisht, ne duhet të kemi mirëbesim tek Ai. Ne
duhet t’i mirëbesojmë Atij mjaftueshëm që të jemi të kënaqur ta pranojmë
vullnetin e Tij, duke e ditur se Ai e di atë që është më e mira për ne. …

… Besimi, pavarësisht se sa i fortë është, nuk mund të prodhojë një rezultat në
kundërshtim me vullnetin e Atij të cilit i takon pushteti. Ushtrimi i besimit në
Zotin Jezu Krisht i nënshtrohet përherë rendit të qiellit, mirësisë dhe vullnetit e

urtësisë së Zotit dhe kohës së caktuar nga Ai. Kjo është arsyeja se përse ne nuk mund të kemi
besim të vërtetë te Zoti pa pasur edhe një mirëbesim të plotë në vullnetin e Zotit dhe në kohën e
caktuar nga Zoti” (“Faith in the Lord Jesus Christ”, Ensign, maj 1994, f. 99–100).

Si mundet të na ndihmojë shpjegimi i Plakut Ouks për kuptimin që ka të ushtrosh
besim te Jezu Krishti, kur Zoti nuk na bekon menjëherë në përputhje me dëshirat
tona të drejta?

Përsiatni Doktrinat dhe Parimet
Përsiatja e arsyes përse doktrinat dhe parimet janë të rëndësishme në jetën tuaj mund t’ju
ndihmojë të ndieni të vërtetën dhe rëndësinë e tyre. Ju gjithashtu mund të përsiatni për mënyrën
se si Zoti mund të dëshirojë që ju ta zbatoni atë që po mësoni. Marrja e kohës për të përsiatur e
lejon Frymën e Shenjtë t’ju udhërrëfejë në studimin dhe zbatimin e së vërtetës.

4. Rishikojini dëshirat e drejta që shkruat më parë. Në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta, shpjegoni atë që mund të bëni për

të ushtruar besim te Jezu Krishti ndërsa përpiqeni t’i arrini ato dëshira.
Gjithashtu shkruani për një përvojë kur juve iu plotësua një nga dëshirat tuaja
të drejta (në përputhje me vullnetin dhe kohën e Zotit) ndërsa ushtruat besim
te Jezu Krishti, ose shkruani për një përvojë të dikujt që e njihni. (Mbani mend
që të shmangni të shkruarit për përvoja të cilat janë tepër të shenjta apo vetjake
në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.)

Mateu 15:29–39
Jezusi ushqen më shumë se 4.000 pasues me shtatë bukë dhe disa peshq
Siç është shënuar te Mateu 15:29–39, Jezusi u kthye në Galile. Ndërsa ishte atje,
shumë njerëz u mblodhën rreth Tij. Shkrimet e shenjta shënojnë se atje “ishin katër
mijë burra, pa i numëruar gratë dhe fëmijët” (Mateu 15:38), duke përfshirë njerëz
që vuanin nga sëmundje dhe paaftësi të ndryshme fizike. Shpëtimtari i shëroi ata,
dhe pasi njerëzit kaluan tri ditë me Të, Ai kreu një mrekulli tjetër duke i ushqyer të
gjithë ata me vetëm shtatë bukë dhe disa peshq të vegjël.

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

Unë e kam studiuar Mateun 15 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Burimet e lumit Jordan pranë Cezaresë
së Filipit

NJËSIA 4: DITA 4

Mateu 16–17
Hyrje
Jezu Krishti i qortoi farisenjtë dhe saducenjtë që i kërkuan Atij një shenjë të hyjnisë
së Tij. Pjetri dha dëshmi se Jezusi është Krishti, dhe atij iu premtuan çelësat e
mbretërisë së qiejve. Jezu Krishti, Moisiu, dhe Elia i dhanë çelësat e priftërisë
Pjetrit, Jakobit dhe Gjonit në Malin e Shpërfytyrimit. Pasi zbritën nga mali, Jezusi
dëboi një demon nga një djalë. Në Kapernaum, Jezusi siguroi në një mënyrë të
mrekullueshme pará për të paguar taksat.

Mateu 16
Shpëtimtari i qorton farisenjtë e saducenjtë dhe i premton Pjetrit çelësat e priftërisë
Çfarë do t’i thoshit dikujt për ta ndihmuar të kuptonte arsyen përse ju besoni se
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme është e vetmja kishë e
vërtetë në tokë? ____________________

Teksa studioni Mateun 16, kërkoni të vërteta që mund t’ju ndihmojnë të kuptoni
dhe t’u shpjegoni të tjerëve atë që e dallon Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të
Ditëve të Mëvonshme si Kisha e Zotit në tokë (shih DeB 1:30).

Te Mateu 16:1–12 ne lexojmë se Shpëtimtari i qortoi farisenjtë dhe saducenjtë kur
ata i kërkuan Atij një shenjë të Hyjnisë së Tij. Ai më pas i këshilloi dishepujt e Tij që
të mos i ndiqnin këta njerëz të ligj.

Shpëtimtari më pas shkoi me dishepujt e Tij “në krahinën e Cezaresë së Filipit”
(Mateu 16:13; në këtë varg fjala krahinë i referohet rajonit apo territorit). Në
fotografinë shoqëruese të Cezaresë së Filipit, çfarë shikoni pas lumit dhe pemëve?

Lexoni Mateun 16:13–19, duke kërkuar
mënyrën se si Shpëtimtari e përdori
simbolin e shkëmbit për të përshkruar
themelin e Kishës së Tij. (Mateu
16:15–19 është një fragment për
zotërimin e shkrimit të shenjtë. Ju
mund të doni ta shenjoni këtë fragment
në një mënyrë të dallueshme që të jeni
në gjendje ta gjeni me lehtësi.)

Vini re te vargjet 16–17, se ishte
nëpërmjet zbulesës nga Ati Qiellor që
Pjetri mori dijeninë se Jezu Krishti është
Biri i Perëndisë. Pastaj Jezusi iu referua
zbulesës ndërsa përshkroi themelin e Kishës së Tij.
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Profeti Jozef Smith shpjegoi: “Jezusi në mësimet e Tij thotë: ‘Mbi këtë shkëmb
unë do të ndërtoj kishën time dhe dyert e ferrit nuk do ta mundin atë’. [Mateu
16:18.] Cilin shkëmb? Zbulesën” (Mësimet e Presidentëve të Kishës: Jozef Smith
[2009], f. 204).

Ai gjithashtu dëshmoi: “Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të
Mëvonshme u themelua sipas zbulesës së drejtpërdrejtë, ashtu si ka qenë

gjithmonë Kisha e vërtetë e Perëndisë, sipas Shkrimeve të Shenjta (Amosi 3:7 dhe Veprat e
Apostujve 1:2)” (Mësimet: Jozef Smith, f. 204).

Merrni parasysh informacionin që vijon: “Ndërsa Shpëtimtari e mësoi Pjetrin për
zbulesën, Ai përdori një lojë fjalësh me emrin e Pjetrit, duke i shpallur Simonit: ‘Ti
je Pjetri [Petros] dhe mbi këtë shkëmb [petra] unë do të ndërtoj kishën time’ (Mateu
16:18). Fjala greke petros do të thotë një shkëmb i vogël i izoluar ose gur. Fjala greke
petra mund të nënkuptojë gjithashtu ‘një gur’, por veç kësaj ajo mund t’i referohet
edhe tokës gurore, themelit ose një mase të madhe shkëmbore [shih Mateu 16:18,
shënimi a në fund të faqes (në variantin SHDM të Biblës në anglisht)]. Nga këto
fjalë ne mësojmë që nuk ishte mbi Pjetrin si njeri që Kisha do të ndërtohej, por mbi
themelin e zbulesës” (New Testament Student Manual [manual i Sistemit Arsimor të
Kishës, 2014], f. 53).

Ju mund të doni ta shkruani të vërtetën vijuese në shkrimet tuaja të shenjta pranë
Mateut 16:18: Kisha e Jezu Krishtit është ndërtuar mbi bazën e zbulesës nga
Perëndia.

1. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Përse është e rëndësishme që ju të dini se Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve
të Ditëve të Mëvonshme është ndërtuar ose themeluar mbi bazën e zbulesës
nga Perëndia?

b. Si ndikon kjo në mënyrën se si e zbatoni këshillën nga profetët modernë kur
ata marrin zbulesë për kohën tonë?

Rishikoni Mateun 16:19, duke kërkuar atë që Shpëtimtari premtoi t’i jepte Pjetrit.

Nga fjalët e Shpëtimtarit “Unë do të të jap çelësat e mbretërisë së qiejve,” ne
mësojmë që Jezu Krishti ia beson çelësat e mbretërisë së Tij profetëve dhe
apostujve të Tij të zgjedhur. Çelësat e mbretërisë së Tij janë çelësat e priftërisë
dhe mbretëria të cilës iu referua Shpëtimtari është Kisha e Jezu Krishtit.

Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi se çfarë janë
çelësat e priftërisë dhe arsyen përse ata janë të rëndësishëm: “Çelësat e priftërisë
janë autoriteti që Perëndia u ka dhënë [mbajtësve] të priftërisë për të drejtuar,
kontrolluar dhe qeverisur përdorimin e priftërisë së Tij në tokë’ [Manuali 2:
Administrimi i Kishës (2010), 2.1.1]. Çdo veprim ose ordinancë e kryer në Kishë
bëhet nën autorizimin e drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë të personit që

mban çelësat për atë funksion” (“Çelësat dhe Autoriteti i Priftërisë”, Ensign ose Liahona, maj
2014, f. 49).
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Çelësat që Shpëtimtari i premtoi Pjetrit përfshinë fuqinë vulosëse – fuqinë për të
lidhur ose zgjidhur në tokë dhe në qiell. Kjo fuqi na lejon që ordinancat e kryera
nën autoritetin e udhëheqësve të Kishës në tokë të jenë të vlefshme në qiell. Ajo
përdoret edhe për t’i lidhur familjet së bashku për përjetësinë. Mateu 16:19 na
ndihmon të kuptojmë arsyen përse Jezu Krishti ia jep çelësat e priftërisë profetëve
dhe apostujve të Tij: Çelësat e priftërisë janë të nevojshëm për të administruar
Kishën e Zotit në tokë. Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të
Mëvonshme është e vetmja kishë në tokë që ka marrë dhe mban aktualisht
autoritetin dhe çelësat e priftërisë nga Zoti.

Te Mateu 16:21–28,ne mësojmë se Jezusi foli për sakrificën e Tij shlyese dhe i mësoi
dishepujt e Tij që edhe ata duhet të jenë të gatshëm të sakrifikojnë në mënyrë që ta
ndjekin Atë. Përkthimi prej Joseph Smith-it jep një kuptueshmëri më të qartë për
atë se çfarë do të thotë të marrësh kryqin mbi vete.

“Dhe tani për një njeri të marrë kryqin e tij, do të thotë t’i mohojë vetes gjithë
paperëndishmërinë e çdo lakmi të botës dhe të zbatojë urdhërimet e mia.

Mos i shkelni urdhërimet e mia për të shpëtuar jetën tuaj; pasi ai që do ta shpëtojë
jetën e tij në këtë botë, do ta humbasë atë në botën që do të vijë” (Përkthimi prej
Joseph Smith-it, Mateu 16:26–27 [te shtojca e Biblës; Udhëzuesi për Shkrimet e
Shenjta]).

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë – Mateu 16:15–19
2. Gjeni një pjesëtar të familjes ose mik që t’ju ndihmojë ta

interpretoni me role skenarin vijues:

Përfytyroni sikur po flisni me një mik që nuk është anëtar i Kishës. Miku juaj
bën pyetjet vijuese. Përdorni të vërtetat që keni mësuar nga Mateu 16:15–19 për
t’ju përgjigjur pyetjeve të mikut tuaj.

• Kam dëgjuar se kisha juaj pretendon të jetë e vetmja kishë e vërtetë e Jezu
Krishtit. A është kjo ajo që besoni?

• Edhe kisha ime beson te Jezu Krishti, kështu që përse mendoni se kisha juaj
është e vetmja kishë e vërtetë?

Pasi ta keni përfunduar interpretimin me role, kërkojini pjesëtarit të familjes ose
mikut tuaj që të shkruajë në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta që e
përfunduat këtë detyrë. Nëse një pjesëtar i familjes ose një mik nuk gjendet, ju
thjesht mund t’u përgjigjeni pyetjeve të mësipërme në ditarin tuaj të studimit të
shkrimeve të shenjta.

Mateu 17
Jezu Krishti, Moisiu, dhe Elia i japin çelësat e priftërisë Pjetrit, Jakobit, dhe Gjonit
Mendoni për mënyrën se si autoriteti i priftërisë mund të krahasohet me një
patentë makine dhe se si çelësat e priftërisë mund të krahasohen me çelësat e
nevojshëm për ta vënë në veprim mjetin.
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Përsiatni pyetjet vijuese: Çfarë e
autorizon pasja e një patente makine
një person që të bëjë? Përse është e
rëndësishme të kesh mundësi për të
pasur çelësat e makinës përveç pasjes së
një patente makine? Si mund të
krahasohet pasja e një patente makine
dhe e çelësave për t’i dhënë makinës
me autoritetin dhe çelësat e priftërisë të
nevojshme për të drejtuar punën e
Perëndisë?

Kur Zoti premtoi që t’i jepte Pjetrit “çelësat e mbretërisë së qiejve” (Mateu 16:19)
ose autoritetin për të drejtuar punën e Perëndisë në tokë, Pjetrit dhe Apostujve të
tjerë u ishte dhënë tashmë autoriteti i priftërisë, por atyre ende nuk u ishin dhënë
çelësat e priftërisë për të drejtuar mbretërinë – Kishën e Jezu Krishtit. Teksa
studioni Mateun 17, kërkoni mënyrën se si Pjetri, Jakobi dhe Gjoni i morën çelësat
e mbretërisë.

Lexoni Mateun 17:1–2, duke kërkuar vendin ku Jezusi i çoi Pjetrin, Jakobin dhe
Gjonin për të marrë çelësat e priftërisë.

Çfarë i ndodhi Shpëtimtarit në mal? ____________________

Shpërfytyrimi i referohet “gjendj[es] [së] njerëzve që përkohësisht ndryshohen në
pamjen e jashtme dhe natyrën fizike—domethënë ngrihen në një nivel më të lartë
shpirtëror—kështu që ata të mund të durojnë praninë dhe lavdinë e qenieve
qiellore” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Shpërfytyrim”, scriptures.lds.org;
shih edhe Bible Dictionary [Fjalorin Biblik] “Transfiguration, Mount of”
[“Shpërfytyrim, Mali i”]). Edhe Pjetri, Jakobi e Gjoni u shpërfytyruan në atë rast
(shih DeB 67:11–12).

Teksa lexoni Mateun 17:3, shtojini diagramit të mëposhtëm emrat e dy individëve të
tjerë që ishin të pranishëm në Malin e Shpërfytyrimit. Vini re që Elia këtu i
referohet Elijas/Elias, profetit të Dhiatës së Vjetër (shih Mateu 17:3, shënimi b në
fund të faqes [në variantin SHDM të Biblës në anglisht]). “Ka disa përdorime të
kësaj fjale [Elias] në shkrimet e shenjta: 1) Elias është forma e Dhiatës së Re
(greqisht) e emrit Elia (hebraisht), si te Lluka 4:25–26, Jakobi 5:17 dhe Mateu
17:1–4. Eliasi në këto raste mund të jetë vetëm profeti i lashtë Elia, shërbesa e të
cilit është shënuar te 1 dhe 2 Mbretërve” (Bible Dictionary [Fjalori Biblik] “Elias”
[“Elias”]; shih Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta, “Elias”,scriptures.lds.org).
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Individët që ishin të pranishëm në Malin e Shpërfytyrimit

Mateu 17:1–2 Jezu
Krishti

A.

Mateu 17:1–2 Pjetri,
Jakobi
dhe Gjoni

B.
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Individët që ishin të pranishëm në Malin e Shpërfytyrimit

Mateu 17:3; Përkthimi prej
Joseph Smith-it, Marku 9:3
tek Udhëzuesi për Shkrimet e
Shenjta)

C.

Mateu 17:4–9 D.
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Lexoni thënien vijuese nga Profeti Jozef Smith dhe shenjoni arsyen përse Moisiu
dhe Elija ishin të pranishëm në mal: “Shpëtimtari, Moisiu dhe Eliasi [Elija] ia
dhanë çelësat [e priftërisë] Pjetrit, Jakobit dhe Gjonit në mal, kur ata u
shpërfytëruan para tij” (Mësimet: Jozef Smith [2009], f. 109).

Moisiu mbante çelësat e mbledhjes së Izraelit (shih DeB 110:11) dhe Elija mbante
çelësat e fuqisë vulosëse (shih DeB 110:13–16).

Përkthimi i Biblës prej Joseph Smith-it pohon se Gjon Pagëzori – të cilin e kishte
vrarë Herodi – u shfaq gjithashtu në mal (shih Përkthimi prej Joseph Smith-it,
Marku 9:3 tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta). Fjalori Biblik [në variantin
SHDM të Biblës në anglisht] pohon se “fjalët e PJS, Marku 9:3 nuk nënkuptojnë që
Eliasi te Shpërfytyrimi ishte Gjon Pagëzori, por që përveç Elijas profetit, qe i
pranishëm Gjon Pagëzori” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Elija” ). Shtoni
Gjon Pagëzori te diagrami më sipër.

Lexoni Mateun 17:4–9, duke kërkuar se kush tjetër ishte i pranishëm në Malin e
Shpërfytyrimit.

Shtoni Perëndia Ati te diagrami.

Përvoja e Pjetrit, Jakobit dhe Gjonit në Malin e Shpërfytyrimit ishte një ngjarje e
rëndësishme në themelimin e Kishës së Jezu Krishtit në tokë. Plaku Brus R
Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, pohoi: “Gjersa njerëzit të
arrijnë një gjendje më të lartë të kuptimit shpirtëror nga ajo që gëzojnë tani, ata
mund të mësojnë vetëm pjesërisht nga ajo që ndodhi në Malin e Shpërfytyrimit”
dhe ajo që dimë është “prej rrëfimeve të Dhiatës së Re dhe nga drita shtesë e

zbuluar nëpërmjet Jozef Smithit” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll.
[1965–1973], 1:399).

Ju mund të mbani mend se një periudhë ungjillore është një hark kohor në të cilin
Ati Qiellor ia jep autoritetin e priftërisë dhe njohurinë për planin e Tij të shpëtimit
njerëzve në tokë nëpërmjet shërbëtorëve të Tij të autorizuar (shih Bible Dictionary
[Fjalorin Biblik] “Dispensations”, [“Periudhë”], ose Udhëzuesin për Shkrimet e
Shenjta, “Periudhë”, scriptures.lds.org). Secili person i përcaktuar në diagram që
ishte i pranishëm në Malin e Shpërfytyrimit, iu shfaq gjithashtu Profetit Jozef Smith
në periudhën tonë ungjillore.

Vizatoni një vijë nga emrat e individëve të renditur në diagram për te figura
përkatëse që paraqet rastin kur ata iu shfaqën Profetit Jozef Smith. Pasi ta keni
përfunduar, kontrollojini përgjigjet tuaja duke përdorur informacionin vijues:

A. Ati Qiellor dhe Jezu Krishti iu shfaqën Jozef Smithit gjatë Vegimit të tij të Parë
(shih Joseph Smith—Historia 1:16–17).

B. Gjon Pagëzori i dha çelësat e Priftërisë Aarone Jozef Smithit dhe Oliver
Kaudërit (shih DeB 13).
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C. Pjetri, Jakobi dhe Gjoni i dhanë çelësat e Priftërisë Melkizedeke Jozef Smithit
dhe Oliver Kaudërit (shih DeB 27:12).

D. Elija i dha çelësat e fuqisë vulosëse Jozef Smithit dhe Oliver Kaudërit në
Tempullin e Kirtlandit. Moisiu ia dha çelësat e mbledhjes së Izraelit atyre në të
njëjtën ditë (shih DeB 110).

Nga ngjarjet që ndodhën në Malin e Shpërfytyrimit dhe përvojat e Profetit Jozef
Smith në fillim të Rivendosjes, ne mësojmë se në secilën periudhë ungjillore,
Perëndia ia jep çelësat e priftërisë shërbëtorëve të Tij të zgjedhur në mënyrë
që ata të mund të drejtojnë punën e Tij në tokë.

Profetët dhe apostujt e sotëm mbajnë të njëjtët çelësa të priftërisë që mori Profeti
Jozef Smith. Këta çelësa kanë kaluar nga Jozef Smithi nëpërmjet Brigam Jangut dhe
profetëve pasues.

3. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Përse ndieni se është e rëndësishme të dimë që i njëjti model i dhënies së
çelësave të priftërisë që ndodhi në kohën e Jezu Krishtit u përsërit në kohën
tonë me Profetin Jozef Smith?

b. Si do t’ia shpjegonit një miku që dhënia e çelësave të priftërisë prej
lajmëtarëve qiellorë (engjëjve) Profetit Jozef Smith ndjek një model të
vendosur nga Perëndia?

4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani një
synim lidhur me atë që do të bëni për t’i ndjekur dhe mbështetur

më mirë ata që i mbajnë çelësat e mbretërisë së qiellit në kohën tonë.

Në mbyllje të përvojës së shenjtë në Malin e Shpërfytyrimit, Shpëtimtari i urdhëroi
ata: “Mos i flisni askujt për këtë vegim, derisa i Biri i njeriut të jetë ringjallur prej së
vdekuri” (Mateu 17:9).

Merrni parasysh se si ky udhëzim është i ngjashëm me këshillën vijuese nga
Presidenti Bojd K. Paker, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve: “Kam arritur në
pikën që besoj se nuk është gjë e urtë të flasësh vazhdimisht për përvoja
shpirtërore të pazakonta. Ato duhet të ruhen me kujdes dhe të tregohen vetëm
kur vetë Shpirti ju nxit t’i përdorni ato për të bekuar të tjerët” (“The Candle of
the Lord”, Ensign, janar 1983, f. 53).

Përse duhet të bëjmë kujdes me tregimin e përvojave të shenjta dhe ta bëjmë atë
vetëm kur nxitemi nga Shpirti?

Te Mateu 17:10–27, ne mësojmë se Jezu Krishti dëboi një demon nga një djalë dhe
siguroi mrekullisht paratë e taksës për Veten dhe Pjetrin.

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

Unë e kam studiuar Mateun 16–17 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 5: DITA 1

Mateu 18–20
Hyrje
Jezu Krishti u mësoi dishepujve të Tij parimet që do t’i ndihmonin ata ta
udhëhiqnin Kishën e Tij pas Ngjitjes së Tij në qiell. Ai gjithashtu dha shëmbëlltyrën
e shërbëtorit të pamëshirshëm në përgjigje të pyetjes së Pjetrit për faljen dhe dha
mësim për shenjtërinë e martesës. Shpëtimtari theksoi rëndësinë e zgjedhjes së
jetës së përjetshme mbi pasurinë e botës dhe dha shëmbëlltyrën e punëtorëve
në vresht.

Mateu 18
Jezu Krishti u mëson dishepujve të Tij parimet që do t’i ndihmonin ta udhëhiqnin
Kishën dhe Ai jep shëmbëlltyrën e shërbëtorit të pamëshirshëm

Rrëfimi i mëposhtëm, i treguar nga Presidenti Tomas S. Monson, flet për një
familje të cilës i vdiq foshnja dymuajshe: “Baba[i] ishte mobilier dhe krijoi një
arkivol të bukur për trupin e foshnjës së tij të çmuar. Dita e ceremonisë mortore
ishte e zymtë, duke pasqyruar kështu trishtimin që ndienin ata për humbjen e
tyre. Ndërsa familja eci drejt kishës, me babanë duke mbajtur arkivolin e vogël,
një numër i pakët miqsh ishin mbledhur. Mirëpo, dera e kishës ishte e kyçur.

Peshkopi i zënë me punë e kishte harruar ceremoninë mortore. Përpjekjet për t’u lidhur me të
ishin të kota. Duke mos ditur se çfarë të bënte, babai e vendosi arkivolin nën krahun e tij dhe, me
familjen e vet krah tij, e mbarti atë deri në shtëpi, duke ecur nën një shi që të bënte qull”
(“Hidden Wedges”, Ensign, maj 2002, f. 19).

1. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Nëse do të kishit qenë një pjesëtar i asaj familjeje, si do të ishit ndier kur
peshkopi nuk arriti të vinte për funeralin?

b. Përse mund të jetë e vështirë ta falni peshkopin?

Te Mateu 18:1–20 ne lexojmë që Jezusi i mësoi dishepujt e Tij në Galile që ta
përulnin veten e tyre dhe të bëheshin si fëmijë të vegjël. Ai gjithashtu shpjegoi se
ata që i “skandalizoj[në]” pasuesit e Tij, të cilët janë si fëmijët e vegjël, ose i çojnë
në udhë të gabuar, do të vuanin (shih vargjet 6–7, duke përfshirë Mateun 18:6,
shënimin a në fund të faqes [në variantin SHDM të Biblës në anglisht]).

Përulësia e fëmijëve mund të përngjasohet me përulësinë e të sapokthyerve në
besim në Kishë. Çfarë mësimesh mund të marrim nga të sapokthyerit në besim? Si
mund t’i ushqejmë fëmijët dhe të sapokthyerit në besim në Kishë?

Shpëtimtari atëherë i këshilloi dishepujt e Tij që t’i hiqnin nga jeta e tyre ato gjëra
që mund t’i skandalizonin ose që mund t’i bënin ata të pengoheshin (shih
vargun 9). Ai gjithashtu i mësoi Apostujt që nëse një person bënte shkelje ose
mëkatonte kundër tyre, ata duhej së pari të përpiqeshin ta zgjidhnin problemin
veçmas me personin. Nëse personi nuk pranonte të pendohej, atëherë ai ose ajo
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mund të sillej para autoriteteve të Kishës. (Shënim: Mësimet e Shpëtimtarit që
gjenden te Mateu 18:1–14 do të diskutohen më në thellësi te mësimet për
Markun 9 dhe Llukën 15.)

Në vijim të këtij udhëzimi, Pjetri i bëri Zotit një pyetje për faljen. Lexoni Mateun
18:21, duke kërkuar pyetjen e Pjetrit.

Disa udhëheqës fetarë në kohën e Pjetrit jepnin mësim se një individ nuk kishte
nevojë t’i jepte falje më shumë sesa tri herë një personi tjetër. Duke e pyetur Zotin
nëse Ai duhej ta falte dikë shtatë herë, Pjetri mund të ketë menduar se po tregohej
bujar (shih Bruce R. McConkie, The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary,
4 vëll. [1979–1981], 3:91). Lexoni Mateun 18:22, duke kërkuar përgjigjen e
Shpëtimtarit drejtuar Pjetrit.

“Shtatëdhjetë herë shtatë” është një mënyrë për të thënë se ne nuk duhet t’i
vendosim kufij numrit të herëve që i falim të tjerët. Përgjigjja e Shpëtimtarit për
Pjetrin na mëson të vërtetën se Zoti na ka urdhëruar t’i falim ata që na fyejnë
ose që mëkatojnë kundër nesh.

T’i falni të tjerët do të thotë ta trajtoni me dashuri personin që ju ka fyer ose
lënduar dhe të mos keni ndjenja jo të mira ndaj atij apo asaj (shih Udhëzuesi për
Shkrimet e Shenjta, “Fal”, scriptures.lds.org; DeB 64:9–11). Falje nuk do të thotë që
ju vazhdoni t’i lejoni të tjerët t’ju dëmtojnë ose që shkelësi nuk duhet të mbahet
përgjegjës për veprimet e tij apo të saj, ligjërisht ose në formë tjetër.

Pasi iu përgjigj pyetjes së Pjetrit, Shpëtimtari u mësoi dishepujve të Tij një
shëmbëlltyrë që mund të na ndihmojë të kuptojmë arsyen përse duhet t’i falim
të tjerët.

Lexoni Mateun 18:23–30, duke kërkuar se sa para kishin borxh shërbëtori i mbretit
dhe shërbëtori tjetër shok i tiji.

Sa i kishte borxh shërbëtori mbretit? ____________________

Sa i kishte borxh shërbëtori tjetër shok, shërbëtorit [të mbretit]?
____________________

Përdoreni informacionin vijues për t’ju ndihmuar të llogaritni se sa kohë mund t’i
duhej secilit borxhli që ta kthente atë që kishte borxh:

Në kohën e Jezusit “është përllogaritur që 10,000 talenta ishin të barasvlershme me
100,000,000 denarë [monedha romake]. Një denar ishte rroga tipike ditore për një
punëtor të zakonshëm” (Jay A. Parry dhe Donald W. Parry, Understanding the
Parables of Jesus Christ [2006], f. 95). Llogaritni se sa kohë do t’i duhej këtij
shërbëtori [të mbretit] për ta larë këtë borxh duke i pjesëtuar 100,000,000 denarë
me 365 ditë.

Nëse do të jepeshin të gjitha rrogat e tij, sa ditë do t’i duheshin shërbëtorit [të
mbretit] ta shlyente borxhin e tij? ____________________

Për krahasim, 100 denarë ishin të barabarta me 100 pens. (Kujtoni që shumica e
punëtorëve fitonin një denar në ditë.) Llogaritni se sa kohë do t’i duhej shërbëtorit
tjetër shok që ta lante borxhin e tij.

Nëse do të jepeshin të gjitha rrogat e tij, sa ditë do t’i duheshin shërbëtorit tjetër
shok që ta shlyente borxhin e tij? ____________________
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Lexoni Mateun 18:31–35, duke kërkuar mënyrën se si u përgjigj mbreti kur zbuloi
veprimet e shërbëtorit të tij kundër shërbëtorit tjetër shok.

Përse mendoni që mbreti i tha shërbëtorit se ai ishte i lig ngaqë nuk ia kishte falur
borxhin e tij shërbëtorit tjetër, shokut të tij?

Bazuar te leximi që i bëtë vargut 35, shkruani se kë mendoni ju mund të
përfaqësojë secili prej tre njerëzve në shëmbëlltyrë:

Mbreti = ____________________

Shërbëtori [i mbretit] = ____________________

Shërbëtori tjetër shok = ____________________

Duke përdorur atë që keni mësuar nga kjo shëmbëlltyrë, plotësoni parimin vijues:
Nëse dëshirojmë që Perëndia të na falë, atëherë ____________________.
(Merrni parasysh ta shkruani këtë parim në anë të faqes së shkrimeve tuaja të
shenjta pranë Mateut 18:24–35.)

Çfarë mund të bëjë një person nëse ai apo ajo po orvatet të falë dikë?

Presidenti Xhejms E. Faust, i Presidencës së Parë, dha mësim:

“Ne duhet t’i njohim dhe pranojmë ndjenjat e zemërimit. Kjo do të kërkojë
përulësi për ta bërë, por nëse do të gjunjëzohemi dhe do t’i kërkojmë Atit Qiellor
për një ndjenjë faljeje, Ai do të na ndihmojë. Zoti na kërkon që t’i ‘[falim] të gjithë
njerëzit’ [DeB 64:10] për të mirën tonë, sepse ‘urrejtja vonon rritjen shpirtërore’
[Orson F. Whitney, Gospel Themes (1914), f. 144]. Vetëm kur e çlirojmë veten nga
urrejtja dhe hidhërimi, Zoti mund të na japë ngushëllim në zemrën tonë. …

… Kur tragjedia godet, ne nuk duhet të përgjigjemi duke kërkuar hakmarrje personale, por
përkundrazi ta lëmë drejtësinë të bëjë punën e saj dhe pastaj të shohim përpara. Nuk është e
lehtë të shohësh para dhe ta boshatisësh zemrën nga ndjenjat e fyerjeve torturuese. Shpëtimtari
na ka ofruar të gjithëve një paqe të çmuar nëpërmjet Shlyerjes së Tij, por kjo mund të vijë vetëm
kur jemi të gatshëm t’i dëbojmë ndjenjat negative të zemërimit, mërisë ose hakmarrjes. Për të
gjithë ne që ua falim ‘njerëzve gabimet e tyre’ [Përkthimi prej Joseph Smith-it, Mateu 6:13],
madje edhe atyre që kanë kryer krime serioze, Shlyerja sjell një masë paqeje dhe ngushëllimi”
(“The Healing Power of Forgiveness”, Ensign ose Liahona, maj 2007, f. 69; [“Fuqia Shëruese e
Faljes”, Konferenca e Përgjithshme, prill 2007, f. 80, 81].)

2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani për një
rast kur Zoti ju ka ndihmuar të falni dikë që ka mëkatuar kundër

jush ose ju ka fyer.

Sa vijon është përfundimi i rrëfimit të Presidentit Monson i treguar më parë në
këtë mësim: “Nëse familja do të ishte me një forcë morale më të ulët, ata mund
ta kishin fajësuar peshkopin dhe të kishin ruajtur ndjenja të këqija. Kur peshkopi
mori vesh për tragjedinë, ai e vizitoi familjen dhe kërkoi ndjesë. Me dhembjen
ende të dukshme në shprehjen e tij, por me lot në sy, babai e pranoi faljen dhe të
dy u përqafuan me një shpirt mirëkuptimi” (“Hidden Wedges”, f. 19).
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Përsiatni se kujt mund të jeni duke refuzuar t’i jepni falje në jetën tuaj. Lutuni që të
keni dëshirën për të falur dhe aftësinë për të hedhur pas krahëve lëndimin e
zemërimin, në mënyrë që Jezu Krishti të mund t’ju ndihmojë të ndieni paqe e
ngushëllim nëpërmjet Shlyerjes së Tij.

Mateu 19:1–12
Shpëtimtari jep mësim për shenjtërinë e martesës
Doktrina e Zotit lidhur me martesën
dhe divorcin ndryshon nga shumë prej
bindjeve të botës.

Cilat janë disa prej bindjeve të botës për
martesën dhe divorcin?
____________________

Ndërsa studioni Mateun 19:1–12,
kërkoni mësimet e Zotit për martesën e
divorcin dhe merrni parasysh rëndësinë
e këtyre mësimeve për ju.

Lexoni Mateun 19:1–3, duke kërkuar pyetjen që farisenjtë i bënë Jezusit.

Fraza “ta ndajë gruan për një shkak çfarëdo” (Mateu 19:3) i referohet një burri që e
ndan gruan e tij për çfarëdolloj arsyeje, edhe nëse ajo është e parëndësishme ose
egoiste.

Lexoni Mateun 19:4–6, duke kërkuar atë që Shpëtimtari dha mësim për martesën
dhe divorcin.

Këto vargje na mësojnë që martesa midis një burri dhe një gruaje është një
marrëdhënie e shenjtë e krijuar dhe e vendosur nga Perëndia. Merrni parasysh
ta shkruani këtë doktrinë në anë të faqes së shkrimeve tuaja të shenjta pranë
Mateut 19:6. Në zbulesën moderne Zoti pohoi që “besëlidhj[a] e re dhe [e]
përjetshme [e] martesës” (martesa në tempull) është thelbësore për ekzaltimin
(shih DeB 131:1–4).

Lexoni Mateun 19:7–3, duke kërkuar pyetjen tjetër që farisenjtë i bënë Jezusit.

Mateu 19:8–9 shënon që Shpëtimtari u tha farisenjve se Moisiu e lejoi divorcin që
të ndodhte në kohën e tij për shkak të ngurtësisë së zemrave të njerëzve. Termi
“lëshon” në këto vargje mund të ketë gjithashtu kuptimin të ndash ose të lësh.

Thënia vijuese nga Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, na
ndihmon të sqarojmë se si lidhet ky mësim me kohën tonë: “Lloji i martesës që
kërkohet për ekzaltim – e përjetshme në kohëzgjatje dhe hyjnore në cilësi – nuk e
pranon divorcin. Në tempujt e Zotit, çiftet martohen për gjithë përjetësinë. Por
disa martesa nuk përparojnë drejt atij ideali. Për shkak të ‘ngurtësisë [së]
zemrave [tona]’ [Mateu 19:8], Zoti tani nuk i detyron pasojat e standardit

çelestial. Ai i lejon personat e divorcuar të martohen përsëri pa njollën e imoralitetit të
specifikuar në ligjin më të lartë” (“Divorce”, Ensign ose Liahona, maj 2007, f. 70; [“Divorci”,
Konferenca e Përgjithshme, prill 2007, f. 83]).
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3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, renditni disa
mënyra se si po përgatiteni për “lloji[n] [e] martesës që kërkohet

për ekzaltim” të përshkruar nga Plaku Ouks. Çfarë mund të bëni që të hyni në
martesën e përjetshme me një zotim të fortë për t’i zgjidhur mospajtimet
pa divorc?

Mateu 19:13–20:34
Jezusi jep mësim për jetën e përjetshme dhe Ai jep shëmbëlltyrën e punëtorëve
në vresht
Mateu 19:13–30 shënon se Jezusi i nxiti pasuesit e Tij që të kërkonin jetën e
përjetshme në vend të pasurisë tokësore. Pjetri pyeti se çfarë do të merrnin
dishepujt për shkak se kishin hequr dorë nga pasuritë e tyre tokësore për ta ndjekur
Shpëtimtarin. (Shënim: Ngjarjet e diskutuara në këto vargje do të pasqyrohen me
hollësi në mësimin për Markun 10.)

Te Mateu 20:1–16 ne lexojmë që
Shpëtimtari u mësoi dishepujve të Tij
një shëmbëlltyrë që t’i ndihmonte ata të
kuptonin dëshirën e Atit Qiellor për t’u
dhënë të gjithë fëmijëve të Tij
mundësinë për të marrë jetën e
përjetshme. Në këtë shëmbëlltyrë një
njeri pajton me mëditje punëtorë në
kohë të ndryshme, gjatë gjithë ditës, për
të punuar në vreshtin e tij, dhe pastaj u
paguan atyre të gjithëve të njëjtën rrogë
në fund të ditës.

Mateu 20:17–34 shënon që Jezu Krishti paratha se Ai do të tradhtohej dhe dënohej
me vdekje kur të kthehej në Jerusalem. Ai u mësoi dishepujve të Tij se në vend që
të luftonin për post e autoritet, ata duhej të ndiqnin shembullin e Tij dhe t’u
shërbenin të tjerëve.

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

Unë e kam studiuar Mateun 18–20 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 5: DITA 2

Mateu 21:1–16
Hyrje
Jezusi e bëri hyrjen e Tij ngadhënjimtare në Jerusalem në fillim të javës së fundit të
jetës së Tij. Ndërsa ishte atje, Ai e pastroi tempullin për herë të dytë dhe shëroi të
verbrit e të çalët që vinin tek Ai.

Mateu 21:1–11
Jezusi bën hyrjen e Tij ngadhënjimtare në Jerusalem

1. Mendoni për një veprimtari që do të ishte mbresëlënëse ta bënit me
miqtë ose pjesëtarët e familjes tuaj. Në ditarin tuaj të studimit të

shkrimeve të shenjta, shkruani një paragraf të shkurtër në lidhje me atë që
mund të thoni apo bëni për t’i bindur miqtë ose pjesëtarët e familjes tuaj që të
marrin pjesë në atë veprimtari.

Shumë njerëz nuk dinë dhe aq shumë për Jezu Krishtin dhe ungjillin e Tij, dhe ne
kemi përgjegjësinë që t’i ndihmojmë të tjerët të mësojnë rreth Tij. Teksa studioni
Mateun 21:1–11, përsiatni mbi atë që mund të bëni për t’i ndihmuar të tjerët që të
dëshirojnë të dinë më shumë për Jezu Krishtin.

Në këtë mësim, shikoni faqen e titulluar “Java e Fundit e Jezu Krishtit, Shlyerja dhe
Ringjallja e Tij”. Ky vështrim i përgjithshëm i shkurtër i javës së fundit të jetës së
Shpëtimtarit në vdekshmëri përmbledh ngjarjet që çuan në vdekjen dhe Ringjalljen
e Tij. Ajo mund të qartësojë dhe thellojë të kuptuarit tuaj për historitë, mësimet,
doktrinat dhe parimet që lidhen me javën e fundit të shërbesës së Jezu Krishtit në
vdekshmëri.

Mateu 21 shënon ngjarjet që ndodhën pesë ditë para Kryqëzimit të Shpëtimtarit,
duke filluar me hyrjen e Tij ngadhënjimtare në Jerusalem. Kujtoni se një turmë
njerëzish e ndiqte Jezusin dhe Apostujt e Tij kur po udhëtonin nga Jeriko për në
Jerusalem (shih Mateu 20:17–18, 29).

Lexoni Mateun 21:1–5, duke kërkuar atë që Jezusi i udhëzoi dy prej dishepujve të
Tij të bënin.

Profecia e përmendur te Mateu 21:4–5 gjendet te Zakaria 9:9–10. Merrni parasysh
ta shkruani këtë referencë kryq në anë së faqes të shkrimeve tuaja të shenjta pranë
Mateut 21:4–5. Kjo profeci ishte për Mesian e premtuar ose “Profeti[n] [e] vajosur,
Prift[in], Mbret[in] dhe Çlirimtar[in], ardhjen e të cilit judenjtë mezi po e prisnin”
(Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Mesia”, scriptures.lds.org). Mund të jetë e
dobishme të dini se në kohët biblike gomari “ishte simbol i prejardhjes nga familje
mbretërore judease. … Të udhëtuarit mbi gomar … tregoi se Jezusi erdhi si një
Shpëtimtar paqësor dhe ‘i përulur’, jo si një pushtues mbi një kalë lufte” (New
Testament Student Manual [manual i Sistemit Arsimor të Kishës, 2014], f. 64).

Lexoni Mateun 21:6–8, duke kërkuar atë që bëri “një turmë shumë e madhe”
(vargu 8) për ta pranuar me nderim Jezusin si Mesian, kur Ai hyri në Jerusalem.

Ungjilli i Gjonit specifikon se turma përdori “degë palmash” (Gjoni 12:13). Degët e
palmës ishin një simbol judeas i paqes dhe i fitores mbi armiqtë. Sigurimi i një
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rruge të shtruar, si ajo që krijoi turma duke përdorur degë dhe veshje, ishte një gjest
që përdorej për të nderuar mbretër apo pushtues. Duke e bërë këtë, turma e pranoi
dhe e mirëpriti Jezusin si Çlirimtarin dhe Mbretin e tyre.

Shikoni figurën Ardhja Triumfuese [e Krishtit në Jerusalem] (Libri i Figurave
Artistike të Ungjillit [2009], nr. 50; shih edhe LDS.org). Përfytyroni sikur jeni një nga
njerëzit mes turmës. Lexoni Mateun 21:9 dhe përfytyroni sikur po i brohoritni këto
fjalë së bashku me ta.

Vini re se njerëzit e përsëritën fjalën
hosana, që do të thotë “na shpëto tani”
(Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
“Hosana”,). Merrni parasysh ta
shkruani këtë përkufizim në anë të
faqes pranë Mateut 21:9.

Shenjimi dhe Shënimi i Shkrimeve të Shenjta
Një nga mënyrat më të dobishme për ta mbajtur mend atë që keni mësuar është që t’i shenjoni
shkrimet e shenjta dhe të mbani shënime në to. Ju mund ta bëni këtë duke nënvizuar, ngjyrosur
ose konturuar fjalë ose fraza kyçe. Ju gjithashtu mund të shkruani përkufizime, parime, komente
profetike apo këndvështrime e përshtypje vetjake në anë të faqeve.

Një pjesë e brohoritjes së turmës përmbushi profecinë mesianike që gjendet te
Psalmet 118:25–26. Merrni parasysh ta shkruani këtë referencë kryq në anë të faqes
pranë Mateut 21:9, ose duke e shenjuar atë te Mateu 21:9, shënimi b në fund të
faqes [në variantin SHDM të Biblës në anglisht]. Titulli mbretëror dhe mesianik
“Bir [i] Davidit” (Mateu 21:9) i rezervohej trashëgimtarit të fronit të Davidit. Duke
thënë këtë njerëzit ishin duke shpallur se Jezusi ishte Mesia, i zgjedhur dhe i
dërguar nga Perëndia për ta çliruar dhe udhëhequr popullin e Tij.

Përfytyroni sikur të kishit jetuar në Jerusalem në këtë kohë. Çfarë mendimesh ose
ndjenjash mund të kishit pasur nëse do të kishit qenë të pranishëm në hyrjen
ngadhënjimtare të Shpëtimtarit?

Mijëra njerëz të tjerë ishin në Jerusalem në atë kohë për të festuar Pashkën. Lexoni
Mateun 21:10–11, duke kërkuar ndikimin e sjelljes së turmës tek të tjerët në
Jerusalem.

Çfarë pyetjeje bënë të tjerët për shkak të sjelljes të turmës?

Ky rrëfim ilustron parimin vijues: Ndërsa ne e pranojmë dhe flasim publikisht
për Jezu Krishtin, ne mund t’i ndihmojmë të tjerët të zhvillojnë një dëshirë
për të ditur më shumë për Të.

2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, renditni disa
rrethana jashtë mbledhjeve të kishës, ku ju mund ta pranoni dhe të

flisni publikisht për Jezu Krishtin. Pastaj shkruani për mënyra të përshtatshme
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se si ju mund ta pranoni dhe të flisni publikisht për Të, gjë që do t’i ndihmojë të
tjerët të dëshirojnë të dinë më shumë për Të.

3. Përgjigjjuni njërës ose të dyja pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Kur ju kanë bërë përpjekjet e dikujt për ta pranuar dhe për të folur
publikisht për Jezu Krishtin që të dëshironi të dini më shumë për Të?

b. Kur e keni ndihmuar ju [vetë] ose dikush që ju njihni një person që të
dëshironte të dinte më shumë për Jezu Krishtin, ngaqë ju e pranuat apo
folët publikisht për Të?

Kërkojini dhe shfrytëzojini mundësitë që ta pranoni dhe të flisni në mënyrën e
duhur për Jezu Krishtin.

Mateu 21:12–16
Jezusi e pastron tempullin dhe shëron të verbrit e të çalët
Përsiatni për mendimet dhe ndjenjat që
keni pasur në tempull. Nëse nuk keni
qenë ndonjëherë në tempull,
përfytyroni mendimet dhe ndjenjat që
mund të keni brenda njërit prej tyre.

Çfarë ndodh në tempull që na ndihmon
të ndiejmë se ai është një vend i
shenjtë?

Pasi Shpëtimtari hyri në Jerusalem, Ai
shkoi në tempull.

Lexoni Mateun 21:12–13, duke kërkuar
atë që po bënin disa njerëz në tempull
që ishte fyese për Atin Qiellor dhe Jezu
Krishtin.

Vizitorëve, që erdhën në Jerusalem për
të kremtuar Pashkën, u duhej të blinin
kafshë për t’i ofruar si flijime brenda
tempullit si pjesë e adhurimit të tyre.
Këmbyesit e parave e shkëmbenin
valutën romake dhe valuta të tjera për
valutën e tempullit, në mënyrë që të
mund të bliheshin kafshët, dhe tregtarë
të tjerë shisnin kafshët që nevojiteshin.
Edhe pse ky biznes ishte i nevojshëm
dhe i shërbente një qëllimi të mirë,
bërja e tij në tempull ishte
mosrespektuese dhe jo nderuese.
Përveç kësaj, Mateu 21:13 sugjeron se
këmbyesit e parave dhe tregtarët ishin
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më të interesuar në marrjen e një fitimi financiar sesa në adhurimin e Perëndisë dhe
të ndihmuarit e të tjerëve për ta bërë atë.

Vini re se te Gjoni 2:16, gjatë pastrimit të parë të tempullit, Jezusi e quajti tempullin
“shtëpi[a] e Atit tim”. Te Mateu 21:13, gjatë pastrimit të dytë, Jezusi e quajti
tempullin “Shtëpia ime”.

Një e vërtetë që mund ta mësojmë për tempullin nga fjalët dhe veprimet e
Shpëtimtarit te Mateu 21:12–13 është se shtëpia e Zotit është një vend i shenjtë
dhe Ai dëshiron që ne ta trajtojmë atë me nderim.

4. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si mund të tregojmë nderim për shtëpinë e Zotit?

b. Çfarë duhet të bëjmë ne që të jemi të denjë për të hyrë në tempull?

Lexoni Mateun 21:14, duke kërkuar atë që bëri Shpëtimtari në tempull pasi e
pastroi tempullin për herë të dytë.

Mund të jetë e dobishme të dini se “të çalë[t]” te Mateu 21:14, i referohet
individëve të cilët ishin të gjymtuar ose kishin një lloj forme të dëmtimit në të ecur.

Nga ajo që bëri Zoti për të verbrit dhe të çalët që erdhën tek Ai në tempull, ne
mund të mësojmë të vërtetën vijuese: Kur e frekuentojmë tempullin, Zoti mund
të na shërojë.

Në çfarë mënyrash ndieni se Zoti është në gjendje të na shërojë kur e frekuentojmë
tempullin? ____________________

Presidenti Xhejms E. Faust, i Presidencës së Parë, dëshmoi për shërimin që mund
të përjetojmë kur e frekuentojmë tempullin: “Zoti ka siguruar shumë rrugë me
anë të të cilave ne mund të marrim ndikimin [e Tij] shërues. Unë jam mirënjohës
që Zoti e ka rivendosur punën e tempullit në tokë. Ajo është një pjesë e
rëndësishme e punës së shpëtimit si për të gjallët edhe për të vdekurit. Tempujt
tanë sigurojnë një vend të shenjtë ku ne mund të shkojmë për të lënë mënjanë

shumë nga ankthet e botës. Tempujt tanë janë vende paqeje dhe qetësie. Në këto shenjtërore të
shenjta Perëndia i ‘shëron ata që e kanë zemrën të thyer dhe [i] lidh plagët e tyre’. (Psalmi
147:3.)” (“Spiritual Healing”, Ensign, maj 1992, f. 7).

Shërimi që përjetojmë kur adhurojmë në tempull mund të jetë i menjëhershëm, siç
ishte për të verbrit dhe të çalët e përshkruar te Mateu 21:14, ose mund të ndodhë
me kalimin e kohës.

Përsiatni për një kohë kur ju ose dikush që ju njihni, përjetoi ndikimin shërues të
Zotit nga adhurimi në tempull.

Siç është shënuar te Mateu 21:15–16, krerët e priftërinjve dhe skribët ishin të
pakënaqur me atë që Jezusi bëri në tempull dhe me njerëzit që i brohoritën Atij
“Hosana” atje. Jezusi vuri në dukje se pranimi publik i Atij nga populli përmbushi
një profeci (shih Psalmin 8:2).
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5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Mateun 21:1–16 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 5: DITA 3

Mateu 21:17–22:14
Hyrje
Pasi qëndroi në Betani, Jezusi u kthye në tempull. Udhës së Tij, Ai mallkoi një pemë
fiku. Udhëheqësit e judenjve erdhën tek Ai në tempull dhe vunë në dyshim
autoritetin e Tij. Jezusi i qortoi ata dhe dha mësim disa shëmbëlltyra që ilustrojnë
pasojat e mohimit apo të pranimit të Tij dhe të ungjillit të Tij.

Mateu 21:17–32
Jezusi mallkon një pemë fiku dhe qorton udhëheqësit e judenjve
Nganjëherë ushqimet, format e argëtimit, produktet dhe madje jeta e njerëzve nuk
janë aq të mira sa duket se janë.

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani për një
rast kur zbuluat që diçka nuk ishte aq e mirë sa dukej se ishte.

Mateu 21 përmban një rrëfim të një rasti kur Jezusi hasi në diçka që nuk ishte aq e
mirë sa dukej se ishte. Teksa e vazhdoni studimin tuaj për këtë kapitull, kërkoni të
vërteta që mund t’ju udhëheqin për të jetuar më drejtësisht.

Pasi Jezusi realizoi hyrjen e tij ngadhënjimtare në Jerusalem dhe pastroi tempullin,
Ai qëndroi në Betani, një fshat i vogël pranë Jerusalemit. Lexoni Mateun 21:18–22,
duke kërkuar atë që bëri Shpëtimtari ditën tjetër ndërsa po kthehej nga Betania për
në tempullin e Jerusalemit.

Gjethet në një pemë fiku zakonisht
tregojnë se pema ka frutë. Në pranverë
(kur Shpëtimtari hasi pemën e fikut që
nuk kishte frutë), pemët e fikut
përgjithësisht prodhojnë fiqtë e parë.
Nëse nuk i prodhojnë, atëherë kjo do të
thotë që ata nuk do të prodhojnë fare
frutë gjatë atij viti. Pema e përshkruar
në këtë rrëfim kishte pamjen sikur ishte
një pemë që prodhonte fruta, por ajo
nuk kishte prodhuar asnjë frutë.

Një arsye përse Shpëtimtari mund ta
ketë mallkuar pemën e fikut ishte për t’i
mësuar dishepujt e Tij për hipokrizinë
dhe udhëheqësit e korruptuar fetarë të judenjve. Shumë prej këtyre udhëheqësve
dukeshin nga pamja e jashtme sikur e ndiqnin Perëndinë, por ata nuk arrinin të
prodhonin fryte reale ose vepra drejtësie. Ata ishin hipokritë.

“Fjala hipokrit është përkthyer nga një fjalë greke që do të thotë ‘aktor/e’ dhe i referohet atij/asaj
që shtiret, e zmadhon një rol ose është i/e paqëndrueshëm/me në mënyrë mashtruese në
veprimet e tij apo të saj. Zoti i dënoi [ata që ishin mashtrues në] të bindurit e tyre nga ana e
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jashtme [për mbajtjen e urdhërimeve], ndërkohë që zemrat e tyre ishin arrogante dhe të
pasinqerta” (New Testament Student Manual [manual i Sistemit Arsimor të Kishës, 2014], f. 68).

Te Mateu 21:23–27, ne lexojmë që disa prej këtyre udhëheqësve judeas iu qasën
Shpëtimtarit në tempull dhe e vunë në dyshim autoritetin me anë të të cilit Ai
realizoi hyrjen e Tij ngadhënjimtare në Jerusalem dhe pastroi tempullin.
Shpëtimtari u përgjigj duke i pyetur ata nëse pagëzimi (ose shërbesa) e Gjon
Pagëzorit ishte caktuar nga Perëndia apo nga njeriu. Këta udhëheqës nuk donin t’i
përgjigjeshin pyetjes së Shpëtimtarit nga frika se mos kundërshtoheshin ose mos
zemëronin njerëzit që e pranonin Gjonin si profet. Shpëtimtari tha se Ai nuk do t’u
përgjigjej pyetjeve të tyre nëse ata nuk do t’i përgjigjeshin pyetjes së Tij dhe pastaj
Ai tregoi tri shëmbëlltyra që ilustrojnë veprimet e udhëheqësve të
korruptuar judeas.

Shëmbëlltyra e parë përshkruan mënyrat e ndryshme në të cilat dy bijtë iu
përgjigjën atit të tyre. Lexojeni Mateun 21:28–30, duke kërkuar se cili prej bijve i
ngjante më shumë pemës së fikut dhe udhëheqësve judeas.

Lexoni Mateun 21:31–32, duke kërkuar atë që Shpëtimtari u mësoi udhëheqësve të
korruptuar judeas nëpërmjet kësaj shëmbëlltyre. (Mund të jetë e dobishme të dini
se tagrambledhësit ishin vjelës taksash dhe prostitutat ishin gra të përdala.
Udhëheqësit judeas i përçmonin të dy këto grupe njerëzish, duke i quajtur ata
mëkatarë.)

Si ishin tagrambledhësit dhe prostitutat që besuan te Gjon Pagëzori si biri i parë në
shëmbëlltyrë?

Nga kjo shëmbëlltyrë ne mësojmë se që të hyjmë në mbretërinë e Perëndisë, ne
duhet t’i bindemi Atit tonë Qiellor dhe të pendohemi për mëkatet tona në
vend që vetëm të themi apo të shtiremi se po i bindemi Atij.

2. Lexojini skenarët vijues dhe pastaj përgjigjjuni dy pyetjeve në
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

Një i ri shpesh u thotë prindërve të tij se ndjek aktivitete të Kishës, kur ai në të
vërtetë shkon në shtëpinë e një shoku në vend që të shkojë në Kishë. Kur ai
është pranë udhëheqësve e mësuesve të Kishës, ai flet e vepron sikur i mban
urdhërimet e Atit Qiellor, por jashtë këtyre ambienteve ai i shkel në mënyrë të
qëllimshme shumë prej urdhërimeve.

Një e re bën thashetheme me shoqet e veta për disa vajza në shkollën e saj, por
hiqet sikur është shoqe me ato vajza kur i ka pranë ato. Ajo merr pjesë
rregullisht në kishë dhe e merr sakramentin, por gjatë mbledhjeve ajo shpesh u
dërgon shoqeve të saj mesazhe elektronike që përmbajnë kritika për njerëzit
rreth saj.

a. Çfarë mund t’u thoni këtyre të rinjve për t’i ndihmuar që të ndryshojnë
sjelljen e tyre?

b. Përveç shembujve në këta skenarë, cilat janë mënyrat e tjera në të cilat mund
të tundohemi që të shtiremi sikur i bindemi Atit Qiellor në vend që t’i
bindemi me të vërtetë Atij?
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Ndërsa vazhdoni ta studioni Mateun 21, kërkoni atë që mund të bëni për të
shmangur të qenit si pema e fikut që nuk prodhonte frutë.

Mateu 21:33–22:14
Jezusi jep mësim shëmbëlltyrën e vreshtarëve të ligj dhe atë të martesës së birit
të mbretit
Lexoni Mateun 21:33–41 dhe plotësoni
diagramin vijues me atë që mendoni se
përfaqësojnë tri simbolet e fundit.
Mund të jetë e dobishme të dini se
vreshtarët janë kujdestarë dhe mbrojtës
të cilët janë përgjegjës për t’u kujdesur
që vreshti të prodhojë frutë. (Pasi të
mbaroni, kontrollojini përgjigjet tuaja
me ato që janë dhënë në fund të këtij
mësimi.)

Shëmbëlltyra e Vreshtarëve të Ligj

(Mateu 21:33–41)

Simboli Kuptimi

Pronari i shtëpisë Ati Qiellor

Vreshtarët

Shërbëtorët

Biri i pronarit të shtëpisë

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, përmblidhni atë
që mendoni se po ilustronte Jezusi nëpërmjet kësaj shëmbëlltyre.

Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, tha sa vijon rreth
shëmbëlltyrës së Shpëtimtarit për vreshtarët e ligj:
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“Marrëdhëniet [e Perëndisë] me njerëzit që nga krijimi i Adamit deri në Ardhjen e
Dytë të Birit të Njeriut janë përmbledhur te Shëmbëlltyra e Vreshtarëve të Ligj.

Perëndia vetë është pronari i shtëpisë; vreshti i tij është toka dhe banorët e saj;
dhe vreshtarët e caktuar për të punuar në vresht janë kujdestarët shpirtërorë të
njerëzve. Ata që janë qëlluar me gurë, rrahur, përndjekur e vrarë janë profetët
dhe shikuesit e dërguar për të shërbyer mes njerëzve; dhe Biri e Trashëgimtari, i

vrarë e i nxjerrë jashtë vreshtit në përputhje me udhëzimin e vreshtarëve të ligj, është natyrisht
Jezusi” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll. [1965–1973], 1:593–594).

Nëpërmjet kësaj shëmbëlltyre, Jezu Krishti po ilustronte se gjatë shekujve disa prej
udhëheqësve të izraelitëve i kishin hedhur poshtë profetët e Perëndisë dhe se Ai e
dinte që udhëheqësit aktual judeas kishin si qëllim ta vritnin Atë.

Lexoni Mateun 21:43, duke kërkuar atë se kujt do t’i jepej mbretëria e Perëndisë
(domethënë Kisha e Jezu Krishtit dhe bekimet e ungjillit) pasi udhëheqësit judeas
ta kishin hedhur poshtë atë.

Përkthimi prej Joseph Smith-it, Mateu 21:53 (tek Udhëzuesi për Shkrimet e
Shenjta), i përcakton “johebrenj[të]” si kombin të cilit do t’i jepej mbretëria e
Perëndisë. “Nganjëherë [fjala johebrenj] përcakton njerëz që nuk janë të prejardhjes
izraelite, nganjëherë njerëz që nuk janë të prejardhjes judease dhe nganjëherë
kombe që janë pa ungjillin, edhe pse mund të ketë disa me gjak izraelit mes
njerëzve” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Johebrenj”, scriptures.lds.org).
Kalimi i mbretërisë tek johebrenjtë filloi kur ungjilli së pari iu çua johebrenjve nga
Apostujt pas Ringjalljes së Shpëtimtarit. Ajo ka vijuar në ditët e fundit me
Rivendosjen e ungjillit nëpërmjet Profetit Jozef Smith, i cili jetonte në një komb
johebraik.

Si anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit, ne jemi mes atyre të cilëve u është dhënë
mbretëria e Perëndisë. Kështu që, në përputhje me mësimet e Shpëtimtarit te
Mateu 21:43, si anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit, ne jemi përgjegjës të japim
fryte drejtësie.

Të Shkruarit për Përvoja që Lidhen me Ungjillin
Të shkruarit për përvoja të përshtatshme që lidhen me ungjillin mund të qartësojë të kuptuarit
tuaj për doktrinat dhe parimet e ungjillit. Duke i kujtuar përvoja të tilla dhe duke shkruar për to,
ju mund të udhëhiqeni nga Fryma e Shenjtë te një kuptueshmëri dhe dëshmi më e thellë për
gjërat për të cilat po shkruani.

4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, bëni një vizatim
të një peme fiku me frutë në të. Emërtojeni çdo frutë me fjalë që

përshkruajnë gjëra të drejta që ne duhet të bëjmë si anëtarë të Kishës së Jezu
Krishtit. Mendoni për arsyen se përse është e rëndësishme që ne të japim këtë
lloj fryti. Pastaj shkruani për një rast kur e keni parë një anëtar të Kishës të japë
një nga këto fryte drejtësie në një mënyrë të sinqertë.

Mateu 21:45–46 përshkruan mënyrën se si krerët e priftërinjve dhe farisenjtë u
zemëruan kur e kuptuan se vreshtarët e ligj në shëmbëlltyrë përfaqësonin ata.
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Sidoqoftë, ata iu shmangën vënies dorë mbi Shpëtimtarin pasi i trembeshin
reagimit të njerëzve nëse do ta bënin atë.

Te Mateu 22:1–10, ne lexojmë që Jezu Krishti tregoi një shëmbëlltyrë në të cilën Ai i
krahasoi bekimet e ungjillit me një gosti dasme që bëri një mbret për të birin.
Njerëzit që u ftuan të parët në festë (që përfaqësojnë shumë prej judenjve, përfshirë
udhëheqësit) nuk pranuan të vinin. Ata që u ftuan më pas (që përfaqësojnë
johebrenjtë) zgjodhën të vinin dhe t’i gëzoheshin festës.

Lexoni Mateun 22:11–14, për të parë atë që ndodhi në dasmë.

Përse u dëbua ky i ftuar nga festa?

Mbreti kishte përmbushur një zakon të lashtë duke u dhënë të ftuarve të tij veshje
të pastra dhe të përshtatshme për t’i veshur në dasmë. Mirëpo, ky burrë nuk kishte
zgjedhur të vishte rrobat që mbreti kishte siguruar. Në shkrimet e shenjta, veshjet
dhe rrobat e pastra shpesh simbolizojnë drejtësinë dhe pastërtinë e atyre që bëhen
të pastër nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit (shih 3 Nefi 27:19).

Përkthimi prej Joseph Smith-it i Mateut 22:14 shton që jo çdokush në festë do të
ketë veshur veshjen e dasmës (shih Mateun 22:14, shënimin a në fund të faqes [në
variantin SHDM të Biblës në anglisht]). Me fjalë të tjera, jo çdokush që e pranon
Shpëtimtarin dhe pajtohet me ftesën për të qenë pjesë e mbretërisë do të jetë i
përgatitur dhe i denjë për të jetuar përjetësisht me Të dhe Atin Qiellor. Kjo
shëmbëlltyrë mund të ketë lidhje me individët që nuk janë bashkuar ende me
Kishën – mbretërinë e Perëndisë në tokë – dhe individët që janë bashkuar me
Kishën, por nuk e kanë përgatitur veten si duhet për jetën e përjetshme me
Perëndinë.

Përsiatni mbi atë që po bëni tani për ta pranuar ftesën e Atit Qiellor, për t’i marrë të
gjitha bekimet e ungjillit. Zbatimi i asaj që keni mësuar në këtë mësim mund t’ju
ndihmojë të përgatiteni për t’i marrë të gjitha këto bekime.

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

Unë e kam studiuar Mateun 21:17–22:14 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

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

Përgjigjet për diagramin “Shëmbëlltyra e Vreshtarëve të Ligj”: Vreshtarët
përfaqësojnë udhëheqësit e korruptuar izraelitë, shërbëtorët përfaqësojnë profetët e
Perëndisë dhe biri i pronarit të shtëpisë përfaqëson Jezu Krishtin.
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NJËSIA 5: DITA 4

Mateu 22:15–46
Hyrje
Ndërsa Jezusi vazhdoi të jepte mësim në tempull, farisenjtë dhe saducenjtë u
përpoqën ta ngatërronin duke i bërë pyetje të vështira. Ai iu përgjigj me sukses
pyetjeve të tyre dhe u tha që t’i bindeshin ligjeve të vendit dhe të mbanin dy
urdhërimet e mëdha.

Mateu 22:15–22
Farisenjtë përpiqen ta ngatërrojnë Shpëtimtarin duke e pyetur nëse është e ligjshme
të paguajë taksë
Cilat janë disa ligje të rëndësishme që qeveria ka vendosur në shoqërinë tonë?
Përse mendoni se janë të rëndësishme? ____________________

Ndërsa studioni Mateun 22:15–22, kërkoni atë që Jezu Krishti dha mësim për
bindjen ndaj ligjeve të vendit.

Kujtoni që gjatë javës së fundit të jetës së Shpëtimtarit, Ai dha mësim në tempullin
në Jerusalem. Lexoni Mateun 22:15, duke kërkuar atë që farisenjtë u përpoqën t’i
bënin Shpëtimtarit. Ta “zinin gabim në fjalë” do të thotë që farisenjtë po
përpiqeshin ta mashtronin Shpëtimtarin që të thoshte gjëra që do ta
diskreditonin Atë.

Lexoni Mateun 22:16–17, duke kërkuar se si u përpoqën farisenjtë që ta mashtronin
Shpëtimtarin. Mund të jetë e dobishme të dini se fjala taksa te vargu 17, i referohet
pagimit të taksave; dhe Cesari ishte perandori i Perandorisë Romake që sundonte
Izraelin në atë kohë.

Pyetja që farisenjtë i bënë Jezusit ishte një kurth i mundshëm, pasi nëse Ai do të
thoshte që ishte e drejtë t’i paguaje taksa Perandorisë Romake, judenjtë do ta
quanin Atë mbështetës të Romës dhe jobesnik ndaj vetë popullit të Tij. Nëse
Shpëtimtari do t’u thoshte atyre se nuk ishte e ligjshme të paguaje taksa, atëherë
farisenjtë mund ta akuzonin Atë për tradhti dhe ta paditnin para
autoriteteve romake.
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Një monedhë romake me figurën e Cezarit

Lexoni Mateun 22:18–21, duke kërkuar
mënyrën se si iu përgjigj Shpëtimtari
pyetjes së farisenjve.

1. Përgjigjjuni pyetjes
vijuese në ditarin tuaj të

studimit të shkrimeve të shenjta:
Përse mendoni që përgjigjja e
Shpëtimtarit ishte një përgjigje e
përsosur ndaj pyetjes së farisenjve?

Fraza “jepni, pra, Cezarit atë që i përket
Cezarit” te vargu 21, i referohet
detyrimit tonë për t’iu bindur ligjeve
civile, të tilla si ligjit të pagimit të
taksave.

Nga këto vargje ne mësojmë të vërtetën vijuese: Zoti pret nga ne që të jemi
qytetarë të mirë dhe t’u bindemi ligjeve të vendit.

Përse është e rëndësishme që ne, si dishepuj të Jezu Krishtit, të jemi qytetarë të
mirë dhe t’u bindemi ligjeve të vendit? (Shih Nenet e Besimit 1:12.) Përse pret Zoti
nga ne që të jemi si qytetarë të mirë edhe anëtarë të mirë të Kishës, dhe t’u bindemi
ligjeve të vendit e ligjeve të Tij?

Lexoni Mateun 22:22, duke kërkuar mënyrën se si reaguan farisenjtë ndaj përgjigjes
së Shpëtimtarit.

Mateu 22:23–34
Shpëtimtari i mëson saducenjtë për martesën dhe Ringjalljen
Përveç farisenjve, edhe saducenjtë u përpoqën ta futnin në kurth Shpëtimtarin me
fjalët e Veta ndërsa jepte mësim në tempull. Lexoni Mateun 22:23–28, duke kërkuar
mënyrën se si saducenjtë u përpoqën ta mashtronin Shpëtimtarin. Vini re që
saducenjtë besonin se “nuk ka ringjallje” (vargu 23).

Si do ta përmblidhnit pyetjen që saducenjtë i bënë Shpëtimtarit?
____________________

Saducenjtë e keqpërdornin me qëllim një zakon të Dhiatës së Vjetër që synonte të
siguronte përkujdesje për të vejat (shih Ligji i Përtërirë 25:5–6; Bible Dictionary
[Fjalori Biblik] “Levirate marriage” [“Martesë levirate”]). Ata përpiqeshin ta
zmadhonin këtë zakon për të zhvlerësuar doktrinën e Ringjalljes.

Lexoni Mateun 22:29–30, duke kërkuar përgjigjen e Shpëtimtarit ndaj pyetjes së
saducenjve. Vini re atë që Jezusi tha se nuk mund të ndodhë në Ringjallje ose në
kohën e Ringjalljes.

Brenda kontekstit të planit të shpëtimit, Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të
Dymbëdhjetë Apostujve, dha një shpjegim për Mateun 22:29–30:
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“[Jezu Krishti] nuk po e mohon apo kufizon konceptin e pranuar gjerësisht që do
të ketë martesë dhe dhënie në martesë në qiell. Ai po thotë që për sa i përket
‘atyre’ (saducenjve), që për sa i përket ‘atyre’ (‘fëmijëve të kësaj bote’), njësia
familjare nuk vazhdon dhe nuk do të vazhdojë në ringjallje. …

‘Si rrjedhim, kur [ata që nuk dëshirojnë ta jetojnë, nuk e jetojnë ose nuk mund ta
jetojnë ligjin e martesës së përjetshme] të jenë jashtë botës, ata as nuk martohen,

as nuk jepen në martesë.’ [DeB 132:16.]

Kjo do të thotë që, nuk ka as martesë, as dhënie në martesë në qiell për ata për të cilët po fliste
Jezusi, për ata që nuk besojnë as në ringjallje, jo më në të gjitha të vërtetat e tjera shpëtuese; për
ata që janë të padrejtë dhe të paperëndishëm; për ata që jetojnë sipas mënyrës së botës; për
masat e mëdha të njerëzve të papenduar. Të gjithë këta nuk arrijnë ta marrin plotësinë e
shpërblimit pas kësaj jete” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll. [1965–1973], 1:606).

Zoti i zbuloi Profetit Jozef Smithit shumë të vërteta të rëndësishme për martesën e
përjetshme. Lexoni Doktrinën e Besëlidhjet 132:15–17, duke kërkuar atë që Zoti i
zbuloi Profetit për martesën në këto vargje.

Cilët tha Zoti se “as nuk martohen, as nuk jepen në martesë” (DeB 132:16) në
Ringjallje?

Të martohesh “as prej meje, as prej fjalës sime” (DeB 132:15) do të thotë që një
person nuk është vulosur me bashkëshortin ose bashkëshorten e vet në tempull me
anë të autoritetit të priftërisë.

Nga Mateu 22:30 dhe Doktrina e Besëlidhje 132:15–17, ne mësojmë se ata që nuk
janë vulosur me anë të autoritetit të priftërisë me bashkëshortët e tyre në
vdekshmëri ose nëpërmjet ordinancave mëkëmbëse në tempuj, nuk do të
jenë të martuar në botën që do të vijë.

Lexoni Mateun 22:31–33, duke kërkuar të vërteta të tjera që Shpëtimtari u mësoi
saducenjve për Ringjalljen. Merrni parasysh të shenjoni atë që Shpëtimtari tha në
vargun 32, që tregon se Ringjallja është e vërtetë.

Si reaguan njerëzit kur e dëgjuan Shpëtimtarin t’i jepte mësim këto doktrina?

Mateu 22:34–40
Shpëtimtari jep mësim për dy urdhërimet e mëdha

2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani sa më
shumë urdhërime që ju vijnë në mendje në një minutë.

Disa rabinë judeas besonin se kishte 613 ligje apo urdhërime në ligjin e Moisiut.
Lexoni Mateun 22:34–36, duke kërkuar pyetjen që një prej farisenjve i bëri Jezusit
në lidhje me këto urdhërime. Ju mund të doni ta shenjoni këtë pyetje në shkrimet
tuaja të shenjta.

Pa e parë përgjigjen e Shpëtimtarit, rrethoni një urdhërim në listën që shkruat në
ditarin tuaj, i cili ju mendoni se është urdhërimi më “i madh” ose më i rëndësishmi.

Lexoni Mateun 22:37–40, duke kërkuar mënyrën se si iu përgjigj Shpëtimtari
pyetjes së fariseut. (Mateu 22:36–39 është një fragment për zotërimin e shkrimit të
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shenjtë. Ju mund të doni ta shenjoni atë në një mënyrë të dallueshme, që t’ju
ndihmojë ta gjeni në të ardhmen.)

Udhëzimi i Zotit, “duaje të afërmin tënd” i referohet mënyrës se si ne i trajtojmë
të tjerët.

Përse mendoni ju që këto dy urdhërime janë quajtur urdhërimet më të mëdha?

Fraza “nga këto dy urdhërime varet i tërë ligji dhe profetët” (Mateu 22:40), do të
thotë se të gjitha urdhërimet që Perëndia i zbuloi në ligjin e Moisiut dhe nëpërmjet
profetëve të Dhiatës së Vjetër kishin për qëllim që t’i ndihmonin njerëzit të
tregonin dashurinë e tyre për Perëndinë, dashurinë e tyre për fqinjin e tyre, ose
të dyja.

Nga këto vargje ne mësojmë parimin vijues: Nëse e duam me të vërtetë
Perëndinë dhe e duam fqinjin si veten tonë, atëherë ne do të përpiqemi t’i
mbajmë të gjitha urdhërimet e Perëndisë.

Drejtojuni listës së urdhërimeve që shkruat në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta. Vizatoni një rreth pranë urdhërimeve që tregojnë dashuri për Perëndinë
dhe një katror pranë atyre urdhërimeve që tregojnë dashuri për fqinjin tonë. (Disa
urdhërime mund të shënohen si me rreth edhe me katror.)

Përsiatni për një rast kur ju zgjodhët t’i bindeshit një urdhërimi të veçantë për të
treguar dashurinë tuaj për Perëndinë ose për një person tjetër.

Mendoni për një urdhërim të cilit mund t’i bindeni më besnikërisht, për të treguar
dashurinë tuaj për Atin Qiellor ose për një person tjetër. Vendosni një synim për
t’iu bindur atij urdhërimi më besnikërisht.

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë – Mateu 22:36–39
Për secilin fragment të zotërimit të shkrimit të shenjtë, ju duhet të jeni në gjendje të
përcaktoni kontekstin, doktrinën ose parimin dhe mënyrën se si ta zbatoni të
vërtetën në jetën tuaj. (Shih burimet për zotërimin e shkrimit të shenjtë që gjenden
në LDS.org si burime studimi.)

Te Mateu 22:36–39, konteksti është përgjigjja e Jezu Krishtit ndaj një fariseu, që e
pyeti se cili ishte urdhërimi më i madh. Një doktrinë ose parim që na mësohet në
atë fragment është se dy urdhërimet e mëdha janë që ta duam Perëndinë dhe ta
duam fqinjin tonë. Vini re se te vargu 37 thuhet “duaje Zotin, Perëndinë tënde me
gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde” (kursivet
të shtuara). Një zbatim i këtij fragmenti për zotërimin e shkrimit të shenjtë do të
ishte përsiatja e pyetjeve vijuese: Si mund të tregoni dashuri për Perëndinë me
zemrën, shpirtin dhe mendjen tuaj? Si mund të tregoni dashuri për fëmijët e
Perëndisë?

3. Përsiatni se ç’do të thotë ta doni Perëndinë me gjithë zemrën tuaj.
Pastaj përsiatni se ç’do të thotë ta doni Atë me gjithë shpirtin tuaj.

Pastaj merrni parasysh mënyrën se si ju mund ta doni Atë me gjithë mendjen
tuaj. Shkruajini mendimet tuaja për këto tri ide në ditarin tuaj të studimit të
shkrimeve të shenjta:
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Mateu 22:41–46
Jezusi i pyet farisenjtë se çfarë mendojnë për Krishtin
Pasi Shpëtimtari iu përgjigj me sukses pyetjeve të farisenjve dhe saducenjve, Ai u
bëri farisenjve disa pyetje. Lexoni Mateun 22:41–42, duke kërkuar pyetjen që
Shpëtimtari u bëri farisenjve.

Sipas atyre vargjeve, çfarë pyetjesh u bëri Jezu Krishti farisenjve? Si u përgjigjën
farisenjtë?

Shumica e judenjve e dinin që Krishti ose Mesia, do të ishte pasardhës i mbretit
David. Farisenjtë besonin se Mesia do të kurorëzohej mbret i Izraelit dhe do t’i
ndihmonte judenjtë ta mposhtin Romën dhe të fitonin lirinë e tyre, siç kishte bërë
më përpara mbreti David. Te Mateu 22:43–46 ne lexojmë që Jezusi i mësoi farisenjtë
se në përputhje me vetë shkrimet e tyre të shenjta, Krishti ishte më shumë se sa
thjesht biri i Davidit – Ai ishte gjithashtu Biri i Perëndisë. Jezusi, për t’ua shpjeguar
atë, u përsëriti farisenjve Psalmin 110:1 (shih Mateu 22:44).

Plaku Brus R. Mek-Konki shpjegoi: “A mund të ketë ndonjë dyshim lidhur me atë
se si Jezusi po i interpreton fjalët e Psalmit? Ai po thotë që psalmi do të thotë se:
‘Ati i tha Birit, Elohimi i tha Jehovait, ulu ti vetë në të djathtën time, deri pas
shërbesës tënde në vdekshmëri; atëherë do të të ngre lart në lavdinë dhe
ekzaltimin e përjetshëm me mua, ku do të vazhdosh të ulesh në të djathtën time
përgjithmonë’. A mos është çudi që rrëfimi i frymëzuar e mbyll çështjen duke

thënë: ‘Por asnjë nuk ishte në gjendje t’i përgjigjej; dhe, që nga ajo ditë, askush nuk guxoi ta
pyesë më’. (Mateu 22:41–46)” (The Promised Messiah: The First Coming of Christ [1978], f. 102).

4. Përsiatni mënyrën se si do t’iu përgjigjeshit pyetjeve vijuese: Ç’u
duket juve për Krishtin? Biri i kujt është Ai? Shkruajini mendimet

tuaja në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

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

Unë e kam studiuar Mateun 22:15–26 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 6: DITA 1

Mateu 23
Hyrje
Gjatë javës së fundit të shërbesës së Tij në vdekshmëri, Shpëtimtari e dënoi
hipokrizinë e skribëve dhe të farisenjve dhe vajtoi që populli i Jerusalemit nuk
donte ta pranonte dashurinë dhe mbrojtjen e Tij.

Mateu 23:1–12
Shpëtimtari dënon hipokrizinë e skribëve dhe farisenjve
Merrni parasysh mënyrën se si kompleti juaj i shkrimeve të shenjta krahasohet me
kompletet e shkrimeve të shenjta që kanë pjesëtarët e familjes, anëtarët e lagjes dhe
miqtë tuaj. Cili ka kompletin më të madh? Cili ka më shumë shenjime dhe shënime
në shkrimet e shenjta? Cili ka kompletin më të bukur?

Si do të përgjigjeshit nëse dikush do të pretendonte se personi që ka kompletin më
të madh të shkrimeve të shenjta, më shumë shenjime e shënime në shkrimet e
shenjta ose kompletin më të bukur të shkrimeve të shenjta do të ishte më i drejti?
____________________

Përse kjo do të ishte një mënyrë e paefektshme për të përcaktuar drejtësinë?
____________________

Nëse drejtësia do të përcaktohej nga pamja e jashtme, ajo mund t’i bëjë disa njerëz
të veprojnë në mënyrë hipokrite. “Fjala [hipokrit] përgjithësisht paraqet një person
që shtiret sikur është besimtar kur nuk është” (Bible Dictionary [Fjalori Biblik],
“Hypocrite” [“Hipokrit”]). Ajo gjithashtu mund t’i referohet dikujt që shtiret sikur
nuk është besimtar, kur ai ose ajo realisht është.

Si pjesë e mesazhit të fundit publik të Tij në tempullin në Jerusalem, gjatë javës së
fundit të shërbesës së Tij në vdekshmëri, Shpëtimtari e dënoi hipokrizinë e skribëve
dhe të farisenjve.

Teksa studioni Mateun 23, kërkoni të vërtetat që do t’ju ndihmojnë të dini mënyrën
se si të përgjigjeni kur i shikoni të tjerët të veprojnë në mënyrë hipokrite dhe atë që
mund të bëni për ta mposhtur hipokrizinë në jetën tuaj vetjake.

Lexoni Mateun 23:1–7, duke kërkuar atë që tha Shpëtimtari për mënyrat në të cilat
skribët dhe farisenjtë po silleshin me hipokrizi. Fraza “ulen mbi katedrën e
Moisiut” (vargu 2) do të thotë që skribët dhe farisenjtë kishin një pozitë autoriteti
për të dhënë mësim doktrinën dhe për të interpretuar e administruar ligjin. Skribët
ishin njerëz të ligjit që e studionin ligjin e Moisiut; dhe farisenjtë ishin
mësuesit fetar.
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Sipas traditës së folur, judenjtë i vinin
filateritë, të quajtura edhe tefilin, të cilat
ishin kuti të vogla lëkure të lidhura me
rrip në ballë dhe në krahun e majtë, për
të treguar se mendjet dhe zemrat e tyre
i përkushtoheshin vazhdimisht ligjit të
Perëndisë. Brenda filaterive kishte
rrotulla të vogla dorëshkrimesh që
përmbanin pjesë të tekstit të Dhiatës së
Vjetër. Judenjtë i vinin filateritë për t’i
ndihmuar ata që të mbanin mend t’u
bindeshin urdhërimeve të Perëndisë
(shih Eksodi 13:5–10, 14–16; Ligji i
Përtërirë 6:4–9; 11:13–21). Zoti nuk
dënoi ata që vinin filateri, por dënoi ata
që i përdornin ato në mënyrë hipokrite,
ose i zmadhonin që të tjerët ta vinin re
se ata i kishin vënë ato.

Kuptoni Kontekstin e Shkrimeve të Shenjta
Të mësuarit për kulturën dhe zakonet e kohës së Dhiatës së Re mund të na ndihmojë t’i kuptojmë
më mirë shkrimet e shenjta. Konteksti i shkrimeve të shenjta përfshin rrethanat që karakterizojnë
një ngjarje të shënuar në një fragment të shkrimit të shenjtë. Të kuptuarit e këtij konteksti do t’ju
përgatitë të dalloni mesazhin e autorëve të frymëzuar të shkrimeve të shenjta. Ajo gjithashtu do
t’ju ndihmojë që të hyni mendërisht në botën e secilit autor sa më shumë të jetë e mundur dhe t’i
shihni ngjarjet siç i pa autori.

Ju mund të doni ta shenjoni frazën te Mateu 23:5, që shpjegon arsyen përse skribët
dhe farisenjtë i zmadhonin filateritë e tyre dhe “thekët e rrobave të tyre”.

Siç është shënuar te Mateu 23:3, çfarë këshille i dha Zoti Apostujve të Tij për
hipokrizinë?

Bazuar te kjo këshillë, ne mësojmë të vërtetën vijuese: Ne mund të zgjedhim t’i
bindemi ligjeve të Perëndisë edhe nëse i shikojmë të tjerët të veprojnë në
mënyrë hipokrite.

1. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Përse është e rëndësishme që ne të zgjedhim t’i bindemi

ligjeve të Perëndisë edhe nëse i shikojmë të tjerët të veprojnë në mënyrë
hipokrite?

Lexoni Mateun 23:8–10, duke kërkuar atë që Shpëtimtari i këshilloi njerëzit të
mos bënin.

Shpëtimtari përdori frazën “ju të gjithë jeni vëllezër” (vargu 8) për t’u mësuar
njerëzve që të mos e quanin veten e tyre më të mirë se të tjerët, pasi të gjithë ata
ishin fëmijë të Perëndisë, të barabartë në sytë e Tij.

NJËSIA 6 ,  DITA 1

114



Skribët dhe farisenjtë mendonin se pozita dhe rangu do t’i bënte ata të mëdhenj.
Lexoni Mateun 23:11–12, duke kërkuar se kë tha Shpëtimtari do ta quante të madh
në mbretërinë e Perëndisë. Ju mund të doni ta shenjoni atë që gjeni te vargu 11.

Siç është shënuar në këto vargje, Shpëtimtari u mësoi njerëzve parimin vijues:
Nëse synojmë ta lartësojmë veten tonë mbi të tjerët, ne do të poshtërohemi.
Të poshtërohesh do të thotë të biesh poshtë ose të turpërohesh ose të bëhesh më pak
i respektuar.

Jezusi gjithashtu u mësoi njerëzve që nëse jemi të përulur dhe u shërbejmë të
tjerëve, Zoti do të na lartësojë. Fraza “do të lartësohet” (Mateu 23:12) nënkupton
që Zoti do të na ngrejë, do të na ndihmojë që të bëhemi më shumë si Ai dhe do të
na japë ekzaltim në mbretërinë çelestiale.

2. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Përse kemi nevojë që t’u shërbejmë të tjerëve, në mënyrë që Zoti të na
ngrejë e të na ndihmojë që të bëhemi më shumë si Ai?

b. Si mund të na ndihmojë të qenit i përulur për ta mposhtur hipokrizinë?

Përsiatni gjërat e mira që bëni në shkollë, shtëpi dhe kishë. Merrni parasysh se ku
do ta vendosnit veten në gamën e njëpasnjëshme të mundësive në vijim bazuar te
shtysat tuaja për të bërë vepra të mira dhe përpjekjet tuaja për të qenë të përulur:

Vini një qëllim për t’u shërbyer të tjerëve çdo ditë dhe kujtoni që të gjithë ne jemi
fëmijë të Atit Qiellor.

Mateu 23:13–36
Jezu Krishti shpall mjerime mbi skribët dhe farisenjtë
Përfytyroni sikur ka tri gota nga të cilat
mund të zgjidhni të pini. Gota e parë
është e papastër nga jashtë, gota e dytë
është e papastër nga brenda dhe gota e
tretë është e pastër. Përse do të
parapëlqenit të pinit nga gota që është
plotësisht e pastër dhe jo thjesht
pjesërisht e pastër? Teksa studioni
Mateun 23:13–36, merrni parasysh se si
mund t’i krahasoni këto tri gota me atë
që tha Jezusi.

Te Mateu 23:13–36 ne mësojmë që Shpëtimtari i dënoi skribët dhe farisenjtë se
ishin hipokritë. Hidhini një sy të shpejtë këtyre vargjeve, duke kërkuar se sa herë
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Shpëtimtari e përdori fjalën mjerë kur iu drejtua skribëve dhe farisenjve. Merrni
parasysh të shenjoni secilën herë që fjala mjerë shfaqet në këto vargje. Mjerë i
referohet mjerimit, shqetësimit dhe dhembjes.

3. Lexojini referencat vijuese të shkrimit të shenjtë dhe pastaj
përgjigjjuni dy pyetjeve në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të

shenjta:

• Mateu 23:23–24 (shih edhe Mateun 23:24, shënimin a në fund të faqes [në
varianin SHDM të Biblës në anglisht])

• Mateu 23:25–26

• Mateu 23:27–28

• Mateu 23:29–36 (shih edhe Mateun 23:36, shënimin a në fund të faqes [në
variantin SHDM të Biblës në anglisht])

a. Si po silleshin skribët dhe farisenjtë në mënyrë hipokrite?

b. Çfarë shembujsh të kësaj lloj hipokrizie shohim në kohën tonë?

Lexoni Mateun 23:26, duke kërkuar atë që Shpëtimtari u tha farisenjve të bënin për
të mposhtur hipokrizinë e tyre. Merrni parasysh ta shenjoni atë që gjeni.

Nga ky varg ne mësojmë që ndërsa përpiqemi të bëhemi shpirtërisht të pastër
nga ana e brendshme, ajo do të pasqyrohet në zgjedhjet tona të jashtme.

4. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Çfarë duhet të bëjmë ne që të jemi shpirtërisht të pastër nga ana e
brendshme?

b. Si mund të na ndihmojnë përpjekjet tona për të qenë shpirtërisht të pastër
nga ana e brendshme që ta mposhtim hipokrizinë?

Duke menduar për tri gotat në fillim të kësaj pjese të mësimit, merrni parasysh se
cila gotë e përfaqëson më mirë gjendjen tuaj të tanishme shpirtërore. Vini një
synim që do t’ju ndihmojë të jeni tërësisht të pastër shpirtërisht.

Përkthimi prej Joseph Smith-it e rrit të kuptuarit tonë për Mateun 23:23–35 duke
shtuar shpjegimet vijuese:

• Skribët dhe farisenjtë bënin të dukej sikur ata “nuk kryenin as mëkatin më të
vogël”, prapëseprapë ata ishin në të vërtetë fajtorë për shkeljen e “tërë ligjit”
(Përkthimi prej Joseph Smith-it, Mateu 23:21 [te Mateu 23:24 [në variantin
SHDM të Biblës në anglisht], shënimi a në fund të faqes]).

• Skribët dhe farisenjtë “[jepnin] dëshmi kundër etërve [të tyre], kur [ata vetë
ishin] pjesëmarrës në të njëjtën ligësi” (Përkthimi prej Joseph Smith-it, Mateu
23:34 [te Mateu 23:36 [në variantin SHDM të Biblës në anglisht], shënimi a në
fund të faqes]).

• Ndërkohë që etërit e tyre mëkatonin në padije, skribët dhe farisenjtë mëkatonin
me dashje dhe do t’u duhej të jepnin përgjigje për shkeljet e tyre (shih
Përkthimi prej Joseph Smith-it, Mateu 23:35 [te Mateu 23:36 [në variantin
SHDM të Biblës në anglisht], shënimi a në fund të faqes]).
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Te Mateu 23:29–33, ne mësojmë se Jezusi i dënoi udhëheqësit shpirtërorë të
judenjve ngaqë i pranonin profetët e mëparshëm, por i hidhnin poshtë profetët e
gjallë. Ashtu si në kohën e Jezusit, edhe ne duhet të jemi të kujdesshëm që të mos i
nderojmë profetët e mëparshëm ndërsa i hedhim poshtë profetët e gjallë të
kohës sonë.

Mateu 23:37–39
Shpëtimtari vajton se populli i Jerusalemit nuk dëshiron të vijë tek Ai
Si i mbron një klloçkë zogjtë e saj?

Kur i kanoset rreziku, klloçkat i
mbledhin zogjtë e tyre nën krahë e vet
për t’i mbrojtur ata. Klloçka i do zogjtë
e saj dhe do të sakrifikonte jetën e saj
për t’i mbrojtur ata.

Lexoni Mateun 23:37–39, duke kërkuar
mënyrën se si Shpëtimtari tha se Ai
ishte si një klloçkë.

Si iu përgjigj populli i Jerusalemit
përpjekjeve të Jezusit për t’i
mbledhur ata?

Merrni parasysh të shenjoni frazën “shtëpia juaj po ju lihet e shkretë” (vargu 38).
Në këtë kontekst, e shkretë do të thotë bosh ose e braktisur. Ngaqë njerëzit nuk
ishin të gatshëm të mblidheshin nga Shpëtimtari, ata u lanë të pambrojtur. Ndër
kuptimet e tjera, kjo frazë mund t’i referohet gjendjes shpirtërore të njerëzve gjatë
kohës së Jezusit si edhe shkatërrimit të ardhshëm të Jerusalemit. Ajo gjithashtu
mund t’i referohet tempullit dhe humbjes së bekimeve të tempullit.

Duke u bazuar tek ajo që Jezusi dha mësim për klloçkën dhe zogjtë e saj, çfarë
mund të marrim ne nëse jemi të gatshëm të mblidhemi nga Shpëtimtari?
Përgjigjjuni kësaj pyetjeje duke plotësuar thënien vijuese: Nëse jemi të gatshëm të
mblidhemi nga Shpëtimtari, atëherë ____________________.

Në thënien vijuese nga Presidenti Henri B. Ajring, i Presidencës së Parë, shenjoni
udhëzimin që përcakton një mënyrë se si ne mund t’i tregojmë Shpëtimtarit se jemi
të gatshëm të mblidhemi prej Tij:

“Më shumë sesa një herë Ai ka thënë se do të na mblidhte si klloçka mbledh
zogjtë e saj nën krahët e vet. Ai thotë se ne duhet të zgjedhim të vijmë tek Ai në
përulësi dhe me besim të mjaftueshëm në Të, për t’u penduar ‘me qëllim të plotë
të zemrës’ [3 Nefi 10:6].

Një mënyrë për ta bërë atë është të mblidhemi me shenjtorët në Kishën e Tij.
Shkoni në mbledhjet tuaja, edhe kur ju duket e vështirë. Nëse jeni të vendosur, Ai

do t’ju ndihmojë ta gjeni forcën për t’ia dalë mbanë” (“In the Strength of the Lord”, Ensign ose
Liahona, maj 2004, f. 18).
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Vendosni se çfarë do të bëni për t’u mbledhur te Shpëtimtari, në mënyrë që të
mund të vazhdoni të merrni përkujdesjen dhe mbrojtjen e Tij.

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

Unë e kam studiuar Mateun 23 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 6: DITA 2

Joseph Smith—Mateu;
Mateu 24
Hyrje
Jezu Krishti profetizoi për shkatërrimin e Jerusalemit dhe të tempullit. Ai gjithashtu
zbuloi shenjat e Ardhjes së Tij të Dytë dhe i udhëzoi besnikët që të ishin të
vëmendshëm e të përgatiteshin për atë ditë.

Joseph Smith—Mateu 1:1–20
Jezu Krishti profetizon për shkatërrimin e Jerusalemit dhe të tempullit

1. Në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të

shenjta, shkruani një ose më shumë
pyetje që keni për Ardhjen e Dytë të
Jezu Krishtit. Teksa studioni Joseph
Smith—Mateun sot, kërkoni
përgjigje për pyetjet që shkruat.

Joseph Smith—Mateu është Përkthimi
prej Joseph Smith-it, Mateu
23:39–24:56. Ai gjendet te Perla me
Vlerë të Madhe pas librit të Abrahamit.

Lexoni Joseph Smith—Mateun 1:4,
duke kërkuar dy pyetjet që dishepujt i
bënë Jezusit. Ju mund të doni t’i
shenjoni këto pyetje në shkrimet tuaja
të shenjta.

Te Joseph Smith—Mateu 1:5–20
Shpëtimtari iu drejtua pyetjes së parë –
rreth kohës kur do të shkatërroheshin
Jerusalemi dhe tempulli. Te vargjet 21–37, Ai iu përgjigj pyetje së dytë – për shenjën
e Ardhjes së Tij të Dytë dhe shkatërrimin e të ligjve.

Lexoni Joseph Smith—Mateun 1:5–12, duke kërkuar shenjat që lidhen me
shkatërrimin e Jerusalemit.

Ndonëse Jezusi tha se dishepujt e Tij do të vuanin gjatë kësaj kohe, Ai bëri një
premtim të rëndësishëm që nëse qëndrojmë ngulmues dhe nuk mposhtemi,
atëherë ne do të shpëtohemi. Ju mund të doni ta shënjoni këtë të vërtetë te
vargu 11.

Të qëndruarit ngulmues nënkupton të mos mposhtesh nga tundimet dhe e liga. Në
shkrimet e shenjta, fjala ngulmues [i qëndrueshëm] ndonjëherë shoqërohet me fjalën
i palëvizur (për shembull, shih Mosia 5:15).
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Presidencat e përgjithshme të Të Rinjve dhe të Të Rejave shpjeguan kuptimin e frazës “të
qëndrueshëm dhe të palëvizur”: “Çfarë do të thotë të jesh të qëndrueshëm dhe i palëvizur? Të
jesh i qëndrueshëm do të thotë të jesh i paepur në mënyrë të vendosur dhe jo subjekt ndryshimi,
do të thotë të jesh i qëndrueshëm në besim e vendosmëri dhe të jesh i besës dhe besnik. Në të
njëjtën mënyrë, të jesh i palëvizur do të thotë të jesh i patundur dhe e pamundur që të lëvizesh
nga vendi apo i devijueshëm. Të qenit i qëndrueshëm dhe i palëvizur në ungjillin e Jezu Krishtit
do të thotë të zotohesh për ta ndjekur Atë, si rrjedhim gjithmonë plot me vepra të mira”
(“Steadfast and Immovable”, New Era, janar 2008, f. 8).

Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha
këndvështrimin vijues. Shenjoni karakteristikat që dha ai të “një njeri[u] që është i
qëndrueshëm dhe i palëvizur”. (Ju mund të doni t’i shkruani fjalët që ai përdori në
anë të faqes të shkrimeve tuaja të shenjta pranë fjalës të qëndrueshëm te Joseph
Smith—Mateu 1:11.)

“Fjala i ‘qëndrueshëm’ përdoret për të treguar të qenit i palëkundur në pozitë, i
fortë dhe i vendosur, i patundur dhe i paepur (Oxford English Dictionary Online,
bot. i 2-të [1989], “Steadfast”). … Një njeri që është i qëndrueshëm dhe i
palëvizur është i fortë, i vendosur, i paepur, i ngulitur mirë dhe që nuk mund të
devijohet nga një qëllim apo mision parësor” (“Steadfast and Immovable, Always
Abounding in Good Works”, New Era, janar 2008, f. 2).

Fjala shpëtohet te Joseph Smith—Mateu 1:11 nuk do të thotë që ne do të na
kursehen të gjitha vështirësitë në jetë.

Lexoni thënien vijuese nga Profeti Jozef Smith dhe shenjoni se çfarë do të thotë
të shpëtohesh: “Është ide e rreme që shenjtorët do t’u shpëtojnë gjithë gjykimeve
ndërsa të ligjtë vuajnë; sepse gjithë mishi i nënshtrohet vuajtjes dhe ‘shenjtorët
… mezi do të shpëtojnë’ [shih DeB 63:34]; … shumë prej të drejtëve do të bien
pre e sëmundjes, murtajës etj., për shkak të dobësisë së mishit, dhe përsëri do të
shpëtohen në Mbretërinë e Perëndisë” (Mësimet e Presidentëve të Kishës: Jozef

Smith [2009], f. 268).

Te Joseph Smith—Mateu 1:13–20, ne mësojmë se Jezusi i paralajmëroi dishepujt e
Tij që të ishin gati për të vrapuar për në male dhe për të mos u kthyer në shtëpitë e
tyre, pasi Jerusalemi do të sulmohej e shkatërrohej. Ai profetizoi se mundimet e
atyre ditëve do të ishin më të këqijat që Izraeli kishte parë ndonjëherë.

Në vitin 70 ps.K., përafërsisht 40 vjet pasi Jezusi i tha këto fjalë, romakët i ngritën
pritë Jerusalemit e vranë mbi një milionë judenj dhe afro 100,000 judenj u morën
robër. Tempulli u shkatërrua dhe asnjë gurë mbi gur nuk mbeti – ashtu siç kishte
profetizuar Shpëtimtari (shih Joseph Smith—Mateu 1:3). Megjithatë, ata që ia vunë
veshin paralajmërimit të Jezusit u arratisën të sigurt për në Pela, një qytet afro 80
km në verilindje të Jerusalemit (shih Bible Dictionary [Fjalori Biblik] “Pella”
[“Pela”]).
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Si e ilustron përvoja e judenjve rëndësinë e të qëndruarit ngulmues në të bindurit
ndaj fjalëve të Shpëtimtarit? ____________________

Merrni parasysh se si bindja dhe ndjekja e profetit të gjallë në kohën tonë është po
aq e rëndësishme sa edhe vënia vesh ndaj paralajmërimit të Jezusit nga ana e
judenjve.

Joseph Smith—Mateu 1:21–37
Profecitë e Jezusit për shenjat e Ardhjes së Tij të Dytë
Lexoni Joseph Smith—Mateun 1:21–23, duke kërkuar arsyen përse Zoti i zbuloi
shenjat e Ardhjes së Tij të Dytë.

Vini re që Shpëtimtari paralajmëroi për “Krishtër të rremë” e “profetë të rremë”
(Joseph Smith—Mateu 1:22). Këto terma i referohen çdo personi – brenda dhe
jashtë Kishës – që pretendon se flet për Zotin pa autoritet, apo që nxit mësime që
janë në kundërshtim me fjalët e profetëve të gjallë. Fraza “të zgjedhurit sipas
besëlidhjes” te vargu 22 i referohet anëtarëve të Kishës së Jezu Krishtit.

Në lidhje me këta Krishtër të rremë e profetë të rremë, ne lexojmë se “[ata do] t’i
mashtrojnë, po të [jetë] e mundur, edhe të zgjedhurit” (Joseph Smith—Mateu
1:22).

Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha
paralajmërimin vijues në lidhje me Krishtërit e rremë dhe profetët e rremë: “Këta
krishtër të rremë do të jenë sistemet e rreme fetare të botës dhe profetët e rremë
do të jenë mësuesit dhe paraqitësit e atyre sistemeve. Kaq të thella dhe me nivel
do të jenë doktrinat e tyre, kaq të mëdha e të mrekullueshme veprat e tyre … sa
vetë të zgjedhurit pothuaj do të mashtrohen” (Doctrinal New Testament

Commentary, 3 vëll. [1965–1973], 1:647).

Cilat janë disa gjëra që mund të bëjmë për të shmangur të qenit i mashtruar, edhe
nga disa që janë anëtarë të Kishës?

Presidenti Jozef F. Smith i dha porosinë vijuese anëtarëve të Kishës:

“Ne nuk mund të pranojmë asgjë si doktrinë të vërtetë përveç asaj që vjen
drejtpërsëdrejti nëpërmjet kanalit të caktuar, organizatave të ngritura të
priftërisë, që është kanali të cilin Perëndia e ka caktuar, që përmes tij t’ia bëjë të
ditur mendjen dhe vullnetin e Tij botës.

… Dhe në çastin që individët shikojnë te ndonjë burim tjetër, atë çast ata e
hedhin veten haptazi para ndikimeve joshëse të Satanit dhe e vënë veten në

rrezik që të bëhen shërbëtorë të djallit; ata humbasin nga sytë rendin e vërtetë nëpërmjet të cilit
gëzohen bekimet e Priftërisë; ata dalin jashtë gardhit [kufijve] të mbretërisë së Perëndisë dhe
qëndrojnë në tokë të rrezikshme. Kurdoherë që shihni një burrë të ngrihet në këmbë duke
pretenduar të ketë marrë zbulesë të drejtpërdrejtë nga Zoti për Kishën, të pavarur nga rendi dhe
kanali i priftërisë, ju mund ta konsideroni atë një mashtrues” (Gospel Doctrine, bot. i 5-të
[1939], f. 42).
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Lexoni Joseph Smith—Mateun 1:24–26, duke kërkuar atë që tha Shpëtimtari për
mënyrën se si do të shfaqet Ai në Ardhjen e Tij të Dytë.

Lexoni Joseph Smith—Mateun 1:27–31, duke kërkuar shenjat që do të paraprijnë
Ardhjen e Dytë.

Renditni shenjat: ____________________

Vini re që jo të gjitha shenjat janë negative. Sipas vargut 27 dhe 31, përpara
Ardhjes së Dytë të Jezu Krishtit, të zgjedhurit e Zotit do të mblidhen dhe
ungjilli do të predikohet në të gjithë botën.

2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani për
mënyrën se si kjo profeci po përmbushet sot. Përfshini ide për

mënyrën se si mund të jeni pjesë e përmbushjes së kësaj profecie.

Shpëtimtari paralajmëroi që në ditët e fundit “Krishtër të rremë e profetë të rremë”
do të përpiqeshin “t’i mashtro[nin] … edhe të zgjedhurit” (Joseph Smith—Mateu
1:22). Lexoni Joseph Smith—Mateun 1:37, duke kërkuar mënyrën se si ne mund të
shmangim të qenit të mashtruar.

Në shkrimet tuaja të shenjta pranë Joseph Smith—Mateut 1:37, ju mund të doni të
shkruani këtë parim: Nëse e mbledhim si thesar fjalën e Zotit, atëherë ne nuk
do të mashtrohemi.

Lexoni rrëfimin vijues të dhënë nga Plaku M. Rasëll Ballard, i Kuorumit të
Dymbëdhjetë Apostujve: Shenjoni pjesët e historisë që ilustrojnë parimin që na
mësohet te Joseph Smith—Mateu 1:37.

“Një prej misionarëve të mi të shkëlqyer, i cili shërbeu me mua kur isha president
i misionit në Toronto [të Kanadasë] erdhi të më takonte disa vite më vonë. E
pyeta atë: ‘Plak, si mund të të ndihmoj?’

‘President,’ tha ai, ‘mendoj se po humbas dëshminë time’.

Nuk mund ta besoja. E pyeta se si ishte e mundur ajo.

‘Për herë të parë kam lexuar ca literaturë antimormone,’ tha ai. ‘Kam disa pyetje dhe askush nuk i
jep përgjigje për mua. Jam i pështjelluar dhe mendoj se po e humbas dëshminë time’” (“When
Shall These Things Be?” Ensign, dhjetor 1996, f. 60).

A keni përjetuar ju ose individë që ju njihni diçka të ngjashme si ky misionari më
sipër? Çfarë këshille do t’i jepnit një personi në këtë situatë? Përse?
____________________

Plaku Ballard vijoi:

“E pyeta se cilat ishin pyetjet e tij dhe ai m’i tregoi. Ato ishin çështjet e zakonshme kundër
Kishës, por doja pak kohë për të mbledhur materiale, në mënyrë që të jepja përgjigje kuptimplote.
Kështu që caktuam një takim 10 ditë më vonë, kohë në të cilën unë i thashë atij se do t’i
përgjigjesha çdonjërës prej pyetjeve të tij. Kur nisi të largohej, e ndalova.

‘Plak, ti më ke bërë disa pyetje mua këtu sot’, thashë unë. ‘Tani kam unë një pyetje për ty.’
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‘Po, President?’

‘Sa kohë ka qëkur ke lexuar nga Libri i Mormonit?’ e pyeta unë.

Sytë e tij u ulën. Ai pa nga dyshemeja për një farë kohe. Pastaj pa nga unë. ‘Ka kaluar shumë
kohë, President’, pranoi ai.

‘Mirë’, i thashë. ‘Ti më ke dhënë detyrën time. Është plotësisht e drejtë që unë të të jap detyrën
tënde. Dua të më premtosh se do ta lexosh Librin e Mormonit për të paktën një orë çdo ditë nga
sot dhe deri në takimin tonë të ardhshëm.’ Ai ra dakord që do ta bënte atë.

Dhjetë ditë më vonë ai u kthye në zyrën time dhe unë isha gati. Nxora letrat e mia që të filloja t’u
përgjigjesha pyetjeve të tij, por ai më ndaloi.

‘President’, tha ai, ‘kjo nuk do të jetë e nevojshme’. Pastaj ai shpjegoi: ‘Unë e di se Libri i
Mormonit është i vërtetë. Unë e di se Jozef Smithi është një profet i Perëndisë.’

‘Epo, kjo është e mrekullueshme,’ thashë unë. ‘Por, sidoqoftë, ti do t’i marrësh përgjigjet për
pyetjet e tua. Kam punuar shumë kohë për këtë, kështu që thjesht ulu atje e dëgjo.’

Dhe kështu unë iu përgjigja të gjitha pyetjeve të tij dhe pastaj pyeta, ‘Plak, çfarë ke mësuar
nga kjo?’

Dhe ai tha: ‘Jepi Zotit të njëjtën kohë si gjërave të tjera’” (“When Shall These Things Be?” f. 60).

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shënoni një
mënyrë se si ju mund ta “mbl[idhni] fjalën [e Zotit] si thesar” në një

mënyrë më të mirë (Joseph Smith—Mateu 1:37).

Të mbledhurit e fjalës së Zotit si thesar na ndihmon që të shmangim të qenit të
mashtruar, dhe zbulesa moderne na paralajmëron që të “qëndro[jmë] në vende të
shenjta dhe [të] mos lëviz[im], derisa dita e Zotit të vijë” (DeB 87:8). Përveç
studimit të shkrimeve të shenjta që na ndihmon ta mbledhim si thesar fjalën e
Zotit, ne mund ta marrim fjalën e Perëndisë duke qëndruar ose marrë pjesë në
vende të shenjta të tilla si tempujt e godinat kishtare dhe duke punuar për t’i bërë
shtëpitë tona vende të shenjta. Merrni parasysh mënyrën se si të qenit në këto
vende mund t’ju ndihmojë të mësoni doktrinën e vërtetë dhe të shmangni të qenit
të mashtruar.

Joseph Smith—Mateu 1:38–55
Jezusi i udhëzon dishepujt e Tij rreth të qenit të përgatitur për Ardhjen e Tij të Dytë
Zoti e mbylli këtë fjalim duke i udhëzuar dishepujt e Tij për mënyrën se si ta
mblidhnin si thesar fjalën e Tij dhe të përgatiteshin për Ardhjen e Tij të Dytë.

Në kutitë e dhëna në diagramin vijues, bëni vizatime të thjeshta që ilustrojnë
shembujt që përdori Shpëtimtari për të dhënë mësim rreth përgatitjes për Ardhjen
e Tij të Dytë. Pastaj, poshtë çdo vizatimi, shkruani një të vërtetë që përcaktuat rreth
përgatitjes për Ardhjen e Dytë.

Joseph Smith—Mateu 1:38–39 Joseph Smith—Mateu 1:40–43

Joseph Smith—Mateu 1:46–47 Joseph Smith—Mateu 1:48–54
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Nga këta shembuj ne mësojmë se vetëm Ati Qiellor e di kur do të ndodhë
Ardhja e Dytë e Shpëtimtarit, dhe nëse jemi të vëmendshëm për shenjat dhe i
bindemi urdhërimeve të Zotit, atëherë ne do të jemi të përgatitur për Ardhjen
e Dytë të Shpëtimtarit.

Përsëritni të vërtetat e përcaktuara te Joseph Smith—Mateu, dhe merrni parasysh
mënyrën se si këto të vërteta ndihmojnë në të përgjigjjurit e pyetjeve që shkruat në
fillim të mësimit.

Një nga mënyrat më të mira për t’u përgatitur për Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit
është duke ndjekur mësimet e profetëve dhe apostujve të Tij modernë. Merrni
parasysh thënien vijuese nga Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve:

“Po sikur dita e ardhjes së Tij të ishte nesër? Sikur ta dinim që do ta takonim
Zotin nesër – nëpërmjet vdekjes sonë të parakohshme ose nëpërmjet ardhjes së
papritur të Tij – çfarë do të bënim ne sot? Çfarë rrëfimesh do të bënim? Çfarë
praktikash do të ndërpritnim? Cilat llogari do të shlyenim? Çfarë faljesh do të
jepnim? Çfarë dëshmish do të jepnim?

Nëse do t’i bënim ato gjëra atëherë, përse jo tani? (“Preparation for the Second
Coming”, Ensign ose Liahona, maj 2004, f. 9).

4. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Nëse do ta takonit Shpëtimtarin nesër, çfarë do të

ndryshonit sot?

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

Unë e studiova Joseph Smith—Mateun; Mateun 24 dhe e përfundova këtë mësim
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 6: DITA 3

Mateu 25
Hyrje
Ndërsa Jezu Krishti i mësoi veçmas dishepujt e Tij në Malin e Ullinjve për Ardhjen
e Tij të Dytë, Ai dha mësim shëmbëlltyrat e dhjetë virgjëreshave dhe të talentave. Ai
gjithashtu shpjegoi se Ai do të ndajë të drejtët nga të ligjtë kur të kthehet.

Mateu 25:1–13
Jezu Krishti jep mësim shëmbëlltyrën e dhjetë virgjëreshave
Përfytyroni se si mund të ndiheshit nëse do të ishit në vend të të riut në historinë
vijuese të treguar nga Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, i cili e dëgjoi këtë misionar të ri të kthyer nga misioni të tregonte një
përvojë vetjake në një mbledhje dëshmish.

“Ai … tregoi për kthimin në shtëpi nga një takim me një vajzë pak pasi ishte
shuguruar plak, në moshën 18-vjeçare. Diçka kishte ndodhur në këtë takim, për
të cilën nuk krenohej. Ai nuk hyri në hollësi, as nuk duhej ta kishte bërë në një
ambient publik. Sot e kësaj dite nuk e di se çfarë ndodhi, por ishte mjaftueshëm
domethënëse për të sa që i kishte prekur shpirtin dhe vetëvlerësimin e tij.

Ndërsa u ul në makinën e tij për pak kohë në rrugicën para shtëpisë së vet, duke
menduar gjërat që kaluan dhe duke ndier hidhërim të vërtetë për çfarëdo që kishte ndodhur, e
ëma e tij joanëtare erdhi duke vrapuar e shqetësuar nga shtëpia drejt makinës së tij. Në çast, ajo
njoftoi se vëllai më i vogël i këtij djali ishte rrëzuar në shtëpi, kishte goditur kokën keqas dhe po
kalonte një krizë apo spazmë. I ati joanëtar kishte telefonuar menjëherë për një ambulancë, por
do t’i nevojitej ndihmë derisa ambulanca të vinte.

‘Eja dhe bëj diçka’, thërriste ajo në lot. ‘A nuk ka diçka që bëni ju në Kishën tuaj në raste si këto?
Ti ke priftërinë e tyre. Eja dhe bëj diçka.’ …

… Në këtë mbrëmje, kur dikush që ai e donte kaq shumë kishte nevojë për besimin e tij dhe
forcën e tij, ky i ri nuk mund t’i vinte në ndihmë. Duke pasur parasysh ndjenjat me të cilat po
ndeshej dhe shkeljen që ndiente se sapo kishte bërë – çfarëdo qoftë ajo – ai nuk mundej të
shkonte para Zotit dhe t’i kërkonte bekimin që nevojitej” (“Siguria e Denjësisë”, Liahona, prill
2014, f. 58–59).

Çfarë do të mendonit nëse do të ishit i riu në këtë situatë? Përse është kaq e
rëndësishme që të jemi përherë të përgatitur? ____________________

Mateu 25 është vazhdim i mësimit të Shpëtimtarit në Malin e Ullinjve, dhe ai
përfshin tri shëmbëlltyrat e përgatitjes që na mësojnë se si të jemi të përgatitur për
ta takuar Zotin kur Ai të vijë sërish.

Ndërkohë që ishte në Malin e Ullinjve, Jezu Krishti i mësoi dishepujt e Tij për
Ardhjen e Tij të Dytë (shih Mateu 24). Nëpërmjet shëmbëlltyrës së dhjetë
virgjëreshave, Jezusi dha mësim se ne duhet të përgatitemi për Ardhjen e Tij
të Dytë.

125



Lexoni Mateun 25:1–4, duke kërkuar
elementet kryesore të shëmbëlltyrës. Ju
mund të doni ta shenjoni atë që gjeni.

Sipas zakoneve judease të martesës,
burri ose “dhëndri, i shoqëruar nga
miqtë e tij të ngushtë, do të shkonte në
mbrëmje te shtëpia e nuses. Pas
përfundimit të ceremonive të martesës
aty, dasmorët do të vijonin për te
shtëpia e dhëndrit për një gosti. Nga të ftuarit në dasmë që i bashkoheshin varganit
pritej që të mbanin llambat ose pishtarët e tyre vetjak” për të treguar që ata ishin
pjesë e dasmorëve dhe për t’i shtuar shkëlqim dhe bukuri ngjarjes (New Testament
Student Manual [manual i Sistemit Arsimor të Kishës, 2014], f. 78).

Lexojeni pjesën tjetër të shëmbëlltyrës te Mateu 25:5–13, duke kërkuar atë që bënë
pesë virgjëreshat e mençura dhe atë që bënë pesë virgjëreshat budallaçka.

Në vend që të lexoni Mateun 25:5–13, ju mund të shihni një pjesë të videos
“They That Are Wise” [“Ata Që Janë të Mençur”] (kodi kohor 0:00–5:46), që

paraqet shëmbëlltyrën e dhjetë virgjëreshave. Kjo video gjendet në LDS.org.
Ndërkohë që shihni videon, kërkoni atë që bënë pesë virgjëreshat e mençura dhe
atë që bënë pesë virgjëreshat budallaçka.

Merrni parasysh elementet vijuese të shëmbëlltyrës dhe shkruani atë që mendoni
se përfaqëson secila prej tyre:

Dhëndri ____________________

Virgjëreshat e mençura ____________________

Virgjëreshat budallaçka ____________________

Llambat ____________________

Vaji ____________________

Frazat “tani, duke qenë se dhëndri po vononte” (Mateu 25:5) dhe “nga mesnata u
dëgjua një britmë” (Mateu 25:6) i referohen Ardhjes së Dytë të Jezu Krishtit.
Përsiatni mbi atë që mund të mësoni nga këto fraza për Ardhjen e Dytë. Ju mund të
doni të shkruani Jezu Krishti në anë të faqes pranë vargjeve 5–6.

Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim për atë se
kë përfaqësojnë dhjetë virgjëreshat: “Dhjetë virgjëreshat në mënyrë të qartë
përfaqësojnë anëtarët e Kishës së Krishtit, sepse të gjithë u ftuan në dasmë dhe
të gjithë e dinin se çfarë kërkohej për t’u pranuar kur të vinte dhëndri. Por vetëm
gjysma ishin gati kur ai erdhi” (“Preparation for the Second Coming”, Ensign ose
Liahona, maj 2004, f. 8).

Ju mund të doni të shkruani Anëtarët e Kishës në anë të faqes pranë Mateut 25:1–2.

Rishikoni Mateun 25:8–9 dhe përsiatni mbi arsyen përse virgjëreshat e mençura
nuk ua dhanë vajin e tyre virgjëreshave budallaçka. Presidenti Spenser W. Kimball
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dha mësim për atë që mund të përfaqësojë vaji dhe për arsyen përse nuk mund të
ndahej [me të tjerët]:

“Ky nuk ishte egoizëm apo shpirtligësi. Lloji i vajit që nevojitet për ta ndriçuar
udhën dhe për t’i bërë dritë errësirës, nuk është i ndashëm. Si mund të ndajë
dikush bindjen ndaj parimit të së dhjetës; një mendje në paqe nga të jetuarit e
drejtë; një grumbullim të diturisë? Si mund ta ndajë dikush besimin ose
dëshminë? Si mund të ndajë dikush sjelljen ose dëlirësinë, apo përvojën e një
misioni? Si mund t’i ndajë dikush privilegjet e tempullit? Secili duhet ta fitojë atë

lloj vaji për veten e tij. …

Në shëmbëlltyrë, vaji mund të blihet në treg. Në jetën tonë, vaji i përgatitjes grumbullohet pikë
pas pike nëpërmjet të jetuarit në mënyrë të drejtë. … Çdo vepër përkushtimi dhe bindjeje është
një pikë e shtuar në rezervën tonë” (Faith Precedes the Miracle [1972], f. 255–256).

1. Përsiatni për atë që përfaqëson vaji në shëmbëlltyrë. Në ditarin tuaj
të studimit të shkrimeve të shenjta bëni një listë të veprimeve të

përkushtimit dhe të bindjes që mund të plotësojnë fjalinë vijuese: Sipas
Presidentit Spenser W. Kimball, disa prej gjërave që mund të përfaqësojë vaji në
shëmbëlltyrë janë …

Sa vijon është një e vërtetë që mund të mësojmë nga shëmbëlltyra dhe komentet e
Presidentit Kimball: Ne nuk mund ta marrim hua përgatitjen shpirtërore prej
të tjerëve. Gatishmëria shpirtërore përfshin dëshmi, kthim në besim, besim dhe
dhurata të tjera që vijnë personalisht nëpërmjet Frymës së Shenjtë.

Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi:

“Tani dëshiroj të përdor një nga shumë interpretimet e mundshme të
shëmbëlltyrës së dhjetë virgjëreshave për të theksuar marrëdhënien mes
dëshmisë dhe kthimit në besim. Dhjetë virgjëreshat, pesë prej të cilave ishin të
mençura dhe pesë budallaçka, i morën llambat e tyre dhe i dolën para dhëndrit.
Ju lutem të mendoni për llambat e përdorura nga virgjëreshat si llamba e
dëshmisë. Budallaçkat, i morën llambat e tyre të dëshmisë, por nuk morën me

vete vajin. Vajin konsiderojeni si vaji i kthimit në besim. …

A qenë pesë virgjëreshat e mençura egoiste dhe jo të gatshme për të ndarë [vajin], apo ato po
vinin në dukje me të drejtë se vaji i kthimit në besim nuk mund të merret hua? A mund t’i jepet
një njeriu tjetër forca shpirtërore që vjen si pasojë e bindjes së vazhdueshme ndaj urdhërimeve?
A mund t’i kalohet dikujt që ka nevojë, njohuria e fituar nëpërmjet studimit të zellshëm dhe
meditimit mbi shkrimet e shenjta? A mund t’i përçohet një individi që po përjeton fatkeqësi ose
sfidë të madhe, paqja që i sjell ungjilli një shenjtori besnik të ditëve të mëvonshme? Përgjigjja e
qartë për secilën prej këtyre pyetjeve është jo.

Sikurse e përforcuan siç duhej virgjëreshat e mençura, secili prej nesh duhet ‘të shko[jë të]
ble[jë]’. Këto gra të frymëzuara nuk po përshkruanin një transaksion biznesi; përkundrazi, ato po
theksonin përgjegjësinë tonë individuale për ta mbajtur ndezur llambën tonë të dëshmisë dhe për
të marrë një furnizim të mjaftueshëm me vajin e kthimit në besim. Vaji i çmuar merret pikë pas
pike – ‘rresht pas rreshti [dhe] parim pas parimi’ (2 Nefi 28:30), me durim dhe këmbëngulje. Nuk
ka asnjë rrugë më të lehtë; nuk është e mundur një përgatitje e beftë në minutën e fundit.
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‘Si rrjedhim, jini besnikë, gjithmonë duke u lutur, duke i patur llampat tuaja të rregulluara e të
ndezura dhe vaj me vete, që të mund të jeni gati për ardhjen e Dhëndrit’ (DeB 33:17)” (“Të
Kthyer në Besim te Zoti”, Ensign ose Liahona, nëntor 2012, f. 109).

Sa vijon është një e vërtetë tjetër që mund të mësojmë nga shëmbëlltyra: Ne
përgatitemi për Ardhjen e Dytë duke e rritur dëshminë dhe kthimin tonë në
besim nëpërmjet drejtësisë së përditshme.

2. Bëni një vizatim të
madh të një llambe vaji

në ditarin tuaj të studimit të
shkrimeve të shenjta. Duke mbajtur
parasysh që vaji te shëmbëlltyra
përfaqëson përgatitjen për Ardhjen
e Dytë të Jezu Krishtit, bëni një listë
brenda llambës, të mënyrave se si mund t’i shtoni “llam[bës]” tuaj “vaj”. Nëse
është e mundur, tregojani idetë tuaja pjesëtarëve të familjes ose miqve dhe
pyetini se çfarë do të sugjeronin ata që t’i shtonit listës tuaj.

Për të kuptuar mënyra të tjera se si mund të mblidhni vaj pikë pas pike
nëpërmjet të jetuarit me drejtësi, ju mund të shihni pjesën tjetër të videos

“They That Are Wise” [“Ata Që Janë Të Mençur”] (kodi kohor 5:46–8:44). Ndërsa
shihni videon, zgjeroni listën e ideve në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta.

Në zbulesën moderne, Zoti pohoi se ‘në atë ditë [të Ardhjes së Dytë], kur unë të vij
në lavdinë time, do të përmbushet shëmbëlltyra që thashë lidhur me dhjetë
virgjëreshat’ (DeB 45:56).

Lexoni Mateun 25:10–12, duke kërkuar atë që dhëndri u tha virgjëreshave
budallçka. Mund të jetë e dobishme të dini që Përkthimi prej Joseph Smith-it
sqaron se dhëndri tha: “Ju nuk më njihni mua” (Përkthimi prej Joseph Smith-it,
Mateu 25:11 [te Mateu 25:12 [në variantin SHDM të Biblës në anglisht], shënimi a
në fund të faqes]).

Çfarë na tregon thënia “Ju nuk më njihni mua” për pesë virgjëreshat budallaçka? Si
është të njohurit e Zotit ndryshe nga thjesht të diturit për Të? (Shih Gjoni 17:3.)

Nga këto vargje ne mësojmë se për të qenë gati për ardhjen e Zotit dhe për të
qenë të denjë që të qëndrojmë në praninë e Tij, ne duhet të arrijmë ta
njohim Atë.

3. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Në çfarë mënyrash keni arritur ta njihni më mirë Shpëtimtarin?

b. Si mund të ndikojë njohja e Shpëtimtarit në përgatitjen tuaj shpirtërore për
Ardhjen e Tij të Dytë?

Duke vazhduar historinë e fillimit të mësimit – për mbajtësin e ri të priftërisë që
ishte i papërgatitur në një çast nevoje – Plaku Holland shpjegoi se i riu nxitoi
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teposhtë rrugës për te shtëpia e një burri më të moshuar në lagjen e tij. Burri më i
moshuar i dha vëllait më të vogël një bekim që e bëri më të qëndrueshme gjendjen
e tij derisa arritën ndihmësmjekët. Plaku Holland vazhdoi:

“Më pas, misionari i kthyer për të cilin po flas, tha këtë: ‘Asnjë njeri që nuk është
përballur me atë që u përballa unë atë natë, nuk do ta njohë ndonjëherë turpin
që ndjeva dhe hidhërimin që mbajta si barrë, nga të ndierit i padenjë për ta
përdorur priftërinë që mbaja. Është një kujtim edhe më i dhembshëm për mua
pasi ishte vetë vëllai im i vogël që kishte nevojë për mua dhe prindërit e mi të
dashur joanëtarë që ishin kaq të trembur dhe që kishin të drejtë të prisnin më

shumë prej meje. Por ndërsa qëndroj para jush sot, mund t’ju premtoj këtë’, tha ai, ‘unë nuk jam i
përsosur por, që nga ajo natë e tutje, nuk kam bërë asnjëherë ndonjë gjë që do të më ndalonte të
shkoja para Zotit me siguri dhe të kërkoja ndihmën e Tij kur nevojitej. Denjësia vetjake është një
betejë në këtë botë në të cilën jetojmë’, pranoi ai, ‘por është një betejë që unë po e fitoj. E kam
ndier gishtin e dënimit të drejtohet nga unë një herë në jetën time dhe nuk kam ndërmend ta
ndiej kurrë më atë nëse mund të bëj çdo gjë për këtë. Dhe, sigurisht’, përfundoi ai, ‘mund të bëj
gjithçka për këtë’” (“Siguria e Denjësisë”, f. 59).

Merrni parasysh atë që duhet të bëni që të jeni të përgatitur shpirtërisht për ardhjen
e Zotit. Ju mund të qarkoni një ose dy prej veprimeve që renditët te vizatimi juaj i
llambës së vajit dhe të vini një synim për të vepruar në mënyra që do ta rritin
gatishmërinë tuaj shpirtërore.

Mateu 25:14–46
Jezu Krishti u mëson dishepujve të Tij shëmbëlltyrat e talentave dhe të deleve
e cjepve
Nëse prindërit tuaj do të hynin në dhomë dhe do t’ju jepnin një shumë të madhe
parash, çfarë do të bënit me to?

Ndërsa Shpëtimtari vazhdoi t’i mësonte dishepujt e Tij për Ardhjen e Tij të Dytë, Ai
tregoi shëmbëlltyrën e talentave. Në këtë shëmbëlltyrë, një burrë që po largohej për
në një udhëtim i dha pará tri prej shërbëtorëve të tij: pesë talenta shërbëtorit të
parë, dy talenta të dytit dhe një talent të tretit. (Një talent është një shumë parash.)

Lexoni Mateun 25:16–18, duke kërkuar
atë që bënë shërbëtorët me paratë
e tyre.

Te Mateu 25:19–23, ne mësojmë se kur
zotëria u kthye, ai u kërkoi shërbëtorëve
të tij t’i raportonin për atë që kishin
bërë me paratë e tyre. Shërbëtorët me
pesë talenta dhe dy talenta i kishin
përdorur ato për t’i dyfishuar paratë e
zotërisë së tyre. Por shërbëtori me një
talent e kishte fshehur atë dhe si rrjedhim nuk kishte asnjë para shtesë për t’i
dhënë zotërisë së tij.

Lexoni Mateun 25:24–25, duke kërkuar arsyen përse shërbëtori e fshehu talentin.
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Në këtë shëmbëlltyrë, talentat mund të krahasohen me dhuratat dhe aftësitë që na
ka dhënë Zoti. Frika mund të na pengojë t’i përdorim dhuratat dhe aftësitë që
na ka dhënë Zoti.

Çfarë mendoni se ndodh nëse nuk i zhvillojmë dhuratat dhe aftësitë tona për shkak
të frikës?

Lexoni Mateun 25:26–30 për të zbuluar atë që i ndodhi shërbëtorit të padobishëm.

Një e vërtetë që mund të mësojmë nga kjo shëmbëlltyrë është që nëse nuk i
zhvillojmë dhe nuk i përdorim dhuratat tona shpirtërore për mirë, atëherë ne
do t’i humbasim ato.

Mendoni për disa mënyra në të cilat mund t’i përdorni dhuratat dhe aftësitë tuaja
për të çuar përpara punën e Zotit. Një talent që mund të përdorni është dëshmia
juaj (shih DeB 60:2–3). Merrni parasysh të bëni një plan për t’i përdorur dhe
zhvilluar me besnikëri dhuratat dhe aftësitë tuaja.

Te Mateu 25:31–46, ne mësojmë se në
Ardhjen e Tij të Dytë, Jezusi do t’i ndajë
të drejtët nga të ligjtë në të njëjtën
mënyrë që një bari ndan delet nga
cjeptë. Si e përcakton Zoti ndryshimin
mes atyre që e duan Atë (deleve) dhe
atyre që nuk e duan (cjepve)?

Lexoni Mateun 25:40, duke kërkuar atë
që dha mësim Shpëtimtari rreth
mënyrës se si e tregojmë dashurinë
tonë për Të.

Nga ky varg ne mësojmë se kur i duam dhe u shërbejmë të tjerëve, ne tregojmë
dashurinë tonë për Zotin.

Për ta kuptuar më mirë mënyrën se si e tregojmë dashurinë tonë për Zotin
duke i dashur dhe duke u shërbyer të tjerëve, shihni videon “The Coat”

[“Palltoja”], që paraqet një ngjarje nga fëmijëria e Presidentit Hiber J. Grant.
Ndërsa e shihni, kërkoni për atë se kujt po i shërbenin djali dhe mamaja e
tij veçmas.

Përsiatni për mënyrën se si i keni trajtuar të tjerët gjatë 24 orëve të fundit. Merrni
parasysh nëse do të zgjidhnit të vepronit ndryshe në qoftë se do të ishit në një
situatë të ngjashme në të ardhmen. Gjatë 24 orëve vijuese, kërkoni mundësi për të
ndjekur nxitjet e Shpirtit të Shenjtë dhe për t’u shërbyer të tjerëve.

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

Unë e kam studiuar Mateun 25 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 6: DITA 4

Mateu 26:1–30
Hyrje
Dy ditë para Pashkës, Juda komplotoi me udhëheqësit judeas që donin ta vritnin
Jezusin. Natën e Pashkës, Jezusi paraqiti sakramentin.

Mateu 26:1–16
Juda komploton me udhëheqësit judeas që duan ta vrasin Jezusin
A keni parë ndonjëherë një film ose a keni lexuar një histori në të cilën dikush u
tradhtua? Përse u tradhtua ai person? Si do të ndiheshit nëse një mik i ngushtë do
t’ju tradhtonte? Ndërsa lexoni për orët e fundit të jetës së Jezu Krishtit, kujtoni se
Ai u tradhtua nga një mik i ngushtë.

Për izraelitët e lashtë, java e Pashkës
ishte një prej javëve më të rëndësishme
të vitit. “Festa e Pashkës u krijua [në
kohën e Moisiut] për t’i ndihmuar
fëmijët e Izraelit të kujtonin kur engjëlli
shkatërrues kaloi mbi shtëpitë e tyre
dhe i çliroi ata nga egjiptianët [shih
Eksodi 12:21–28; 13:14–15].” Si pjesë e
Pashkës, izraelitët flijonin një qengj dhe
e spërkatnin gjakun e tij mbi shtalkat e
dyerve të tyre. “Qengjat e pacënuar,
gjaku i të cilëve u përdor si shenjë për ta
shpëtuar Izraelin në lashtësi, janë
simbol i Jezu Krishtit, Qengjit të
Perëndisë, sakrifica e të cilit shëlbeu tërë
njerëzimin” (Udhëzuesi për Shkrimet e
Shenjta, “Pashkë”, “Pashkë Judease”,
scriptures.lds.org).

Lexoni Mateun 26:1–2, duke kërkuar
atë që tha Jezu Krishti se do të ndodhte
pas Pashkës.

Më pas, lexoni Mateun 26:3–5, duke kërkuar se cilët po trillonin një plan për ta
vrarë Jezusin në këtë kohë.

Përse vendosën skribët dhe krerët e priftërinjve që të prisnin derisa të kalonte
Pashka për ta vrarë Jezusin?

Te Mateu 26:6–13 ne lexojmë se ndërsa Jezusi ishte në Betani, një grua erdhi tek Ai
dhe e vajosi Atë me një vaj të parfumuar shumë të shtrenjtë duke lajmëruar
vdekjen dhe varrosjen e Tij të afërt. Disa prej dishepujve të Tij, përfshirë Judën, një
prej Dymbëdhjetë Apostujve dhe thesarmbajtësi i grupit, u ankuan që vaji i
parfumuar duhet të ishte shitur për të ndihmuar të varfrit. Mirëpo, Juda nuk ishte
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vërtet i shqetësuar për të varfrit, por ishte një hajdut që i donte paratë për vete (shih
Gjoni 12:4–6).

Lexoni Mateun 26:14–16, duke kërkuar atë që bëri Juda pasi Shpëtimtari e qortoi
atë për shkak se u ankua.

Vini re shumën që mori Juda si pagesë për tradhtinë ndaj Jezusit. “Sipas ligjit të
Moisiut, tridhjetë sikla argjendi do të dëmshpërblenin një pronar për vdekjen e një
skllavi (shih Eksodi 21:32). … Çmimi i tradhtisë pasqyron konsideratën e ulët që
Juda dhe krerët e priftërinjve kishin për Shpëtimtarin” (New Testament Student
Manual [manual i Sistemit Arsimor të Kishës, 2014], f. 81). Ajo gjithashtu
përmbushi një profeci të Dhiatës së Vjetër për tradhtimin e Shpëtimtarit (shih
Zakaria 11:12).

Mateu 26:17–25
Jezusi dhe dishepujt e Tij hanë vaktin e Pashkës
Mendoni për herën e fundit kur u patë
në pasqyrë. Cilat janë disa nga mënyrat
se si pasqyrat mund të jenë të dobishme
për ne?

Lexoni thënien vijuese nga Presidenti
Diter F. Uhtdorf, i Presidencës së Parë,
duke kërkuar e shenjuar arsyen përse
është e rëndësishme që ta shohim veten
qartazi, ashtu siç na sheh Perëndia:

“Vëllezër, askush prej nesh nuk dëshiron ta pranojë kur po rrëshqasim nga udha e
drejtë. Shpesh ne përpiqemi ta mënjanojmë të shikuarin thellë brenda shpirtrave
tanë dhe përballjen me dobësitë, kufizimet dhe gjërat tona frikësuese. Si pasojë,
kur vërtet e shqyrtojmë jetën tonë, ne shohim përmes përzgjedhësit të
paragjykimeve, justifikimeve dhe ngjarjeve që ia tregojmë vetvetes me qëllim që
t’i përligjim mendimet dhe veprimet e padenja.

Por aftësia për ta kuptuar veten tonë qartësisht është thelbësore për rritjen dhe mirëqenien tonë
shpirtërore. Nëse dobësitë dhe të metat tona mbeten të mbuluara nga hijet, atëherë fuqia
shëlbuese e Shpëtimtarit nuk mund t’i shërojë ato dhe nuk mund t’i bëjë ato të forta. …

Prandaj si mund ta lëmë të shkëlqejë dritën e pastër të së vërtetës së Perëndisë brenda shpirtrave
tanë dhe ta shohim veten tonë ashtu siç na sheh Ai?

Më lejoni të sugjeroj se shkrimet e shenjta dhe bisedat e dhëna në konferenca të përgjithshme
janë një pasqyrë frytdhënëse që mund ta vëmë përpara nesh për vetëshqyrtim” (“Mos Jam Unë,
Zot?” Ensign ose Liahona, nëntor 2014, f. 58).

Merrni parasysh se si shkrimet e shenjta dhe bisedat e dhëna në konferencën e
përgjithshme mund të jenë si një pasqyrë që na ndihmojnë të shohim mënyrat se si
duhet ta përmirësojmë jetën tonë.

Teksa studioni Mateun 26:17–25, kërkoni një parim që mund t’ju ndihmojë të
dalloni dobësitë tuaja, në mënyrë që të mund të punoni për t’i mposhtur ato.
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Te Mateu 26:17–19 ne lexojmë që Jezusi u tha dishepujve të Tij të siguronin një
dhomë në Jerusalem për vaktin e Pashkës.

Lexoni Mateun 26:20–21, duke kërkuar atë që Jezusi u tha Apostujve të Tij gjatë
vaktit të Pashkës.

Nëse do të kishit qenë atje, çfarë mund të kishit menduar pasi Jezusi e tha këtë?

Lexoni Mateun 26:22, duke kërkuar pyetjen që Apostujt i bënë Jezusit.

Çfarë mësoni nga kjo pyetje “Mos jam unë; Zot?” për njëmbëdhjetë Apostujt
besnikë?

Një parim që mund të mësojmë nga ky rrëfim është se kur dishepujt e Jezu
Krishtit e dëgjojnë fjalën e Zotit, ata e analizojnë jetën e tyre vetjake për të
parë mënyrën se si ajo gjen zbatim për ta.

Presidenti Uhtdorf tha sa vijon për këtë rrëfim:

“Dishepujt nuk e vunë në dyshim vërtetësinë e asaj që tha [Jezusi]. As nuk e
hodhën vështrimin përreth, as nuk treguan dikë tjetër me gisht dhe pyetën: ‘Mos
është ai?’ …

Pyes veten se çfarë do të bënte secili prej nesh nëse Shpëtimtari do të na e bënte
atë pyetje. A do ta hidhnim vështrimin te njerëzit përreth nesh dhe do të thoshim
me vete: ‘Ndoshta Ai po flet për Vëllanë Xhonson. Gjithmonë kam pasur dyshime

për të’ ose ‘Jam i kënaqur që Vëllai Braun është këtu. Ai ka vërtet nevojë ta dëgjojë këtë
mesazh’? Apo ne, si ata dishepuj të lashtë, do të shihnim brenda vetes dhe do të bënim atë
pyetje depërtuese: ‘Mos jam unë?’” (“Mos Jam Unë, Zot?” f. 56).

A jeni tunduar ndonjëherë t’i shpërfillni fjalët e Zotit dhe të supozoni që ato i
drejtoheshin dikujt tjetër? Lexoni thënien vijuese, duke kërkuar atë që na ftoi
Presidenti Uhtdorf të bëjmë kur i dëgjojmë fjalët e Zotit:

“Në këto fjalë të thjeshta, ‘Mos jam unë?’ gjendet fillimi i urtësisë dhe shtegu drejt kthimit vetjak
në besim dhe ndryshimit jetëgjatë. …

Ne duhet ta vëmë mënjanë krenarinë tonë, të shohim përtej kotësisë sonë dhe me përulësi të
pyesim: ‘Mos jam unë, Zot?’

Dhe nëse përgjigjja e Zotit ndodh të jetë: ‘Po, biri im, ka gjëra që duhet t’i përmirësosh, gjëra që
mund të të ndihmoj t’i kapërcesh’, unë lutem që ne do ta pranojmë këtë përgjigje, t’i dallojmë me
përulësi mëkatet e të metat tona dhe më pas t’i ndryshojmë udhët tona duke u bërë … më të
mirë” (“Mos Jam Unë, Zot?” f. 56, 58).

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani për një
rast kur ju u bekuat nga zbatimi i fjalëve të Zotit në jetën tuaj. Pastaj

shkruani një qëllim specifik në lidhje me atë që do të bëni për ta analizuar më
mirë jetën tuaj vetjake kurdo që i dëgjoni ose i lexoni fjalët e Zotit.

Lexoni Mateun 26:23–25, duke kërkuar përgjigjen e Shpëtimtarit ndaj pyetjes që
bënë Apostujt. Menjëherë pasi Jezusi e përcaktoi Judën si ai që do ta tradhtonte
Atë, Juda u largua (shih Gjoni 13:30).
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Mateu 26:26–30
Jezu Krishti paraqet sakramentin gjatë Pashkës
Pasi Shpëtimtari hëngri vaktin e Pashkës me Apostujt e Tij, Ai paraqiti ordinancën e
sakramentit.

Përsiatini përgjigjet tuaja ndaj pyetjeve
vijuese: Kur morët sakramentin herën e
fundit, çfarë ishit duke bërë? Çfarë po
mendonit? Çfarë ndiet?

Lexoni Mateun 26:26–29, duke kërkuar
atë që bëri Zoti me bukën dhe
përmbajtjen e kupës.

Nëpërmjet këtyre vargjeve ne mësojmë
se emblemat e sakramentit
përfaqësojnë trupin dhe gjakun e
Jezu Krishtit, që Ai i sakrifikoi për ne.

Përkthimi prej Joseph Smith-it jep këndvështrim shtesë për Mateun 26:26–28.
Lexoni Përkthimin prej Joseph Smith-it, Mateu 26:22, 24–25 (tek Udhëzuesi për
Shkrimet e Shenjta).

Kërkoni ndryshimet e frymëzuara që u bënë. Si na ndihmojnë ato të kuptojmë një
qëllim të rëndësishëm të sakramentit?

Përmes këtyre ndryshimeve të frymëzuara ne mësojmë se Jezu Krishti e paraqiti
sakramentin që ne ta kujtojmë Atë dhe Shlyerjen e Tij për mëkatet tona.

Nëse është e mundur, shihni videon “Always Remember Him” [“Gjithmonë
ta Kujtojmë Atë”] (5:28) për të kuptuar më tej qëllimin dhe rëndësinë e

sakramentit. Në këtë video Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, shpjegon se qëllimi i sakramentit është që të kujtojmë Jezu Krishtin dhe
sakrificën e Tij shlyese. Kjo video mund të gjendet në LDS.org.

2. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si ka ndikuar përpjekja për ta kujtuar Shpëtimtarin dhe Shlyerjen e Tij, në
ndjenjat dhe përvojat tuaja kur keni marrë sakramentin?

b. Cilat janë disa nga gjërat që mund të na shpërqendrojnë gjatë administrimit
të sakramentit?

c. Si mund të na ndihmojë shmangia e këtyre shpërqendrimeve gjatë
shërbesës së sakramentit që të kemi një përvojë më shpirtërore?

d. Cilat janë disa nga gjërat që mund të bëni për t’ju ndihmuar të
përqendroheni te Shpëtimtari dhe domethënia e kësaj ordinance gjatë
shërbesës së sakramentit dhe ta kujtoni Atë gjatë gjithë javës?

Sipas Mateut 26:27–28, çfarë na lejon derdhja e gjakut të Krishtit që të kemi ndërsa
marrim sakramentin?
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Thjesht ngrënia e bukës dhe pirja e ujit gjatë sakramentit nuk na cilëson në mënyrë
automatike që të marrim një heqje ose falje të mëkateve tona. Ne duhet të
ushtrojmë besim te Jezu Krishti, të pendohemi dhe ta marrim sakramentin me
qëllim të vërtetë duke e kujtuar gjithmonë Atë dhe duke u përpjekur që të zbatojmë
urdhërimet e Tij. Duke e marrë denjësisht sakramentin, ne përtërijmë besëlidhjet
tona të pagëzimit.

Merrni parasysh ta shkruani parimin vijues në anë të faqes së shkrimeve tuaja të
shenjta: Kur pendohemi dhe e marrim sakramentin me qëllim të vërtetë, ne
mund të marrim heqje të mëkateve tona.

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani
mënyrën se si do t’i zbatoni të vërtetat e lidhura me sakramentin që

keni përcaktuar te Mateu 26:26–30.

Rilexoni Mateun 26:29, duke kërkuar kohën kur Shpëtimtari tha se do ta merrte
sërish sakramentin.

“Siç shënohet te Mateu 26:29, Shpëtimtari u tha dishepujve të Tij se Ai nuk do ta pinte sërish
frytin e hardhisë derisa Ai ta pinte atë me ta në mbretërinë e Atit të Tij. Si rrjedhojë, sakramenti
nuk simbolizon vetëm Shlyerjen e Shpëtimtarit, por gjithashtu na i drejton sytë me shpresë nga
koha kur Ai do të kthehet në tokë me lavdi (shih 1 Korintasve 11:26).

Në ditët e mëvonshme, Zoti i zbuloi Profetit Jozef Smith hollësi të një ngjarjeje të ardhshme, kur
Ai do ta pijë frytin e hardhisë në tokë. Siç shënohet te Doktrina e Besëlidhje 27, Zoti zbuloi se Ai
do ta marrë sakramentin përsëri në tokë me pasuesit e Tij, përfshirë shumë profetë të lashtë, të
tillë si Moronin, Eliasin, Gjon Pagëzorin, Elijan, Abrahamin, Isakun, Jakobin, Jozefin që u shit në
Egjipt, Pjetrin, Jakobin dhe Gjonin ‘dhe gjithashtu me Mikaelin ose Adamin, atin e të gjithëve’
(shih DeB 27:4–14). Pasuesit e Zotit përfshijnë të ‘gjithë ata që Ati [i Tij i] ka dhënë prej botës’
(DeB 27:14). Kjo do të thotë se nëse qëndrojmë të vërtetë dhe besnikë ndaj besëlidhjeve që kemi
bërë dhe durojmë deri në fund, ne do të jemi midis atyre që do t’i marrin emblemat e sakramentit
me Shpëtimtarin në këtë kohë të ardhshme” (New Testament Student Manual, f. 83–84).

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

Unë e kam studiuar Mateun 26:1–30 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 7: DITA 1

Mateu 26:31–75
Hyrje
Në Kopshtin e Gjetsemanit, Jezu Krishti filloi të merrte mbi Vete mëkatet e të gjithë
njerëzve, si pjesë e Shlyerjes së Tij. Juda e tradhtoi Jezusin tek udhëheqësit judeas.
Jezusi më pas u gjykua në mënyrë të paligjshme para Kajafës, kryepriftit, ku akuza
të rreme u sollën kundër Tij. Gjatë kësaj kohe, Pjetri e mohoi tri herë se e njihte
Shpëtimtarin para atyre që e dalluan atë si një prej dishepujve të Jezu Krishtit.

Mateu 26:31–46
Jezusi vuan në Kopshtin e Gjetsemanit
Merrni parasysh skenarin vijues: Që kur
ishte fëmijë, një të riu i ishte mësuar se
është përgjegjësi priftërore të shërbesh
në një mision kohëplotë. Tani që është
adoleshent, ai ndien se duhet të
shërbejë në një mision, por nuk po arrin
të zotohet për të shkuar. Ai është më
shumë i interesuar në mundësi të tjera
dhe ka merak se një mision do ta
pengojë që t’i ketë ato përvoja.

Në çfarë rrethanash të tjera mund të
mos pajtohen dëshirat e të rinjve dhe të
rejave me atë që Ati Qiellor dëshiron që
ata të bëjnë?

Përsiatni për rastet kur mund t’ju jetë dukur e vështirë që vullnetin tuaj t’ia
nënshtronit vullnetit të Atit Qiellor. Teksa studioni pjesën tjetër të Mateut 26,
kërkoni parime që mund t’ju ndihmojnë kur keni vështirësi të bëni atë që Ati
Qiellor ju kërkon të bëni.

Kujtoni që Mateu 26:1–30 na rrëfeu për kohën kur Zoti hëngri në festën e Pashkës
me Apostujt e Tij dhe paraqiti sakramentin. Lexoni Mateun 26:31–35, duke kërkuar
atë që Jezusi profetizoi se do t’u ndodhte Apostujve të Tij.

Në këtë kontekst, fjala skandalizohem do të thotë të biesh ose të heqësh dorë apo të
braktisësh.

Vini re se si Pjetri dhe Apostujt e tjerë iu përgjigjën asaj që tha Shpëtimtari.

Lexoni Mateun 26:36–38, duke kërkuar vendin se ku shkuan Jezusi dhe Apostujt
pas festës së Pashkës.

Shikojini fotografitë e Malit të Ullinjve dhe të Kopshtit të Gjetsemanit te Harta e
Fotografi të Biblës [tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta], nr. 11 dhe nr. 12.
Gjetsemani ishte një kopsht me pemë ulliri që ndodhej në Malin e Ullinjve ose
pranë tij, pikërisht jashtë mureve të Jerusalemit. “Fjala Gjetseman do të thotë ‘presë
ullinjsh’” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Gjetseman”, scriptures.lds.org).
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Te Mateu 26:36–38 shenjoni fraza që përshkruajnë mënyrën se si u ndie Jezusi kur
hyri në Gjetseman.

Lexoni Mateun 26:39, duke kërkuar atë që bëri Jezusi pasi shkoi “pak përpara”
brenda kopshtit.

Kupa së cilës iu referua Shpëtimtari ishte një term simbolik i hidhësisë së vuajtjes që
Ai përjetoi si pjesë e Shlyerjes. Në Gjetseman, Jezusi filloi të merrte mbi Vete
mëkatet dhe vuajtjen e të gjithë njerëzve, si pjesë e sakrificës së Tij të madhe
shlyese.

Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi atë që
Jezusi po i kërkonte Atit kur iu lut që kupa të largohej prej Tij: “Zoti tha, në fakt:
‘Nëse ka një shteg tjetër, unë do të eci më mirë nëpër të. Nëse ka ndonjë mënyrë
tjetër – çfarëdo mënyre tjetër – unë do ta përqafoj me gëzim atë’. … Por në fund,
kupa nuk u hoq” (“Teaching, Preaching, Healing”, Ensign, janar 2003, f. 41).

Ju mund të doni ta shenjoni frazën “megjithatë, jo si dua unë, por si do ti” (Mateu
26:39; shih edhe DeB 19:19).

Ndonëse kërkoi një mënyrë tjetër për t’i përmbushur qëllimet e Atit, Jezu Krishti
ia nënshtroi vullnetin e Tij vullnetit të Atit për të përmbushur Shlyerjen.

Përsiatni atë që mund të mësojmë për Jezusin nga gatishmëria e Tij për t’iu
nënshtruar vullnetit të Atit Qiellor, ndonëse kjo do të thoshte që Ai do të vuante
mundim të thellë dhe përfundimisht vdekjen.

Plotësojeni thënien vijuese bazuar tek ajo që mësuat nga Mateu 26:39: Ne e
ndjekim shembullin e Jezu Krishtit kur ne ____________________.

1. Përsëritni skenarin dhe rrethanat që renditët në fillim të këtij
mësimi. Më pas përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të

studimit të shkrimeve të shenjta: Si mund të na forcojë shembulli i Shpëtimtarit
në këto rrethana?

2. Mendoni për rastet kur dëshirat tuaja nuk pajtoheshin me vullnetin
e Atit Qiellor, por përfundimisht zgjodhët që t’i bindeshit vullnetit

të Tij. Shkruani rreth njërës prej përvojave tuaja në ditarin tuaj të shkrimeve të
shenjta, në qoftë se nuk është tepër personale, dhe shpjegoni arsyen përse e
bëtë atë zgjedhje dhe si u ndiet rreth saj.

Përcaktoni një mënyrë specifike se si do ta ndiqni shembullin e Jezu Krishtit duke ia
nënshtruar vullnetin tuaj vullnetit të Atit Qiellor. Merrni parasysh të vini një synim
për të vepruar sipas asaj që përcaktuat.

Përsëriteni Mateun 26:37–38, duke kërkuar udhëzimet e Shpëtimtarit për Pjetrin,
Jakobin dhe Gjonin në Gjetseman.

Udhëzimi “rrini zgjuar bashkë me mua” te vargu 38 do të thotë të jesh syçelët, i
vëmendshëm ose vigjilent. Për ta kuptuar më mirë arsyen përse dishepujve mund
t’u jetë dashur udhëzimi i Shpëtimtarit për të qëndruar zgjuar bashkë me Të, vini re
se Përkthimi prej Joseph Smith-it shton shpjegimin që kur dishepujt erdhën në
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kopsht, ata “filluan të jenë tepër të shqetësuar e të jenë shumë të trazuar, dhe të
ankohen në zemrat e tyre duke pyetur veten nëse ky ishte Mesia” (Përkthimi prej
Joseph Smith-it, Marku 14:36 [tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta]). Duke i
udhëzuar dishepujt që të rrinin zgjuar me Të, Jezusi i paralajmëroi që të ishin
vigjilent pasi besimi i tyre në Të do të vihej në provë.

Lexoni Mateun 26:40, duke kërkuar atë që Jezusi zbuloi se kishin qenë duke bërë
“Pjetri dhe të dy djemtë e Zebedeut [Jakobi dhe Gjoni]” (Mateu 26:37) ndërkohë që
Ai kishte qenë duke u lutur.

Përkthimi prej Joseph Smith-it i Llukës
22:45 tregon se ata ishin duke fjetur,
“pasi ata ishin të mbushur me
trishtim”.

Lexoni Mateun 26:41, duke kërkuar atë
që Jezusi u tha atyre të bënin.

Sa vijon është një parim që mësojmë
nga udhëzimet e Shpëtimtarit për këta
Apostuj: Nëse qëndrojmë zgjuar e
lutemi vazhdimisht, ne do të kemi
forcën për t’i bërë ballë tundimit.

Çfarë mendoni se do të thotë fraza “fryma është gati, por mishi është i dobët”
(Mateu 26:41)?

Një kuptim mund të jetë që dishepujt dëshironin t’i bindeshin Shpëtimtarit, por ata
e lejuan dëshirën e tyre fizike për të fjetur që ta mposhtte dëshirën e tyre
shpirtërore për të qëndruar zgjuar e për t’u lutur. Përsiatni mënyrën se si të
kuptuarit e kësaj fraze mund të na ndihmojë t’i bëjmë ballë tundimit.

Pasi citoi Mateun 26:41, Presidenti Henri B. Ajring, i Presidencës së Parë, tha:
“Paralajmërimi [i Shpëtimtarit] për Pjetrin na drejtohet edhe neve. Ujku që do të
vrasë delen me siguri do të sulmojë bariun. Kështu që ne duhet të qëndrojmë
zgjuar për veten si edhe për të tjerët” (“Watch with Me”, Ensign, maj
2001, f. 39).

Kujtoni që të “rri[sh] zgjuar” do të thotë të jesh syçelët, i vëmendshëm ose vigjilent.
Mendoni për mënyrën se si të qëndruarit zgjuar shpirtërisht dhe të luturit mund të
na ndihmojë t’i mposhtim dobësitë tona dhe t’i bëjmë ballë tundimit.

Përsiatni nëse i jeni dorëzuar ndonjëherë tundimit pasi nuk arritët të luteshit e të
qëndronit zgjuar. Merrni parasysh se si ndikoi ajo zgjedhje te ju. Më pas, përsiatni
për rastet kur i bëtë ballë tundimit duke u lutur dhe duke qëndruar zgjuar. Çfarë ju
ka ndihmuar që të jeni këmbëngulës në të qëndruarit shpirtërisht zgjuar dhe në të
luturit?

Në një fletë të veçantë letre ose në një kartë, shkruani një gjë që ju do të bëni për të
qëndruar më mirë zgjuar dhe për t’u lutur më shumë e në mënyrë të vazhdueshme.
Merrni parasysh ta mbani këtë letër me vete që t’ju kujtojë qëllimin tuaj.
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Vini re që Mateu 26:42–46 shënon se Jezusi u lut tri herë në Kopshtin e
Gjetsemanit. Çdo herë Ai shprehu gatishmërinë e Tij për t’iu bindur vullnetit të Atit
të Tij.

Mateu 26:47–75
Jezu Krishti arrestohet dhe gjykohet para Kajafës
Krerët e priftërinjve dhe skribët komplotuan për ta vrarë Jezu Krishtin. Komploti i
tyre i ligë përfshiu mitëdhënien ndaj Judës, paraqitjen e dëshmitarëve të rremë,
nxitjen e të tallurit ndaj Jezusit dhe madje torturimin e Tij. Shpëtimtari u detyrua të
përballej me dy gjyqe formale: I pari ishte një gjyq judeas përpara Sinedrit të
Jerusalemit – një asambleje prej 71 anëtarësh, përfshirë levitë, krerë të priftërinjve,
skribë, farisenj, saducenj dhe njerëz me bindje të tjera politike, të gjithë të kryesuar
nga kryeprifti, që në atë kohë ishte Kajafa. I dyti ishte një gjyq romak përpara
Pilatit. Gjatë gjyqit judeas, Jezusi u akuzua për blasfemi (të tallesh, të rebelohesh
ose ta mallkosh Perëndinë), pasi Ai e quante Veten Biri i Perëndisë (shih Mateu
26:64–65). Meqenëse blasfemia ishte çështje judease dhe nuk përbënte shqetësim
për romakët, udhëheqësit judeas e ndryshuan akuzën në tradhti kur e çuan Jezusin
te Pilati. Udhëheqësit judeas u orvatën t’i bindnin romakët se Jezusi po përpiqej ta
bënte Veten mbret, duke shpresuar që romakët do ta dënonin me vdekje si tradhtar
ndaj Cezarit. Sidoqoftë, gjatë gjyqit romak Pilati nuk gjeti asnjë faj te Jezusi.
Prapëseprapë, në fund Pilati e autorizoi gjithsesi ekzekutimin e Jezusit për të
kënaqur udhëheqësit judeas.

Lexoni thënien vijuese nga Gerald N. Land, i cili më vonë ishte anëtar i Të Shtatëdhjetëve.
“Përfytyrojeni [Jezu Krishtin], Qenien, fuqia e të cilit, drita e të cilit, lavdia e të cilit e mban
universin në rendin e duhur, Qenien që flet dhe sistemet diellore, galaktikat dhe yjet krijohen –
duke qëndruar para njerëzve të ligj dhe duke u gjykuar nga ata sikur të ishte i padenjë ose i
pavlerë!” (“Knowest Thou the Condescension of God?” te Doctrines of the Book of Mormon: The
1991 Sperry Symposium, red. Bruce A. Van Orden dhe Brent L. Top [1992], f. 86).

Ndonëse Jezu Krishti kishte fuqinë t’i shkatërronte njerëzit që po e goditnin dhe
pështynin Atë, Ai i vuajti dhe i duroi ato me gatishmëri. Udhëheqësit dhe ushtarët
romakë nuk e kuptuan fuqinë e pafundme që Jezusi mund të kishte thirrur nëse do
të ishte vullneti i Atit që Ai ta bënte atë.

Shqyrtojeni Mateun 26:47–68, duke kërkuar mënyrën se si Jezu Krishti vazhdoi të
ushtronte kontroll dhe t’i nënshtrohej vullnetit të Atit të Tij edhe kur u keqtrajtua e
u gjykua nga njerëz të ligj (shih edhe 1 Nefi 19:9). Ju mund të doni ta shenjoni atë
që gjeni.

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani atë që
ju bën më shumë përshtypje te vendosmëria e Shpëtimtarit për të

bërë vullnetin e Atit Qiellor pavarësisht nga rrethanat. Gjithashtu shkruani
mënyrën se si ju mund të ndiqni shembullin që dha Shpëtimtari për bindjen.

Te Mateu 26:56, vini re që profecia e Shpëtimtarit se Apostujt do të largoheshin prej
Tij u përmbush. Megjithatë, ky largim ishte vetëm i përkohshëm.
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Mateu 26:69–75 shënon që ndërsa Jezusi po gjykohej pas arrestimit të Tij, Pjetri e
mohoi që e njihte Atë tri herë. (Shënim: Mohimi i Pjetrit do të trajtohet më
plotësisht në mësimin te Lluka 22.)

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

Unë e kam studiuar Mateun 26:31–75 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 7: DITA 2

Mateu 27–28
Hyrje
Si pjesë e komplotit për ta vrarë Jezu Krishtin, udhëheqësit judeas e sollën Atë te
Ponc Pilati, guvernatori romak. Pilati e dorëzoi Jezusin për t’u fshikulluar e
kryqëzuar. Jezusi iu nënshtrua vuajtjes dhe vdekjes për të përmbushur vullnetin e
Atit të Tij.

Mateu 27:1–25
Jezusi dorëzohet te Pilati dhe dënohet me kryqëzim
Nëse do të mund të ishit dëshmitar okular i një ngjarjeje të shkrimit të shenjtë,
cilën ngjarje do të zgjidhnit? Përse? ____________________

Gjatë këtij mësimi ju do të studioni një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë
e botës. Teksa studioni, përfytyroni sikur jeni dëshmitar okular i asaj që ndodhi.

Te Mateu 26, ne lexojmë se Jezusi u arrestua dhe u gjykua e u dënua padrejtësisht
nga udhëheqësit e judenjve. Sipas ligjit romak, judenjtë nuk kishin fuqi ta dënonin
me vdekje një njeri. Për rrjedhojë, udhëheqësit judeas u përpoqën që të gjenin një
shkelje nën ligjin romak me anë të së cilës Jezusi do të dënohej me vdekje.

Te Mateu 27:1–10 ne mësojmë se udhëheqësit judeas ia dorëzuan Jezusin Ponc
Pilatit, guvernatorit romak të Judesë. Kur Juda e pa këtë, atij i erdhi keq për
zgjedhjen e tij për ta tradhtuar Jezusin, u përpoq t’i kthente paratë që kishte marrë
nga udhëheqësit judeas dhe pastaj i dha fund jetës së tij. Përkthimi prej Joseph
Smith-it sqaron se Juda “e vari veten në litar në një pemë. Dhe menjëherë ai ra
poshtë, dhe të përbrendshmet e tij u derdhën dhe ai vdiq” (Përkthimi prej Joseph
Smith-it, Mateu 27:6 [tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta]).

Për shkak se monedhat e argjendit ishin “çmim gjaku” (Mateu 27:6) dhe si rrjedhim
qe e paligjshme që t’i shtoheshin thesarit, udhëheqësit judeas i përdorën paratë për
të blerë fushën e poçarit, ku do të varroseshin të panjohurit (ose të huajt). Mateu e
citoi këtë ngjarje si një përmbushje të një profecie (shih Zakaria 11:12–13).

Për shkak të presionit nga judenjtë dhe frikës së humbjes së kontrollit mbi njerëzit,
Pilati e dorëzoi Jezusin që të kryqëzohej (shih Mateu 27:11–26). (Ju do të keni
mundësi t’i studioni këto ngjarje me më shumë hollësi në mësimin për Gjonin
18–19.)
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Mateu 27:26–50
Jezusi fshikullohet, tallet e kryqëzohet
Përpara se ta dërgonte Jezusin që të
kryqëzohej, Pilati bëri që Ai të
fshikullohej (shih Mateu 27:26). Të
fshikullohesh do të thotë të goditesh në
mënyrë të përsëritur me një kamxhik, i
cili kishte objekte të tilla si gurë të
mprehtë ose copa kocke të ndërthurura
në disa pjesë të fijeve. Ky lloj dënimi në
mënyrë tipike rezervohej për ata që
ishin shërbëtorë, ndërsa personat me
gjak fisnik ose njerëzit e lirë të Romës
rriheshin me litarë. Shumë njerëz nuk i
mbijetonin të fshikulluarit për shkak të
traumës së rëndë trupore që
shkaktonte ai.

Lexoni Mateun 27:27–32, duke kërkuar
atë që i bënë ushtarët romakë Jezusit.

Si mendoni, përse ushtarët gjetën dikë
tjetër që ta mbante kryqin e Jezusit?

1. Përfytyroni sikur të ishit në vend të Simonit nga Kirena. Çfarë do të
kishit menduar ose ndier nëse do të ishit në mes turmës dhe do të

ishit detyruar të mbanit kryqin e Jezusit? Shkruajeni përgjigjen tuaj në ditarin
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

Mateu 27:33 shënon se Jezusi u çua “në vendin që quhej Golgota, domethënë
‘Vendi i kafkës’”.

Plaku Xhejms E. Talmixh, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim sa
vijon rreth emrit të vendit: “Emri mund të jetë vënë duke iu referuar tipareve
topografike, meqenëse flasim për kreshtën e një kodre; ose, në qoftë se kjo pikë
ishte vendi i zakonshëm i ekzekutimit, mund të jetë quajtur kështu si shprehje për
vdekjen, pikërisht siç e quajmë kafkë kokën e vdekjes” (Jesus the Christ, bot. i
3-të [1916], f. 667).

Mateu 27:34–45 shënon se Jezusi nuk e pranoi një pije që zakonisht i ofrohej atyre
që kryqëzoheshin për të mpirë dhembjen. Njerëz të tjerë që po e shihnin
Kryqëzimin u përpoqën ta tallnin dhe tundonin Jezusin.

Lexoni Mateun 27:46, duke kërkuar atë që tha Jezusi kur ishte në kryq. Ju mund të
doni ta shenjoni atë që gjeni.

Për ta kuptuar më mirë atë që ndodhi në këtë moment, lexoni thënien vijuese nga
Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve:
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“Unë flas me shumë kujdes, madje me nderim, për atë që mund të ketë qenë
momenti më i vështirë në të gjithë këtë udhëtim të vetmuar të Shlyerjes. Unë flas
për ato momente të fundit për të cilat Jezusi duhet të ketë qenë përgatitur
mendërisht dhe fizikisht, por që Ai mund të mos u kishte paraprirë emocionalisht
dhe shpirtërisht – për vuajtjen e Tij të fundit nga dëshpërimi paralizues për shkak
të tërheqjes hyjnore kur Ai thërret në një vetmi ekstreme: ‘Perëndia im, Perëndia

im, përse [ti] më ke braktisur?’ [Mateu 27:46; theksimi i shtuar]. …

Me bindjen e shpirtit tim, unë dëshmoj se … një Atë i mrekullueshëm nuk e braktisi Birin e Tij në
atë orë. Vërtet, është besimi im vetjak që, në të gjithë shërbesën tokësore të Krishtit, Ati nuk ka
qenë kurrë më pranë Birit të Tij, sesa në këto momente të fundit mundimtare të vuajtjes.
Sidoqoftë, … Ati e largoi për pak çaste nga Jezusi ngushëllimin e Shpirtit të Tij, mbështetjen e
pranisë së Tij vetjake” (“Askush Nuk Ishte me Të”, Ensign ose Liahona, maj 2009, f. 87–88).

Si mendoni, përse Ati Qiellor e largoi Shpirtin e Tij nga Jezusi në këtë çast?

Lexoni pjesën e mbetur të thënies së Plakut Holland dhe shenjoni atë që tha se e shpjegon arsyen
përse Jezu Krishti përjetoi një largim të Shpirtit: “Kjo kërkohej; në të vërtetë kjo ishte thelbësore
për rëndësinë e Shlyerjes, që ky Bir i përsosur, që nuk kishte folur kurrë keq, as kishte bërë keq, as
kishte prekur gjë të papastër, duhet të dinte se si pjesa tjetër e njerëzimit – ne, të gjithë ne – do
të ndiheshim kur të bënim të tilla mëkate. Që Shlyerja e Tij të ishte e pafundme dhe e përjetshme,
Ai duhej të ndiente se si ishte të vdisje jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht, të ndiente se si
ishte të të largohej Shpirti hyjnor, duke e lënë njeriun të ndihej i vetëm tërësisht, dëshpërmisht,
shpresëhumbur” (“Askush Nuk Ishte me Të”, f. 88).

Nga Mateu 27:46 dhe thënia e Plakut Holland, ne mund të mësojmë se si pjesë e
Shlyerjes, Jezu Krishti ndjeu largimin e Shpirtit të Atit Qiellor.

Kur mëkatojmë ne përjetojmë vdekje shpirtërore – largimin e Shpirtit të Atit
Qiellor. Për shkak se Jezu Krishti përjetoi vdekje shpirtërore në kryq, Ai mund të na
ndihmojë kur jemi të ndarë nga Shpirti i Atit Qiellor për shkak të zgjedhjeve tona
të këqija. Ai gjithashtu mund të na ndihmojë kur ndihemi të vetmuar.

Lexoni Mateun 27:50. Përkthimi prej Joseph Smith-it thotë: “Jezusi pasi bërtiti
përsëri me zë të lartë, duke thënë: ‘Atë, mbaroi, vullneti yt u krye’, dha frymë”
(Përkthimi prej Joseph Smith-it, Mateu 27:54 [te Mateu 27:50 [në variantin SHDM
të Biblës në anglisht], shënimi a në fund të faqes]).

Sipas Përkthimit prej Joseph Smith-it të këtij vargu, Jezu Krishti vuajti për të
përmbushur vullnetin e Atit Qiellor.

Teksa e studiuat Mateun 26 në mësimin e mëparshëm, ju mësuat për vuajtjen e
Shpëtimtarit në Gjetseman dhe gatishmërinë e Tij për t’ia nënshtruar vullnetin e Tij
vullnetit të Atit. Ju mund të doni ta shkruani Mateun 26:39 si referencë kryq në
shkrimet tuaja të shenjta pranë Mateut 27:50, për t’ju ndihmuar të kujtoni që Jezusi
bëri atë që premtoi se do të bënte.

Lexoni Mateun 27:51, për të parë atë që ndodhi në tempull kur Jezusi vdiq.
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Gjatë kohës së Jezusit, tempulli kishte
dy dhoma – vendin e shenjtë dhe
Shenjtëroren e Shenjtëroreve. Këto dy
dhoma ndaheshin nga një vel ose
perde. “Shenjtërorja e Shenjtëroreve
ishte dhoma më e shenjtë në tempullin
e lashtë; ajo simbolizonte praninë e
Perëndisë. Një herë në vit, Ditën e
Shlyerjes, kryeprifti kalonte përtej velit
të tempullit dhe hynte te Shenjtërorja e
Shenjtëroreve, ku ai spërkaste gjakun e
një flijimi të mëkatit që të shlyente për
mëkatet e të gjithë asamblesë së Izraelit
(shih Levitiku 16). Kur veli i tempullit ‘u
shqye në dy pjesë’ (u nda në dysh) në
vdekjen e Jezu Krishtit (Mateu 27:51),
ky ishte një simbol dramatik i asaj që
Shpëtimtari, Kryeprifti i Madh, kishte
kaluar përtej velit të vdekjes dhe do të
hynte së shpejti në prani të Perëndisë
[Atit]” (New Testament Student Manual
[manual i Sistemit Arsimor të Kishës,
2014], f. 94).

Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim sa
vijon për kuptimin e ndarjes së velit të tempullit: “Krishti tani është sakrifikuar;
ligji është përmbushur; periudha ungjillore e Moisiut ka vdekur; plotësia e
ungjillit ka ardhur me të gjithë dritën dhe fuqinë e saj; dhe kështu – për ta
dramatizuar në një mënyrë që të gjithë judenjtë do ta dallonin, që mbretëria u
ishte marrë atyre dhe u ishte dhënë të tjerëve – Hyjnia e çau velin e tempullit

‘nga maja e deri në fund’. Shenjtërorja e Shenjtëroreve është tashmë e hapur për të gjithë, dhe të
gjithë, nëpërmjet gjakut shlyes të Qengjit, tanimë mund të hyjnë në më të lartin dhe më të
shenjtin e të gjitha vendeve, atë mbretëri ku gjendet jeta e përjetshme. … Ordinancat e kryera
përtej velit të tempullit të lashtë ishin në ngjashmëri me atë që do të bënte Krishti; tanimë që Ai
e kishte bërë atë, të gjithë njerëzit u bënë të përshtatshëm për të kaluar përtej velit në prani të
Zotit për të trashëguar ekzaltimin e plotë” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll.
[1965–1973], 1:830; kursivet e shtuara).

Nga ndarja e velit të tempullit në vdekjen e Krishtit, ne mund të mësojmë se për
shkak të Shlyerjes së Jezu Krishtit, ne të gjithë mund të hyjmë në prani të
Perëndisë nëse pendohemi dhe i mbajmë besëlidhjet tona.

2. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si e bën të mundur për ne Shlyerja e Jezu Krishtit që të kthehemi në prani të
Perëndisë?
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b. Çfarë duhet të bëjmë ne që të jemi të denjë për të jetuar përjetësisht me Atin
Qiellor?

Mateu 27:52–66 jep më shumë informacion për atë që ndodhi pas vdekjes së
Jezusit. Vini re që Mateu shënoi se “mbas ringjalljes së Jezusit” (Mateu 27:53;
kursivet e shtuara) ndodhi që shumë njerëz të drejtë që kishin vdekur u ringjallën
gjithashtu dhe iu shfaqën shumë njerëzve në Jerusalem (shih edhe DeB 133:54–56).

Pasi Jezusi vdiq, Jozefi nga Arimatea, një dishepull i pasur, “kërkoi trupin e Jezusit”
(Mateu 27:58; shih edhe Gjoni 19:39). Trupi i Shpëtimtarit u mblodh në një rrobë të
pastër dhe u vendos në një varr që e kishte në zotërim Jozefi nga Arimatea dhe
hyrja u mbulua me një gur të madh. Me nxitjen e disa prej krerëve të priftërinjve
dhe farisenjve, Pilati urdhëroi që të vendoseshin roje për ta ruajtur varrin dhe guri u
vulos. Sipas Mateut 27:63–64, përse e kërkuan këtë krerët e priftërinjve dhe
farisenjtë?

Mateu 28
Jezu Krishti ringjallet dhe u shfaqet shumë vetëve
Sipas Mateut 28:1–5, herët ditën e parë të javës apo të dielën, Maria Magdalena
dhe një grua tjetër e quajtur Maria shkuan te varri. Përkthimi prej Joseph Smith-it,
Mateu 28:2 pohon se ato panë dy engjëj (shih Mateun 28:2, shënimin a në fund të
faqes [në variantin SHDM të Biblës në anglisht]).

Pas Ringjalljes së Jezu Krishtit, anëtarët e Kishës e respektuan dhe e mbajtën të
shenjtë ditën e parë të javës si ditë Shabati, dhe përfundimisht u ndërpre
respektimi i ditës të shtatë si ditë Shabati. Ndryshimi nga mbajtja e ditës së fundit
të javës në ditën e parë të javës nuk është aq e rëndësishme sa është koncepti dhe
parimi i Shabatit.

Lexoni Mateun 28:6–7, duke kërkuar atë që engjëjt i thanë grave.

Te Mateu 28:8–10, 16–18, ne lexojmë që gratë shkuan për t’u treguar dishepujve atë
që kishin parë e dëgjuar. Udhës, Jezusi iu shfaq atyre dhe gratë “i rrokën këmbët
dhe e adhuruan” (Mateu 28:9). Më vonë, kur dishepujt iu bindën fjalëve të grave
dhe udhëtuan për në Galile, Shpëtimtari iu shfaq edhe atyre. Për të mësuar për
shfaqje të tjera të Jezusit përpara Ngjitjes së Tij në Qiell, shih Harmoninë e
Ungjijve.

Lexoni Mateun 28:19–20, duke kërkuar atë që Shpëtimtari i urdhëroi Apostujt e Tij
të bënin. (Mateu 28:19–20 është një fragment për zotërimin e shkrimit të shenjtë. Ju
mund të doni t’i shenjoni këto vargje në një mënyrë të dallueshme.)

Një parim që mund të mësojmë nga porosia e Shpëtimtarit për Apostujt e Tij është
se ndërsa marrim dëshmi për Jezu Krishtin, ne kemi përgjegjësi t’u
dëshmojnë të tjerëve për Të.

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë – Mateu 28:19–20
3. Plotësojini detyrat vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të

shenjta:

a. Renditni të paktën tri mënyra se si mund t’u dëshmojmë të tjerëve për Jezu
Krishtin. Pastaj zgjidhni një nga mënyrat në listën tuaj dhe shkruani një
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synim në lidhje me mënyrën se si do të përpiqeni t’u dëshmoni të tjerëve
për Jezu Krishtin.

b. Përgjigjjuni pyetjes vijuese: Duke marrë parasysh atë që tha Shpëtimtari te
Mateu 28:19–20, çfarë mund të bëni për t’u përgatitur që të shërbeni
një mision?

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

Unë e kam studiuar Mateun 27–28 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Hyrje te Marku
Përse të Studiohet Ky Libër?
Libri i Markut e tregon shërbesën, vdekjen dhe Ringjalljen e Jezu Krishtit me një
rrëfim të shpejtë, i cili shpesh përqendrohet te veprat e fuqishme të Shpëtimtarit.
Kryesorja midis këtyre është Shlyerja, të cilën Marku e theksoi si thelbësore në
misionin e Jezusit si Mesia i shumëpremtuar. Duke studiuar rrëfimin dhe dëshminë
e Markut për mënyrën se si Shpëtimtari e përmbushi misionin e Tij shlyes, ju mund
të bëheni më i kthyer në besim në ungjill dhe të gjeni guxim për ta ndjekur
Shpëtimtarin.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Marku (i quajtur edhe Gjon Mark) është autori i këtij libri. Megjithëse Marku nuk
ishte midis dishepujve fillestarë të Jezu Krishtit, më vonë ai u kthye në besim dhe u
bë një ndihmës i Apostullit Pjetër, dhe ai mund ta ketë shkruar Ungjillin e tij bazuar
në atë që mësoi nga Pjetri (shih Bible Dictionary [Fjalori Biblik], “Mark”
[“Marku”]).

Marku dhe nëna e tij, Maria, jetonin në Jerusalem; shtëpia e tyre ishte një vend
mbledhjeje për disa nga të krishterët e hershëm (shih Veprat e Apostujve 12:12).
Marku u largua nga Jerusalemi për të ndihmuar Barnabën dhe Saulin (Palin) në
udhëtimin e tyre të parë misionar (shih Veprat e Apostujve 12:25; 13:4–6, 42–48).
Pali më vonë shkroi se Marku ishte me të në Romë (shih Kolosianëve 4:10;
Filemonit 1:24; ai përmendet si Marku në këto vargje) dhe e lavdëroi Markun si një
shok që ishte “[i] dobishëm për shërbesë” (2 Timoteut 4:11). Pjetri iu referua atij si
“Marku, biri im” (1 Pjetër 5:13), duke treguar afërsinë e marrëdhënies së tyre.

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Ne nuk e dimë me saktësi se kur u shkrua Ungjilli i Markut. Marku ka gjasa ta ketë
shkruar Ungjillin e tij në Romë midis viteve 64 ps.K. dhe 70 ps.K., ndoshta pak pasi
Apostulli Pjetër u martirizua rreth vitit 64 ps. K .

Për Kë u Shkrua Ky Libër dhe Përse?
Ungjilli i Markut përmban hollësi – të tilla si citime aramaike të përkthyera,
shprehje latine dhe shpjegime të zakoneve judease – që duket se i drejtohen një
publiku të përbërë kryesisht nga romakë dhe njerëz të kombeve të tjera johebrease,
si edhe nga ata që ishin kthyer në fenë e krishterë, me shumë gjasa në Romë dhe
kudo në perandorinë romake. Shumë njerëz besojnë se Marku mund të ketë qenë
me Pjetrin në Romë gjatë një periudhe që dallohet nga sprova të forta të besimit
për shumë anëtarë të Kishës në vendet anembanë perandorisë romake.

Një e treta e Ungjillit të Markut ritregon me hollësi mësimet dhe përvojat e
Shpëtimtarit gjatë javës së fundit të jetës së Tij. Marku dëshmoi se vuajtja e Birit të
Perëndisë triumfoi përfundimisht mbi të ligën, mëkatin dhe vdekjen. Kjo dëshmi
donte të thoshte se pasuesit e Shpëtimtarit nuk duhej të frikësoheshin; kur ata
hasnin përndjekje, sprova apo edhe vdekje, ata po ndiqnin Mësuesin e tyre. Ata
mund të duronin me besim, duke e ditur se Zoti do t’i ndihmonte dhe se të gjitha
premtimet e Tij në fund do të përmbusheshin.
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Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Ungjilli i Markut fillon befas dhe në mënyrë dramatike dhe mban një ritëm të
shpejtë, duke i ritreguar ngjarjet me një vijueshmëri të shpejtë. Marku shpesh
përdorte fjalët menjëherë dhe përnjëherë, duke dhënë përshtypjen e një ritmi dhe
veprimi të shpejtë.

Edhe pse mbi 90 përqind e materialit të Markut gjendet edhe te Mateu e Lluka,
rrëfimi i Markut shpesh përfshin hollësi të tjera që na ndihmojnë ta vlerësojmë më
plotësisht dhembshurinë e Shpëtimtarit dhe reagimet e njerëzve përreth Tij
(krahasoni Markun 9:14–27 me Mateun 17:14–18). Për shembull, Marku tregoi
mikpritjen e gjerë entuziaste që mori Shpëtimtari nga ata që ishin në Galile dhe
gjetkë, herët në shërbesën e Tij (shih Marku 1:32–33, 45; 2:2; 3:7–9; 4:1). Marku u
kujdes gjithashtu që të tregonte reagimet negative të skribëve dhe farisenjve,
kundërshtimi i të cilëve u rrit me shpejtësi nga të paturit mendime mosbesuese
(shih Marku 2:6–7) deri te komploti për ta shkatërruar Jezusin (shih Marku 3:6).

Midis temave të rëndësishme në [ungjillin e] Markut, janë pyetjet se kush ishte
Jezusi dhe kush e kuptoi identitetin e Tij, si edhe rolin e dishepullit si një njeri që
duhet ta “marrë kryqin e vet dhe t[a] … ndjekë [Jezusin]” (Marku 8:34). Përveç
kësaj, Marku është i vetmi Ungjill që tregon shëmbëlltyrën e farës që rritet vetvetiu
(shih Marku 4:26–27), shërimin e një njeriu të shurdhër në rajonin e Dekapolisit
(shih Marku 7:31–37) dhe shërimin gradual të një të verbëri në Betsaida (shih
Marku 8:22–26).

Përmbledhje
Marku 1–4. Jezusi pagëzohet nga Gjon Pagëzori dhe fillon të predikojë, të thërrasë
dishepuj dhe të bëjë mrekulli. Ndërsa kundërshtimi ndaj Tij rritet, Ai jep mësim në
shëmbëlltyra.

Marku 5–7. Shpëtimtari vazhdon të bëjë shumë mrekulli, duke treguar
dhembshurinë e Tij për të tjerët. Pasi Gjon Pagëzori vritet, Jezusi ushqen më shumë
se 5.000 njerëz dhe ecën mbi ujë. Ai jep mësim kundër traditave të rreme.

Marku 8–10. Jezu Krishti vazhdon të bëjë mrekulli. Pjetri dëshmon se Jezusi është
Krishti. Shpëtimtari profetizon tri herë për vuajtjen, vdekjen dhe Ringjalljen e Tij,
por dishepujt e Tij nuk e kuptojnë ende atë që Ai do të thotë. Ai u mëson atyre
rreth përulësisë dhe shërbimit që kërkohet nga dishepujt e Tij.

Marku 11–16. Gjatë javës së fundit të jetës së Tij, Shpëtimtari hyn në Jerusalem, i
mëson dishepujt e Tij, vuan në Gjetseman dhe kryqëzohet. Jezu Krishti ringjallet.

MARKU
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Marku 1
Hyrje
Gjoni Pagëzori predikoi “një pagëzim pendese për faljen e mëkateve” (Marku 1:4).
Pasi Gjoni e pagëzoi Jezusin, Shpëtimtari filloi të predikonte ungjillin dhe të bënte
mrekulli me anë të fuqisë dhe autoritetit hyjnor. Ai dëboi frymëra të ndyra dhe
shëroi një lebros. Lajmet e gjërave që Ai bënte u përhapën kudo në Galile.

Marku 1:1–20
Jezusi fillon shërbesën e Tij

1. Kërkojuni dy ose më shumë njerëzve (pjesëtarëve të familjes,
miqve, shokëve/shoqeve të klasës ose të tjerëve) që të ndajnë me ju

dëshminë e tyre për Jezu Krishtin. Ju mund të doni t’u jepni kohë të mendojnë
dhe të përgatiten përpara se ta ndajnë dëshminë e tyre me ju. Në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani një përmbledhje të shkurtër të të
vërtetave që ata treguan.

Shqyrtoni pyetjet vijuese:

• Çfarë vlere ka t’i dëgjosh dëshmitë nga disa individë, se sa nga një person
i vetëm?

• Çfarë mendoni se mund të jetë me vlerë rreth studimit të dëshmisë së Markut
tani që ju keni studiuar dëshminë e Mateut?

Lexoni Markun 1:1–4, 9–11, duke kërkuar ngjarjen me të cilën Marku e filloi
rrëfimin e tij për jetën e Shpëtimtarit.

Rrëfimi i Markut për jetën e Shpëtimtarit është i ndryshëm nga ai i Mateut. Ai fillon
befas dhe ecën me një ritëm të shpejtë, duke e theksuar hyjninë e Shpëtimtarit me
anë të përqendrimit te veprat dhe mrekullitë e Tij. Ka gjasa që Marku ta ketë
shkruar rrëfimin e tij bazuar tek ajo që ai mësoi nga Apostulli Pjetër. Shumë
studiues besojnë se ai u shkrua midis viteve 66 ps.K. dhe 73 ps.K., në një kohë kur të
krishterët kudo në perandorinë romake vuajtën përndjekje të madhe.

Te Marku 1:12–20, ne lexojmë se pasi Jezusi agjëroi për 40 ditë, Ai u tundua nga
djalli (shih edhe Mateu 4:1–11). Ai predikoi pendim edhe në Galile dhe thirri
dishepuj për ta ndjekur Atë.

Marku 1:21–39
Jezusi dëbon demonë dhe shëron të sëmurë
Çfarë rreziqesh mund të hasë një ushtar në territorin armik?

Lexoni thënien vijuese nga Presidenti Bojd K. Paker, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve:
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“Me gjithë këto që po ndodhin në botë, me uljen e standardeve morale, ju të
rinjtë po rriteni në territorin e armikut.

Ne e dimë nga shkrimet e shenjta se ka pasur një luftë në qiell dhe se Luciferi
ngriti krye dhe, me pasuesit e tij, ‘u hodh [në] tokë’ [Zbulesa 12:9]. Ai është i
vendosur ta prishë planin e Atit tonë Qiellor dhe kërkon të kontrollojë mendjet
dhe veprimet e të gjithëve” (“Këshillë për Rininë”, Ensign ose Liahona, nëntor

2011, f. 16).

2. Përgjigjjuni pyetjes
vijuese në ditarin tuaj të

studimit të shkrimeve të shenjta:
Nga ajo që dha mësim Presidenti
Paker dhe nga vetë përvoja juaj, në
çfarë mënyrash është jeta jonë këtu
në tokë si të jesh në
territorin armik?

Shqyrtoni raste në jetën tuaj kur ju jeni
ndier të turbulluar për shkak të
ndikimeve dhe tundimeve të liga që ju
rrethojnë. Ndërsa studioni Markun 1:21–37, kërkoni një të vërtetë që do t’ju
ndihmojë kur të përballeni me ndikimet dhe tundimet e liga.

Lexoni Markun 1:21–22, duke kërkuar atë që bëri Jezusi në Kapernaum dhe
mënyrën se si reaguan judenjtë.

Përse u çuditën judenjtë nga mësimet e Shpëtimtarit?

Skribët e përmendur në vargun 22 konsideroheshin ekspertë në ligjin e Moisiut.
Ata “nganjëherë quhe[shin] avokatë ose doktorë të ligjit. Ata e zhvilluan ligjin me
hollësi dhe ia zbatuan atë rrethanave të kohës” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
“Skrib”, scriptures.lds.org). Kur predikonin, ata shpesh citonin ish-autoritete të
ligjit. Nga ana tjetër, Jezusi fliste me pushtet dhe autoritet nga Ati i Tij. Ai ishte
edhe Jehovai i Madh, i cili dha ligjin e Moisiut. Përkthimi prej Joseph Smith-it na
mëson se “ai i mësoi ata si dikush që kishte autoritet nga Perëndia dhe jo sikur të
kishte autoritet nga skribët” (Joseph Smith Translation [Përkthimi prej Joseph
Smith-it; në variantin SHDM të Biblës në anglisht], Mateu 7:37 [te Mateu 7:29,
shënimi a në fund të faqes]).

Ndërsa Jezusi dha mësim në sinagogë, Ai u përball me një njeri që ishte pushtuar
nga një frymë e ndyrë ose e ligë. Lexoni Markun 1:23–26, duke kërkuar atë që
fryma e ndyrë dinte për Jezusin.

Nëse është në dispozicion, ju mund të shikoni videon “Jesus Heals a
Possessed Man” [“Jezusi Shëron një të Idemonizuar”] (1:48) nga The Life of

Jesus Christ Bible Videos [Video nga Bibla mbi Jetën e Jezu Krishtit], që gjendet në
LDS.org, për të parë atë që fryma e ndyrë dinte për Jezusin.

Frymërat e liga që kërkojnë të zotërojnë trupat fizikë janë pasues të Luciferit. Ata
jetuan në prani të Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit përpara se të dëboheshin nga qielli.
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Nëse ju do të kishit qenë në sinagogë atëherë dhe do të shihnit se ç’ndodhi, çfarë
do të kishit menduar për Jezusin?

Lexoni Markun 1:27–28, për të parë mënyrën se si reaguan njerëzit pasi e panë
Jezusin të dëbonte frymën e ndyrë nga burri.

Një e vërtetë që mund të mësojmë nga ky rrëfim është që Shpëtimtari ka fuqi
mbi djallin dhe pasuesit e tij.

3. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Si mund t’ju ndihmojë njohuria se Shpëtimtari ka fuqi mbi

djallin dhe pasuesit e tij, kur ju ndiheni të turbulluar për shkak të ndikimeve
dhe tundimeve të liga që ju rrethojnë?

Lexoni thënien vijuese nga Presidenti Xhejms E. Faust, i Presidencës së Parë, dhe
shenjoni atë që mund të bëjmë për të marrë fuqi më të madhe për t’i bërë ballë
djallit:

“Profeti Jozef Smith … tha: ‘Shpirtrat e ligj kanë caqet, kufizimet dhe ligjet e
tyre, nëpërmjet të cilave qeverisen’ [në History of the Church, 4:576]. Prandaj
Satani dhe engjëjt e tij nuk janë të gjithëfuqishëm. …

… Përpjekjet e Satanit mund të pengohen nga të gjithë ata që vijnë te Krishti me
anë të bindjes ndaj ligjeve dhe ordinancave të ungjillit. Pasuesit e përulur të
Mësuesit hyjnor nuk duhet të mashtrohen nga djalli. Satani nuk mbështet dhe

nuk lartëson dhe nuk bekon. Ai i braktis ata që i ka mbërthyer në turp e në mjerim. Shpirti i
Perëndisë është një ndikim mbështetës dhe lartësues” (“Serving the Lord and Resisting the
Devil”, Ensign, shtator 1995, f. 6, 7).

Profeti Jozef Smith dha mësim: “Ne erdhëm në këtë botë që të mund të kemi një
trup dhe ta paraqesim atë të dëlirë përpara Perëndisë në mbretërinë çelestiale.
Parimi i madh i lumturisë qëndron në pasjen e një trupi. Djalli nuk ka trup, dhe ky
është dënimi i tij. Ai kënaqet kur mund të sigurojë tabernakullin e njeriut, dhe kur
u dëbua nga Shpëtimtari, ai kërkoi të shkonte në tufën e derrave [shih Marku
5:1–13], duke treguar se ai do të parapëlqente trupin e një derri se sa të mos

kishte fare. Të gjitha qeniet që kanë trupa, kanë fuqi mbi ato që nuk kanë” (Mësime të
Presidentëve të Kishës: Jozef Smith [2009], f. 221–222).

Lexoni Markun 1:28, duke kërkuar atë që ndodhi pasi Shpëtimtari e dëboi frymën
e ligë.

Simon Pjetri ishte i martuar dhe te Marku 1:29–31, ne lexojmë se Shpëtimtari e
shëroi vjehrrën e tij nga ethet. Te Marku 1:32–39, ne lexojmë se Jezusi shëroi shumë
të tjerë që ishin të sëmurë, dëboi shumë demonë dhe vazhdoi të predikonte kudo
në Galile.

Marku 1:40–45
Jezusi shëron një lebros
Lexoni Markun 1:40, për të parë se kush erdhi te Shpëtimtari ndërsa Ai vazhdonte
të predikonte në Galile.
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Nëse është në dispozicion, ju mund të shikoni videon “Lesson 18: New
Testament Customs—Leprosy” [“Mësimi 18: Tradita të Dhiatës së Re –

Lebra”] (1:01), që gjendet në LDS.org.

Në kohët e lashta, një person që vuante nga lebra quhej lebros. “Lebra është një
sëmundje kronike që prek lëkurën, nervat, sytë, kockat dhe gjymtyrët. Nëse lihet e
patrajtuar, ajo i bën gjithnjë e më shumë të paaftë viktimat e saj përpara se t’i
nënshtrojë ata ndaj një vdekjeje të dhimbshme. Lebrosët në Izraelin e lashtë,
mbaheshin në karantinë [detyroheshin që të jetonin jashtë qytetit], urdhëroheshin
që të thërrisnin “I papastër!” për të paralajmëruar çdokënd që u afrohej atyre dhe
konsideroheshin se e përhapnin papastërtinë e tyre ndaj çdokujt që binte në
kontakt me ta (shih Levitiku 13:45–46)” (New Testament Student Manual [manual i
Sistemit Arsimor të Kishës, 2014], f. 103).

Përfytyroni sikur të ishit një lebros gjatë kohës së Jezu Krishtit. Si do të kishte
ndikuar në jetën tuaj fakti që ju kishit lebër?

Lexoni Markun 1:40, duke kërkuar atë që bëri lebrosi kur e pa Shpëtimtarin. (Fjala
duke iu lutur do të thotë duke i kërkuar ndihmë ose duke iu përgjëruar.)

Si e tregoi lebrosi besimin e tij te Jezu Krishti?

Fraza “po të duash” do të thotë se burri e kuptoi që shërimi i tij varej nga vullneti i
Shpëtimtarit. Lexoni Markun 1:41–42, për të parë mënyrën se si iu përgjigj
Shpëtimtari përgjërimit të burrit.

Përsiatni pyetjet vijuese:

• Nëse ju do të kishit qenë lebrosi, çfarë do të thoshte për ju të prekeshit nga
Shpëtimtari? Përse?

• Si do të ndryshonte jeta juaj nëse Jezu Krishti do t’ju shëronte nga lebra?

Ndërsa lexoni thënien vijuese nga Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të
Dymbëdhjetë Apostujve, shenjoni mënyrat që ai tha se si lebra mund të
krahasohet me mëkatin (shih Levitiku 14): “Lebra në kohët biblike, përveç
ndikimeve të veta shkatërruese, shihej si simbol i mëkatit dhe i papastërtisë, duke
nënkuptuar që ashtu si kjo sëmundje e ligë brente dhe shkatërronte trupin fizik,
kështu mëkati brente dhe kalbte anën shpirtërore të njeriut … Pati raste në

Dhiatën e Vjetër – Miriami, Gehazi dhe Uziahu – ku individët rebelë u mallkuan me lebër si
ndëshkim për veprimet e tyre të liga” (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vëll.
[1979–1981], 2:45).

Është e rëndësishme të vëmë re se sëmundje të tilla si lebra nuk shkaktohen nga
mëkati. Por ka një ngjashmëri midis ndikimeve të lebrës dhe ndikimeve të mëkatit.
Rilexoni Markun 1:40–42. Këtë herë, zëvendësojeni fjalën mëkatar me lebros dhe
mëkat me lebër. Teksa ju lexoni, kërkoni për mënyrën se si ne mund ta krahasojmë
shërimin e këtij lebrosi me pastrimin tonë nga mëkati.
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Përqasja e Shkrimeve të Shenjta
T’i përqasni shkrimet e shenjta do të thotë t’i krahasoni ato me vetë jetën tuaj. Ndërsa ju shihni
ngjashmëritë midis përvojave vetjake dhe atyre të treguara në shkrimet e shenjta, ju do të jeni në
gjendje që t’i dalloni më mirë doktrinat dhe parimet e ungjillit. Ju gjithashtu do të shihni më mirë
mënyrën se si mund t’i zbatoni këto doktrina dhe parime në vetë jetën tuaj.

Kur ju i lexoni këto vargje në këtë mënyrë, cilat fjalë sugjerojnë idenë e të qenit
të falur?

Si mund ta krahasojmë atë që bëri lebrosi për t’u pastruar nga lebra, me atë që na
nevojitet të bëjmë për t’u pastruar nga mëkati? ____________________

Një parim që ne mund të mësojmë nga përqasja e shërimit të lebrosit me të qenit të
pastruar nga mëkati është se kur ne ushtrojmë besim dhe vijmë te Shpëtimtari,
Ai do të ketë dhembshuri për ne dhe do të na pastrojë nga mëkati. Merrni
parasysh ta shkruani këtë të vërtetë në anë të shkrimeve tuaja të shenjta pranë
Markut 1:40–42.

4. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Në çfarë mënyrash duhet të ushtrojmë besim dhe të vijmë te Shpëtimtari, që
Ai të mund të na pastrojë nga mëkatet tona?

b. Merrni përsëri në shqyrtim se si ishte jeta e lebrosit para dhe pasi u shërua.
Si mund ta ndryshojë jetën e dikujt ardhja te Jezu Krishti për t’u pastruar
nga mëkati?

c. Kur e keni parë jetën e dikujt të ndryshojë pasi është pastruar nga mëkati
nëpërmjet Shlyerjes së Krishtit?

Përsiatni se nga cilat mëkate ju keni nevojë të pastroheni. Kur ju vini te Shpëtimtari
duke ushtruar besim tek Ai nëpërmjet lutjes, pendimit dhe bindjes, Ai mund t’ju
pastrojë.

Lexoni Markun 1:43–45, duke kërkuar udhëzimet që Shpëtimtari i dha lebrosit të
shëruar. Ligji i Moisiut u kërkonte atyre që shëroheshin nga lebra, t’ia tregonin
veten e tyre një prifti në tempull. Pasi prifti e shpallte lebrosin të shëruar, do të
bëhej një flijim, përmes të cilit lebrosi mund të shpallej i pastër, duke i lejuar atij
sërish një shoqërim të plotë me familjen e tij dhe bashkësinë.

Çfarë bëri burri pasi Shpëtimtari e paralajmëroi që të mos u tregonte të tjerëve?

Çfarë ndodhi për shkak se burri e përhapi lajmin e shërimit të tij?

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

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

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 7: DITA 4

Marku 2–3
Hyrje
Jezusi fali dhe shëroi një burrë të paralizuar dhe pastaj i bëri thirrje Mateut që ta
ndiqte Atë. Ai u dha mësim skribëve dhe farisenjve rreth ditës së Shabatit.
Shpëtimtari vazhdoi të shëronte shumë njerëz, i dërgoi Apostujt e Tij për të
predikuar dhe paralajmëroi kundër të thënit blasfemi ndaj Frymës së Shenjtë.

Marku 2:1–12
Jezusi fal dhe shëron një burrë të paralizuar
Përfytyroni sikur dikush që ju e doni po vuan nga një sfidë fizike kërcënuese për
jetën që kërkon një trajtim të specializuar. Kë do të kërkonit për ta ndihmuar
njeriun tuaj të dashur? Përse? Çfarë do të ishit i gatshëm të bënit nëse do të kishte
vetëm një doktor që mund të ndihmonte, por do të ishte e vështirë të caktoje një
takim me këtë doktor?

Siç shënohet te Marku 2:1–4, në fshatin e Kapernaumit, në Galile, ishte një burrë i
“paralizuar” (Marku 2:3), që do të thotë se ai nuk mund të ecte. Katër burra të tjerë
e mbartën atë për në shtëpinë ku ishte Jezusi, por shtëpia ishte e mbushur me kaq
shumë njerëz sa nuk mund të hynin në të. Të katër burrat hoqën pjesë të çatisë së
shtëpisë dhe e ulën të paralizuarin në praninë e Shpëtimtarit.

Lexoni Markun 2:5, për të parë atë që
Jezusi i tha të paralizuarit.

Lexoni Markun 2:6–12, për të parë atë
që ndodhi më pas.

Vini re se “disa skribë” (Marku 2:6)
ishin dyshues në aftësinë e Shpëtimtarit
për t’i falur mëkatet. Merrni parasysh
pyetjen që Jezusi u bëri skribëve (shih
Marku 2:9).

Sa vijon është një e vërtetë që ne mund
ta përcaktojmë nga ky rrëfim: Jezu
Krishti ka fuqinë që të na shërojë
shpirtërisht dhe fizikisht.

Marku 2:13–22
Jezusi i bën thirrje Mateut që ta ndjekë
Atë dhe Ai ha me tagrambledhësit dhe
mëkatarët
Kur skribët e panë të paralizuarin të ngrihej nga vigu i tij dhe të ecte, atyre iu dha
një provë e pamohueshme, se Jezu Krishti kishte fuqi të madhe për t’i shëruar të
sëmurët dhe ata e dëgjuan Atë të dëshmonte se Ai mund t’i falte mëkatet.
Megjithatë, në këtë rrëfim nuk dihet nëse këta burra më vonë iu afruan Jezusit dhe
kërkuan falje për vetë mëkatet e tyre.
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1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani një listë
të arsyeve përse individët mund të mos e kërkojnë faljen e Zotit për

mëkatet e tyre. Kërkojini një pjesëtari të familjes apo një miku që t’ju ndihmojë
me listën.

Ndërsa ju vazhdoni të studioni Markun 2, kërkoni të vërteta që mund t’ju nxitin të
kërkoni faljen e Zotit.

Lexoni Markun 2:13–15, duke kërkuar atë që bëri Shpëtimtari pasi e shëroi të
paralizuarin.

Levi më vonë u bë i njohur si Mateu. Ai është i njëjti Mate që shkroi Ungjillin e
Mateut. Fraza “qe ulur në vendin e tatimeve” (Marku 2:14) do të thotë se Mateu
ishte një tagrambledhës, “një mbledhës taksash për romakët në Kapernaum [dhe]
ishte ndoshta në shërbim të Herod Antipës” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
“Mateu”, scriptures.lds.org). Shumë judenj i urrenin tagrambledhësit sepse ata i
shikonin tagrambledhësit si tradhtarë, të cilët mblidhnin para nga vetë populli i tyre
për romakët.

Vini re se shumë tagrambledhës dhe mëkatarë morën gjithashtu pjesë në gostinë e
Mateut me Jezusin dhe dishepujt e Tij. Gjatë kësaj kohe, të haje një vakt do të
thoshte shumë më tepër se sa thjesht të haje bashkërisht. Kjo tregonte se
ekzistonte një lidhje miqësie dhe paqeje midis të gjithë atyre që merrnin pjesë.

Lexoni Markun 2:16, duke kërkuar mënyrën se si reaguan skribët dhe farisenjtë kur
e panë Shpëtimtarin të hante me këta njerëz.

Si mendoni ju, përse skribët dhe farisenjtë e kritikuan Jezusin që hante me
tagrambledhësit dhe mëkatarët? ____________________

Lexoni Markun 2:17, duke kërkuar përgjigjen e Shpëtimtarit ndaj kritikës së
skribëve dhe farisenjve. Merrni parasysh të qarkoni fjalën që përdori Shpëtimtari
për të përshkruar Vetveten.

Duke përdorur fjalën mjek, Shpëtimtari ripohoi fuqinë e Tij për të shëruar si
shpirtërisht edhe fizikisht. Nga vargu 17 ne mësojmë se, Shpëtimtari dëshiron të
na ndihmojë që të pendohemi për mëkatet tona dhe të shërohemi.

Përsiatni se përse është e rëndësishme të besojmë se Jezusi dëshiron të na
ndihmojë që të pendohemi dhe të shërohemi.

Plaku Kreig A. Kardon, i Të Shtatëdhjetëve tha:

“Zoti na do dhe dëshiron që ne ta kuptojmë gatishmërinë e Tij për të falur. …

… Në mëshirën e Tij, Ai lejon që të përmirësohemi me kalimin e kohës, në vend
që të kërkojë përsosuri të menjëhershme. Edhe me numrin e madh të mëkateve
që janë rezultat i dobësisë në vdekshmëri, aq herë sa ne pendohemi dhe e
kërkojmë faljen e Tij, Ai na fal, vazhdimisht [shih Moroni 6:8].

Për shkak të kësaj, të gjithë ne, përfshirë ata që po përpiqen të mposhtin sjelljet e
varësisë të tilla si abuzimin me substancat ose pornografinë, si dhe ata që janë pranë tyre, mund
ta dinë se Zoti do t’i pranojë përpjekjet tona të drejta dhe do të na falë me dashuri kur pendimi
është i plotë. … Por kjo nuk do të thotë që një njeri mund t’i kthehet me gatishmëri mëkatit duke

NJËSIA 7,  DITA 4

155



mos u ndëshkuar [liri nga pasojat]” (“Shpëtimtari Dëshiron të Falë”, Ensign ose Liahona, maj
2013, f. 16).

Përsiatni nëse ju jeni si tagrambledhësit dhe mëkatarët (të cilët e pranuan nevojën e
tyre për Shpëtimtarin dhe erdhën tek Ai) apo si skribët e farisenjtë (të cilët nuk
erdhën tek Shpëtimtari për të kërkuar fuqinë e Tij falëse dhe shëruese). Vendosni
sot që të vini te Shpëtimtari dhe ta lejoni Atë që t’ju ndihmojë për nevojat tuaja
fizike dhe shpirtërore.

Siç shënohet te Marku 2:18–22, Jezusi dha mësim rreth arsyes përse dishepujt e Tij
nuk agjëronin ndërsa Ai qe me ta. Ai gjithashtu dha mësim se përse ishte e vështirë
për disa njerëz që ta pranonin ungjillin e Tij (shih edhe Mateu 9:14–17).

Marku 2:23–3:6
Jezusi jep mësim rreth Shabatit
A keni zgjedhur ndonjëherë të mos merrni pjesë në një veprimtari, me qëllim që ta
mbani ditën e Shabatit të shenjtë? Ndërsa ju vazhdoni të studioni Markun 2–3,
përsiatni pyetjen vijuese: Si e dini nëse një veprimtari është e përshtatshme për t’u
bërë në Shabat?

Lexoni Markun 2:23–24 dhe Markun 3:1–2, për të parë atë që bënë Shpëtimtari dhe
dishepujt e Tij, që saducenjtë e besonin se ishte një shkelje e ligjit të Shabatit.

Kujtoni se mësuesit judenj i shtuan ligjit të Moisiut vetë rregullat dhe interpretimet
e tyre, të quajtura ligji ose zakoni gojor. Këto rregulla të shtuara kishin për qëllim që
të parandalonin shkeljen e ligjit të Perëndisë, por ato gjithashtu i pengonin disa
njerëz nga të kuptuarit e qëllimit të vërtetë të disa urdhërimeve, përfshirë urdhrin
për ta mbajtur ditën e Shabatit të shenjtë.

Lexoni Markun 2:27–28 dhe pastaj vini re mënyrën se si Përkthimi prej Joseph
Smith-it sqaron arsyen përse Zoti na e dha Shabatin:

“Prandaj, Shabati iu dha njeriut si një ditë pushimi; dhe gjithashtu që njeriu ta
përlëvdojë Perëndinë dhe jo që njeriu të mos hajë;

Sepse ishte Biri i njeriut që e bëri Shabatin, prandaj Biri i njeriut është Zot edhe i
Shabatit” (Joseph Smith Translation [Përkthimi prej Joseph Smith‑it; në variantin
SHDM të Biblës në anglisht], Marku 2:26–27).

Lexoni Markun 3:3–5, duke kërkuar atë që Shpëtimtari dha mësim rreth shërimit të
dorës së tharë të burrit në Shabat.

Bazuar në atë që mësojmë nga Përkthimi prej Joseph Smith-it dhe Markut 3:3–5,
plotësoni të vërtetën vijuese: Ne mund ta mbajmë ditën e Shabatit të shenjtë
duke ____________________.

2. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Në çfarë mënyrash mund ta përlëvdojmë Perëndinë në ditën e Tij të shenjtë?

b. Cilët janë disa shembuj të të bërit punë të mira në Shabat?
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Lexoni Doktrinën e Besëlidhjet 59:9–13. Pastaj lexoni thënien e mëposhtme nga
Presidenti Xhejms E. Faust, i Presidencës së Parë, dhe merrni parasysh mënyrën se
si ju mund të përcaktoni atë që është e duhur për t’u bërë në Shabat:

“Ku është kufiri për atë që është e pranueshme dhe jo e pranueshme në Shabat?
Brenda udhëzimeve, secili prej nesh duhet t’i përgjigjet vetë kësaj pyetje.
Ndërkohë që këto udhëzime përfshihen në shkrimet e shenjta dhe fjalët e
profetëve bashkëkohorë, ato duhet të shkruhen edhe në zemrat tona dhe të
qeverisen nga ndërgjegjja jonë. … Do të jetë pothuaj e pamundur që të ketë
ndonjë shkelje të rëndë të adhurimit të Shabatit, nëse ne vijmë me përulësi

përpara Zotit dhe i japim Atij gjithë zemrën, shpirtin dhe mendjen tonë. (Shih Mateu 22:37.)

Se çfarë është e denjë ose e padenjë në ditën e Shabatit, do të duhet të gjykohet nga secili prej
nesh, duke u përpjekur të jemi të ndershëm me Zotin. Në ditën e Shabatit ne duhet të bëjmë atë
që duhet të bëjmë dhe kemi për detyrë ta bëjmë me një qëndrim plot adhurim, dhe pastaj t’i
kufizojmë veprimtaritë tona të tjera” (“The Lord’s Day”, Ensign, nëntor 1991, f. 35).

3. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si jeni ndier të bekuar ndërsa jeni përpjekur ta adhuroni Perëndinë dhe të
bëni vepra të mira në Shabat?

b. Cila është një mënyrë se si do ta mbani më të shenjtë ditën e Shabatit?

Marku 3:7–35
Jezusi shëron shumë njerëz, i dërgon Apostujt e Tij për të predikuar dhe i
paralajmëron të tjerët rreth blasfemisë
Siç shënohet te Marku 3:7–35, Jezusi shkoi drejt detit të Galilesë dhe shëroi shumë
njerëz që e ndoqën deri atje, përfshirë disa prej tyre që kishin frymëra të ndyra. Pasi
i përzgjodhi të Dymbëdhjetë Apostujt, Jezusi i shuguroi dhe i dërgoi ata për të
predikuar, shëruar dhe dëbuar demonët. Më pas, Ai i paralajmëroi skribët rreth të
thënit blasfemi kundër Frymës së Shenjtë dhe dha mësim se familja e Tij janë
njerëzit që e bëjnë vullnetin e Atit Qiellor. Ju mësuat rreth disa prej këtyre ngjarjeve
kur studiuat Mateun 12:22–35.

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

Unë e kam studiuar Markun 2–3 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 8: DITA 1

Marku 4–5
Hyrje
Jezusi dha mësim duke përdorur shëmbëlltyra në brigjet e detit të Galilesë. Ndërsa
ishte në det, Shpëtimtari fashiti një furtunë dhe dishepujt e Tij u mahnitën me
fuqinë e Tij mbi elementët. Jezusi tregoi epërsinë e Tij mbi demonët duke i dëbuar
ata nga një njeri. Ndërsa shërbente në Kapernaum, Ai shëroi një grua me një fluks
gjaku dhe ngriti nga të vdekurit të bijën e Jairit.

Marku 4
Jezusi jep mësim rreth mbretërisë së Perëndisë duke përdorur shëmbëlltyra dhe fashit
një furtunë
Mendoni për furtunën më të keqe që
keni përjetuar. Përsiatni mbi mënyrën
se si do t’ia përshkruanit përvojën tuaj
dikujt që nuk ishte atje gjatë furtunës.

Në ç’mënyrë janë disa sfida dhe
vështirësi në jetë të ngjashme me një
furtunë?

1. Kopjojeni tabelën
vijuese në ditarin tuaj të

studimit të shkrimeve të shenjta. Më
pas, në hapësirën nën secilën
kategori, shkruani shembuj të
furtunave fizike, shpirtërore,
mendore dhe shoqërore që rinia
mund të përjetojë.

Fizike Shpirtërore Mendore Shoqërore

Ndërsa studioni Markun 4–5, kërkoni parime që mund t’ju ndihmojnë kur
përjetoni furtunat e jetës.

Te Marku 4:1–34, ne lexojmë se ndërsa ishte në brigjet e detit të Galilesë, Jezu
Krishti i mësoi disa shëmbëlltyra një turme njerëzish. (Ky mësim nuk do t’i përfshijë
këto vargje sepse ju i keni studiuar tashmë këto shëmbëlltyra te Mateu 13.)

Lexoni Markun 4:35–38, për të parë se çfarë problemi u krijua ndërkohë që
Shpëtimtari dhe dishepujt e Tij kaluan detin e Galilesë.
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Deti i Galilesë gjendet 213.36 metra nën
nivelin e detit dhe rrethohet nga të treja
anët me male. Me raste, erëra vijnë nga
shpatet e malit dhe krijojnë stuhi të
papritura e të forta, me dallgë të mëdha
mbi këtë masë deri diku të vogël uji.
Disa prej dishepujve ishin peshkatarë
me përvojë, por për shkak të furtunës, e
cila bënte që dallgët të përplaseshin
mbi barkë, “ata ishin pushtuar nga frika
dhe ishin në rrezik” (Joseph Smith Translation [Përkthimi prej Joseph Smith-it; në
variantin SHDM të Biblës në anglisht], Lluka 8:23 [te Lluka 8:23, shënimi a në fund
të faqes]).

Nëse ju do të kishit qenë në barkë me Jezusin dhe dishepujt në këto kushte, çfarë
mendimesh dhe ndjenjash do të kishit patur po të ktheheshit nga Shpëtimtari për
ndihmë dhe ta gjenit Atë në gjumë?

Lexoni Markun 4:39–40, për të kërkuar përgjigjen e Shpëtimtarit ndaj përgjërimit të
dishepujve për ndihmë. Ju mund të doni t’i shenjoni frazat “Pusho dhe fashitu”
dhe “qetësi e madhe” (Marku 4:39) në shkrimet tuaja të shenjta. Ju gjithashtu
mund të doni ta shkruani parimin vijues në shkrimet e shenjta ose në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta: Nëse e kërkojmë ndihmën e Shpëtimtarit në
kohë shqetësimesh ose frike, Ai mund të na sjellë paqe.

Përsiatni për një çast se çfarë do të thotë ta kërkosh ndihmën e Shpëtimtarit në
kohë shqetësimesh ose frike. Merrni në shqyrtim disa mënyra se si ne mund ta
bëjmë këtë.

Lexoni Markun 4:41, duke kërkuar atë pyetje që dishepujt i bënë Jezusit. Merrni
parasysh theksimin e pyetjes në shkrimet tuaja të shenjta.

Nëse ju do të kishit qenë atje për t’iu përgjigjur pyetjes së dishepujve, çfarë do t’u
kishit thënë atyre për Jezu Krishtin dhe fuqinë e Tij? ____________________

Në ç’mënyrë të kujtuarit se Jezu Krishti ka fuqinë të fashitë furtuna dhe të sigurojë
paqe, mund të ndikojë në besimin tuaj gjatë kohëve shqetësuese?

2. Lexoni fjalët ose dëgjoni himnin “M’sues, Furtuna po Shtohet”
(Himnet, nr. 55) dhe përsiatni mbi mesazhin. Mendoni për një rast

kur ju ose dikush që e njihni u kthye te Zoti gjatë një furtune të jetës. Në çfarë
mënyrash ndihmoi Shpëtimtari për ta fashitur furtunën ose për të siguruar
paqe? Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani atë që mund
të bëni për të kërkuar ndihmën e Shpëtimtarit gjatë kohëve sfiduese në
jetën tuaj.

Marku 5:1–20
Jezusi shëron një njeri duke i dëbuar demonët prej tij
Marku 5:1–18 shënon se Jezusi shëroi një njeri plot me frymëra të “ndyr[a]” ose të
liga. Pasi këto frymëra të ndyra u dëbuan nga njeriu, ato hynë te një tufë derrash, e
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cila u hodh poshtë nga shkëmbi në det. Pasi u shërua, burri donte të qëndronte me
Jezusin.

Lexoni Markun 5:19–20, duke kërkuar atë që Jezusi e udhëzoi këtë burrë të bënte.

Një parim që mund të mësojmë nga kjo histori është që, kur e përjetojmë fuqinë
e Shpëtimtarit në jetën tonë, ne mund t’u dëshmojmë të tjerëve për bekimet
dhe dhembshurinë e Tij. Sidoqoftë, nëse një përvojë është shumë e shenjtë, ju
nuk duhet ta tregoni atë, vetëm nëse nxiteni nga Fryma e Shenjtë për ta treguar.

Përsiatni se si ose kujt mund t’i dëshmoni për bekimet dhe dhembshurinë e
Shpëtimtarit në jetën tuaj.

Marku 5:21–43
Jezusi shëron një grua me fluks gjaku dhe ngre nga të vdekurit të bijën e Jairit
Plaku Shejn M. Bouen, i Të Shtatëdhjetëve, tregoi një përvojë të dhimbshme të
jetës së tij familjare:

“Më 4 shkurt 1990, u lind djali ynë i tretë apo fëmija i gjashtë. E quajtëm
Tajson. …

Kur qe tetë muajsh, Tajsoni kapërdiu [futi në gojë] një copë shkumës që e kishte
gjetur mbi tapet. Shkumësi ngeci në fytin e Tajsonit dhe ai ndaloi së marri frymë.
Vëllai i tij më i madh e solli Tajsonin sipër, duke thirrur me furi: ‘Bebja nuk merr
frymë. Bebja nuk merr frymë’. Ne filluam t’i aplikonim ringjalljen zemër-mushkëri

dhe telefonuam 911 [urgjencën].

Personeli i ndihmës së parë erdhi dhe e çoi Tajsonin me ngut në spital. Në dhomën e pritjes ne
vijuam me lutje të zjarrta teksa i përgjëroheshim Perëndisë për një mrekulli. Pas një periudhe që u
duk e gjatë sa një jetë, doktoresha hyri në dhomë dhe tha: ‘Më vjen shumë keq. Nuk mund të
bëjmë më asgjë. Merrni gjithë kohën që ju nevojitet’. Pastaj ajo u largua” (“Sepse Unë Jetoj,
Edhe Ju do të Jetoni”, Ensign ose Liahona, nëntor 2012, f. 16).

Nëse Tajsoni do të kishte qenë vëllai juaj, çfarë do të kishit menduar ose ndier në
atë çast?

Në ç’mënyrë një përvojë si kjo e provon besimin e dikujt?

Lexoni Markun 5:21–24, duke kërkuar se si një udhëheqës judeas i quajtur Jair u
përball me një sfidë të ngjashme që mund ta ketë sprovuar besimin e tij.

Lexoni Markun 5:25–26, duke kërkuar se kush ishte midis turmës që e ndoqi
Jezusin drejt shtëpisë së Jairit.

Megjithëse rrëfimet e Dhiatës së Re nuk e përcaktojnë natyrën e “fluks[it] t[ë]
gjaku[t]” të gruas (Marku 5:25) ose hemorragjinë, ne e dimë se kjo ishte
personalisht shqetësuese për të. Për më tepër, nën ligjin e Moisiut, dikush me një
fluks gjaku konsiderohej ritualisht i papastër (shih Levitiku 15:19–33). Ka gjasa të
nënkuptonte se kjo grua qe dëbuar dhe përjashtuar gjatë 12 viteve të lëngatës së
saj. Dëshpërimi që ajo ndjente për situatën e saj është e qartë nga fakti se ajo kishte
“shpenzuar gjithë pasurinë e vet” (Marku 5:26) duke kërkuar një kurë nga doktorët.
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Lexoni Markun 5:27–34, për të parë se çfarë bëri kjo grua për të marrë ndihmën e
Shpëtimtarit. (Ju mund të doni të shpjegoni se fraza “u fut në turmë dhe pas
shpinës” (Marku 5:27) i referohet përpjekjes së saj për të çarë përmes turmës së
njerëzve që të mund të prekte rrobën e Jezusit (ose veshjen). Fjala fuqi në vargun 30
do të thotë “pushtet” ose “forcë”.

Nga rrëfimi i përvojës së kësaj gruaje, ne mund të mësojmë që, nëse e tregojmë
besimin tonë te Jezu Krishti nëpërmjet përpjekjeve tona për të ardhur tek Ai,
Ai mund të na shërojë.

Jini të Vërtetë ndaj Besimit që Keni
Merrni në shqyrtim atë që Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, sugjeroi
për mënyrën se si t’i përballojmë problemet dhe pyetjet e vështira që mund të ngrihen në
jetën tonë:

“Kur problemet vijnë dhe ngrihen pyetje, mos e filloni kërkimin tuaj për besim duke thënë sa
shumë nuk keni, duke u udhëhequr sikur të ishte, nga ‘mosbesimi’ juaj. … Nuk po ju kërkoj të
shtireni për besimin që nuk e keni. Unë po ju kërkoj të jeni të vërtetë ndaj besimit që vërtet
e keni. …

… Kjo është një punë hyjnore në vazhdim, me shfaqjet dhe bekimet e shumta të saj duke u
shtuar në çdo drejtim, prandaj mos u merakosni nëse, herë pas here, dalin shqetësime të cilat
kanë nevojë të shqyrtohen, kuptohen dhe zgjidhen. Ato dalin dhe do të dalin. Në këtë Kishë, ajo
që dimë gjithmonë do ta kapërcejë atë që nuk e dimë. Dhe kujtoni, në këtë botë, çdo njeri duhet
të ecë me anë të besimit” (“Unë Besoj, o Zot”, Ensign ose Liahona, May 2013, f. 94).

Është e rëndësishme të kujtojmë se shërimi ynë nga çdo sëmundje nëpërmjet
besimit te Jezu Krishti, varet jo vetëm nga përpjekjet tona për të ardhur tek Ai, por
edhe nga koha dhe vullneti i Perëndisë, siç ndodhi me gruan që preku rrobën e
Jezusit.

Merrni parasysh se kur Jezu Krishti ndaloi për ta ndihmuar gruan me fluks gjaku,
Jairi ka gjasa të ketë pritur me ankth që Shpëtimtari të shkonte me të dhe ta
ndihmonte të bijën.

Lexoni Markun 5:35, duke kërkuar mesazhin që iu dha Jairit kur Jezusi ndaloi për ta
ndihmuar gruan.

Nëse do të kishit qenë në vend të Jairit, çfarë mendimesh apo ndjenjash mund të
kishit patur në atë çast?

Lexoni Markun 5:36, duke kërkuar atë që tha Shpëtimtari për ta mbështetur
besimin e Jairit. Ju mund të doni ta shenjoni atë që gjeni.

Nga kjo histori ne mund të mësojmë se ushtrimi i besimit në Jezu Krisht na
kërkon që të vazhdojmë të besojmë në Të, madje edhe në kohë paqartësie.

Përsiatni pyetjet vijuese: Cilat janë disa nga mënyrat se si ne mund ta zbatojmë këtë
parim në jetën tonë? Si mendoni ju, përse në raste të caktuara Perëndia e provon
besimin tonë?

Lexoni Markun 5:37–43, për të parë atë që i ndodhi të bijës së Jairit. Vini re se ata
që e “përqeshën [Jezusin]” (Marku 5:40) ishin “fyelltarë[t] dhe turm[a] që
zhurmonte” (shih Mateu 9:23–24), jo Pjetri, Jakobi, Gjoni apo prindërit e vajzës.
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Jezusi ngriti nga të vdekurit të bijën e Jairit.

Ndonjëherë Shpëtimtari i fashit
furtunat në jetën tonë duke e hequr
vështirësinë ose frikën që ne
përjetojmë. Në raste të tjera, Ai mund
të mos e heqë sprovën tonë, siç
ilustrohet në rrëfimin e Plakut Bouen
për vdekjen e të birit. Megjithatë, kur
ne ushtrojmë besim te Jezu Krishti,
edhe në kohë pasigurie, Ai do të na
japë paqe gjatë sfidave tona.

Lexoni dëshminë vijuese që tregoi
Plaku Bouen dhe merrni në shqyrtim se
si mund ta ruajmë besimin tonë
pavarësisht nga rrjedhojat e
sprovës sonë:

“Teksa ndjeva të më gërryenin faji, zemërimi dhe keqardhja për veten, u luta që zemra ime të
mund të ndryshonte. Përmes shumë përvojash të shenjta vetjake, Zoti më dha një zemër të re dhe
megjithëse ndihesha ende i vetmuar dhe plot dhimbje, gjithë perspektiva ime ndryshoi. M’u dha
njohuria që nuk më kishin vjedhur, por përkundrazi një bekim i madh më priste nëse do të tregoja
besnikëri. …

Dëshmoj se … ‘kur mbështetemi te Shlyerja e Jezu Krishtit, Ai mund të na ndihmojë që t’i
durojmë sprovat, sëmundjet dhe dhembjet tona. Ne mund të mbushemi me gëzim, paqe dhe
ngushëllim. Gjithçka që është e padrejtë në jetë, mund të ndreqet me anë të Shlyerjes së Jezu
Krishtit’ [Predikoni Ungjillin Tim: Një Udhëzues për Shërbimin Misionar (2004), f. 52]” (“Sepse
Unë Jetoj, Edhe Ju do të Jetoni”, f. 17).

3. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Kur ju apo dikush që ju e njihni, e ka ruajtur besimin te Jezu Krishti gjatë një
kohe sprove dhe pasigurie?

b. Çfarë bekimesh erdhën si rezultat i të qëndruarit besnik? (Ju mund të doni
t’i ktheheni tabelës që vizatuat në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta në fillim të këtij mësimi dhe të shkruani disa fjali që përshkruajnë
mënyrën se si ju ka ndihmuar Shpëtimtari gjatë sprovave që lidhen me
secilën kategori – fizike, shpirtërore, mendore dhe shoqërore.)

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

Unë e kam studiuar Markun 4–5 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 8: DITA 2

Marku 6–8
Hyrje
Jezusi nuk u pranua në qytetin e Tij të lindjes në Nazaret. Ai i dërgoi Dymbëdhjetë
Apostujt që të predikonin ungjillin. Gjon Pagëzori u vra me urdhër të Herod
Antipës. Jezusi ushqeu mrekullisht një turmë me më shumë se 5.000 njerëz, eci mbi
ujë, fashiti një furtunë dhe shëroi të sëmurët. Më pas, Ai shëroi me dhembshuri një
fëmijë të pushtuar nga një demon, si edhe një burrë që ishte i shurdhër dhe kishte
pengesë në të folur. Ai ushqeu 4.000 njerëz pranë detit të Galilesë dhe udhëtoi për
në Betsaida, ku shëroi me faza një burrë të verbër.

Marku 6:1–44
Jezusi nuk pranohet në Nazaret dhe dërgon Dymbëdhjetë Apostujt; ritregohet vdekja
e Gjon Pagëzorit; Jezusi ushqen mrekullisht më shumë se 5.000 njerëz
Merrni në shqyrtim situatën vijuese: Një misionar/e i/e sapothirrur është shumë i/e
nervozuar për t’u larguar nga shtëpia për në misionin e tij apo të saj. Ky person
stërmundohet për të dhënë biseda dhe ka vështirësi në mjedise shoqërore.

Çfarë do t’i thoshit këtij të riu apo kësaj të reje? ____________________

Ndërsa studioni Markun 6, kërkoni një parim që mund ta ndihmojë këtë misionar/e
të ri/e dhe të gjithë ne, kur ndihemi të papërshtatshëm për të bërë atë që Zoti ka
kërkuar prej nesh.

Marku 6:1–13 na tregon se si Jezusi nuk u pranua në qytetin e Tij të lindjes në
Nazaret. (Kjo do të shpjegohet më me hollësi kur të studioni Llukën 4:14–30.)
Ndërkohë që ishte atje, Ai i dërgoi Dymbëdhjetë Apostujt dy e nga dy që të
predikonin ungjillin. Ndërkohë që predikonin ungjillin, ata gjithashtu dëbuan
demonë dhe shëruan të sëmurë. Marku gjithashtu përmend se Apostujt e
Shpëtimtarit i vajosnin të sëmurët me vaj.
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Kur Herod Antipa dëgjoi për mrekullitë
e shumta që kryente Jezusi, ai pati frikë
se mos Gjon Pagëzori ishte ngritur nga
të vdekurit dhe po kryente këto
mrekulli (shih Marku 6:14). (Te Marku
6:17–29 ne mësojmë se Herodi më herët
ia kishte prerë kokën Gjon Pagëzorit
për të kënaqur gruan e Herodit.)

Marku 6:30–33 tregon se Dymbëdhjetë
Apostujt u kthyen nga predikimi i
ungjillit, dhe Jezusi e Apostujt hipën në
një barkë që të udhëtonin për te një
vend ku ata të mund të ishin vetëm dhe
të çlodheshin. Megjithatë, njerëz nga
disa qytete aty pranë shkuan atje ku do
të zbriste Jezusi dhe po e prisnin kur Ai
të mbërrinte.

Lexoni Markun 6:34, duke kërkuar
mënyrën se si reagoi Shpëtimtari ndaj turmës edhe pse Ai dhe dishepujt e Tij
kërkuan të pushonin e të ishin vetëm.

Përsiatni për një përvojë kur ju patë një shembull të kohëve të sotme, të dikujt që
sakrifikoi nga koha vetjake për t’u shërbyer të tjerëve ashtu siç bëri Jezusi.

Pasi i dha mësim turmës gjatë gjithë ditës, Shpëtimtari kreu një mrekulli të madhe.
Lexoni Markun 6:35–44 dhe Mateun 14:18, dhe numërojini ngjarjet vijuese sipas
rendit kronologjik. (Përgjigjet janë në fund të mësimit.)

• Shpëtimtari e shumëfishoi atë që sollën dishepujt, duke e plotësuar dhe
tejkaluar atë që nevojitej.

• Dishepujt thanë se kishin pesë bukë dhe dy peshq.

• Dishepujt propozuan që t’i çonin njerëzit për të blerë ushqim.

• Shpëtimtari pyeti se çfarë mund të jepnin dishepujt.

• Shpëtimtari u tha dishepujve që t’u jepnin njerëzve ushqim.

• Turma nuk kishte asgjë për të ngrënë.

• Shpëtimtari u kërkoi dishepujve që t’i jepnin Atij atë që kishin.

Teksti grek i Markut 6:44 sqaron se fraza “pesë mijë burra” do të thoshte pesë mijë
burra në moshë. Pra, numri i njerëzve që u ushqyen ishte më i madh, duke marrë
parasysh se ishin të pranishëm edhe gra e fëmijë (shih Mateu 14:21).

Vini re që përpara se ta kryente këtë mrekulli, Shpëtimtari u kërkoi më parë
dishepujve të Tij që t’i jepnin Atij të pesë bukët dhe dy peshqit – gjithçka që ata
kishin. Shpëtimtari e shumëfishoi këtë ushqim për të ushqyer turmën.
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Një parim që mund të mësojmë nga ky
rrëfim është se kur ne i japim
Shpëtimtarit gjithçka që kemi, Ai
mund ta shumëfishojë ofertën tonë
për të përmbushur qëllimet e Tij.

Ndërkohë që Shpëtimtari nuk na ka
kërkuar t’i sjellim Atij gjithë ushqimin
që kemi, Ai i fton të gjithë ata që
kërkojnë t’i përmbushin qëllimet e Tij,
që t’i japin Atij të gjitha dëshirat,
aftësitë, talentet, zotësinë, pikat e forta,
dhuntitë dhe përpjekjet e tyre (shih 2 Nefi 25:29; Omni 1:26).

1. Merrni përsëri në shqyrtim situatën e misionarit/es të/së
sapothirrur, të nervozuar, që përmendet më lart dhe përgjigjjuni

pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Bazuar në parimin e mësipërm, si mendoni ju, çfarë mund të bënte ky/kjo
misionar/e për t’i dhënë Shpëtimtarit gjithçka që ai ose ajo kishte? Çfarë
mendoni ju se do të bënte Shpëtimtari?

b. Cilat janë disa situata të tjera që mund të hasë një anëtar i Kishës, ku
njohuria për këtë parim do të ishte e dobishme?

c. Si i ka lartësuar Zoti përpjekjet tuaja për t’i përmbushur qëllimet e Tij?

Marku 6:45–56
Jezusi ecën mbi ujë dhe shëron të sëmurët
Marku 6:45–66 na shpjegon se pasi Jezusi ushqeu 5.000 njerëz, Ai i udhëzoi
dishepujt e Tij që të lundronin me barkë për në anën tjetër të detit të Galilesë.
Pastaj Ai i largoi turmat dhe shkoi e u lut në një mal. Gjatë natës u ngrit një furtunë
dhe Shpëtimtari pa nga mali se si dishepujt e Tij po mundoheshin kundër erës.
Pastaj Ai shkoi tek ata duke ecur mbi ujë dhe e fashiti furtunën. Informacioni në
këto vargje u përfshi më parë më me hollësi gjatë studimit tuaj të Mateut 14.

Marku 7:1–8:21
Jezusi qorton farisenjtë, shëron të munduarit dhe ushqen 4.000 njerëz
Ndërsa ju studioni Llukën 7–8, kërkoni atë që Shpëtimtari na mësoi të bëjmë kur
vëmë re dikë në nevojë.

Te Marku 7:1–23 ne lexojmë se Shpëtimtari i qortoi farisenjtë për ndjekjen e
traditave të gabuara, dhe u mësoi atyre dhe dishepujve të Tij se është “nga brenda,
… nga zemra e njeriut” (Marku 7:21) që dalin mendimet dhe veprimet e këqija dhe
si pasojë e ndotin dikë.

Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve dha mësim sa më
poshtë rreth “traditës së pleqve” (Marku 7:5):
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“Ordinancat dhe interpretimet rabinike iu shtuan ligjit të Moisiut nga skribët dhe
mësuesit me kalimin e kohës. Këto tradita konsideroheshin se ishin faktikisht dhe
formalisht më të rëndësishme dhe kishin një forcë më detyruese se sa vetë ligji.
Ndër to, të cilat kishin për qëllim ruajtjen ndaj papastërtisë ceremoniale, ishin
ritet e larjes, të cilat Jezusi dhe dishepujt e Tij i kishin shpërfillur.

I njëjti proces i shndërrimit të së vërtetës në tradita – i ndryshimit të ligjit të
Perëndisë në ‘doktrina dhe urdhërime të njerëzve’ [Joseph Smith Translation (Përkthimi prej
Joseph Smith-it), Marku 7:7], me anë të interpretimit dhe shtesave nga mësues të pafrymëzuar –
është pikërisht ajo që ndodhi në braktisjen e madhe të epokës së krishterimit. Doktrinës së
kulluar dhe të thjeshtë të Krishtit, skribët dhe priftërinjtë e krishterimit të hershëm i shtuan gjëra
të tilla si: shitjen e privilegjeve, të cilat i lironin të ligjtë nga mëkatet e kaluara dhe i lejonin të
kryenin krime të mëtejshme pa ndëshkimin hyjnor; faljen e mëkateve (gjoja) nëpërmjet rrëfimeve
(të pasinqerta) të përsëritura dhe të përcipta; lutjen ndaj … shenjtorëve në vend të Zotit;
adhurimin e idhujve; … ndalimin e priftërinjve dhe të drejtuesve të tjerë të kishës që të
martoheshin; … veshjen e rrobave dhe të kostumeve të shtrenjta nga ana e priftërinjve dhe
drejtuesve të tjerë të kishës; përdorimin e titujve të lartë të shërbestarëve; shtimin [rritjen] e
thesarit të Kishës duke luajtur kumar; e kështu me radhë.

Të gjitha këto dhe shumë tradita të tjera të ngjashme, llogariten nga disa njerëz si me më shumë
rëndësi sesa ligji i Perëndisë, siç u dha fillimisht nga Mësuesi. Në të vërtetë, Kisha e ashtuquajtur
e krishterë sot është e ngritur në pjesën më të madhe mbi traditat e ‘pleqve’ sesa te zbulesat e
qiellit” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll. [1965–1973], 1:366–367).

Te Marku 7:24–30 ne lexojmë se Jezusi shëroi të bijën e një gruaje greke, e cila ishte
e pushtuar nga një demon. Kujtoni se në këtë kohë, misioni i Shpëtimtarit ishte për
shtëpinë e Izraelit jo për johebrenjtë, por prapëseprapë, Ai me dhembshuri e
ndihmoi këtë grua johebrease, e cila ishte në nevojë dhe pati besim në Të.

Gjeni vendndodhjen e qyteteve të Tiros dhe Sidonit dhe të detit të Galilesë në
Hartat e Biblës [tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta], nr. 11, “Toka e Shenjtë në
Kohët e Dhiatës së Re”. Pasi Shpëtimtari u largua nga Tiro dhe Sidoni, Ai udhëtoi
për në anën lindore të detit të Galilesë, për në rajonin e Dekapolisit, e cila ishte një
zonë e populluar kryesisht nga johebrenj.

Lexoni Markun 7:31–37, duke kërkuar mënyrën se si tregoi dhembshuri
Shpëtimtari ndaj një burri, i cili ishte i verbër dhe i paaftë për të folur mirë.

Lexoni Markun 8:1–3, duke kërkuar një nevojë që Jezusi vuri re.

Në vargun 2 vini re mënyrën se si u ndie Shpëtimtari ndaj turmës.

Lexoni Markun 8:4–9, për të parë atë që bëri Shpëtimtari edhe pse Atij nuk iu
kërkua ta bënte.

Nga dhembshuria dhe veprat e Shpëtimtarit ndaj turmës së uritur, ne mësojmë se,
mund ta ndjekim shembullin e Shpëtimtarit duke u bërë të vetëdijshëm për
nevojat e të tjerëve dhe pastaj duke ndihmuar që ato nevoja të plotësohen.

Motra Linda K. Barton, presidente e përgjithshme e Shoqatës së Ndihmës, dha
mësim se me qëllim që ta ndjekim shembullin e Shpëtimtarit për t’i shërbyer
fëmijëve të Perëndisë, ne duhet që “së pari [të] vëzhgo[jmë], pastaj [të]
shërbe[jmë]” (“Së Pari Vëzhgoni, Pastaj Shërbeni”, Ensign ose Liahona, nëntor.
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2012, f. 78). Merreni parasysh ta shkruani këtë frazë në shkrimet tuaja të shenjta
pranë Markut 8:4–9.

Lutja ndaj Atit Qiellor dhe kërkimi i ndihmës së Tij dhe mbajtja e mendimeve tona
të përqendruara më shumë te të tjerët sesa te vetja jonë, mund të na ndihmojë që
t’i kuptojmë më mirë nevojat e të tjerëve dhe të ndihmojmë për t’i plotësuar ato.
Mbani mend se disa nevoja mund të mos duken menjëherë.

Çfarë mund të ndërhyjë në aftësinë tonë për të vënë re nevojat e të tjerëve dhe për
të ndihmuar në plotësimin e tyre? ____________________

Lexoni thënien vijuese nga Presidenti Tomas S. Monson:

“Sa herë jeni prekur në zemër kur keni dëshmuar nevojën e një tjetri? Sa shpesh
keni pasur ndër mend të ishit ai që jep ndihmë? Dhe përsëri sa shpesh ka
ndërhyrë jetesa e përditshme dhe ju ua keni lënë të tjerëve të ndihmojnë, duke
menduar se ‘oh, sigurisht dikush do të kujdeset për atë nevojë’.

Ne rrëmbehemi kaq shumë në angazhimet e jetës sonë. Megjithatë, nëse do të
ktheheshim pas dhe do ta vështronim mirë atë që po bëjmë, mund të zbulonim se

jemi përfshirë thellësisht në gjëra të parëndësishme. Me fjalë të tjera, tepër shpesh ne e kalojmë
shumicën e kohës sonë duke u kujdesur për gjëra që thuajse nuk kanë fare rëndësi në skemën e
madhe të gjërave, duke lënë pas dore ato kauza më të rëndësishme” (“Çfarë Kam Bërë për Dikë
Sot?” Ensign ose Liahona, nëntor 2009, f. 85).

2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani rreth
një rasti kur ju u bëtë i vetëdijshëm për një nevojë dhe ndaluat për

ta ndihmuar dikë. Gjithashtu, shkruani rreth një rasti kur dikush kuptoi një nga
nevojat tuaja dhe ndihmoi për ta përmbushur atë.

Lutuni dhe kërkoni mundësi që të ndihmoni për t’i plotësuar nevojat e të tjerëve
sot dhe në të ardhmen.

Te Marku 8:10–21, ne lexojmë se pasi ushqeu mrekullisht 4.000 njerëz, Jezusi
lundroi me dishepujt e Tij drejt një qyteti të quajtur Dalmanuta. Atje farisenjtë i
kërkuan Atij që t’u tregonte një shenjë. Jezusi nuk pranoi që t’u jepte një shenjë
dhe siç mësojmë te Përkthimi prej Joseph Smith-it, Ai u mësoi atyre se “asnjë
shenjë nuk do t’i jepet këtij brezi, përveçse shenjës së profetit Jona; sepse ashtu siç
Jona qe për tre ditë e tre netë në barkun e balenës, po ashtu Biri i njeriut do të
varroset në brendësinë e tokës” (Joseph Smith Translation [Përkthimi prej Joseph
Smith-it; në variantin SHDM të Biblës në anglisht], Marku 8:12).

Marku 8:22–38
Jezusi shëron gradualisht një burrë të verbër
Në Betsaida, një burrë i verbër u soll te Shpëtimtari për t’u shëruar. Lexoni Markun
8:22–26, për të parë se si e shëroi Shpëtimtari këtë njeri.

Në vargun 24, vini re se pas herës së parë që Shpëtimtari i vendosi duart e Tij mbi
të verbërin, Ai mund të shikonte, por nuk mund të shikonte qartësisht.
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Te Marku 8:25, pasi Shpëtimtari i
vendosi duart e Tij mbi burrin për herë
të dytë, ne lexojmë se shikimi i burrit u
rikthye plotësisht.

Përse është e rëndësishme të kuptojmë
që disa bekime, të tilla si fitimi i një
dëshmie të ungjillit apo marrja e
shërimit fizik ose shpirtëror, shpesh
vjen gradualisht ose me faza, në vend
që të vijë përnjëherë apo menjëherë?

Te Marku 8:27–38, ne lexojmë
deklaratën e Pjetrit se Jezusi është
Krishti. Shpëtimtari u tha dishepujve të
Tij të mos e bënin ende të njohur
identitetin e Tij, si Krishti ose Mesia. Ai
gjithashtu filloi t’u mësonte atyre rreth
vuajtjes dhe vdekjes së Tij të
pashmangshme në Jerusalem.

3. Shkruani sa vijon në
fund të detyrave të

sotme në ditarin tuaj të studimit të
shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Markun 6–8 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

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

Rendi i saktë i përgjigjeve për veprimtarinë në këtë mësim: 7, 5, 2, 4, 3, 1, 6. (Ky
u përshtat nga New Testament Teacher Manual [manual i Sistemit Arsimor të
Kishës, 2014], f. 68.)
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NJËSIA 8: DITA 3

Marku 9:1–29
Hyrje
Rreth gjashtë muaj përpara Kryqëzimit të Tij, Jezusi u shpërfytyrua (u pa në
gjendjen e Tij të lavdishme) ndërkohë që Ai dhe Pjetri, Jakobi e Gjoni ishin në një
mal. Ai më pas u mësoi këtyre dishepujve se Gjon Pagëzori ishte një Elia ose një
profet që përgatit udhën për Mesian. Pasi Jezusi u kthye te dishepujt e Tij të tjerë,
një burrë iu përgjërua Jezusit që ta dëbonte frymën e ligë nga i biri. Jezusi e dëboi
frymën e ligë dhe u mësoi dishepujve të Tij rreth nevojës për lutje dhe agjërim.

Marku 9:1–13
Jezusi shpërfytyrohet dhe i jep mësim Pjetrit, Jakobit dhe Gjonit rreth Elias
Shihni se sa ushtrime për krahët ose për barkun mund të bëni në një minutë.
Shënojini përfundimet tuaja këtu: ____________________

Përse dikush do të donte apo do t’i duhej ta shtonte forcën e tij apo të saj fizike?

1. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si mund të krahasohet forca fizike me forcën shpirtërore ose besimin në
Jezu Krisht?

b. Cilat janë disa situata në të cilat ju mund të keni nevojë ta forconi besimin
tuaj në Jezu Krisht?

Ndërsa studioni Markun 9:1–29, kërkoni të vërteta që mund t’ju ndihmojnë për ta
forcuar besimin tuaj.

Marku 9:1–13 përmban një rrëfim të shpërfytyrimit të Jezusit në prani të Pjetrit,
Jakobit dhe Gjonit në një mal dhe shfaqjen atje të Moisiut dhe Elias (Elijas), për të
cilin ju mësuat gjatë mësimit tuaj mbi Mateun 17. Jezusi gjithashtu u mësoi këtyre
Apostujve se Gjon Pagëzori e përmbushi rolin e profetizuar të një Elie. “Elia” është
një titull për ata që përgatitin udhën për ardhjen e Mesias.

Përkthimi prej Joseph Smith-it na ndihmon të kuptojmë më shumë rreth përgjigjes
së Shpëtimtarit për pyetjen e Apostujve: “Përse skribët thonë se më parë duhet të
vijë Elia?” (Marku 9:11):

“Dhe ai iu përgjigj dhe u tha atyre: Elia me të vërtetë duhet të vijë më parë dhe të
përgatitë çdo gjë; dhe t’ju mësojë për profetët; ashtu siç është shkruar për Birin e
njeriut, se ai duhet të vuajë shumë gjëra dhe të përçmohet.

Përsëri, unë po ju them se Elia me të vërtetë erdhi, por ata bënë me të atë që
deshën; dhe ashtu siç është shkruar për të; dhe ai dëshmoi për mua dhe ata nuk e
pranuan atë. Me të vërtetë ky ishte Elia” (Joseph Smith Translation [Përkthimi prej
Joseph Smith-it; në variantin SHDM të Biblës në anglisht], Marku 9:10–11 [te
Marku 9:12, shënimi a në fund të faqes; Marku 9:13, shënimi b në fund të faqes]).

Kush është Elia? Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve,
shpjegoi rolin e Elias në Rivendosje:
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Ka tre lloje të ndryshme zbulesash të cilat e quajnë Elian sikur të ishin tre persona
të ndryshëm. Çfarë duhej të nxjerrim si përfundim?

… Shumë shërbestarë engjëllorë janë dërguar nga oborret e lavdishme për të
dhënë çelësa dhe fuqi, për t’ia besuar sërish njeriut në tokë periudhat ungjillore
dhe lavditë. Të paktën, sa vijon kanë ardhur: Moroni, Gjon Pagëzori, Pjetri,
Jakobi, dhe Gjoni, Moisiu, Elia, Eliasi, Gabrieli, Rafaeli, dhe Mikaeli. (DeB 13; 110;

128:19–21.) Meqenëse është e dukshme që asnjë lajmëtar nuk e ka mbajtur vetë të gjithë barrën
e rivendosjes, por përkundrazi, gjithësecili ka ardhur me një dhurim të veçantë nga lart, bëhet e
qartë se Elia është një personazh i përbërë. Shprehja duhet të jetë kuptuar si një emër dhe një
titull për ata, misioni i të cilëve, ishte që t’i besonin çelësat dhe fuqitë njerëzve në këtë periudhë
të fundit ungjillore [shih Doctrines of Salvation, përp. Bruce R. McConkie, 3 vëll. (1954–1956),
1:170–174]” (Mormon Doctrine, bot. 2-të [1966], f. 221).

Marku 9:14–29
Jezusi dëbon një frymë të ligë nga biri i një njeriu
Lexoni Markun 9:14–18, për të parë se çfarë po ndodhte kur Shpëtimtari u kthye
nga mali te dishepujt e Tij të tjerë.

Djali i këtij burri ishte pushtuar nga një
frymë e ligë, e cila shkaktonte humbjen
e aftësisë për të folur, shurdhësi dhe
probleme të tjera (shih Marku 9:17–18,
22, 25) Përfytyroni sikur jeni babai i tij.
Si mund të jetë ndikuar besimi juaj te
Shpëtimtari dhe fuqia e Tij, kur
dishepujt e Tij nuk mundën ta shëronin
birin tuaj?

Vëreni Veten Tuaj në Pozitën e Atyre që i Kanë Shkruar Shkrimet e Shenjta
Presidenti Brigam Jang një herë pyeti: “A i lexoni Shkrimet e Shenjta … sikur të ishit në vend të
njerëzve që i shkruan ato? … Është privilegji juaj ta bëni këtë, që të mund të jeni po aq të njohur
me frymën dhe kuptimin e fjalës së shkruar të Perëndisë sa jeni me jetën dhe bisedat tuaja të
përditshme” (Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young [1997], f. 119).

Lexoni Markun 9:19–22, duke përfytyruar se si mund të jetë ndier ky baba kur foli
me Shpëtimtarin.

Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha një
këndvështrim tjetër mbi ndjenjat dhe përgjërimet e këtij babai: “Pa asnjë shpresë
tjetër të mbetur, ky baba e pohon atë besim që ka dhe i përgjërohet Shpëtimtarit
të botës: ‘Nëse [ti] mund të bësh diçka, ki mëshirë për ne, dhe na ndihmo’ [Marku
9:22; kursivet e shtuara]. Nuk mund t’i lexoj këto fjalë pa u përlotur. Përemri në
shumës ne përdoret qartësisht me qëllim. Në fakt, ky burrë po thotë: ‘E tërë

familja jonë po përgjërohet. Mundimi ynë nuk ndalon kurrë. Jemi të dërrmuar. Djali ynë bie në
ujë. Bie në zjarr. Ai është vazhdimisht në rrezik dhe ne kemi vazhdimisht frikë për të. Nuk dimë se
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kujt tjetër t’i drejtohemi. A mundesh ti të na ndihmosh? Do të të jemi vërtet mirënjohës për
gjithçka – një bekim të pjesshëm, veç një grimcë shprese, një lehtësim të paktë të barrës që
mbahet nga nëna e këtij djali çdo ditë të jetës së saj’” (“Unë Besoj, o Zot”, Ensign ose Liahona,
maj 2013, f. 93).

Lexoni Markun 9:23, duke kërkuar atë që Shpëtimtari i mësoi babait.

Ju mund të doni t’i shenjoni frazat në vargun 23, që na mësojnë parimin vijues:
Nëse besojmë te Jezu Krishti, të gjitha gjërat do të jenë të mundura për ne.
(Vini re se “çdo gjë” ka të bëjë me të gjitha bekimet e drejta që janë në përputhje
me qëllimet dhe kohën e Atit Qiellor.)

2. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Në ç’mënyrë të besuarit e këtij parimi mund ta ndihmojë

dikë që has vështirësi, të cilat i duken të pamundura për t’i kaluar?

Lexoni Markun 9:24, duke kërkuar përgjigjen e babait për parimin që Shpëtimtari
dha mësim. Vini re të dy pjesët e përgjigjes së babait.

Lexoni thënien vijuese nga Plaku Holland, i cili dha mësim atë që na mëson
deklarata e babait rreth asaj që mund të bëjmë në kohë “mosbesimi” apo në
kohë dyshimi ose frike: “Kur ndodhet përballë sfidës së besimit, babai fillimisht vë
në pah forcën e tij dhe vetëm më pas e pranon kufizimin e tij. Deklarimi i tij
fillestar është pohues dhe pa ngurrim: ‘Unë Besoj, o Zot.’ Do t’iu thoja të gjithë
atyre që dëshirojnë më shumë besim, kujtojeni këtë burrë! Në çaste frike apo

dyshimi, ose në kohë shqetësimi, mos u largoni nga besimi që keni fituar tashmë, edhe pse ai
mund të jetë i kufizuar. Gjatë rritjes që ne të gjithë duhet të përjetojmë në vdekshmëri, gjëra të
ngjashme shpirtërore me mundimin e këtij djali apo dëshpërimin e këtij prindi do të na ndodhin
të gjithëve. Kur ato çaste vijnë dhe shqetësimet shfaqen, zgjidhja e të cilave nuk po afrohet
menjëherë, mbahuni fort tek ajo që tashmë e dini dhe qëndroni të paepur derisa të vijë dija e
mëtejshme” (“Unë Besoj, o Zot”, f. 93–94).

Merrni në shqyrtim pjesën e dytë të përgjigjes së babait: “Ndihmo mosbesimin
tim” (Marku 9:24). Përsiatni se çfarë mund të bëni në kohë mosbesimi, dyshimi
ose frike.

Lexoni Markun 9:25–27, duke kërkuar atë që bëri Shpëtimtari në përgjigje të
përgjërimeve të babait.

Një parim që mund të mësojmë nga ky rrëfim është që nëse mbahemi tek ajo që
ne besojmë dhe e kërkojmë ndihmën e Zotit, Ai do të na ndihmojë ta
forcojmë besimin tonë.

3. Përgjigjjuni njërës ose të dyja pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Referojuni situatave që renditët në detyrën 1 të mësimit të sotëm. Si mund
të përdoret ky parim në ato situata?
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b. Kur e keni marrë ju ose dikush që ju njihni, ndihmën e Zotit në kohë
mosbesimi, dyshimi ose frike duke u mbajtur te bindja dhe duke e
kërkuar Atë?

Përpiquni ta zbatoni këtë parim gjatë kohëve të mosbesimit, dyshimit ose frikës që
ju hasni. Ju mund t’ia tregoni këtë parim një anëtari të familjes apo një miku që
mund të jetë duke përjetuar sfida.

Mbani mend se ky baba, e solli fillimisht djalin e tij te disa nga dishepujt e Jezusit
për ta shëruar. Përfytyroni sikur të jeni një nga këta dishepuj. Çfarë mund të keni
menduar ose si mund të jeni ndier pasi nuk arritët ta dëbonit frymën e ligë
nga djali?

Lexoni Markun 9:28, duke kërkuar pyetjen që dishepujt i bënë Jezusit.

Te Marku 9:19, Jezusi i përshkroi njerëzit si një “brez që s’beson”. Ky qortim mund
t’i jetë drejtuar edhe dishepujve të Tij që ishin të pranishëm. Fjala s’beson këtu i
referohet mungesës së besimit në Jezu Krisht. Nevojitet besim në Jezu Krisht që
bekimet e priftërisë të jenë të efektshme.

Lexoni Markun 9:29, duke kërkuar përgjigjen e Shpëtimtarit për pyetjen e
dishepujve të Tij.

Nga ky varg ne mësojmë se, ne mund ta shtojmë besimin tonë te Jezu Krishti
nëpërmjet lutjes dhe agjërimit. Merreni parasysh ta shkruani këtë parim në
shkrimet tuaja të shenjta pranë vargut 29.

Thënia vijuese na ndihmon të kuptojmë situata të ndryshme në të cilat mund të zbatohet kjo e
vërtetë: “Ky rrëfim [i Jezusit që dëbon një frymë të ligë nga djali i një burri] na mëson se lutja dhe
agjërimi mund t’u japin forcë të shtuar atyre që japin dhe marrin bekime priftërie. Rrëfimi mund
të gjejë zbatim edhe në përpjekjet tuaja vetjake për ta jetuar ungjillin. Në rast se keni një dobësi
ose mëkat të cilin jeni munduar ta mposhtni, juve mund t’ju nevojitet të agjëroni dhe të luteni
për të marrë ndihmën ose faljen që dëshironi. Ashtu si demoni që Krishti e dëboi, telashi juaj
mund të jetë i atij lloji që ikën vetëm nëpërmjet lutjes dhe agjërimit” (Të Vërtetë ndaj Besimit: Një
Referim për Ungjillin [2005], f. 11).

4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani rreth
një përvoje kur ju ose dikush që ju njihni përjetoi besim të shtuar

nëpërmjet lutjes dhe agjërimit. Si ju kanë ndihmuar lutja dhe agjërimi të merrni
bekimet e drejta që kërkuat?

Merrni në shqyrtim se si besimi juaj ka nevojë të forcohet. Planifikoni një kohë kur
ju mund të kërkoni ta shtoni besimin tuaj nëpërmjet lutjes dhe agjërimit. Ju mund
të doni t’i shkruani planet tuaja në një fletë të veçantë letre dhe ta vendosni atë në
një vend ku mund t’ju kujtojë për synimin tuaj.

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

Unë e kam studiuar Markun 9:1–29 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 8: DITA 4

Marku 9:30–50
Hyrje
Jezusi u tregoi dishepujve të Tij për vdekjen dhe Ringjalljen e Tij të afërt dhe u
mësoi atyre se kush do të jetë më i madhi në mbretërinë e Perëndisë. Ai i
paralajmëroi për pasojat e çuarjes së të tjerëve në mëkat dhe i udhëzoi dishepujt e
Tij që ta veçonin veten e tyre nga ndikimet që do t’i çonin ata në mëkat.

Marku 9:30–37
Jezusi parashikon vdekjen dhe Ringjalljen e Tij dhe jep mësim se kush do të jetë më i
madhi në mbretërinë e Perëndisë
Pasi dëboi një frymë të ligë nga një i ri (shih Marku 9:17–29), Shpëtimtari udhëtoi
përmes Galilesë me dishepujt e Tij. Lexoni Markun 9:31–32, duke kërkuar ngjarjet
për të cilat Shpëtimtari profetizoi.

Në këto vargje vini re se pasi Jezusi u tha dishepujve të Tij se Ai do të vritej dhe do
të ngrihej sërish ditën e tretë, ata përsëri nuk e kuptuan se për çfarë po fliste dhe
kishin frikë ta pyesnin Atë.

Te Marku 9:33–37, ne mësojmë se kur
Jezusi erdhi në Kapernaum, Ai u mësoi
dishepujve të Tij se ata që u shërbejnë
të tjerëve me përulësi, do të
konsiderohen më të mëdhenjtë ose do
të kenë pozitën më të nderuar në
mbretërinë e Perëndisë. Ai gjithashtu i
udhëzoi ata që të pranonin në Kishë
njerëz, të cilët e përulnin veten e tyre si
fëmijë dhe e pranonin Atë (shih Joseph
Smith Translation [Përkthimin prej Joseph Smith-it; në variantin SHDM të Biblës
në anglisht], Marku 9:34–35 [te Marku 9:37, shënimi a në fund të faqes]).

Marku 9:38–50
Jezusi i paralajmëron kundër ndikimit për t’i çuar të tjerët në mëkat dhe mosveçimin
e vetes nga ndikimet e liga
Nëse do të takonit një grup njerëzish që po kërkonin dhe po tregonin me gisht lart,
drejt diçkaje, si do të reagonit? A nuk do të shikonit edhe ju lart, për të parë atë që
njerëzit po shikonin?

Sjelljet e njerëzve shpesh mund të ndikojnë tek të tjerët, duke i bërë ata që të
përvetësojnë fjalë, veprime apo sjellje të ngjashme. Kur e keni parë dikë që t’i
ndryshojë fjalët, veprimet apo sjelljen e tij apo të saj për shkak të ndikimit të të
tjerëve? ____________________

Ndërsa studioni Markun 9:38–50, kërkoni të vërtetat që mund t’ju ndihmojnë të
shqyrtoni ndikimin që keni në përpjekjet e të tjerëve për ta ndjekur Shpëtimtarin, si
edhe ndikimin që të tjerët kanë te ju.
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Lexoni Markun 9:38, duke kërkuar situatën për të cilën Apostulli Gjon i tregoi
Shpëtimtarit.

Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi se
Apostujt ia ndaluan këtij njeriu të dëbonte demonë, ngaqë ai nuk ishte një
bashkudhëtar me Dymbëdhjetë Apostujt: “Ai nuk ishte nga rrethi i brendshëm i
dishepujve që udhëtonin, hanin, flinin dhe bisedonin vazhdimisht me Mësuesin.
… Por nga përgjigjja e Zotit, është e qartë se ai ishte një anëtar i mbretërisë, një
administrator i ligjshëm, i cili po vepronte me autoritetin e priftërisë dhe fuqinë e

besimit” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll. [1965–1973], 1:417).

Shpëtimtari u tha Apostujve të mos e ndalonin burrin dhe dha mësim se njerëzit që
i ndihmojnë përfaqësuesit e Tij, do të shpërblehen (shih Marku 9:39–41).

Lexoni Markun 9:42, duke kërkuar paralajmërimin e Shpëtimtarit. Në këtë
kontekst, fjala skandalizoj do të thotë ta çosh dikë në udhë të gabuar apo të ndikosh
tek dikush që të mëkatojë.

“Të vegj[lit] që besojnë në [Jezusin]” përfshijnë dishepujt e përulur, të besuar të
Shpëtimtarit në çdo kohë. Kjo përfshin gjithashtu ata që janë të rinj në besim, të
tillë si rininë dhe të sapokthyerit në besim.

Plaku Mek-Konki shpjegoi se, “është më mirë që të vdesim dhe të na mohohen bekimet e
ekzistencës së vazhdueshme në vdekshmëri sesa të jetojmë dhe t’i largojmë shpirtrat nga e
vërteta”, dhe të përjetojmë vuajtjen e madhe dhe ndarjen nga Perëndia që do të shkaktonin
veprimet tona (Doctrinal New Testament Commentary, 1:420).

Një parim që ne mësojmë nga paralajmërimi i Shpëtimtarit te Marku 9:42, është që
nëse ne ndikojmë te njerëzit të cilët besojnë në Jezu Krisht që të mëkatojnë,
ne do të mbahemi përgjegjës përpara Perëndisë.

Përsiatni mbi mënyrat me anë të të cilave dikush mund të ndikojë te njerëzit që
besojnë në Jezu Krisht që të mëkatojnë.

Merrni në shqyrtim ndikimin që keni te njerëzit që besojnë në Jezu Krisht. A po
ndikoni tek ata që ta drejtojnë jetën e tyre drejt Atij apo që të largohen prej Tij?

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, renditni mënyrat
me anë të të cilave ju mund të ndikoni tek të tjerët që të besojnë te

Jezu Krishti dhe të shmangin bërjen e mëkatit. Qarkoni një nga idetë tuaja dhe
vendosni një synim për ta zbatuar atë.

Përpiquni të zgjidhni dhe të rilidhni një këpucë, një kollare apo një nyje duke
përdorur vetëm njërën dorë.

Çfarë sfidash do të përjetonit nëse do ta humbisnit njërën dorë? Kur do të ishte më
mirë që ta humbisnit njërën dorë se sa t’i mbanit të dyja?

Gjymtimi është heqja e qëllimshme e një pjese të trupit, të tillë si një dorë apo një
këmbë, që është dëmtuar, sëmurur apo infektuar rëndë. Megjithëse gjymtimi dhe
shërimi që pasojnë mund të jenë shumë të dhimbshme dhe tronditëse, kjo e
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pengon sëmundjen apo infeksionin që të përhapet dhe të shkaktojë një dëmtim të
mëtejshëm apo vdekjen.

Lexoni Markun 9:43, duke kërkuar atë që dha mësim Shpëtimtari rreth asaj se kur
do të ishte më mirë ta humbisnim njërën dorë se sa t’i mbanim të dyja.

Shpëtimtari në mënyrë figurative dha mësim se do të ishte më mirë që ta
humbisnim njërën dorë se sa t’i mbanim të dyja, kur njëra prej duarve tona ka
ndikuar te ne që të mëkatojmë dhe do të vazhdonte të ndikonte te ne që të
mëkatojmë. Ai nuk po thoshte se ne duhet ta presim me të vërtetë njërën dorë; Ai
përdori një figurë letrare për të theksuar rëndësinë e asaj që Ai po jepte mësim.
Jezusi përdori figurën e prerjes së një dore për të na treguar se sa e rëndësishme
dhe e vështirë mund të jetë ta veçojmë veten tonë nga disa ndikime të padrejta.

Përkthimi prej Joseph Smith-it e rrit kuptueshmërinë tonë për mësimet e
Shpëtimtarit te Marku 9:43–48. Në këto vargje, ne mësojmë se Shpëtimtari përdori
dorën, këmbën dhe syrin për të simbolizuar ndikimet në jetën tonë që mund të na
çojnë në mëkat.

2. Vizatoni figurën e një
njeriu në ditarin tuaj të

studimit të shkrimeve të shenjta.
Qarkoni një dorë, një këmbë dhe
një sy në figurën që vizatuat. Lexoni
Përkthimin prej Joseph Smith-it,
Marku 9:40–48 (në shtojcën e
Kombiminit Tresh), duke kërkuar
atë që Shpëtimtari krahasoi me një
dorë, një këmbë dhe një sy që e ka
“skandaliz[uar]” dikë ose që ka
ndikuar te dikush për të mëkatuar.
Emërtojeni dorën, këmbën dhe
syrin që ju qarkuat në vizatimin tuaj
me atë që përfaqëson secila prej
tyre. Fjala jetë në këto vargje i
referohet jetës së përjetshme.

Ashtu siç dha mësim Shpëtimtari, dora
përfaqëson pjesëtarë të familjes sonë
dhe miq, këmba përfaqëson njerëzit që
ne i shohim si shembuj të mënyrës se si
të mendojmë e veprojmë dhe syri
përfaqëson udhëheqësit tanë. Përsiatni
për mënyrat se si veçimi i vetes sonë
nga ndikimet e padrejta apo ndikimet që na bëjnë të mëkatojmë ose ta humbasim
besimin, mund të jenë të ngjashme me heqjen e një dore apo të një këmbe. Sipas
vargjeve që ju lexuat, çfarë mund të ndodhë nëse nuk e veçojmë veten tonë nga
ndikimet e padrejta?

Merrni parasysh që të shkruani të vërtetën vijuese në shkrimet tuaja të shenjta
pranë Markut 9:43–48: Është më mirë që ta veçojmë veten tonë nga ndikimet e
padrejta se sa të përfundojmë të veçuar nga Perëndia.
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Plaku Uolter F. Gonzales, i të Shtatëdhjetëve, dha mësim rreth ndikimeve të tjera
nga të cilat ne duhet ta veçojmë veten tonë: “Pra, si rrjedhojë, një shkëputje e
tillë ka të bëjë jo vetëm me miqtë, por me çdo ndikim të keq, të tilla si shfaqje
televizive, faqe interneti, filma, literaturë, lojëra apo muzikë e papërshtatshme.
Skalitja në shpirtin tonë e këtij parimi do të na ndihmojë që t’i bëjmë ballë
tundimit për t’iu dorëzuar çdo ndikimi të keq” (“Sot Është Koha”, Ensign ose

Liahona, nëntor 2007, f. 55).

Veçimi i vetes sonë nga ndikimet e padrejta nuk do të thotë që t’i trajtojmë të tjerët
me vrazhdësi, t’i ndëshkojmë të tjerët apo të mos pranojmë të shoqërohemi me
njerëz që nuk janë anëtarë të Kishës. Përkundrazi, ne duhet të veçohemi ose ta
shmangim ndërveprimin e afërt me njerëzit që do të na çonin në mëkat. Megjithëse
ne mund të mos jemi në gjendje ta largojmë apo ta shmangim çdo ndikim që mund
të na çojë në mëkat, Zoti do të na bekojë kur përpiqemi ta veçojmë veten tonë nga
çdo ndikim i keq që mundemi dhe kur përpiqemi të zhvillojmë vetëdisiplinën për
t’i shmangur ndikimet që nuk mund t’i largojmë plotësisht.

Merrni parasysh sfidat që ne mund të përjetojmë kur e veçojmë veten tonë nga
ndikimet e padrejta. Si mund ta dimë mënyrën e duhur për ta veçuar veten tonë
nga ndikimet e padrejta?

3. Lexoni skenarët vijues. Përgjigjjuni pyetjeve shoqëruese në ditarin
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

a. Unë kam miq që shpesh më nxitin të marr pjesë në veprimtari që i shkelin
urdhërimet e Perëndisë. Megjithatë, unë mendoj se mund të ndikoj për mirë
tek ata, nëse vazhdoj të kaloj kohë me ta. Çfarë lloj marrëdhënieje duhet të
kem me ta? Çfarë duhet të them dhe të bëj që ta veçoj veten time ashtu siç
duhet nga këta miq?

b. Unë kam qenë admirues i një grupi të njohur për disa vite. Në disa prej
këngëve dhe intervistave të tyre më të fundit, ata kanë nxitur sjellje dhe ide
që bien në kundërshtim me standardet dhe mësimet e Zotit. Janë thjesht
muzikë dhe fjalë, apo jo? Pra, çfarë rreziku ka që po vazhdoj ta dëgjoj
muzikën e tyre dhe t’i ndjek ata në mediat shoqërore?

c. Vazhdoj të dëgjoj për një shfaqje të njohur dhe jam i interesuar për ta parë.
Më kanë thënë se ka një fjalor të pisët dhe përmbajtje të pamoralshme dhe
të dhunshme, por nuk është se unë do të shkoj e do të imitoj gjërat e këqija
që unë do të dëgjoj ose shoh. Pra, çfarë problemi ka që ta shoh?

Edhe pse veçimi i vetes sonë nga ndikimet që na çojnë në mëkat ndonjëherë mund
të jetë i vështirë, përse për shpërblimet, të cilat përfshijnë jetën e përjetshme, ia
vlen ta bësh këtë sakrificë?

4. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Kur keni zgjedhur juve apo dikush që ju njihni të veçoheni nga ndikimet e
padrejta? (Shmangni shkrimin e çdo gjëje që është tepër personale apo
vetjake).
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b. Çfarë bekimesh erdhën ngaqë e bëtë këtë?

Përsiatni nëse ka ndonjë ndikim në jetën tuaj që mund t’ju çojë në mëkat. Në një
fletë të veçantë letre, shkruani mënyrën se si do ta veçoni veten tuaj nga këto
ndikime. Vendoseni letrën atje ku mund ta shihni shpesh.

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

Unë e kam studiuar Markun 9:30–50 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 9: DITA 1

Marku 10–16
Hyrje
Pranë fundit të shërbesës së Tij në vdekshmëri, Shpëtimtari u largua nga Galilea
dhe udhëtoi nëpërmjet Peresë, një zonë në lindje të lumit Jordan, rrugës për në
Jerusalem. Ndërkohë që ishte në Perea, Ai i ftoi fëmijët e vegjël që të vinin tek Ai
dhe e këshilloi të riun pasanik që t’i shiste të gjitha zotërimet e tij dhe ta ndiqte Atë.
Në Jerusalem, Shpëtimtari vuri re një të ve të varfër që hodhi dy monedha të vogla
në thesarin e tempullit. Më vonë, ndërkohë që ishte për darkë në Betani, Maria e
vajosi Jezusin, si parapërgatitje për varrimin e Tij. Shpëtimtari vuajti në Gjetseman
dhe më vonë u gjykua dhe u dënua me vdekje. Pasi vdiq në kryq dhe u ringjall, Zoti
iu shfaq Apostujve të Tij dhe i porositi ata që t’ia çonin ungjillin botës.

Marku 10:1–16
Jezusi jep mësim doktrinën e martesës dhe i fton fëmijët e vegjël që të vijnë tek Ai
Mendoni për fëmijët e vegjël që
ju njihni.

Çfarë cilësish apo karakteristikash
admironi te fëmijët e vegjël?
____________________

Ndërsa studioni Markun 10:1–16,
kërkoni një të vërtetë që na mëson
përse ne duhet të bëhemi si fëmijë
të vegjël.

Te Marku 10:1–12, ne lexojmë atë që
Shpëtimtari u mësoi njerëzve për
rëndësinë e martesës. Për më shumë
informacion rreth mësimeve të
Shpëtimtarit, ju mund t’i referoheni
sërish materialit për Mateun 19:1–12.

Lidhur me mësimet e Jezu Krishtit mbi
martesën dhe divorcin te Mateu 19:1–12
dhe Marku 10:1–12, Plaku Brus R.
Mek-Konki, i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve dha mësim:
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“Mësimet e Zotit tonë rreth martesës dhe divorcit, siç janë shënuar këtu, janë të
pjesshme dhe të paplota. Ato mund të kuptohen vetëm kur shqyrtohen në lidhje
me ligjin e martesës çelestiale që është zbuluar prapë si i tillë në kohët e sotme.
Po këto parime të përgjithshme që qeverisin martesën e përjetshme diheshin dhe
kuptoheshin nga dishepujt në kohën e Jezusit dhe gjithashtu, të paktën
pjesërisht, nga farisenjtë. Por tregimet e ruajtura këtu si nga Mateu edhe nga

Marku për diskutimet e Mësuesit mbi martesën dhe divorcin janë kaq të ngjeshura dhe të
shkurtuara saqë nuk japin një pamje të qartë të problemit. …

… Divorci nuk është pjesë e planit të ungjillit, pavarësisht se çfarë lloj martese është përfshirë në
të. Por për shkak se njerëzit në praktikë jo gjithmonë jetojnë në harmoni me standardet e
ungjillit, Zoti e lejon divorcin për një arsye apo një tjetër, në varësi nga qëndrueshmëria
shpirtërore e njerëzve të përfshirë në të. … Në këtë kohë divorcet lejohen në përputhje me ligjet
civile dhe personat e divorcuar lejohen nga Kisha të martohen përsëri pa njollën e imoralitetit, të
cilët në një sistem më të lartë do t’i nënshtroheshin një linje të tillë” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vëll. [1965–1973], 1:546–547).

Lexoni Markun 10:13–14, duke kërkuar atë që ndodhi kur disa njerëz sollën fëmijë
të vegjël për të parë Jezusin.

Lexoni Markun 10:15–16, duke kërkuar atë që Shpëtimtari u mësoi dishepujve të Tij
kur i ftoi fëmijët e vegjël që të vinin tek Ai. Fraza “e pranon mbretërinë e
Perëndisë” te vargu 15 i referohet pranimit të ungjillit dhe të bërit një anëtar i
Kishës së Tij.

Bazuar në këto vargje, çfarë do të ndodhë kur ne e pranojmë ungjillin si fëmijë të
vegjël? Përgjigjjuni pyetjes duke plotësuar parimin vijues: Kur ne e pranojmë
ungjillin si fëmijë të vegjël, ne do të jemi të përgatitur që të
____________________.

1. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Çfarë mendoni se do të thotë ta pranosh ungjillin “si një fëmijë i vogël”
(Marku 10:15)?

b. Nëse dikush do ta pranonte ungjillin si një fëmijë i vogël, si mendoni ju se ai
apo ajo do t’i lexonte shkrimet e shenjta, do të lutej dhe do të adhuronte
në Kishë?

Marku 10:17–45
Shpëtimtari e këshillon të riun pasanik që t’i shesë të gjitha zotërimet e tij dhe ta
ndjekë Atë; Ai i këshillon dishepujt e Tij që t’i shërbejnë njëri-tjetrit
Lexoni Markun 10:17–20, duke kërkuar atë që ndodhi pasi Jezusi i bekoi fëmijët e
vegjël. Merrni parasysh të shenjoni atë që burri i kërkoi Shpëtimtarit dhe mënyrën
se si iu përgjigj Shpëtimtari.

Si do ta përshkruanit burrin që erdhi te Jezusi? ____________________

Mateu 19 përmban edhe tregimin e këtij burri që vjen te Shpëtimtari. Lexoni
Mateun 19:20, për të parë mënyrën se si iu përgjigj burri këshillës së Shpëtimtarit
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për t’i zbatuar urdhërimet. Ju mund të doni të shenjoni pyetjen tjetër që i riu i
bëri Atij.

2. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Çfarë më mungon tjetër? Ju do t’i përgjigjeni pyetjeve vijuese

lidhur me këtë pyetje më vonë gjatë mësimit.

Lexoni Markun 10:21, duke kërkuar mënyrën se si reagoi Shpëtimtari ndaj të riut.

Vini në dukje frazën “Jezusi e vështroi në fytyrë, ndjeu dashuri për të” në
vargun 21. Si mendoni ju, përse është e rëndësishme të dimë që Jezusi e donte këtë
të ri përpara se Ai t’i thoshte atë që i mungonte?

Nga këto vargje ne mund të mësojmë që për shkak se Ai na do, Zoti do të na
ndihmojë të dimë atë që na mungon në përpjekjet tona për ta ndjekur Atë
dhe nëse e pyesim Zotin, Ai do të na mësojë atë që duhet të bëjmë për të
trashëguar jetën e përjetshme.

Lexoni Markun 10:22, duke kërkuar mënyrën se si reagoi i riu kur Shpëtimtari e
këshilloi të shiste gjithçka që ai kishte. Sipas vargut 22, përse ai reagoi në
atë mënyrë?

Personalizimi i Tekstit të Shkrimit të Shenjtë
Vendosja e emrit tuaj në tekstin e shkrimit të shenjtë mund të ndihmojë që të vërtetat e
fragmentit të jenë më domethënëse për ju. Leximi i shkrimeve të shenjta sikur ato të ishin
shkruar për ju mund të jetë i dobishëm për të dëgjuar zërin e Shpirtit t’ju flasë juve.

Ndërkohë që neve mund të mos na kërkohet të japim pasuri të mëdha për ta
ndjekur Zotin, Ai na ka kërkuar që të bëjmë sakrifica të tjera për t’i shërbyer Atij
dhe për t’iu bindur urdhërimeve të Tij.

3. Nën pyetjen “Çfarë më mungon tjetër?” përgjigjjuni pyetjeve
vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Cilat janë disa sakrifica që Zoti ka kërkuar prej nesh, që mund të jenë të
vështira për t’u bërë?

b. Shkruani rreth një sakrifice që Zoti ka kërkuar (ose po kërkon) nga ju, që
mund të jetë e vështirë për t’u bërë.

Përsiatni plot lutje pyetjen “Çfarë më mungon tjetër?” dhe bindjuni çdo nxitjeje që
ju mund të merrni lidhur me sakrificat që Zoti do të donte që ju të bëni.

Lexoni Markun 10:23–27. Vini re sqarimin që jep Përkthimi prej Joseph Smith-it,
për atë që tha Shpëtimtari te vargu 27 duke lexuar Markun 10:27, shënimin a në
fund të faqes [në variantin SHDM të Biblës në anglisht], për të parë atë që dha
mësim Jezusi rreth lënies së gjithçkaje për hir të Tij.

Përse është kaq e vështirë për ata që mirëbesojnë te pasuritë apo gjërat e tjera të
botës, që të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë? Çfarë mendoni se do të thotë që të
gjitha gjërat janë të mundura për ata që i mirëbesojnë Perëndisë?

Lexoni Markun 10:28–31, duke kërkuar atë që Jezusi u premtoi atyre që janë të
gatshëm të japin gjithçka për ta ndjekur Atë. Vini re sqarimin që jep Përkthimi prej
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Joseph Smith-it, për atë që tha Shpëtimtari te vargu 31 duke lexuar Markun 10:31,
shënimin a në fund të faqes [në variantin SHDM të Biblës në anglisht].

Nga këto vargje ne mësojmë parimin vijues: Për të marrë jetën e përjetshme, ne
duhet të jemi të gatshëm të japim çfarëdo gjëje që Zoti kërkon prej nesh.

Përse për jetën e përjetshme ia vlen të bëjmë çdo sakrificë që na kërkohet?

Te Marku 10:35–45, ne mësojmë se Jakobi dhe Gjoni e pyetën Jezusin nëse mund të
uleshin në vendet e nderit në anën e djathtë e të majtë të Jezusit në mbretërinë e
përjetshme. Shpëtimtari më pas u mësoi të Dymbëdhjetë Apostujve se ata nuk
duhet të jenë si udhëheqësit johebrenj, të cilët ushtronin autoritet mbi të tjerët. Ata
që janë më të mëdhenjtë në mbretërinë e Perëndisë, janë shërbëtorët e të gjithëve.

Marku 11–13
Shpëtimtari jep mësim në tempull dhe vë re një të ve që hedh dy monedha të vogla
në thesarin e tempullit
Në secilin prej skenarëve vijues, dy njerëz i japin oferta Zotit. Mendoni se cilat janë
ndryshimet midis ofertave në secilin skenar.

• Një grua i dha peshkopit të saj një shumë tepër të madhe parash si ofertë
agjërimi. Një grua tjetër që jeton në të njëjtën lagje, i dha një sasi shumë të
vogël peshkopit të saj si ofertë agjërimi.

• Një burrë shërben si president kunji. Një burrë tjetër në të njëjtin kunj shërben
si mësues i Fillores.

Çfarë ndjenjash mund të ketë një person nëse oferta e tij apo e saj për Zotin duket
e vogël kur krahasohet me ofertat e të tjerëve? ____________________

Ndërsa studioni Markun 11–13, kërkoni të vërteta që do t’ju ndihmojnë të dini
mënyrën se si i shikon Zoti ofertat tuaja për Të.

Te Marku 11:1–12:40, ne mësojmë se
ndërsa Shpëtimtari po i afrohej fundit të
shërbesës së Tij në vdekshmëri, Ai hyri
me ngjadhnjim në Jerusalem, i përzuri
këmbyesit e parave nga tempulli dhe u
dha mësim njerëzve atje.

Ndërsa ishte në tempull, Jezusi pa
individë që sillnin para në arkën e
thesarit të tempullit si një ofertë për
Perëndinë. Lexoni Markun 12:41–44,
duke kërkuar atë që Shpëtimtari pa te
arka e thesarit.

Çfarë tha Shpëtimtari rreth ofertës të së vesë kur e krahasoi me ofertat e të tjerëve?

Mendoni për monedhën me vlerën më të vogël që është në qarkullim në vendin
tuaj. Një monedhë e vogël ishte “qindarka më e vogël e bronzit e përdorur nga
judenjtë” (Bible Dictionary [Fjalori Biblik], “Money” [“Para”]).
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4. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Si mendoni ju, përse Shpëtimtari e konsideroi ofertën e së

vesë të ishte më e madhe se ofertat e tjera?

Bazuar në atë që tha Zoti për të venë, ne mund të mësojmë parimin vijues: Nëse
jemi të gatshëm t’i japim Zotit gjithçka që ne kemi, Ai do ta pranojë ofertën
tonë, edhe nëse ajo duket e vogël në krahasim me atë të të tjerëve.

Kërkon besim që ne t’i japim Zotit gjithçka që kemi. Ky parim i sakrificës është
dhënë mësim në Lectures on Faith [Leksione mbi Besimin]: “Le të shohim këtu se, një
fe që nuk kërkon sakrificën e të gjitha gjërave nuk ka kurrë fuqi të mjaftueshme për
të prodhuar besimin e mjaftueshëm për jetën e për shpëtimin” (Lectures on Faith
[1985], f. 69).

Te Marku 13 ne mësojmë se Shpëtimtari u dha mësim Apostujve të Tij rreth
Ardhjes së Dytë. Ju studiuat për këtë te Joseph Smith—Mateu (shih mësimin për
Njësinë 6: Dita 2).

Marku 14:1–9
Maria vajos Shpëtimtarin
Pasi Shpëtimtari u dha mësim dishepujve të Tij rreth shenjave të Ardhjes së Tij të
Dytë, Ai u largua nga Jerusalemi dhe shkoi në Betani, në shtëpinë e një burri të
quajtur Simon, i cili më parë kishte vuajtur nga lebra. Gjatë javës së fundit të jetës
së Shpëtimtarit, Ai bëri shumë herë vajtje-ardhje nga Betania për në Jerusalem.

Lexoni Markun 14:3 dhe Gjonin 12:3, duke kërkuar atë vepër besimi dhe dashurie
që bëri Maria për Jezusin.

Plaku Xhejms E. Talmixh, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, tha: “Të vajosje
kokën e një miku me vaj të zakonshëm do të thoshte ta nderoje atë; t’i vajosje
edhe këmbët do të thoshte të tregoje një nderim të pazakontë dhe të veçantë [të
rëndësishëm]; por t’i vajosje kokën dhe këmbët me nard dhe me një bollëk të
tillë, ishte një akt blatimi nderues, që rrallë u jepej edhe mbretërve. Veprimi i
Maries ishte një shprehje adhurimi; ajo ishte derdhja erëmirë e një zemre që

gufonte nga adhurimi dhe dashuria” (Jesus the Christ, bot. 3-të [1916], f. 512).

Hidhini një sy të shpejtë Markut 14:4–9, për të parë mënyrën se si reaguan disa
njerëz në darkë nga ajo që bëri Maria.

Si reagoi Shpëtimtari ndaj atyre që ishin kritikues për Marien?

Fraza “ajo kreu një vepër të mirë ndaj meje” në vargun 6, tregon se Shpëtimtari
ishte i kënaqur me atë që Maria kishte bërë. Fraza “ajo bëri atë që mundi” në
vargun 8, nënkupton se ajo i kishte dhënë Zotit më të mirën e saj.

Nga këto vargje ne mësojmë se Shpëtimtari kënaqet kur ne i japim Atij
përpjekjet tona më të mira.

5. Merreni parasysh këtë parim dhe parimin e mëparshëm që ne
përcaktuam nga historia e monedhave të së vesë dhe plotësoni

detyrat vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
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a. Shpjegoni se si të besuarit e këtyre të vërtetave mund t’i ndihmojë ata që
ndjejnë se nuk kanë shumë për t’i dhënë Zotit.

b. Përshkruani një rast kur ju e patë dikë që t’i japë Zotit më të mirën e tij apo
të saj.

Mendoni nëse aktualisht ju jeni duke i dhënë Zotit më të mirën tuaj. Përzgjidhni
një aspekt të jetës suaj, në të cilën ju mund të përmirësoheni dhe vendosni një
synim që do t’ju ndihmojë t’i jepni Zotit më të mirën tuaj.

Marku 14:10–16:20
Jezusi e fillon Shlyerjen e Tij ndërsa vuan në Gjetseman; Ai tradhtohet nga Judë
Iskarioti dhe sillet përpara udhëheqësve judenj
Te Marku 14:10–16:20, ne mësojmë se Jezusi dhe Apostujt kremtuan Pashkën dhe
Jezusi paraqiti simbolet e sakramentit. Më pas ata shkuan në kopshtin e
Gjetsemanit, ku Jezusi vuajti për mëkatet tona. Më pas ai u tradhtua nga Judë
Iskarioti, u gjykua në mënyrë të paligjshme nga sinedri dhe u dënua me vdekje.
Pasi Shpëtimtari vdiq në kryq dhe u ringjall, Ai iu shfaq Apostujve të Tij dhe i
porositi ata që t’ia çonin ungjillin botës, duke u premtuar atyre se shenja do t’i
ndiqnin ata që besojnë. (Ju e studiuat këtë material në mësimet për Mateun 26–28.)

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

Unë e kam studiuar Markun 10–16 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Hyrja te Lluka
Përse të Studiohet Ky Libër?
Libri i Llukës jep një dëshmi shtesë të shumë të vërtetave të shënuara nga Mateu e
Marku, dhe përfshin edhe një përmbajtje të veçantë. Ungjilli i Llukës mund ta
thellojë kuptueshmërinë tuaj për mësimet e Jezu Krishtit dhe mund t’ju ndihmojë
që ta vlerësoni më plotësisht dashurinë dhe dhembshurinë e Tij për gjithë
njerëzimin, ashtu siç u shfaq gjatë shërbesës së Tij në vdekshmëri dhe nëpërmjet
Shlyerjes së Tij të pafundme.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Lluka është autori i këtij Ungjilli. Ai ishte mjek (shih Kolosianëve 4:14) dhe “një
lajmëtar i Jezu Krishtit” (Joseph Smith Translation [Përkthimi prej Joseph Smith-it;
në variantin SHDM të Biblës në anglisht], Lluka 1:1 [te Lluka 1:1, shënimi a në
fund të faqes]). Lluka ishte një prej “bashkëpunëtorë[ve]” të Palit (Filemonit 1:24;
këtu ai quhet Lluka) dhe shoku misionar i Palit (shih 2 Timoteut 4:11). Lluka shkroi
edhe librin e Veprave të Apostujve (shih Bible Dictionary [Fjalori Biblik], “Luke”
[“Lluka”]).

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Megjithëse nuk dihet saktësisht se kur e shkroi Lluka Ungjillin e tij, ka gjasa që ai të
jetë shkruar në gjysmën e dytë të shekullit të parë ps. K. Burimet e Llukës ishin
njerëz, të cilët “ishin bërë nga fillimi dëshmitarë okularë” (Lluka 1:2) të shërbesës
në vdekshmëri të Shpëtimtarit dhe të Ringjalljes së Tij. Ne nuk e dimë se ku u
shkrua Ungjilli i Llukës.

Për Kë u Shkrua Ky Libër dhe Përse?
Lluka kishte për qëllim që Ungjilli i tij të lexohej kryesisht nga një publik johebreas
dhe ai e paraqiti Jezu Krishtin si Shpëtimtarin, si të judenjve dhe të johebrenjve.
Lluka ia drejtoi veçanërisht ungjillin e tij “Teofil[it]” (Lluka 1:3), i cili në greqisht do
të thotë “mik i Perëndisë” ose “i dashur nga Perëndia” (shih Bible Dictionary
[Fjalori Biblik], “Theophilus” [“Teofil”]). Është e dukshme se Teofili kishte marrë
udhëzime të mëparshme lidhur me jetën dhe mësimet e Jezu Krishtit (shih Lluka
1:4). Lluka shpresonte që të jepte udhëzime të mëtejshme duke dhënë një rrëfim
sistematik të misionit dhe shërbesës së Shpëtimtarit. Ai donte për ata që e lexonin
dëshminë e tij, ta “nj[ihnin] vërtetësinë” (Lluka 1:4) e Birit të Perëndisë –
dhembshurinë, Shlyerjen dhe Ringjalljen e Tij.

Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Libri i Llukës është ungjilli më i gjatë nga të katërt ungjijtë dhe libri më i gjatë në
Dhiatën e Re. Disa prej historive më të njohura të krishterimit janë të veçanta në
ungjillin e Llukës: rrethanat e lindjes së Gjon Pagëzorit (shih Lluka 1:5–25, 57–80);
tregimi tradicional i Krishtlindjes (shih Lluka 2:1–20); historia e Jezusit si një djalë
12-vjeçar në tempull (shih Lluka 2:41–52); shëmbëlltyra të tilla si ajo e samaritanit
të mirë (shih Lluka 10:30–37), e djalit plangprishës (shih Lluka 15:11–32), dhe e
pasanikut e Llazarit (shih Lluka 16:19–31); historia e dhjetë lebrosëve (shih Lluka
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17:11–19); dhe rrëfimi i Zotit të ringjallur që ecën përkrah dishepujve të Tij rrugës
për në Emaus (shih Lluka 24:13–32).

Tipare të tjera të veçanta janë përfshirja në librin e Llukës të mësimeve të Gjon
Pagëzorit, të cilat nuk gjenden në Ungjijtë e tjerë (shih Lluka 3:10–14); theksi i tij te
shpirti plot lutje i Jezu Krishtit (shih Lluka 3:21; 5:16; 9:18, 28–29; 11:1); dhe
përfshirja e thirrjes, trajnimit dhe punëve misionare të Të Shtatëdhjetëve (shih
Lluka 10:1–22). Për më tepër, Lluka është i vetmi shkrues ungjilli që shënoi se
Shpëtimtari derdhi gjakun e Tij në Gjetseman dhe se një engjëll i shërbeu Atij (shih
Lluka 22:43–44).

Për shkak se Ungjilli i Llukës fillon dhe përfundon në tempull, ai tregon gjithashtu
rëndësinë e tempullit si një vendndodhje kryesore në marrëdhëniet e Perëndisë me
njerëzimin (shih Lluka 1:9; 24:53).

Përmbledhje
Lluka 1–3. Parashikohen lindja dhe misioni i Gjon Pagëzorit dhe ai i Jezu Krishtit.
Dëshmitarët dëshmojnë se foshnja Jezus është Mesia. Në moshën 12-vjeçare,
Jezusi jep mësim në tempull. Gjon Pagëzori predikon pendim dhe pagëzon Jezusin.
Lluka shënon prejardhjen e Jezusit.

Lluka 4–8. Jezu Krishti tundohet në shkretëtirë. Në Nazaret, Ai e shpall Veten e Tij
si Mesia dhe nuk pranohet. Ai zgjedh Dymbëdhjetë Apostuj dhe u jep mësim
dishepujve të Tij. Ai fal mëkate dhe kryen shumë mrekulli.

Lluka 9–14. Të Dymbëdhjetë Apostujt dërgohen për të predikuar dhe për të
shëruar. Jezu Krishti ushqen më shumë se 5.000 njerëz dhe shpërfytyrohet në një
mal. Ai i thërret Të Shtatëdhjetët dhe i dërgon ata që të japin mësim. Ai jep mësim
rreth dishepullimit, hipokrizisë dhe gjykimit. Ai tregon shëmbëlltyrën e samaritanit
të mirë.

Lluka 15–17. Jezu Krishti jep mësim me shëmbëlltyra. Ai jep mësim rreth fyerjeve,
besimit dhe faljes. Ai shëron 10 lebrosë dhe jep mësim për Ardhjen e Tij të Dytë.

Lluka 18–22. Jezu Krishti vazhdon të japë mësim me shëmbëlltyra. Ai shëron një
njeri të verbër dhe i jep mësim Zakeut. Ai hyn në mënyrë ngadhënjyese në
Jerusalem, vajton për qytetin dhe pastron tempullin. Jezu Krishti parashikon
shkatërrimin e Jerusalemit dhe flet për shenjat që do të paraprijnë Ardhjen e Tij të
Dytë. Ai vendos sakramentin, i jep mësim Apostujve të Tij dhe vuan në Gjetseman.
A tradhtohet, arrestohet, përqeshet, rrihet dhe merret në pyetje.

Lluka 23–24. Jezu Krishti gjykohet përpara Pilatit dhe Herodit, kryqëzohet dhe
varroset. Engjëjt në varr dhe dy dishepuj rrugës për në Emaus dëshmojnë se Jezu
Krishti është ringjallur. Shpëtimtari u shfaqet dishepujve të Tij në Jerusalem, u
premton Apostujve të Tij se atyre do t’u jepej fuqi nga Perëndia dhe ngjitet në qiell.
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Lluka 1
Hyrje
Engjëlli Gabriel iu shfaq Zakarias dhe lajmëroi se Zakaria dhe gruaja e tij, Elizabeta,
do të kishin një djalë, të cilit ata duhet t’ia vinin emrin Gjon. Gjashtë muaj më
vonë, i njëjti engjëll iu shfaq Maries dhe e lajmëroi se ajo do të ishte nëna e Birit të
Perëndisë. Maria e vizitoi Elizabetën dhe ato u gëzuan në ardhjen e Shpëtimtarit.
Tre muaj më vonë, Elizabeta lindi Gjonin, i cili do të njihej si Gjon Pagëzori.

Lluka 1:1–4
Lluka shpjegon arsyet përse e shkroi Ungjillin e tij
A mund t’i dalloni ngjarjet e portretizuara në secilën nga figurat vijuese? Nën
secilën figurë, shkruani një përshkrim të ngjarjes.

Këto përfaqësojnë disa nga ngjarjet dhe
mësimet nga shërbesa në vdekshmëri e
Shpëtimtarit, të cilat u shënuan nga
Lluka, por nuk janë në ungjijtë e
Mateut, Markut dhe Gjonit.

Lluka e filloi Ungjillin e tij duke iu
drejtuar dikujt të quajtur “Teofil” (shih
Lluka 1:3) dhe shpjegoi arsyet e tij përse
e shkroi atë. Teofil do të thotë “mik i
Perëndisë” (Bible Dictionary [Fjalori
Biblik], “Theophilus” [“Teofil”]).

Lexoni Llukën 1:1–4, duke kërkuar
arsyet përse Lluka e shkroi këtë Ungjill.

Bazuar te Lluka 1:4, çfarë mund të bëjë
për ju studimi i Ungjillit të Llukës?

Ndërsa ju studioni Ungjillin e Llukës, ju
mund të arrini të “nj[ihni] vërtetësinë”
(Lluka 1:4) e të vërtetave që ju janë
dhënë mësim për Jezu Krishtin.
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Krishti në Tempull, nga Heinrich Hofmann. Me mirësinë e
C. Harrison Conroy Co., Inc.
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Lluka 1:5–25
Engjëlli Gabriel i shpall Zakarias lindjen
e ardhshme të Gjonit dhe
Elizabeta ngjizet
Sa gjatë mendoni se mund ta mbani
frymën tuaj? Vendosni një kronometër
për 10 ose 30 sekonda dhe niseni atë
kur të filloni të mbani frymën tuaj, ose
kur ju të mund të shikoni akrepin e dytë
të orës. Nëse është e mundur, mbajeni
frymën tuaj derisa kronometri të
tringëllojë ose derisa të mbarojë
periudha kohore.

Çfarë po mendonit gjatë sekondave të
fundit përpara se kronometri të
tringëllonte dhe të mbaronte koha? Si
mund të jetë e ngjashme mbajtja e
frymës suaj me padurimin që ndiet
ndërsa prisnit që fjalët e Perëndisë të
përmbusheshin?

Përsiatni mbi një bekim ose përgjigje
nga Perëndia, për të cilën po prisni apo
shpresoni. Ndërsa studioni Llukën 1,
kërkoni të vërtetat që mund t’ju
ndihmojnë kur jeni duke pritur që fjalët
e Perëndisë të përmbushen në
jetën tuaj.

Lexoni Llukën 1:5–7, duke kërkuar
bekimin që Zakaria dhe Elizabeta kishin
pritur për pjesën më të madhe të jetës së tyre.

Çfarë mësojmë nga këto vargje rreth Zakarias dhe Elizabetës?

Zakaria dhe Elizabeta ishin të dy pasardhës të Aaronit, nga prejardhja e të cilit
zgjidheshin të gjithë priftërinjtë dhe priftërinjtë e lartë të Izraelit. Kjo do të thotë se
Gjoni ishte një trashëgimtar nga gjaku i Priftërisë Aarone dhe i udhëheqjes së saj.
Profeti Jozef Smith tha: “Zakaria ishte një prift i Perëndisë dhe që kryesonte në
Tempull, dhe Gjoni ishte prift si i ati, dhe mbante çelësat e Priftërisë Aarone” (në
History of the Church, 5:257).

Lluka 1:8–10 shënon se Zakaria qe caktuar të digjte temjan në tempullin e
Jerusalemit. Ky ishte një nder që i jepej një prifti ndoshta vetëm një herë në jetën
e tij.

Lexoni Llukën 1:11–13, duke kërkuar atë që ndodhi ndërsa Zakaria ishte në
tempull.
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Vini re te vargu 13 se engjëlli tha: “Lutja jote u plotësua”. Zakaria dhe Elizabeta ka
gjasa të jenë lutur për shumë vite që të kishin një fëmijë. Ju mund të doni ta
shenjoni këtë frazë në shkrimet tuaja të shenjta.

Si mund të jetë ndier Zakaria kur dëgjoi se ai dhe Elizabeta do të kishin një djalë,
edhe pse ata ishin “të kaluar në moshë” (Lluka 1:7)?

Lluka 1:14–17 shënon që engjëlli Gabriel i tha Zakarias se ai dhe Elizabeta do të
“[kishin] gëzim dhe hare” (Lluka 1:14) dhe se djali i tyre do të përgatiste shumë
njerëz për Zotin.

Lexoni Llukën 1:18–20, për të parë mënyrën se si iu përgjigj Zakaria mesazhit të
Gabrielit. Profeti Jozef Smith dha mësim se Gabrieli ishte Noeu dhe “qëndron pas
Adamit në autoritetin në Priftëri” [Mësime të Presidentëve të Kishës: Jozef Smith
[2009], f. 108).

Vini re atë që i ndodhi Zakarias për shkak se dyshoi te fjalët e engjëllit. Merrni
parasysh që te vargu 20 të shenjoni atë që engjëlli tha për fjalët – mesazhin – që ai i
kishte thënë Zakarias.

Një e vërtetë që mund të mësojmë nga engjëlli Gabriel është se Fjalët e Zotit, të
thëna nëpërmjet shërbëtorëve të Tij, do të përmbushen në kohën e tyre. “Në
kohën e tyre” do të thotë sipas kohës së Zotit.

1. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si mund të ndikojë njohuria se fjalët e Zotit do të përmbushen sipas kohës
së Tij, në mënyrën se si reagojmë ndaj premtimeve të Zotit?

b. Si mund ta ndihmojë kjo e vërtetë një person, i cili mezi pret që një premtim
hyjnor të përmbushet?

Te Lluka 1:21–24, ne mësojmë se kur Zakaria u largua nga tempulli, ai nuk mund të
fliste. Elizabeta më vonë ngeli shtatzënë, ashtu siç kishte premtuar engjëlli.

Lexoni fjalët e Elizabetës te Lluka 1:25 dhe merrni në shqyrtim se si mund të jetë
ndier Elizabeta ndërkohë që përgatitej për të lindur një fëmijë. Thënia e saj se Zoti e
kishte “hequr turpin [e saj] përpara njerëzve” i referohet turpit që ajo kishte
përjetuar si një grua pa fëmijë. Në këtë kohë dhe në këtë kulturë, të lindje
vlerësohej shumë, dhe të mos ishe në gjendje të lindje një fëmijë, sillte mungesë
respekti dhe një ndjenjë inferioriteti.

Lluka 1:26–38
Engjëlli Gabriel i shpall Maries lindjen e ardhshme të Jezusit
Te Lluka 1:26–27, ne mësojmë se në muajin e gjashtë të shtatzënisë së Elizabetës,
engjëlli Gabriel u dërgua te Maria, një virgjëreshë në Nazaret.

Lexoni Llukën 1:28–33, duke kërkuar fraza që mund ta kenë ndihmuar Marien të
kuptonte rëndësinë e detyrës që Perëndia po i jepte asaj. Merrni parasysh ta
shenjoni atë që gjeni. Jezus është “forma greke e emrit Jozueu ose Jeshua, ‘Perëndia
është ndihmë’ ose ‘shpëtimtar’” (Bible Dictionary [Fjalori Biblik], “Jesus”
[“Jezus”]).
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Vini re se titulli “Biri i Shumë të Lartit” (Lluka 1:32) i referohet doktrinës se Jezu
Krishti është Biri i Perëndisë, Atit.

Lexoni Llukën 1:34, duke kërkuar pyetjen e Maries. Thënia e saj “unë nuk njoh
burrë” do të thotë se ajo ishte e virgjër.

Lexoni Llukën 1:35–37, duke kërkuar përgjigjen e engjëllit për pyetjen e Maries.

Ne nuk e dimë, përtej rrëfimeve në shkrimet e shenjta, se si ndodhi mrekullia e
ngjizjes së Jezu Krishtit; neve thjesht na thuhet se ishte një mrekulli dhe se fëmija
që do të lindej do të ishte Biri i Perëndisë.

Vini re te Lluka 1:37 të vërtetën që tha engjëlli, e cila ndihmon për të shpjeguar
këtë ngjarje të mrekullueshme. Ju mund të doni ta shenjoni këtë në shkrimet tuaja
të shenjta.

Përsiatni mbi disa rrethana në të cilat mund të mendohet e vështirë ose madje e
pamundur që t’i bindemi disa urdhërimeve. Renditni tre ose katër shembuj në
hapësirën e dhënë: ____________________

2. Merrni parasysh të vërtetën se me Perëndinë asgjë s’është e
pamundur. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të

shkrimeve të shenjta: Si mendoni ju, çfarë mund të thonë Maria ose Elizabeta
për të na nxitur, nëse mendojmë se ajo që Zoti na ka kërkuar të bëjmë është e
vështirë ose e pamundur? Pastaj shkruani rreth një përvoje që e ka forcuar
bindjen tuaj se asgjë nuk është e pamundur me Perëndinë.

Lexoni Llukën 1:38, për të parë mënyrën se si iu përgjigj Maria engjëllit.

Çfarë prove shihni në këtë varg që tregon se Maria i besoi fjalët e engjëllit?

Merrni në shqyrtim se si ndryshonte pranimi nga ana e Maries të fjalëve të engjëllit
nga reagimi i Zakarias ndaj lajmërimit të engjëllit në tempull. Përsiatni se si mund
t’i ndiqni shembujt e Maries dhe të Elizabetës, duke besuar se në vetë jetën tuaj
gjithçka që Zoti do të kërkojë prej jush, nuk do të jetë e pamundur me ndihmën
e Tij.

Lluka 1:39–56
Maria e viziton Elizabetën dhe ato dëshmojnë për Shpëtimtarin
Elizabeta dhe Maria përmbushën role të
rëndësishme që ndihmuan në
ndryshimin e botës. Lexoni Llukën
1:41–45, duke kërkuar dëshminë e
Elizabetës ndërsa “u mbush me Frymën
e Shenjtë” (Lluka 1:41).

Për shkak të dëshmisë që Elizabeta mori
nga Fryma e Shenjtë, çfarë kuptoi ajo
tashmë për Marien?

Lexoni Llukën 1:46–49, për të parë
mënyrën se si e përlëvdoi Maria Zotin.
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Te vargu 49 vini re që Maria tha se Zoti kishte bërë “gjëra të mëdha” për të.
Rilexoni Llukën 1:34, 38, 45–46, duke kërkuar atë që bëri Maria, që e lejoi Zotin të
bënte “gjëra të mëdha” për të.

Ashtu si Zakaria, Elizabeta dhe Maria duhej të luanin rolet e tyre në planin hyjnor,
edhe ne kemi role të rëndësishme të caktuara nga Zoti. Nga ky rrëfim ne mësojmë
që nëse përpiqemi besnikërisht për t’i përmbushur rolet që Zoti ka për ne, Ai
mund të bëjë gjëra të mëdha në jetën tonë.

3. Përsiatni për rolet që Zoti do që ju të përmbushni në planin e Tij
dhe përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të

shkrimeve të shenjta: Çfarë mund të ndodhë në jetën tuaj nëse i përgjigjeni
Zotit ashtu siç bëri Maria?

Presidenti Ezra Taft Benson dëshmoi për bekimet e kthimit të jetës sonë drejt
Perëndisë dhe të përpjekjes besnike për ta ndjekur vullnetin e Tij: “Burrat dhe
gratë që e kthejnë jetën e tyre nga Perëndia do të zbulojnë se Ai mund të bëjë me
jetën e tyre më shumë se sa mund të bëjnë ata vetë. Ai do t’i thellojë gëzimet e
tyre, do ta zgjerojë fushëpamjen e tyre, do ta gjallërojë mendjen e tyre, do t’i
forcojë muskujt e tyre, do ta lartësojë shpirtin e tyre, do t’i shumëfishojë bekimet

e tyre, do t’i shtojë mundësitë e tyre, do ta ngushëllojë shpirtin e tyre, do t’u japë miq dhe do të
derdhë paqe. Kushdo që do ta humbasë jetën e tij në shërbim të Perëndisë, do të gjejë jetë të
përjetshme” (“Jesus Christ – Gifts and Expectations”, Ensign, dhjetor 1988, f. 4).

Lluka 1:57–80
Gjon Pagëzori u lind
Lluka 1:57–80 shpjegon se pasi Elizabeta lindi, Zakaria pohoi me shkrim se fëmija
duhej të quhej Gjon. Emri Gjon do të thotë “Jehovai është i hirshëm”. Në këtë çast,
papritmas, ai qe në gjendje të fliste sërish dhe profetizoi rreth misionit të Jezu
Krishtit dhe të Gjonit. Kur ne i përmbushim me besnikëri rolet tona hyjnore, ashtu
siç bëri Zakaria, Elizabeta dhe Maria, Zoti po ashtu mund të bëjë gjëra të mëdha
për ne dhe nëpërmjet nesh. Merrni në shqyrtim se si mund t’i përmbushni vetë
rolet tuaja në planin e Zotit.

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

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

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 9: DITA 3

Lluka 2
Hyrje
Jozefi dhe Maria udhëtuan për në Bethlehem dhe Jezusi u lind atje. Barinjtë iu
bindën udhëzimit të engjëllit për ta gjetur Jezusin e sapolindur dhe më pas u
shpallën të tjerëve lindjen e Jezusit. Simeoni e bekoi Jezusin në tempull dhe Ana
ndau dëshminë e saj se Shëlbuesi kishte lindur. Jezusi u rrit “në dituri, në shtat dhe
në hir përpara Perëndisë dhe njerëzve” (Lluka 2:52).

Lluka 2:1–20
Jezusi lindi në Bethlehem
Sa i sigurt jeni në njohurinë tuaj për
ngjarjet që rrethuan lindjen e
Shpëtimtarit? Provojeni veten tuaj duke
plotësuar testin vijues me alternativa.
Shkruani nëse çdo pohim është i
vërtetë (V) ose i rremë (Rr).

____ 1. Maria dhe Jozefi shkuan në
Bethlehem për të paguar taksat.

____ 2. Maries dhe Jozefit iu desh të
udhëtonin 44 kilometra nga
Nazareti për në Bethlehem.

____ 3. Foshnja Jezus u vendos në
një grazhd për shkak se hani
ishte plot.

____ 4. Barinjtë ndoqën yllin për te
grazhdi ku rrinte Jezusi.

____ 5. Përveç Maries dhe Jozefit,
njerëzit e parë sipas analit që e panë Jezusin ishin barinjtë.

____ 6. Engjëlli u tha barinjve të mos i thoshin njeriu për atë që kishin parë.

Ndërsa studioni Llukën 2, kërkoni përgjigjet e këtyre pyetjeve për të parë nëse i jeni
përgjigjur atyre saktësisht.

Lexoni Llukën 2:1–5, duke kërkuar përse Jozefi dhe Maria udhëtuan për në
Bethlehem.

Vini re se Lluka 2:1, shënimi b në fund të faqes [në variantin SHDM të Biblës në
anglisht], sqaron se Cezari donte të regjistronte ose të numëronte popullin. Kjo
bëhej për qëllime taksash.

Shkoni te Harta e Fotografi të Biblës nr. 11, “Toka e Shenjtë në Kohët e Dhiatës së
Re” që gjendet tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta. Gjeni qytetin e Nazaretit dhe
të Bethlehemit në hartë.
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Vini re se “Bethlehemi [është] afërsisht 137–145 kilometra në jug të Nazaretit, një
udhëtim prej të paktën katër deri në pesë ditë me ecje, ndoshta edhe më gjatë duke
marrë parasysh gjendjen e Maries” (New Testament Student Manual [manual i
Sistemit Arsimor të Kishës, 2014], f. 143).

Përsiatni mbi atë që ju mendoni se do të ishin rrethanat e përshtatshme për lindjen
e Krijuesit dhe të Shpëtimtarit të botës. Lexoni Llukën 2:6–7, për të parë rrethanat e
lindjes së Jezusit.

Lexoni Llukën 2:8–14, për të parë mënyrën se si u lajmërua lindja e Shpëtimtarit.

Vini re se Lluka 2:10, përshkruan
ndjenjat që mund të përjetojmë ne për
shkak se Shpëtimtari u lind. Merrni
parasysh ta shkruani të vërtetën vijuese
në shkrimet tuaja të shenjta: Për shkak
se Shpëtimtari u lind në tokë, ne
mund të provojmë gëzim të madh.

Ndërsa ju vazhdoni të studioni Llukën
2, kërkoni shembuj të mënyrës se si
njohuria e lindjes së Shpëtimtarit u solli
gëzim të tjerëve.

Lexoni Llukën 2:15–20, duke shenjuar
fraza ose fjalë që tregojnë mënyrën se si
reaguan barinjtë ndaj udhëzimeve të
engjëllit.

Vini re se barinjtë reaguan menjëherë
ndaj mesazhit të engjëllit. Për çfarë e
morën barinjtë dëshminë ose pohimin, ngaqë ia vunë veshin këtij mesazhi?

Rishikoni Llukën 2:17–20, duke kërkuar atë që bënë barinjtë pasi morën dëshminë
e tyre për Jezu Krishtin. Si mendoni ju, përse barinjtë u treguan të tjerëve atë që
kishin përjetuar dhe dëgjuar?

1. Plotësojini detyrat vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta:

a. Në bazë të asaj që mësuat nga veprimet e barinjve, plotësoni parimin vijues:
Kur ne marrim dëshminë tonë për Jezu Krishtin, ne do të duam ta
____________________.

b. Përsiatni mbi një rast kur ju ndiet dëshirën për t’u treguar të tjerëve
dëshminë tuaj për Jezu Krishtin dhe ungjillin e Tij. Shkruani rreth arsyes
përse e kishit atë dëshirë.

Lluka 2:21–39
Simeoni dhe Ana e shpallin Jezusin si Shpëtimtarin e botës
Te Lluka 2:21–24, ne lexojmë se tetë ditë pas lindjes së Jezusit, Maria dhe Jozefi e
paraqitën Atë në tempull në përputhje me ligjin judeas (shih Eksodi 13:2). Dy
individë që ishin në tempull atë ditë, e njohën foshnjën Jezus si Mesian.
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Lexoni rrëfimin e Simeonit te Lluka 2:25–32. (Vini re se fraza “priste ngushëllimin e
Izraelit” te Lluka 2:25 i referohet pritjes që të vinte Mesia.) Pastaj lexoni rrëfimin e
Anës te Lluka 2:36–38. Tek të dyja rrëfimet, kërkoni për mënyrën se si njohuria e
lindjes së Shpëtimtarit u solli gëzim këtyre individëve.

Në çfarë mënyrash dëshmuan më pas Simeoni dhe Ana për Jezu Krishtin?

Te Lluka 2:34–35, ne gjithashtu lexojmë se Simeoni i bekoi Marien dhe Jozefin.
Përkthimi prej Joseph Smith-it qartëson profecinë e Simeonit për Marien: “Po, një
shpatë do ta tejshpojë atë, duke plagosur po ashtu vetë shpirtin tënd; që mendimet
e shumë zemrave të mund të zbulohen” (Joseph Smith Translation [Përkthimi prej
Joseph Smith-it; në variantin SHDM të Biblës në anglisht], Lluka 2:35).

2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shpjegoni përse
njohuria e lindjes së Shpëtimtarit ka sjellë gëzim për ju. Merrni

parasysh t’ia tregoni këtë dëshmi një miku ose ta ndani gjatë mbrëmjes
familjare.

Sipas Llukës 2:39, pasi e paraqitën Jezusin në tempull, Maria dhe Jozefi u kthyen
me Jezusin në shtëpinë e tyre në Nazaret.

Lluka 2:40–52
Jezusi i ri u rrit “në dituri, në shtat dhe në hir përpara Perëndisë dhe njerëzve”
Shkruani diçka që ju do të donit ta
përmirësonit te vetja juaj:
____________________

Në ç’mënyrë njohuria se si ishte Jezusi
kur ishte në moshën tuaj, mund t’ju
ndihmojë të bëheni personi që do të
donit të ishit?

Shkrimet e shenjta përmbajnë vetëm
disa hollësi rreth rinisë së Jezusit, por
ato hollësi mund të jenë një bekim i
madh dhe mund të na udhëheqin ndërsa kërkojmë ta përmirësojmë veten tonë.
Lexoni Llukën 2:40, për të parë mënyrën se si e përshkroi Lluka jetën e hershme të
Jezusit. Vini re se u forcua do të thotë u rrit ose u zhvillua.

Më pas, lexoni Llukën 2:41–49, duke kërkuar atë që bëri Jezusi kur ai ishte 12 vjeç.

Përse Jezusi qëndroi prapa në tempull? (Lexoni Llukën 2:46, tek Udhëzuesi për
Shkrimet e Shenjta, duke kërkuar mënyrën se si Përkthimi prej Joseph Smith-it
sqaron atë që Jezusi po bënte në tempull.)
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Nëse është në dispozicion, ju
mund të doni të shihni videon

“Young Jesus Teaches in the Temple”
[“Jezusi Fëmijë Jep Mësim në Tempull”]
(2:30) nga The Life of Jesus Christ Bible
Videos [Video nga Bibla mbi Jetën e Jezu
Krishtit], që gjendet në LDS.org, për të
parë një përshkrim të asaj që ndodhi
kur Jozefi dhe Maria e gjetën Jezusin në
tempull. Nëse videoja nuk është në
dispozicion, lexoni Llukën 2:48–50,
duke kërkuar atë që Jezusi i tha Maries
dhe Jozefit kur ata e gjetën Atë.

Çfarë na zbulon ky rrëfim rreth
njohurisë që Jezusi kishte për
identitetin e Tij hyjnor si një i ri?

Profeti Jozef Smith zbuloi sa vijon rreth Jezu Krishtit, kur ai ishte i ri: “Kur ishte
ende një fëmijë, Ai kishte të gjithë inteligjencën e nevojshme që t’i mundësonte
Atij të sundonte e ta qeveriste mbretërinë e judenjve, dhe mund të arsyetonte me
dijetarët më të mençur e më të përgatitur të ligjit dhe teologjisë, e t’i bënte
teoritë dhe praktikën e tyre të dukeshin si marrëzira, krahasuar me mençurinë që
Ai zotëronte; por Ai qe vetëm një fëmijë dhe i mungonte forca fizike madje për të

mbrojtur vetë personin e Tij; dhe prekej nga i ftohti, uria e vdekja (në History of the
Church, 6:608).

Lexoni Llukën 2:51–52, duke kërkuar mënyrat se si u rrit Jezusi (shih edhe
Përkthimin prej Joseph Smith-it, Mateu 3:24–26 [tek Udhëzuesi për Shkrimet e
Shenjta]).

Lluka 2:52, na mëson se Jezusi u “rrit në dituri”. Në atë varg ne mësojmë edhe
mënyra të tjera se si u rrit ai. Të rritesh “në shtat” do të thotë të rritesh fizikisht.
Fraza “në hir përpara Perëndisë” ka të bëjë me mirëqenien shpirtërore dhe fraza
“në hir përpara … njerëzve” ka të bëjë me marrëdhëniet shoqërore. Pra, bazuar në
studimin tonë të këtij vargu, ne mund të mësojmë parimin vijues: Ne mund ta
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ndjekim shembullin e Jezusit duke fituar dituri dhe duke u rritur fizikisht,
shpirtërisht dhe nga ana shoqërore.

Përsiatni pyetjet vijuese:

• Përse është e rëndësishme që ne të zhvillohemi në secilën nga këto katër
aspekte?

• Si jeni bekuar juve ndërsa jeni përpjekur të ndiqni shembullin e Jezusit për ta
zhvilluar Veten e Tij në këto aspekte?

3. Kopjojeni tabelën vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta. Pastaj nën secilën kategori shkruani një synim për vetë

zhvillimin tuaj vetjak dhe një plan për mënyrën se si do të veproni mbi atë
synim gjatë javëve të ardhshme.

Unë mund ta ndjek shembullin e Jezusit duke u rritur …

Kategoria: Intelektualisht Fizikisht Shpirtërisht Nga Ana
Shoqërore

Synimi dhe plani im për të
arritur qëllimin tim:

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

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

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

Përgjigjet për testin me alternativa e vërtetë – e rreme: 1. E vërtetë; 2. E rreme; 3. E
vërtetë; 4. E rreme; 5. E vërtetë; 6. E rreme.
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NJËSIA 9: DITA 4

Lluka 3–4
Hyrje
Gjon Pagëzori predikoi pendim dhe dëshmoi për Mesian që po vinte. Jezu Krishti u
pagëzua nga Gjoni dhe më pas agjëroi në shkretëtirë për 40 ditë. Pasi udhëtoi për
në Galile, Jezusi u shpalli njerëzve në Nazaret se Ai ishte Mesia. Populli i Nazaretit
nuk e pranoi dhe Ai shkoi në Kapernaum, ku shëroi të sëmurë dhe dëboi djaj.

Lluka 3:1–22
Gjon Pagëzori profetizon për Jezu Krishtin
Kaloni disa çaste duke përsiatur mbi pyetjet vijuese:

• A jeni vënë ndonjëherë në lojë ose a jeni përqeshur nga dikush për shkak se
ishit anëtar i Kishës?

• A është tallur apo e ka sfiduar ndonjëherë ndokush diçka të cilën ju e besoni
ose një standard që ju po përpiqeni ta jetoni?

• A ka festa apo takime ku ju nuk u ftuat të shkonit apo ku u ndiet në siklet për
shkak të fesë suaj?

Ndërsa studioni Llukën 3:1–22, kërkoni një të vërtetë që mund të shpjegojë përse
ata që e jetojnë ungjillin, me raste, mund të ndihen të veçuar nga të tjerët.

Nën ligjin e Moisiut, drejtuesi kryesues i Priftërisë Aarone thirrej si prifti i lartë.
Megjithatë, në kohën e shërbesës së Shpëtimtarit, detyra e priftit të lartë ishte bërë
e korruptuar. Prifti i lartë ishte edhe kreu politik i kombit, por mbajtësit e asaj
detyre nuk zgjidheshin nga Perëndia në këtë kohë. Ata zgjidheshin nga njerëz, të
tillë si Herodi dhe drejtues të tjerë romakë (shih Bible Dictionary [Fjalori Biblik],
“High priest” [“Prifti i lartë”]).

Lexoni Llukën 3:2–6, duke kërkuar te vargu 2 se kujt i foli Perëndia në vend të
priftërinjve të lartë.

Përmblidhni atë që Gjon Pagëzori u mësoi njerëzve te Lluka 3:3–6. (Për ndihmë
shtesë lidhur me atë që Gjoni po jepte mësim, lexoni Përkthimin prej Joseph
Smith-it, Lluka 3:4–11 [tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta].)
____________________

Në kohën e Gjonit, disa njerëz besonin që për shkak se ishin pasardhës të
Abrahamit, ata ishin më të mirë se të tjerët ose duheshin më shumë nga Perëndia
sesa joizraelitët (shih Llukën 3:8, tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta). Kjo
situatë mund të jetë si njerëzit sot, të cilët mendojnë se do të shkojnë në qiell
thjesht sepse ata janë anëtarë të Kishës.

Lexoni Llukën 3:7–9, duke kërkuar atë që Gjoni u mësoi judenjve se duhej të bënin
për të marrë shpëtimin. (Te vargu 9, fryt[i] është një simbol i rezultateve të
zgjedhjeve që ne bëjmë.)

Në vargun 9, vini re atë që do t’u ndodhë atyre që nuk japin “fryt të mirë” apo që
nuk jetojnë me drejtësi.
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Fermerët arabë duke ndarë grurin nga byku

Te Lluka 3:10–15 ne lexojmë se Gjoni u mësoi grupeve të veçanta të shoqërisë
judease se si të jepnin fryt të mirë duke jetuar me drejtësi. Shërbesa e Gjonit ishte
madhështore dhe disa menduan se ai mund të ishte Mesia.

Lexoni Llukën 3:16–17, duke kërkuar atë që Gjoni tha se Mesia do të bënte kur Ai
të vinte.

Fraza “t’ju pagëzojë me Frymën e Shenjtë dhe me zjarr” (Lluka 3:16) i referohet
ndikimit pastrues dhe shenjtërues të marrjes së dhuratës së Frymës së Shenjtë.
Profeti Jozef Smith dha mësim: “Një individ duhet të lindet nga uji dhe shpirti, me
qëllim që të arrijë në mbretërinë e Perëndisë ”(Mësimet e Presidentëve të Kishës: Jozef
Smith [2009], f. 94).

Për ta kuptuar më tej Llukën 3:17, është e dobishme të kuptoni ndarjen e grurit
nga byku.

Pasi gruri korrej dhe shiej (kur drithi
ndahej nga pjesa tjetër e bimës), fermeri
më pas e shoshiste drithin. Shoshitja
ishte një metodë e lashtë që përdorej
për të ndarë kokrrat e grurit nga byku
(lëvozhga e jashtme) dhe lëvorja. Një
shoshitës do të përdorte një lopatë të
madhe ose sfurkë druri të quajtur lopatë
për ta hedhur grurin e shirë në ajër.
Flladi e largonte bykun e lehtë dhe të
padëshiruar, dhe kokrrat më të rënda të
grurit do të binin në një pirg në
dyshemenë shirëse.

Në analogjinë e Gjonit, çfarë mund të
përfaqësojë gruri?
____________________

Çfarë mund të përfaqësojë byku?
____________________

Një doktrinë e rëndësishme e dhënë mësim te Lluka 3:16–17 është që Jezu Krishti
i ndan të drejtët nga të ligjtë.

1. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Megjithëse ndarja përfundimtare e të drejtëve nga të ligjtë do të ndodhë në
Ditën e Gjykimit, në çfarë mënyrash ndjekja e Jezu Krishtit dhe të jetuarit e
ungjillit të Tij mund t’i bëjë dishepujt e Tij të veçohen nga të padrejtët sot?

b. Përse ne kemi nevojë të kuptojmë se kur kërkojmë të ndjekim Jezu Krishtin
dhe ta jetojmë ungjillin e Tij, ne mund të ndihemi ose të jemi të veçuar nga
të tjerët?

Lluka 3:18–22 shënon se Jezusi erdhi që të pagëzohej nga Gjon Pagëzori (shih edhe
Mateun 3:13–17). Më vonë, Gjon Pagëzori u fut në burg nga Herodi.
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Lluka 3:23–38
Paraqitet prejardhja e Jezusit
Te Lluka 3:23–38, Lluka përfshiu një gjenealogji të Jezusit që jep një prejardhje të
drejpërdrejtë nga gjaku ose të saktë të Jezusit. Ai gjithashtu dëshmoi se Jozefi ishte
ati i [“hamendësuar”] (jo i vërtetë) i Jezusit, (Lluka 3:23).

Lluka 4:1–13
Jezusi tundohet nga Satani në shkretëtirë
Lluka 4:1–13 përmban një rrëfim të Jezusit duke agjëruar për 40 ditë në shkretëtirë
dhe duke mos i pranuar tundimet e Satanit (shih edhe Mateun 4:1–11).

Lluka 4:14–30
Jezusi shpall se Ai është Mesia
Merrni parasysh fjalët që vijojnë: zemërthyer, i shtypur, i burgosur, i varfër dhe i verbër.
A keni ndier ndonjëherë se një ose më shumë nga këto fjalë mund të ketë
përshkruar mënyrën se si jeni ndier për veten tuaj? Ndërsa studioni Llukën
4:14–30, kërkoni fjalë që na mësojnë se si Jezu Krishti u dërgua për të shëruar
zemërthyerit dhe për të çliruar të burgosurit.

Te Lluka 4:14–17 ne lexojmë se pasi Jezusi u kthye nga agjërimi dhe të qenit i
tunduar në shkretëtirë, Ai filloi të predikonte në sinagogat e Galilesë. Shpejt, ai u
kthye në qytetin e Tij të lindjes në Nazaret. Ndërsa ishte atje, Ai u ngrit në këmbë
në një sinagogë, që të lexonte nga libri i Isaias, i cili profetizonte në lidhje me
misionin hyjnor të Mesias.

Lexoni Llukën 4:18–20, për të parë se çfarë kishte profetizuar Isaia lidhur me atë që
Mesia do të bënte për njerëzit. Ju mund të doni ta shenjoni atë që gjeni.

Lexoni Llukën 4:21, duke kërkuar atë që tha Jezusi rreth fragmentit të shkrimit të
shenjë që Ai kishte lexuar.

Duke thënë se profecia e Isaias u përmbush, Jezusi po lajmëronte se Ai ishte Mesia,
për të cilin bënte fjalë profecia. Merrni parasysh ta shkruani doktrinën vijuese në
shkrimet tuaja të shenjta: Jezu Krishti u dërgua për të shëruar zemërthyerit dhe
për të çliruar ata që janë shpirtërisht të burgosur.

Nga ajo që dini rreth shërbesës së Shpëtimtarit, cilat ishin disa nga gjërat që Ai bëri,
që e përmbushën këtë profeci? ____________________

2. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Çfarë përvojash keni parë, që ju tregojnë mënyrën se si Jezu

Krishti vazhdon të na shërojë dhe çlirojë në kohën tonë?

Lexoni Llukën 4:22, për të parë mënyrën se si reagoi populli i Nazaretit ndaj
shpalljes së Jezusit se Ai ishte Mesia i shumëpritur.

Te Lluka 4:23, ne lexojmë se Jezusi e dinte që populli i Nazaretit do ta sfidonte Atë
për të vërtetuar se Ai ishte Mesia, duke i përsëritur mrekullitë që kishte kryer në
Kapernaum. Jezusi iu përgjigj duke cituar dy rrëfime të shkrimeve të shenjta për t’u
mësuar atyre një parim rreth besimit.
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Elia, e veja nga Sarepta, dhe biri i saj

Lexoni Llukën 2:24–27, duke kërkuar
dy rrëfimet të cilave iu referua Jezusi. Ju
mund të doni të lexoni shkurtimisht
rrëfimin e Elias dhe të një të veje nga
Sarepta te 1 Mbretërve 17:1–16, dhe
rrëfimin e Naamanit dhe të Eliseut te
2 Mbretërve 5:1–14. Kushtojini
vëmendje të veçantë asaj që bënë e veja
dhe Naamani për të treguar besimin
e tyre.

Në çfarë mënyrash treguan besim e veja
nga Sarepta dhe Naamani?
____________________

Është e rëndësishme të dini se profetët
e Dhiatës së Vjetër, Elia dhe Eliseu, të
dy kryen mrekulli për njerëz që nuk
ishin izraelitë (johebrenj). Jezusi po u
mësonte atyre në Nazaret se megjithëse
kishte të veja dhe lebrosë midis
izraelitëve, qenë dy johebrenj që mundën të përjetonin mrekulli, sepse ata patën
besim dhe i pranuan profetët e Perëndisë.

Për shkak se shumë prej njerëzve në Nazaret u mungonte besimi tek Ai, Jezusi kreu
shumë pak mrekulli atje (shih Mateu 13:54–58; Marku 6:1–6). Ne mund të
mësojmë një parim të rëndësishëm rreth besimit, kur e ballafaqojmë popullin e
Nazaretit me të venë e Sareptës dhe Naamanin: Kur ne e tregojmë besimin tonë
te Jezu Krishti, ne mund t’i shohim mrekullitë të ndodhin.

Krahasoni dhe Ballafaqoni
Një fragment i shkrimit të shenjtë shpesh sqarohet kur krahasohet ose ballafaqohet me diçka
tjetër. Dallimi i ngjashmërive apo i ndryshimeve midis mësimeve, njerëzve ose ngjarjeve mund t’i
bëjë më të qarta të vërtetat e ungjillit.
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Naamani dhe shërbëtori i Elias

3. Në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të

shenjta, bëni një listë të mënyrave se
si mund ta tregojmë besimin tonë te
Jezu Krishti si Shpëtimtarin tonë.
Rishikoni Llukën 4:18 dhe merrni
në shqyrtim mënyrat se si duhet të
tregoni besim te Jezu Krishti, në
mënyrë që të mund të merrni
bekimet e renditura atje.

Lexoni Llukën 4:28–30, për të parë
mënyrën se si reaguan ata që ishin në
sinagogë ndaj asaj që tha Jezusi.

Përsiatni mbi atë se si ky rrëfim ilustron
mënyrën se si Jezu Krishti do t’i ndajë të
ligjtë nga të drejtët (shih Lluka 3:17).

Lluka 4:31–44
Jezusi dëbon demonë dhe shëron
të sëmurë
Lexoni Llukën 4:31–44, duke kërkuar
për mënyrën se si reagimi i njerëzve në
Kapernaum ishte i ndryshëm nga ai i
atyre në Nazaret.

Si e ilustrojnë këto rrëfime parimin se
kur ne tregojmë besim te Jezu Krishti,
ne mund t’i marrim bekimet e Tij?

4. Përfundojeni studimin tuaj për sot duke shkruar në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta dëshminë tuaj për Jezu Krishtin si

Shpëtimtar dhe për bekimet që keni përjetuar kur keni treguar besim tek Ai.

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

Unë e kam studiuar Llukën 3–4 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

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

NJËSIA 9 ,  DITA 4

201



NJËSIA 10: DITA 1

Lluka 5
Hyrje
Pjetri, Jakobi dhe Gjoni ishin peshkatarë, por pas kapjes në mënyrë të
mrekullueshme të një sasie të madhe peshqish me ndihmën e Shpëtimtarit, ata
braktisën gjithçka për ta ndjekur Shpëtimtarin dhe për t’u bërë peshkatarë
njerëzish. Jezusi shëron një lebros dhe një burrë të paralizuar. Ai e thirri Mateun që
të ishte një dishepull dhe dha mësim se Ai erdhi për t’i thirrur mëkatarët në
pendim. Jezusi dha gjithashtu mësim shëmbëlltyrën e hedhjes së verës së re në
kacekë të vjetër.

Lluka 5:1–11
Pjetri, Jakobi dhe Gjoni thirren nga Zoti për t’u bërë peshkatarë njerëzish
Përsiatni pyetjet vijuese: Kur ju është kërkuar të bëni diçka pa i kuptuar të gjitha
arsyet për bërjen e saj? Përse mund të jetë e vështirë të ndjekësh udhëzime kur nuk
i kupton arsyet për to?

Përse disa të rinj mund ta gjejnë të vështirë që t’i binden këshillave të udhëheqësve
Kishës apo urdhërimeve të Zotit, nëse ata nuk i kuptojnë plotësisht arsyet për to?
____________________

Ndërsa studioni Llukën 5:1–11, kërkoni
parime që mund t’ju ndihmojnë kur ju
nuk e kuptoni plotësisht arsyen përse
duhet t’i ndiqni këshillat e udhëheqësve
të Kishës apo një urdhërim të Zotit.

Lexoni Llukën 5:1–5, duke kërkuar atë
që Shpëtimtari i kërkoi Pjetrit (i cili këtu
quhet Simon; shih Llukën 5:8) të bënte,
pasi Ai të mbaronte së predikuari.
“Liqeni [i] Gjenezaretit” (Lluka 5:1)
është deti i Galilesë dhe fraza “shko në
të thella, dhe hidhni rrjetat tuaja” në vargun 4, ka të bëjë me hedhjen e rrjetave të
tyre për të zënë peshq. Merrni parasysh që në vargun 5, të theksoni mënyrën se si
iu përgjigj Pjetri kërkesës së Shpëtimtarit.

Çfarë mund të ketë menduar Pjetri, në varësi të përvojës së tij në peshkim, kur
Shpëtimtari i tha që t’i hidhte rrjetat sërish?

Lexoni Llukën 5:6–9, duke kërkuar se çfarë ndodhi kur Pjetri bëri atë që Zoti i
kërkoi. Merrni parasysh të shenjoni fjalë dhe fraza që tregojnë përse ne duhet ta
bëjmë atë që Shpëtimtari kërkon prej nesh, edhe kur nuk e kuptojmë arsyen.

Një parim që mund të mësojmë nga ky rrëfim është se, nëse e bëjmë atë që Zoti
na kërkon edhe kur nuk e kuptojmë arsyen, Ai mund të na japë bekime më të
mëdha nga sa mund të presim. Merreni parasysh ta shkruani këtë parim në
shkrimet tuaja të shenjta pranë Llukës 5:3–9.
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Në çfarë mënyrash të jetuarit e këtij parimi kërkon prej nesh që t’i mirëbesojmë
Jezu Krishtit?

Plaku Riçard G. Skot, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, tha:

“Kjo jetë është një përvojë e një mirëbesimi të thellë – mirëbesim në Jezu
Krishtin, mirëbesim në mësimet e Tij, mirëbesim në aftësinë tonë, ashtu siç
udhëhiqemi nga Shpirti i Shenjtë, për t’iu bindur atyre mësimeve për të qenë të
lumtur tani dhe për një ekzistencë të përjetshme plot qëllim dhe shumë të lumtur.
Të mirëbesosh do të thotë të bindesh me dëshirë, pa e ditur fundin që nga fillimi
(shih Fjalët e Urta 3:5–7). Që të jepni fryt, mirëbesimi juaj te Zoti duhet të jetë

më i fuqishëm dhe i durueshëm sesa besimi juaj te ndjenjat dhe përvojat tuaja vetjake.

Të ushtrosh besim do të thotë të mirëbesosh se Zoti e di atë që po bën me ju dhe se Ai mund ta
përmbushë atë për të mirën tuaj të përjetshme, edhe pse ju nuk mund ta kuptoni mënyrën se si
Ai mund ta bëjë atë” (“Trust in the Lord”, Ensign, nëntor 1995, f. 17).

1. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si mund ta zhvilloni atë lloj mirëbesimi te Jezu Krishti që përshkroi
Plaku Skot?

b. Në ç’mënyrë ju apo familja juaj ka marrë bekime më të mëdha nga ato që
prisnit, ngaqë i keni ndjekur udhëzimet e Zotit edhe kur nuk i kuptonit
plotësisht arsyet?

Në një fletë letre, shkruani ato këshilla ose urdhërime nga Zoti që ju mund t’i
ndiqni më besnikërisht, edhe pse nuk i kuptoni plotësisht arsyet për ta bërë këtë.
(Nëse keni të drejtë përdorimi të broshurës Për Forcën e Rinisë [broshurë, 2011], ju
mund të kërkoni atje për ide.) Vendoseni fletën në një vend që do t’ju ndihmojë të
kujtoni synimin tuaj për të bërë atë që Zoti kërkon.

Te Lluka 5:10–11 ne lexojmë se Pjetri, Jakobi dhe Gjoni i lanë barkat e tyre të
peshkimit për të ndjekur Jezusin.

Lluka 5:12–26
Jezusi shëron një njeri me lebër dhe një njeri të paralizuar
Cilat janë disa nga sendet që mund të
përdoren për të ndihmuar apo shëruar
një person me një sëmundje apo plagë?

Përveç një sëmundjeje apo dëmtimi
fizik, nga çfarë tjetër mund të ketë
nevojë dikush që të shërohet?
____________________

Ndërsa studioni Llukën 5:12–25,
kërkoni parimet që ju mësojnë se çfarë
mund të bëni për ta ndihmuar veten
tuaj dhe të tjerët që të merrni shërimin e nevojshëm.
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Kërkoni Krahasime dhe Ballafaqime në Shkrimet e Shenjta
Shkrimet e shenjta shpesh krahasojnë ose ballafaqojnë ide, ngjarje dhe njerëz. Këto krahasime
dhe ballafaqime ndihmojnë për të ilustruar dhe theksuar parimet e ungjillit. Kërkoni krahasime
dhe ballafaqime në vargje të vetme, në kapituj dhe ndërmjet kapitujve e librave. Për shembull,
ndërsa ju lexoni te Lluka 5:12–25 rreth faktit që Shpëtimtari shëroi dy burra, vini re ngjashmëritë
dhe ndryshimet midis shërimeve.

2. Te Lluka 5:12–25 ne lexojmë rreth faktit që Shpëtimtari shëroi dy
burra. Njëri prej burrave kishte lebër dhe burri tjetër ishte i

paralizuar, që do të thotë se nuk mund të ecte. Lexoni Llukën 5:12–15 dhe
Llukën 5:17–25, dhe krahasojini të dyja rrëfimet. Në ditarin tuaj të shkrimeve të
shenjta, krijoni një tabelë si ajo që është më poshtë dhe shënoni se si janë të
ngjashme të dy shërimet dhe se si janë të ndryshme.

Ngjashmëritë Ndryshimet

Përsiatni mbi rolin që luajti besimi në çdo rrëfim. Merrni parasysh të shenjoni
frazën “duke parë besimin e tyre” te Lluka 5:20. Shpëtimtari e dalloi besimin e
atyre që e sollën burrin e paralizuar tek Ai.

Përkthimi prej Joseph Smith-it na ndihmon që ta kuptojmë më mirë pyetjen që bëri
Jezusi te Lluka 5:23: “A kërkon më tepër fuqi të falësh mëkate apo ta bësh të
sëmurin të ngrihet dhe të ecë?” (Joseph Smith Translation [Përkthimi prej Joseph
Smith-it; në variantin SHDM të Biblës në anglisht], Lluka 5:23 [te Lluka 5:23,
shënimi a në fund të faqes]). Duke bërë këtë pyetje, Jezu Krishti po jepte mësim se
Ai kishte fuqi që të shëronte si fizikisht ashtu edhe shpirtërisht.

Çfarë mund të mësoni nga këto rrëfime rreth mënyrës se si mund të shërohemi dhe
çfarë mund të bëjmë ne për t’i ndihmuar të tjerët të shërohen?

Nga këto rrëfime ne mund të mësojmë se, kur ushtrojmë besim dhe vijmë te
Shpëtimtari, Ai mund të na shërojë dhe se ne mund t’i ndihmojmë të tjerët të
vijnë te Shpëtimtari, që ata të mund të shërohen. Merrni parasysh t’i shkruani
këto parime në shkrimet tuaja të shenjta pranë Llukës 5:12–25.

Shërimi mund të mos nënkuptojë domosdoshmërisht se Shpëtimtari do t’i largojë
dobësitë prej nesh. Shërimi mund të nënkuptojë gjithashtu se Ai do të na japë
guximin, besimin, ngushëllimin dhe paqen që na nevojiten për t’i duruar ose për t’i
mposhtur dobësitë tona.

Merrni parasysh këshillën vijuese nga Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuorumit të
Dymbëdhjetë Apostujve:
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“Drejtësia dhe besimi sigurisht janë mjete për të lëvizur male – nëse lëvizja e
maleve përmbush qëllimet e Perëndisë dhe është në pajtim me vullnetin e Tij.
Drejtësia dhe besimi sigurisht janë mjete për të shëruar të sëmurët, të shurdhët
ose të çalët – nëse ky shërim i përmbush qëllimet e Perëndisë dhe është në pajtim
me vullnetin e Tij. Pra, edhe me besim të fortë, shumë male nuk do të
zhvendosen. Dhe jo të gjithë të sëmurët dhe të dobëtit do të shërohen. Nëse i

gjithë kundërshtimi do të ndërpritej, nëse të gjitha dobësitë do të zhdukeshin, atëherë do të
pengoheshin qëllimet fillestare të planit të Atit.

Shumë prej mësimeve që do të na duhet t’i mësojmë në vdekshmëri, mund të merren vetëm
nëpërmjet gjërave që përjetojmë dhe ndonjëherë i vuajmë. Dhe Perëndia pret dhe ka mirëbesim
se ne do t’i bëjmë ballë mjerimit të përkohshëm në vdekshmëri me ndihmën e Tij, që të mund të
mësojmë atë që duhet të mësojmë dhe në fund të bëhemi çfarë duhet të bëhemi në përjetësi”
(“Që Të ‘Mos … Mpakem[i]’ [DeB 19:18]” [Takim shpirtëror i SAK-ut për të rinjtë në moshë
madhore, 3 mars 2013], lds.org/broadcasts).

3. Merrni parasysh dobësitë nga të cilat njerëzit kanë nevojë të
shërohen. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta,

përgjigjjuni njërës ose më shumë pyetjeve vijuese:

a. Çfarë mund të bëni që të ndihmoni për t’i sjellë njerëzit te Shpëtimtari, që të
marrin fuqinë e Tij shëruese?

b. Në çfarë rasti, ju apo dikush që ju njihni është shëruar nëpërmjet ushtrimit
të besimit te Shpëtimtari?

c. Kur e keni parë një njeri të sjellë dikë tjetër te Zoti për të marrë fuqinë
shëruese të Shpëtimtarit?

Përsiatni atë që mund të bëni për të ushtruar besim më të madh te Jezu Krishti, që
të shëroheni, faleni apo ngushëlloheni. Gjithashtu merrni parasysh mënyrat se si ju
mund të sillni një mik apo dikë tjetër te Shpëtimtari.

Lluka 5:27–35
Skribët dhe farisenjtë pyesin përse Jezusi ha me tagrambledhësit dhe mëkatarët
Lexoni Llukën 5:27–28 dhe kërkoni ftesën e Shpëtimtarit për Mateun (i cili këtu
quhet Levi; shih Mateun 9:9).

Çfarë ju bën përshtypje rreth mënyrës se si Mateu iu përgjigj ftesës së Shpëtimtarit?

Mateu ishte një tagrambledhës, që do të thotë se ai mblidhte taksa nga
bashkatdhetarët e tij hebrenj për qeverinë romake. Judenjtë përgjithësisht i urrenin
tagrambledhësit dhe i shikonin ata si të dëbuar dhe mëkatarë. Te Lluka 5:29–35, ne
lexojmë se ndërsa Jezusi po hante me Mateun dhe të tjerët, skribët dhe farisenjtë e
qortuan Atë që hante me mëkatarët. Jezusi dha mësim se Ai erdhi për t’i thirrur
mëkatarët në pendim.

Merrni parasysh se si do t’i trajtonte Shpëtimtari ata [njerëz] në shkollën tuaj sot, të
cilët janë të vetmuar dhe ndihen të përjashtuar. Përsiatni se si ju, ashtu siç bëri
Jezusi, mund t’i përfshini ata që janë të vetmuar dhe ndihen të përjashtuar, ose që
konsiderohen më pak të njohur, pa i rrezikuar standardet tuaja.
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Calik Vere

Lluka 5:36–39
Jezusi jep shëmbëlltyrën e verës së re në kacekë të vjetër
Shpëtimtari përdori një shëmbëlltyrë për t’u dhënë mësim skribëve dhe farisenjve.
Lexoni Llukën 5:36–39, duke kërkuar objektet që përdori Shpëtimtari për të dhënë
mësim shëmbëlltyrën e Tij. Merrni parasysh që t’i shenjoni ato në shkrimet tuaja të
shenjta.

Përfytyroni një vrimë ose një të çarë në një copë të vjetër rrobe që arnohet me një
copë të re rrobe. Stili i rrobës së re mund të mos përputhet me atë të rrobës së
vjetër, ose copa e rrobës së re mund të zvogëlohet kur lahet dhe e bën vrimën ose
të çarën më keq se më parë. Në mënyrë të ngjashme, ungjilli i Jezu Krishtit nuk
ishte thjesht një arnim i bindjeve dhe praktikave të vjetra, por një rivendosje e plotë
e së vërtetës.

Lluka 5:37, shënimi a në fund të faqes [në variantin SHDM të Biblës në anglisht]
shpjegon se fjala kacekë atje, nënkupton “torba prej lëkure ose calikë”. Lëkura e re
është e butë dhe elastike, ndërsa lëkura e vjetër mund të bëhet e fortë dhe e
thyeshme.

Ndërsa vera e re fermentohej, brenda
krijoheshin gazra dhe e tendosnin
lëkurën. Kjo tendosje do të bënte që
kacekët e vjetër dhe të thyeshëm të
pëlcisnin. Në shëmbëlltyrë, vera e re
përfaqëson mësimet e Shpëtimtarit dhe
ungjillin, dhe vera e vjetër përfaqëson
praktikat, zakonet dhe bindjet e
farisenjve sipas ligjit të Moisiut.

Në ç’mënyrë “kacekë[t e] vjetër”
përfaqësojnë skribët dhe farisenjtë të
cilëve Jezusi po u jepte mësim?

Merrni parasysh se si “kacekë[t e] rinj”
mund të përfaqësonin ata njerëz, të cilët
ishin të përulur dhe të gatshëm që të
ndryshonin, për ta pranuar
Shpëtimtarin dhe mësimet e Tij. Një
parim që ne mund të mësojmë nga
shëmbëlltyra e Shpëtimtarit është se,
për ta pranuar Shpëtimtarin dhe ungjillin e Tij, ne duhet të jemi të përulur
dhe të gatshëm që të ndryshojmë.

4. Për t’ju ndihmuar që ta kuptoni më mirë këtë parim, rishikoni
Llukën 5. Kërkoni shembuj nga llojet e mëposhtme të njerëzve dhe

shkruajeni atë që gjeni në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Individë që ishin të ngurtë dhe kokëfortë në qëndrimin e tyre ndaj
Shpëtimtarit dhe mësimeve të Tij.

b. Individë që ishin të përulur dhe të gatshëm të ndryshonin dhe të rriteshin
shpirtërisht teksa ndiqnin Shpëtimtarin.
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5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Llukën 5 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 10: DITA 2

Lluka 6:1–7:18
Hyrje
Jezusi dha mësim për rëndësinë e të bërit mirë ndaj të tjerëve, përfshirë edhe në
Shabat. Pasi kaloi një natë duke u lutur, Ai thirri Dymbëdhjetë Apostujt dhe pastaj i
dha mësim atyre dhe një turme njerëzish. Ai gjithashtu shëroi shërbëtorin e një
centurioni dhe ngriti nga vdekja të birin e një të veje.

Lluka 6
Jezusi shëron në Shabat, zgjedh Dymbëdhjetë Apostujt dhe i jep mësim turmës
Përfytyroni sikur në mbledhjet e Kishës të dielën ju dëgjoni një lajmërim rreth një
projekt shërbimi për një familje që jeton pranë jush. Pasi bëhet lajmërimi, ju dëgjoni
padashur përgjigjet vijuese:

• “Ajo familje ka kaluar shumë vështirësi së fundmi. Jam i lumtur që të ndihmoj
në çfarëdo mënyre që mundem.”

• “Do të ishte mirë që më pas të kishte pije freskuese, sepse nëse nuk ka, nuk do
të shkoj.”

• “Në fakt nuk dua të shkoj, por do të më duhet ndihmë javës që vjen me një
projekt që po organizoj, kështu që ndoshta duhet të ndihmoj tani.”

• “Nëse shoku/shoqja ime shkon, do të shkoj edhe unë.”

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani atë që
sugjerojnë përgjigjet e mësipërme rreth arsyeve përse njerëzit

shërbejnë.

Mendoni rreth mundësive që keni pasur për të shërbyer dhe mënyrës se si jeni
ndier rreth shërbimit. Teksa studioni Llukën 6–7, kërkoni parimet që mund t’ju
ndihmojnë të jepni shërbim në mënyra më kuptimplota.

Ndërsa Jezusi ishte në Galile në fillim të shërbesës së Tij, Ai shëroi dorën e tharë të
një burri në ditën e Shabatit, (shih Lluka 6:6–10), kaloi një natë në lutje dhe thirri
Dymbëdhjetë Apostujt (shih Lluka 6:12–13). Më pas Ai filloi t’u mësonte atyre dhe
“një num[ri] të madh njerëzish” (Lluka 6:17) se si të merrnin shpërblime qiellore.
Kjo ligjëratë te Lluka 6 shpesh përmendet si Ligjërata në Rrëzë të Malit dhe është
shumë e ngjashme me Predikimin në Mal te Mateu 5–7. “Ka pikëpamje të
ndryshme lidhur me faktin nëse Predikimi në Mal i shënuar nga Mateu dhe
Ligjërata në Rrëzë të Malit e shënuar nga Lluka ishin ngjarje të njëjta apo të
ndryshme. Sidoqoftë, vendosja kronologjike dhe konteksti i analit të Llukës duket
se tregojnë që te Lluka 6 dhe Mateu 5–7 po shkruhet e njëjta ligjëratë” (New
Testament Student Manual [manual i Sistemit Arsimor të Kishës, 2014], f. 152–153);
shih edhe Bible Dictionary [Fjalori Biblik], “Sermon on the Mount” [“Ligjërata në
Mal”]; Harmonia e Ugjijve). (Shënim: Shumica e përmbajtjes te Lluka 6 u trajtua kur
ju studiuat Mateun 5–7; 10:1–4; dhe Markun 3:1–6.)

Lexoni Llukën 6:19, duke kërkuar atë që bëri Jezusi për njerëzit, përpara se të
fillonte t’u jepte mësim atyre.
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Pas kësaj, lexoni Llukën 6:31, duke kërkuar këshillën e Jezusit për dishepujt e Tij.

Në ç’mënyrë të kujtuarit se ne duhet t’i trajtojmë të tjerët ashtu si do të duam që të
trajtohemi, mund të ndikojë në mënyrën se si ju i trajtoni njerëzit?

Lexoni Llukën 6:32–35, duke kërkuar këshillat shtesë që Jezusi u dha dishepujve të
Tij rreth dashurisë dhe shërbimit ndaj të tjerëve. Ju mund të doni të shenjoni te
vargu 35, atë që duhet të presim në këmbim kur bëjmë mirë ndaj të tjerëve. Vini re
atë që premton Zoti ndaj atyre që bëjnë mirë për të tjerët, pa pritur ndonjë gjë
në këmbim.

Një parim që mësojmë nga këto vargje është se, nëse bëjmë gjëra të mira ndaj të
tjerëve pa pritur ndonjë gjë në këmbim, shpërblimi ynë do të jetë i madh dhe
ne do të jemi bijtë e Shumë të Lartit.

Vini re frazën “ju do të jeni bijtë e Shumë të Lartit” (vargu 35). Megjithëse ne jemi
të gjithë bij të Perëndisë, ata që bëjnë mirë ndaj të tjerëve ashtu siç bëri Krishti, e
përmbushin potencialin e tyre hyjnor duke u bërë si Ati ynë në Qiell. Mendoni se si
shërbimi ndaj të tjerëve pa pritur ndonjë gjë në këmbim, mund ta ndihmojë një
person të jetë më shumë si Krishti.

Lexoni Llukën 6:36–38, duke kërkuar shembujt që dha Jezusi për mënyrat se si ne
mund t’u bëjmë mirë të tjerëve. Vini re që Jezusi premtoi se njerëzit që tregojnë
mëshirë ndaj të tjerëve, që shmangen nga gjykimi i të tjerëve padrejtësisht dhe që
falin bujarisht, do të marrin mëshirën e Perëndisë.

A jeni orvatur ndonjëherë të vendosni më shumë gjëra në një kuti ose valixhe se sa
mund të nxinte? Te Lluka 6:38, përshkrimi i mënyrës se sa shumë do të na jepet në
këmbim për të mirën që bëjmë, përfshin frazat “një masë e mirë, e ngjeshur, e
tundur, gufuese do t’ju derdhet në gji”. Si e përshkruajnë këto fraza mënyrën me të
cilën na shpërblen Ati Qiellor kur ne u japim të tjerëve?

Një e vërtetë që mësojmë nga Lluka 6:38 është se, kur ne u japim të tjerëve me
bujari, Ati Qiellor na bekon më bujarisht. Merrni parasysh ta shkruani këtë
parim pranë vargut 38.

2. Mendoni për disa mënyra se si ne mund të jemi më bujarë kur u
japim të tjerëve. Më pas përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj

të studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Kur ju ose dikush që ju njihni u keni dhënë bujarisht të tjerëve?

b. Si jeni bekuar nga Zoti ju apo dikush që ju njihni, ngaqë dhatë me bujari?

c. Çfarë do të bëni ju që të jeni më bujarë ndaj të tjerëve?

Një mënyrë që ju mund ta konsideroni për të qenë më bujarë ndaj të tjerëve është
duke respektuar ligjin e agjërimit, duke dhuruar një ofertë agjërimi kur agjëroni.
Prindërit tuaj mund të japin tashmë një ofertë agjërimi për familjen tuaj, por nëse
mundeni, edhe ju mund të ndihmoni. Ndërsa kërkoni të jeni më bujarë ndaj të
tjerëve, lutuni për ndihmën e Zotit që të shërbeni ashtu siç do të bënte Ai.
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Rrënojat e një sinagoge në Kapernaum që
datojnë që nga shekulli i katërt ose i pestë
ps. K.

Lluka 7:1–10
Jezusi shëron shërbëtorin e centurionit
Te Lluka 7:1, ne mësojmë se pasi i dha turmës mësim, Jezusi hyri në Kapernaum.
Lexoni Llukën 7:2–5, për të parë se kush e kërkoi ndihmën e Zotit pasi dëgjoi se Ai
kishte hyrë në qytet.

Një centurion ishte një drejtues në
ushtrinë romake, i cili komandonte një
kompani prej 50 deri 100 ushtarësh.
Judenjtë në përgjithësi nuk i pëlqenin
centurionët, ngaqë ata përfaqësonin
fuqinë politike dhe ushtarake romake
mbi ta dhe tokën e tyre. Megjithatë, ky
centurion kishte qenë dashamirës ndaj
judenjve.

Lexoni Llukën 7:6–10, dhe përsiatni se
si centurioni tregoi besim të madh te
Jezu Krishti dhe se si u shpërblye
besimi i tij.

Nga ky rrëfim ne mësojmë se, duke ushtruar besim te Jezu Krishti, ne mund të
ndihmojmë për të sjellë bekime në jetën e të tjerëve. Ju mund të doni ta
shkruani këtë parim pranë Llukës 7:10.

Lluka 7:11–18
Jezusi ngre nga vdekja të birin e një të veje
Ditën pasi Shpëtimtari shëroi shërbëtorin e centurionit, Ai kreu një mrekulli tjetër.
Lexoni Llukën 7:11–12, duke kërkuar atë që ndeshën Jezusi dhe dishepujt e Tij
ndërsa iu afruan një qyteti të quajtur Nain.

Sipas vargut 12, përse vdekja e këtij të
riu qe veçanërisht tragjike për
këtë grua?

Kjo grua jo vetëm që kishte humbur
birin e saj të vetëm, por kishte humbur
më parë edhe bashkëshortin e saj.
Përveç pikëllimit të madh që mund të
ketë ndier, ajo mund të mos ketë pasur
askënd që ta mbështeste financiarisht.

Lexoni Llukën 7:13–15, për të parë atë
që bëri Shpëtimtari kur e pa këtë grua duke vajtuar. Një qivur ishte mbështetësja
apo mbajtësja në të cilën vendosej trupi.

Sipas vargut 13, përse Jezusi e shëroi të birin e kësaj gruaje? Vëreni që e veja nuk i
kërkoi Atij ta shëronte të birin e saj, por Ai e pa nevojën e saj dhe pastaj ndihmoi
për ta plotësuar atë. Është e rëndësishme të kuptojmë se ky burrë nuk u ringjall; një
ditë ai do të vdiste sërish. Jezu Krishti ishte njeriu i parë që u ringjall.
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Nëse është në dispozicion, shikoni videon “The Widow of Nain” [“E Veja e
Nainit”] (2:22) nga The Life of Jesus Christ Bible Videos [Video nga Bibla mbi

Jetën e Jezu Krishtit], që gjendet në LDS.org, duke kërkuar për mënyrën se si
Shpëtimtari i shërbeu gruas edhe pse ajo nuk e kërkoi ndihmën e Tij.

Mendoni për ndjenjat që mund të kishit pasur nëse do të kishit qenë në situatën e
kësaj të veje dhe do ta kishit parë Shpëtimtarin të ngrinte prej të vdekurve birin tuaj
të vetëm.

Nga ky rrëfim ne mësojmë parimin vijues: Ne mund ta ndjekim shembullin e
Jezu Krishtit duke treguar dhembshuri për të tjerët dhe duke u shërbyer
nevojave të tyre të pashprehura.

Si mund t’i dallojmë nevojat e të tjerëve kur ata nuk na i kanë treguar ato?

Presidenti Tomas S. Monson dha mësim:

“Pak rrëfime të shërbesës së Mësuesit më prekin më shumë se sa shembulli i Tij i
dhembshurisë së treguar ndaj të vesë që vajtonte në Nain. …

Çfarë fuqie, çfarë butësie, çfarë dhembshurie që tregoi Mësuesi ynë! Edhe ne
mund ta bekojmë jetën e të tjerëve nëse do të ndjekim shembullin e Tij fisnik.
Mundësitë janë kudo. Janë të nevojshme sytë për të parë gjendjen fatkeqe dhe
veshët për të dëgjuar përgjërimet e heshtura të një zemre të thyer. Po, dhe një

shpirt i mbushur me dhembshuri, që ne të mund të komunikojmë jo vetëm sy më sy apo vesh më
vesh, por në stilin madhështor të Shpëtimtarit, madje zemër me zemër” (“Meeting Life’s
Challenges”, Ensign, nëntor 1993, f. 71).

3. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Kur keni marrë ju apo familja juaj dhembshuri apo shërbim

nga të tjerët, madje edhe kur nuk e kërkuat atë?

Lexoni Llukën 7:16–18, për të parë mënyrën se si reaguan njerëzit ndaj mrekullisë
së ringjalljes të birit të së vesë.

Një nga arsyet që njerëzit mund të kenë shpallur se “midis nesh doli një profet i
madh” (Lluka 7:16), është për shkak të ngjashmërive midis shërimit të birit të së
vesë së Nainit dhe rasteve kur profetët Elia dhe Eliseu të Dhiatës së Vjetër kishin
ngritur bij nga të vdekurit (shih 1 Mbretërve 17:17–24; 2 Mbretërve 4:17–22, 32–37).

Në lutjet tuaja vetjake për këtë javë, kërkojini Atit Qiellor që t’ju ndihmojë të shihni
dhe të veproni mbi nxitjet që merrni për të plotësuar nevojat e pashprehura të të
tjerëve. Gjithashtu, merrni parasysh mënyrat se si mund të shërbeni me bujari dhe
pa pritur asgjë në këmbim.

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

Unë e kam studiuar Llukën 6:1–7:18 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 10: DITA 3

Lluka 7:18–50
Hyrje
Jezusi lëvdoi Gjon Pagëzorin dhe dëshmoi se Gjoni përgatiti udhën për shërbesën e
Tij. Ndërsa Jezusi po hante me një farise, një grua e penduar tregoi besimin e saj te
Jezusi dhe dashurinë e saj për Të.

Lluka 7:18–35
Jezusi e lëvdon Gjon Pagëzorin dhe dëshmon për misionin e Gjonit
Çfarë kujtoni rreth Gjon Pagëzorit?

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, aq sa mbani
mend, renditni sa më shumë fakte që të mundeni rreth Gjon

Pagëzorit.

Përfytyroni një kallam (një fije të gjatë bari) dhe dikë të veshur me një rrobë të
shtrenjtë e që jeton në një pallat. Ndërsa mendoni për këto gjëra, lexoni Llukën
7:24–26, duke kërkuar atë që Jezusi dha mësim rreth Gjon Pagëzorit.

Në ç’mënyrë ishte i ndryshëm Gjon Pagëzori nga një kallam apo dikush që jetonte
në luks?

Ndryshe nga një kallam, që tundet ose e merr era, Gjon Pagëzori ishte i vendosur
dhe i palëkundur në dëshminë e tij dhe në kryerjen e misionit të tij. Ai jetonte në
shkretëtirë dhe vishte rroba të bëra prej leshi deveje, të cilat ishin shumë të ashpra.
Në vend që të kërkonte rehati tokësore, Gjoni kërkoi të bënte vullnetin e Perëndisë.

Jezusi shpalli se Gjon Pagëzori ishte
“akoma më shumë se një profet” (Lluka
7:26). Lexoni Llukën 7:27–28, duke
kërkuar arsyen përse Gjon Pagëzori
ishte i veçantë midis profetëve.

Kur Jezusi tha: “Ja, unë po dërgoj
përpara fytyrës tënde lajmëtarin tim, që
do ta përgatitë rrugën sate para teje”
(Lluka 7:27), Ai po citonte një profeci të
shkruar qindra vite më parë, që fliste
për një “lajmëtar” i cili do të
“përgati[ste] rrugën para [Mesias]”
(Malakia 3:1). Nga këto vargje ne
mësojmë se Gjon Pagëzori ishte
profeti i parashuguruar që të
përgatiste udhën për Birin e
Perëndisë dhe ta pagëzonte Atë.

Si e përgatiti udhën Gjon Pagëzori për
ardhjen e Jezu Krishtit? ____________________
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Profeti Jozef Smith tha sa vijon lidhur me Llukën 7:28: “Jezusin e konsideronin
sikur të kishte pretendimin më të vogël për mbretërinë e Perëndisë dhe, [me sa
duket], kishte të drejtën më të pakët ndaj besueshmërisë [gatishmërisë së tyre për
ta besuar] si profet; pra, sikur të kishte thënë – ‘Ai që konsiderohet më i vogli
midis jush, është më i madh se Gjoni – domethënë, vetë Unë’” (Mësimet e
Presidentëve të Kishës: Jozef Smith [2009], f. 86).

Te Lluka 7:29–35, ne lexojmë se shumë njerëz i besuan mësimet e Jezusit, por
farisenjtë dhe doktorët e ligjit që ishin të pranishëm nuk i pranuan mësimet e Tij.
Jezusi shpjegoi se ata nuk e pranonin të vërtetën, pavarësisht nëse ua mësonte Ai
apo Gjon Pagëzori.

Lluka 7:36–50
Ndërsa Jezusi po hante darkë me Simon fariseun, një grua i lan këmbët e Jezusit me
lotët e saj
A e keni pyetur ndonjëherë veten nëse ju mund të faleni për mëkatet tuaja?

Ndërsa studioni pjesën tjetër të Llukës 7, kërkoni të vërtetat që mund t’ju
ndihmojnë kur ju e pyesni veten tuaj nëse mund të faleni.

Te Lluka 7:36, ne lexojmë se një farise, i quajtur Simon, e ftoi Jezusin në një gosti në
shtëpinë e tij. Në gosti të këtij lloji, miqtë do të uleshin ose do të mbështeteshin në
jastëkë përreth një tavoline të ulët, me këmbët e tyre të shtrira larg tryezës. Të
varfrit lejoheshin që të mblidhnin ushqimin e mbetur nga banketet, pra, nuk ishte e
pazakontë për njerëzit e paftuar që të hynin në shtëpi gjatë një gostie (shih
James E. Talmage, Jesus the Christ, bot. 3-të [1916], f. 261).

Lexoni Llukën 7:37–39, për të parë se kush hyri në këtë gosti të veçantë pa ftesë.

Vëreni se gruaja e tregoi dashurinë e saj për Shpëtimtarin duke i larë, duke i puthur
dhe duke i vajosur këmbët e Tij. Një “enë alabastri plot me vaj erëkëndshëm”
(Lluka 7:37) ishte një shishe e mbushur me vaj aromatik të kushtueshëm.

Sipas Llukës 7:39, çfarë mendoi Simoni kur pa atë që po bënte gruaja?

Duke i kuptuar mendimet e Simonit, Jezusi dha mësim një shëmbëlltyrë rreth dy
huamarrësve dhe një huadhënësi. Një huadhënës është dikush që jep para borxh;
një huamarrës është një njeri që merr para borxh. Huamarrësi bie dakord që ta
shlyejë huadhënësin ose të shkojë në burg.

Lexoni Llukën 7:40–43 dhe shqyrtoni se cilin individ mund të përfaqësojë
shëmbëlltyra.

2. Kopjojeni tabelën vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta. Plotësojini vendet bosh me Simon fariseun, gruan, dhe

Jezusin, sipas asaj që mund të përfaqësojë çdo individ në shëmbëlltyrë. (Në
kolonat “Huamarrësi” lini hapësirë bosh që të shkruani më shumë
informacione për detyrën e radhës.)
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Huadhënësi = ____________________

Huamarrësi që ka borxh 50 denarë =
____________________

Huamarrësi që ka borxh 500 denarë =
____________________

Plaku Xhejms E. Tallmixh, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim rreth
mikpritjes që i zoti i shtëpisë do të tregonte zakonisht për miqtë e tij në kohën e
Jezusit: “Ishte zakoni i kohës që ta trajtoje një mik të shquar me një vëmendje të
veçantë; ta prisje me një puthje përshëndetëse, t’i jepje ujë që të lante pluhurin
nga këmbët e tij dhe vaj që të vajoste flokët e kokës dhe mjekrën” (Jesus the
Christ, f. 261).

Lexoni Llukën 7:44–46, për të parë dallimet ndërmjet mënyrës se si e mirëpriti
Simoni Jezusin në gostinë e tij dhe mënyrës se si e trajtoi gruaja Jezusin.

3. Në tabelën në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta,
renditni në kolonat e duhura disa nga dallimet ndërmjet mënyrës se

si e trajtoi Simoni Jezusin dhe mënyrës se si e trajtoi gruaja Atë.

Duke e krahasuar në mënyrë jo të drejtpërdrejtë Simonin me humamarrësin që ka
borxh 50 denarë, Jezusi po sugjeronte që edhe Simoni kishte nevojë të falej për
mëkatet e tij.

Lexoni Llukën 7:47–50, për të parë se çfarë e bëri të mundur që kjo grua të merrte
falje. Ju mund të doni ta shenjoni atë që gjeni.

Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, komentoi mbi
besimin e kësaj gruaje: “Në fakt Jezusi po thotë: ‘Mëkatet e saj ishin të shumta,
por ajo besoi tek unë, u pendua për mëkatet e saj, u pagëzua nga dishepujt e mi
dhe mëkatet e saj u lanë në ujërat e pagëzimit. Tani, ajo më ka kërkuar për të
treguar mirënjohjen e pakufishme të një njeriu që ishte i pisët, por që tani është i
pastër. Mirënjohja e saj nuk njeh kufij dhe dashuria e saj është e pamasë, sepse

asaj iu fal shumë’” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll. [1965–1973], 1:265.)

Sa vijon janë disa parime që ne mund të mësojmë nga ky rrëfim: Kur e ushtrojmë
besimin tonë duke treguar dashurinë dhe përkushtimin tonë ndaj Zotit, ne
mund ta përjetojmë faljen e Tij, dhe kur e marrim faljen e Zotit, ne mbushemi
me dëshirën për ta dashur dhe për t’i shërbyer Atij edhe më shumë.

Plaku Nil L. Andersen, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dëshmoi për
dashurinë dhe faljen që është në dispozicion për të gjithë ne:

“Ka shumë shkallë të denjësisë dhe drejtësisë vetjake. Prapëseprapë, pendimi
është një bekim për të gjithë ne. Secili prej nesh ka nevojë të ndiejë krahët e
mëshirës së Shpëtimtarit nëpërmjet faljes së mëkateve tona.

Vite më parë, m’u kërkua që të takoja një burrë, i cili, kohë përpara vizitës sonë,
kishte patur një periudhë jete të shfrenuar. Si pasojë e zgjedhjeve të tij të këqia,
ai humbi anëtarësinë në Kishë. Ai qe rikthyer prej kohësh në Kishë dhe po i
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zbatonte me besnikëri urdhërimet, por veprimet e mëparshme e mundonin. Kur e takova, kuptova
turpin e tij dhe keqardhjen e thellë që i kishte lënë mënjanë besëlidhjet e tij. Pas intervistës sonë,
unë i vendosa duart mbi kokën e tij për t’i dhënë një bekim priftërie. Ende pa thënë një fjalë, unë
pata një ndjesi gjithëpushtuese të dashurisë dhe të faljes së Shpëtimtarit për të. Mbas bekimit, ne
u përqafuam dhe ai burrë qau haptas.

Unë mahnitem nga krahët qarkues të mëshirës dhe dashurisë së Shpëtimtarit për të penduarin,
pavarësisht se sa egoist është mëkati i braktisur. Unë dëshmoj që Shpëtimtari është në gjendje
dhe pret me padurim t’i falë mëkatet tona. Me përjashtim të mëkateve të pak atyre që zgjedhin
humbjen mbasi e kanë njohur plotësinë, nuk ka mëkat që nuk mund të falet. Sa privilegj i
mrekullueshëm është për secilin prej nesh, që të largohemi nga mëkatet tona e të vijmë te
Krishti. Falja hyjnore është një nga frytet më të ëmbla të ungjillit, që na heq fajin e dhimbjen nga
zemra jonë dhe i zëvendëson ato me gëzim e me paqe në ndërgjegje” (“Pendohuni … Që të
Mund t’Ju Shëroj”, Ensign ose Liahona, nëntor 2009, f. 40–41).

4. Plotësoni njërën ose të dyja detyrat vijuese në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Mendoni për një rast kur ju përjetuat faljen e Zotit. Pa zbuluar ndonjë
ngjarje që është tepër vetjake, e cila kërkoi faljen e Zotit, shkruani për vetë
mendimet dhe ndjenjat tuaja për Shpëtimtarin.

b. Përdorni atë që keni mësuar nga studimi juaj i Llukës 7, për të shkruar rreth
mënyrës se si do t’i përgjigjeshit miqve që e pyesin veten nëse mund të falen
për mëkatet e tyre.

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

Unë e kam studiuar Llukën 7:18–50 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 10: DITA 4

Lluka 8:1–10:37
Hyrje
Shpëtimtari vazhdoi të shërbente në Galile, ku Ai profetizoi për vdekjen dhe
Ringjalljen e Tij. Duke u larguar nga Galilea, Jezusi udhëtoi drejt Jerusalemit. Në
Samari, Ai u mësoi dishepujve të Tij se kishte ardhur t’i shpëtonte njerëzit, jo t’i
shkatërronte ata. Ai dha mësim edhe për dishepullimin e vërtetë dhe dha mësim
shëmbëlltyrën e samaritanit të mirë.

Lluka 8:1–9:56
Shpëtimtari kryen mrekulli, jep mësim duke përdorur shëmbëlltyra dhe udhëton për
në Jerusalem
Lexoni skenarët vijues. Shkruani si do të ndiheshit dhe si do të reagonit në secilën
situatë.

• Kur ju me edukatë i kërkoni vëllait apo motrës suaj që t’ju ndihmojë të pastroni
rrëmujën, ai me vrazhdësi ju thotë që ta bëni vetë. ____________________

• Ndërkohë që planifikoni një veprimtari shkollore, disa shokë klase ju kritikojnë
dhe qeshin me idenë që po i tregoni. ____________________

• Ndërsa e ndani ungjillin me një shoqe, ajo ju thotë se bindjet tuaja janë të
çuditshme. ____________________

Ndërsa studioni mësimet e Shpëtimtarit te Lluka 8–9, kërkoni të vërteta që mund
t’ju udhëheqin kur ndiheni të fyer nga veprimet ose fjalët e të tjerëve.

Lexoni përmbledhjet e kapitujve të Llukës 8–9, duke kërkuar ngjarjet që shënohen
në këta kapituj. Për shkak se ju i studiuat këto ngjarje me hollësi në mësimet mbi
Mateun dhe Markun, ky mësim do të përqendrohet te Lluka 9:51–62.

Lexoni Llukën 9:51, duke kërkuar vendin ku Shpëtimtari vendosi të shkonte. Fraza
“duhet të ngrihej” i referohet afrimit të Ngritjes së Shpëtimtarit në qiell.

Ndërsa udhëtonte për në Jerusalem, Jezusi dhe dishepujt e Tij iu afruan një fshati
samaritan. Lexoni Llukën 9:52–54, për të parë reagimin e samaritanëve, kur
mësuan se Jezusi dhe dishepujt e Tij donin të hynin në fshatin e tyre.

Si reaguan Jakobi dhe Gjoni ndaj samaritanëve për mosmikëpritjen dhe
mospranimin e Shpëtimtarit?

Lexoni Llukën 9:55–56, për të parë përgjigjen e Shpëtimtarit ndaj Jakobit
dhe Gjonit.

Kur Shpëtimtari tha: “Ju nuk e dini nga cili frymë jeni” (Lluka 9:55), Ai po
sugjeronte se kërkesa e Jakobit dhe Gjonit nuk ishte në përputhje me Shpirtin e
Perëndisë.

Merrni në shqyrtim mënyrat se si njerëzit sot mund të kundërveprojnë ndaj
ofendimeve dhe fyerjeve të të tjerëve. Rishikojini skenarët në fillim të këtij mësimi
dhe përsiatni mbi mënyrat se si mund të kundërveprojë dikush në situata të tilla.
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Si ndryshonte reagimi i Shpëtimtarit ndaj mospranimit të samaritanëve nga reagimi
i Jakobit dhe Gjonit? ____________________

Një e vërtetë që mund të mësojmë nga ky rrëfim është se, ne e ndjekim
shembullin e Shpëtimtarit, kur zgjedhim t’i përgjigjemi fyerjeve me
këmbëngulje dhe durim. Merrni parasysh ta shkruani këtë të vërtetë në anë të
shkrimeve tuaja të shenjta pranë Llukës 9:52–56.

Thënia vijuese nga Plaku Dejvid A Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve,
na ndihmon të kuptojmë se të qenit i fyer është një zgjedhje, jo një gjendje:

“Kur ne besojmë ose themi që jemi fyer, ne zakonisht nënkuptojmë se ndihemi të
ofenduar, të keqtrajtuar, të shpërfillur ose të trajtuar pa respekt. Dhe sigurisht,
gjëra pa takt, që vënë në siklet, të paskrupullta dhe keqdashëse, ndodhin vërtet
gjatë ndërveprimeve tona me njerëz të tjerë, të cilat do të na bënin të fyheshim.
Sidoqoftë, në fund të fundit, është e pamundur që një njeri tjetër t’ju fyejë juve
ose të më fyejë mua. …Të fyhesh është një zgjedhje e bërë nga ne; nuk është një

gjendje që na shkaktohet ose na imponohet nga dikush ose nga diçka tjetër. …

… Nëse një person thotë ose bën diçka që e konsiderojmë fyese, detyrimi ynë i parë është të mos
pranojmë të fyhemi, dhe pastaj të bisedojmë veçan, me ndershmëri dhe drejtpërdrejt me atë
njeri. Një trajtim i tillë fton frymëzim nga Fryma e Shenjtë dhe lejon që keqkuptimet të
qartësohen dhe qëllimi i vërtetë të kuptohet” (“Dhe Nuk Ka Asgjë që Mund t’i Rrëzojë”, Ensign
ose Liahona, nëntor 2006, f. 90, 92; Konferenca e Përgjithshme, tetor 2006, f. 121.)

1. Rimerrni në shqyrtim skenarët në fillim të këtij mësimi. Pastaj
përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve

të shenjta:

a. Cili është rreziku apo dëmi i mundshëm në këto situata, kur zgjedhim
të fyhemi?

b. Në secilin skenar, si mund ta ndjekim shembullin e Shpëtimtarit?

c. Si mund të bekohemi kur ne zgjedhim t’i përgjigjemi fyerjes me
këmbëngulje dhe durim?

Përsiatni nëse ju keni zgjedhur të fyheni nga fjalët apo veprimet e dikujt. Vendosni
një synim për ta ndjekur shembullin e Shpëtimtarit duke zgjedhur që t’i përgjigjeni
fyerjeve me këmbëngulje dhe durim. Merrni parasysh që t’ia tregoni synimin tuaj
një pjesëtari të familjes apo një miku, në mënyrë që ai ose ajo të mund t’ju
ndihmojë t’ia dilni mbanë.

Shënim: Përpjekja për t’u përgjigjur me këmbëngulje dhe durim kur merrni në
shqyrtim padrejtësitë e kryera kundër jush nuk do të thotë se ju duhet ta lejoni
abuzimin seksual ose fizik, përfshirë ngacmimin, që të vazhdojë. Nëse jeni viktimë
e një abuzimi të tillë, lini menjëherë një takim me peshkopin ose presidentin tuaj të
degës për të marrë ndihmë dhe këshilla.
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Lluka 9:57–62
Jezusi jep mësim rreth dishepullimit të vërtetë
Llogaritni numrin e rrathëve poshtë. Ndërsa bëni numërimin, këndoni fjalët e
këngës suaj të parapëlqyer.

Çfarë ishte sfiduese rreth numërimit të
rrathëve ndërsa këndonit fjalët e
një kënge?

Merrni në shqyrtim se si shpërqendrimi
nga të kënduarit ndërsa përpiqeshit të
numëronit, mund të jetë i ngjashëm me
përpjekjen për të ndjekur Jezu Krishtin.

Ndërsa vazhdoni të studioni Llukën 9,
merrni parasysh se si mund t’i
mposhtni ndikimet që mund t’ju shpërqendrojnë ose pengojnë nga ndjekja e
Shpëtimtarit.

Lexoni Llukën 9:57–58, për të parë mënyrën se si iu përgjigj Jezusi një burri që
dëshironte të ishte dishepull i Tij.

Fraza “Biri i njeriut nuk ka ku ta mbështesë kokën” tregon se mënyrës së jetesës së
Shpëtimtarit i mungonte rehatia dhe çlodhja.

Lexoni Llukën 9:59–60, duke kërkuar atë që burri i dytë donte të bënte përpara se
ta ndiqte Shpëtimtarin.

Jezusi nuk la të kuptonte se është e gabuar të vajtojmë vdekjen e një njeriu të
dashur apo ta nderojmë në një varrim (shih DeB 42:45). Përkundrazi, Ai po i
mësonte këtij burri një mësim të rëndësishëm rreth dishepullimit. Çfarë mund të
mësojmë nga përgjigjja e Shpëtimtarit te Lluka 9:60 rreth përparësive të një
dishepulli të vërtetë?

Lexoni Llukën 9:61–62, për të parë atë që Shpëtimtari i tha një burri të tretë që
dëshironte të ishte dishepulli i Tij.

Thënia vijuese nga Presidenti Hauard W. Hanter na ndihmon të kuptojmë
analogjinë te Lluka 9:62, të vënies së duarve tona në parmendë dhe e të mos
parit prapa: “Që të gërmojë një brazdë të drejtë [ose kanal], fermeri ka nevojë që
t’i mbajë sytë e tij te një pikë e fiksuar përpara tij. Kjo e mban atë në një drejtim
të saktë. Megjithatë, nëse ndodh që ai shikon prapa për të parë se ku ka qenë,
mundësitë e tij për të devijuar në drejtim të gabuar shtohen. Rezultatet janë

brazda të shtrembra dhe të parregullta. … Nëse energjitë tona përqendrohen jo prapa nesh, por
përpara nesh – te jeta e përjetshme dhe gëzimi i shpëtimit – ne me siguri do ta marrim atë”
(“Am I a ‘Living’ Member?” Ensign, maj 1987, f. 17).

Në ç’mënyrë të qenit një dishepull i Jezu Krishtit është si vënia e duarve tona te
parmenda dhe e të mos parit prapa?
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Një parim që mund të mësojmë nga
mësimet e Shpëtimtarit për këta burra
është se, për të qenë një dishepull i
Jezu Krishtit, ne nuk duhet të lëmë
asgjë që të ketë përparësi mbi
ndjekjen e Tij.

Merrni parasysh përse ndonjëherë ne
vendosim përparësi të tjera mbi
përgjegjësitë tona si dishepuj të Jezu
Krishtit.

Plaku Riçard G. Skot, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim: “Satani
ka një mjet të fuqishëm që e përdor kundër njerëzve të mirë. Ai është
shpërqendrimi. Ai do të donte që njerëzit e mirë ta mbushnin jetën me ‘gjëra të
mira’, kështu që të mos ketë vend për ato që janë të rëndësishme” (“First Things
First”, Ensign, maj 2001, f. 7).

2. Për t’ju ndihmuar të merrni parasysh atë që mund t’ju pengojë nga
ndjekja e plotë e Jezu Krishtit, kopjojeni tabelën vijuese në ditarin

tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta. Pastaj renditni në tabelën tuaj katër ose
pesë përgjegjësi të një dishepulli të Jezu Krishtit, (për shembull, shërbimin ndaj
të tjerëve, ndarjen e ungjillit, pjesëmarrjen në kishë rregullisht ose pagimin e së
dhjetës). Për çdo përgjegjësi që përcaktuat, renditni shembuj të përparësive të
tjera që dikush mund të vendosë mbi atë përgjegjësi.

Përgjegjësitë e një dishepulli të Jezu Krishtit Përparësi të tjera

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani rreth
një përvoje kur ju e patë dikë të zgjedhë që të lërë mënjanë synime

ose përparësi të tjera, me qëllim që të ndjekë Shpëtimtarin.

Përsiatni për atë që ju mund të lini të marrë përparësi mbi ndjekjen e Jezu Krishtit
dhe të mësimeve të Tij. Në një fletë letre shkruani një synim se çfarë do të bëni, për
ta bërë Shpëtimtarin dhe ungjillin e Tij një përparësi më të madhe. Vendoseni këtë
letër atje ku mund ta shihni çdo ditë.
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Rruga për në Jeriko

Lluka 10:1–24
Zoti i thërret, i fuqizon dhe i udhëzon Të Shtatëdhjetët
Lexoni Llukën 10:1–2, për të parë se kë caktoi Zoti që ta ndihmonin për të kryer
punën e Tij.

Fjala shtatëdhjetë te Lluka 10:1 jo vetëm që përshkruan numrin e shërbëtorëve që
dërgoi Jezusi, por i referohet edhe një detyre në priftëri. E njëjta detyrë priftërie
ekziston në Kishën e rivendosur sot. Tani ka tetë kuorume të Të Shtatëdhjetëve,
megjithëse vetëm anëtarët e dy kuorumeve të para thirren si Autoritete të
Përgjithshme. Puna e tyre për të predikuar ungjillin dhe për të ndihmuar në
administrimin e Kishës, drejtohet nga Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve dhe
Presidenca e Të Shtatëdhjetëve.

Nga këto vargje ne mësojmë se Zoti thërret punëtorë përveç Apostujve, që ta
përfaqësojnë Atë dhe ta ndihmojnë në punën e Tij. Si mendoni ju, përse Zoti
thërret të tjerë që ta përfaqësojnë dhe ndihmojnë Atë?

Lluka 10:3–24 përmban udhëzime që Shpëtimtari i dha Të Shtatëdhjetëve mbi
mënyrën se si t’i përmbushnin përgjegjësitë e tyre. Të Shtatëdhjetët më vonë i
raportuan Jezusit për punët e tyre dhe Ai u dha udhëzime shtesë dhe u gëzua me
ta. Vini re se Lluka 10:10–11 përmban udhëzimet që Zoti u dha Të Shtatëdhjetëve,
të cilat janë të ndryshme nga udhëzimet që marrin misionarët sot. Të
Shtatëdhjetëve iu dha leja të shkundnin pluhurin e një qyteti si një dëshmi kundër
atyre që nuk do t’i pranonin ata. Sot kjo bëhet vetëm në rrethana të skajshme dhe
mund të kryhet vetëm nën drejtimin e Presidencës së Parë. Misionarët kohëplotë
sot nuk janë të autorizuar për ta bërë këtë me zgjedhjen e tyre.

Lluka 10:25–37
Jezusi jep mësim shëmbëlltyrën e samaritanit të mirë
Lexoni Llukën 10:25, duke kërkuar
pyetjen që bëri një doktor i ligjit për ta
tunduar apo provuar Shpëtimtarin.

Si do të përgjigjeshit nëse dikush do t’ju
bënte këtë pyetje?

Lexoni Llukën 10:26–28, duke kërkuar
përgjigjen e Shpëtimtarit për pyetjen e
doktorit të ligjit.

Bazuar tek ajo që lexuat në Llukën
10:25–28, plotësoni parimin vijues: Që
të marrim jetë të përjetshme, ne
duhet ____________________.

Lexoni Llukën 10:29, duke kërkuar pyetjen e dytë që doktori i ligjit i bëri Jezusit.
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Samaritani i mirë

Për t’iu përgjigjur pyetjes së doktorit të
ligjit, Shpëtimtari dha një shëmbëlltyrë
rreth një samaritani (shih Lluka
10:30–35). Në kohët e Dhiatës së Re
ekzistonte një urrejtje e madhe midis
judenjve dhe samaritanëve (shih
Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
“Samaritanë”). Të dyja grupet bënin një
përpjekje të madhe për ta shmangur
njëri-tjetrin.

Zbatimi i Parimeve nga Shkrimet e Shenjta
Zbatojini ato që mësoni nga shkrimet e shenjta në vetë jetën tuaj, duke jetuar në përputhje me
doktrinat dhe parimet që ju studioni. Teksa ju përsiatni shëmbëlltyrën e samaritanit të mirë,
merrni në shqyrtim sjelljen tuaj dhe atë që mund të bëni për t’i trajtuar të tjerët me më shumë
dashamirësi. Ndërsa ju i zbatoni doktrinat e parimet në jetën tuaj, ju do të merrni bekime.

Lexoni Llukën 10:30–37, duke kërkuar atë që na mëson shëmbëlltyra rreth asaj se
kush janë të afërmit tanë.

Presidenti Tomas S. Monson tha se ne duhet të kujtojmë shëmbëlltyrën e
samaritanit të mirë ndërsa marrim në shqyrtim mënyrën se si t’u përgjigjemi atyre
që kanë nevojë për ndihmën tonë:

“Secili prej nesh, në udhëtimin gjatë vdekshmërisë, do të shkelë vetë Rrugën e tij
për në Jeriko. Cila do të jetë përvoja juaj? Cila do të jetë përvoja ime? Vallë mos
nuk do të arrij ta vë re atë që ka rënë në duart e kusarëve dhe kërkon ndihmën
time? Po ju? A do të jem personi që e shikon të lënduarin dhe e dëgjon lutjen e tij
e prapëseprapë kalon në anën tjetër? Po ju? Apo do të jem personi i cili shikon, i
cili dëgjon, i cili ndalon dhe i cili ndihmon? Po ju?

Jezusi na dha kushtrimin: ‘Shko dhe bëj kështu edhe ti’. Kur i bindemi asaj deklarate, neve na
shpaloset një tablo gëzimi e pakrahasueshme dhe që kurrë nuk tejkalohet.

Tani, Rruga për në Jeriko mund të mos jetë e shenjuar qartësisht. As të plagosurin që bërtet mund
të mos e dëgjojmë. Por kur ne ecim në hapat e atij samaritani të mirë, ne ecim në udhën që çon
te përsosuria” (“Your Jericho Road”, Ensign, shkurt 1989, f. 2, 4).

4. Përfytyroni sikur keni një mik i cili po përpiqet me mundim që të
dojë dikë që e mërzit, e zhgënjen apo e zemëron atë. Në ditarin tuaj

të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruajini një letër të shkurtër mikut tuaj,
duke shpjeguar atë që mund të mësojmë nga kjo shëmbëlltyrë rreth dashurisë
për të tjerët dhe mënyrës se si mund të përpiqemi të jemi si samaritani i mirë.

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

Unë e kam studiuar Llukën 8:1–10:37 dhe e përfundova këtë mësim më (data).
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Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 11: DITA 1

Lluka 10:38–12:59
Hyrje
Shpëtimtari i dha mësim Maries dhe Martës në shtëpinë e Martës. Më vonë, Ai u
mësoi dishepujve të Tij shumë të vërteta rreth lutjes dhe i paralajmëroi kundër
hipokrizisë e lakmisë.

Lluka 10:38–42
Jezusi i jep mësim Maries dhe Martës

1. Në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të

shenjta, brenda një minute, renditni
sa më shumë të mundeni nga
zgjedhjet që bëtë dje. Sapo të
mbaroni, hidhini një sy të gjithë
listës dhe shenjoni disa nga
zgjedhjet e mira që bëtë. Cilat janë
disa situata në të cilat neve mund të
na duhet të vendosim midis dy
zgjedhjeve të mira?

Ndërsa ju studioni Llukën 10:38–42, kërkoni një parim që u dha mësim nga
Shpëtimtari, që mund t’ju udhëheqë në vendimet tuaja – veçanërisht kur duhet të
vendosni midis disa zgjedhjeve të mira.

Ndërsa ishte në Jude, Jezusi udhëtoi për në Betania, në një largësi të vogël nga
Jerusalemi dhe vizitoi shtëpinë e Martës, Maries dhe Llazarit.

Lexoni Llukën 10:38–40, duke kërkuar atë që Marta dhe Maria, veçan, zgjodhën të
bënin ndërkohë që Shpëtimtari ishte në shtëpi.

Në kohën e Jezusit, mikpritja ishte shumë e rëndësishme. Marta po përpiqej të
bënte atë që normalisht pritej prej saj të bënte si e zonja e shtëpisë. Ajo qe
përqendruar te shqetësimet tokësore, të tilla si përgatitja dhe shërbimi i vaktit.

Vëreni te Lluka 10:40 se Marta u ndie “krejt e zënë” ose e ngarkuar, dhe donte që
Maria ta ndihmonte atë.

Lexoni Llukën 10:41–42, për të parë përgjigjen e Shpëtimtarit ndaj Martës.

Çfarë mund të ketë nënkuptuar Shpëtimtari kur tha: “Një gjë është e nevojshme
dhe Maria zgjodhi pjesën më të mirë” (Lluka 10:42)? ____________________

Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi: “Ishte e
lavdërueshme që Marta po ‘shqetësohe[j] dhe kujdese[j] për shumë gjëra’ [Lluka
10:41], por mësimi i ungjillit nga Mësuesi Mjeshtër ishte më i ‘nevojsh[ëm]’”
(“Mirë, Më Mirë, Më e Mira”, Ensign ose Liahona, nëntor 2007, f. 104).
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Kur Shpëtimtari tha se “pjes[a] më [e] mirë”, që Maria kishte zgjedhur “nuk do t’i
hiqe[j asaj]” (Lluka 10:42), Ai mund të ketë lënë të kuptohej se duke zgjedhur që t’i
vinte veshin Shpëtimtarit në vend që të përqendrohej te shqetësimet e përkohshme
ose tokësore, Maria do të merrte bekime shpirtërore, të cilat janë të përjetshme.

Një parim që ne mund të mësojmë nga fjalët e Shpëtimtarit për Martën është që,
nëse zgjedhim t’ia përkushtojmë veten tonë çështjeve shpirtërore
përkundrejt shqetësimeve tokësore, atëherë ne do të marrim bekime të
përjetshme.

Në hapësirën e dhënë, shkruani disa shembuj të situatave ku një person mund të
zgjedhë t’ia përkushtojë veten e tij apo të saj çështjeve shpirtërore përkundrejt
çështjeve, shqetësimeve apo veprimtarive të tjera që janë të mira, por më pak të
rëndësishme: ____________________

Plaku Ouks gjithashtu na mësoi:

“Teksa marrim parasysh zgjedhje të ndryshme, ne duhet të kujtojmë se nuk mjafton që diçka të
jetë e mirë. Zgjedhje të tjera janë më të mira dhe disa të tjera janë më të mirat. …

Merrni parasysh mënyrën se si e përdorim kohën tonë në zgjedhjet që bëjmë për të parë televizor,
për të luajtur me lojëra kompjuterike, për të lundruar në internet apo për të lexuar libra ose
revista. Sigurisht që është më mirë të shohësh zbavitje të dobishme apo të marrësh informacione
interesante. Por jo çdo gjë e këtij lloji e meriton atë pjesë të jetës sonë që ne japim për ta marrë
atë. Disa gjëra janë të mira dhe disa të tjera janë më të mirat. Kur Zoti na tha që të kërkojmë të
mësojmë, Ai tha: ‘Kërkoni nga librat më të mirë fjalët e urtësisë’ (DeB 88:118; theksimi i
shtuar). …

Disa përdorime të kohës individuale dhe familjare janë më të mira dhe të tjera janë më të mirat.
Ne duhet të heqim dorë nga disa gjëra të mira, që të mund të zgjedhim të tjera që janë më të
mira ose më të mirat, sepse ato zhvillojnë besim tek Zoti Jezu Krisht dhe i forcojnë familjet tona”
(“Mirë, Më Mirë, Më e Mira”, f. 105).

2. Rishikoni listën e zgjedhjeve që shkruat në detyrën e parë dhe
emërtojeni çdo zgjedhje pozitive si “mirë”, “më mirë” ose “më e

mira”. Më pas plotësoni sa vijon në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta:

a. Shkruani për një mënyrë se si jeni bekuar ngaqë i vendosët çështjet
shpirtërore para shqetësimeve tokësore.

b. Zgjidhni të paktën një çështje shpirtërore tek e cila ju doni të përqendroheni
më shumë dhe shkruani një synim lidhur me atë që do të bëni për ta bërë
këtë çështje shpirtërore një përparësi më të madhe në jetën tuaj.

Lluka 11
Jezusi u jep mësim dishepujve të Tij për lutjen
Përfytyroni sikur jeni një misionar kohëplotë dhe se po mësoni një kërkues/e, i/e
cili/a është lutur disa herë dhe ndien sikur Ati Qiellor nuk i është përgjigjur.
Kërkuesi/ja po vë në pikëpyetje nëse ai apo ajo duhet të vazhdojë të lutet. Çfarë do
të thoshit për ta ndihmuar këtë person?
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Ndërsa studioni Llukën 11, kërkoni të vërtetat që mund ta ndihmojnë dikë, i cili
mendon se Perëndia nuk i është përgjigjur lutjeve të tij apo të saj.

Sipas Llukës 11:1–4, pasi e dëgjoi Shpëtimtarin të lutej, një nga dishepujt e Tij pyeti
nëse Ai do t’u mësonte atyre se si të luteshin dhe Shpëtimtari e bëri këtë. Më pas
Zoti përdori [disa] analogji për të dhënë mësim të vërteta të tjera rreth lutjes. Vini
re se në Përkthimin prej Joseph Smith-it të Llukës 11:4 shkruhet: “Dhe mos na lër të
biem në tundim, por na çliro nga i ligu” (Joseph Smith Translation [Përkthimi prej
Joseph Smith-it; në variantin SHDM të Biblës në anglisht], Lluka 11:4, [te Lluka
11:4, shënimi c në fund të faqes]; kursivet të shtuara). Ati Qiellor kurrë nuk do të
çojë asnjë prej bijve të Tij në tundim.

Studioni Llukën 11:5–13, duke kërkuar atë që Zoti dha mësim për lutjen.

Përkthimi prej Joseph Smith-it jep ide shtesë mbi mësimet e Shpëtimtarit për
lutjen. Ne mësojmë që përpara se ai të jepte analogjinë që fillon te Lluka 11:5, “ai u
tha atyre: Ati juaj qiellor nuk do t’ju lë pa ju dhënë çfarëdo gjëje që i kërkoni atij.
Dhe ai u tregoi një shëmbëlltyrë, duke thënë …” (Joseph Smith Translation
[Përkthimi prej Joseph Smith-it; në variantin SHDM të Biblës në anglisht], Lluka
11:5 [te Lluka 11:5, shënimi a në fund të faqes]). Ne gjithashtu mësojmë rreth
“dhurata[ve] të mira” për të cilat Ai tha: “Nëse ju, pra, që jeni të këqij, dini t’u jepni
dhurata të mira bijve tuaj, aq më tepër Ati juaj qiellor do t’ju japë dhurata të mira,
nëpërmjet Frymës së Shenjtë, atyre që ia kërkojnë” (Joseph Smith Translation
[Përkthimi prej Joseph Smith-it; në variantin SHDM të Biblës në anglisht], Lluka
11:14 [te Lluka 11:13, shënimi a në fund të faqes]).

Sipas Llukës 11:8, përse miku i dytë e respektoi kërkesën e mikut të parë për bukë?
(Fjala insistim në këtë varg i referohet këmbënguljes së njeriut që iu lut atij, edhe
kur miku i tij fillimisht nuk e pranoi kërkesën e tij.)

Nëpërmjet analogjive të Tij te Lluka 11:5–13, Shpëtimtari dha mësim që nëse ne,
duke qenë të papërsosur, jemi të gatshëm t’i plotësojmë kërkesat e atyre që ne i
duam dhe për të cilët kujdesemi, “aq më tepër Ati [ynë] qiellor do t’u dhurojë …
atyre që ia kërkojnë” (Lluka 11:13).

Cili është qëllimi i lutjes? “Lutja është akti me anën e të cilit vullneti i Atit dhe
vullneti i fëmijës vijnë në bashkërendim me njëri-tjetrin. Synimi i lutjes nuk është
të ndryshohet vullneti i Perëndisë, por që të sigurojmë për vete dhe për të tjerët
bekime që Perëndia është i gatshëm t’i japë, por që janë të kushtëzuara nga kërkimi
i tyre prej nesh. Bekimet kërkojnë një farë pune ose përpjekje nga ana jonë përpara
se të mund t’i marrim ato. Lutja është një formë pune dhe është një mjet i caktuar
për të siguruar më të lartin e të gjitha bekimeve” (Bible Dictionary [Fjalori Biblik],
“Prayer” [“Lutja”]).

Nga ajo që mësuat te Lluka 11:5–13, plotësoni parimin vijues: Nëse ne lutemi dhe
i kërkojmë me këmbëngulje bekimet e Atit Qiellor në kohë nevoje, atëherë
Ai, në vetë kohën e Tij dhe në vetë mënyrën e Tij do të ____________________.

Për ta kuptuar këtë parim ne duhet të mbajmë në mendje se jo të gjitha bekimet e
Atit Qiellor vijnë në mënyrat që ne i presim, i dëshirojmë apo i dallojmë menjëherë.
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3. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta rreth një
rasti kur ju morët përgjigje për lutjet tuaja, ndërsa kërkuat me

këmbëngulje bekimet e Atit Qiellor.

Lluka 11:14–54 përmban një rrëfim të Jezusit që dëbon një demon nga një burrë, i
këshillon njerëzit që ta dëgjojnë fjalën e Perëndisë dhe i qorton farisenjtë dhe
skribët për paditurinë dhe ligësinë e tyre shpirtërore.

Lluka 12
Shpëtimtari paralajmëron kundër hipokrizisë dhe lakmisë
Merrni në shqyrtim pyetjet që vijojnë: A e keni dashur ndonjëherë diçka kaq shumë
saqë mendonit për të gjatë gjithë kohës? Çfarë ndikimesh negative mund të ketë te
ne dëshira e madhe për të pasur diçka?

Te Lluka 12:1–13, ne lexojmë se “[kur] u mblodh një turmë me mijëra” vetë (Lluka
12:1), Jezusi u mësoi dishepujve të tij që të ruheshin nga hipokrizia. Ai u mësoi
atyre se të gjitha gjërat e fshehura një ditë do të zbuloheshin dhe se Perëndia i njeh
dhe kujdeset për fëmijët e Tij. Ai gjithashtu foli rreth nevojës që kishin dishepujt e
Tij për ta rrëfyer emrin e Tij përpara njerëzve dhe rreth mëkatit të blasfemisë. Më
pas, një burrë e pyeti Shpëtimtarin nëse Ai do të fliste me të vëllanë e tij dhe ta
bindte të vëllanë që ta ndante trashëgiminë me të.

Lexoni Llukën 12:14–15, duke kërkuar përgjigjen e Shpëtimtarit ndaj kësaj kërkese.

Çfarë paralajmërimi u dha Ai njerëzve?

Lakmi do të thotë ta dëshirosh diçka tej mase. Nga këshilla e Zotit ne mund të
mësojmë të vërtetën vijuese: Zoti na urdhëron të mos kemi lakmi për zotërime
tokësore. Ai dha mësim se jeta është shumë më tepër se sa gjërat fizike që ne
marrim dhe se vlera e një individi nuk varet nga bollëku i zotërimeve të tij apo
të saj.

Pasi Shpëtimtari i paralajmëroi dishepujt e Tij që ta shmangnin lakminë, Ai dha një
shëmbëlltyrë për të ilustruar rëndësinë e këtij urdhërimi. Lexoni Llukën 12:16–19,
duke kërkuar numrin e rasteve që burri në shëmbëlltyrë i përdori fjalët [unë] dhe
mia. Ju mund të doni ta shenjoni secilin rast.

Çfarë na mëson përdorimi i shpeshtë nga ana e burrit të [përemrave] [unë] dhe mia
rreth shqetësimeve të tij? ____________________

Në çfarë mënyrash mund të tundohemi për të qenë si ky njeri?

Lexoni Llukën 12:20–21, duke kërkuar atë që Perëndia tha në përgjigje të zilisë dhe
lakmisë së burrit.

Merrni parasysh që të shkruani ose të shënoni në shkrimet tuaja të shenjta thënien
vijuese nga Plaku M. Rasëll Ballard, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve: “Ajo që
është më e rëndësishme është ajo që duron më gjatë” (“Ajo që Është më e
Rëndësishme Është Ajo që Duron më Gjatë”, Ensign ose Liahona, nëntor 2005, f. 44;
Konferenca e Përgjithshme, tetor 2005, f. 62).

Nëse pasaniku në shëmbëlltyrë do ta dinte se do të vdiste atë natë dhe nuk mund
t’i merrte zotërimet e tij me vete, si mendoni ju, çfarë do të mund të bënte ndryshe
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ditën përpara vdekjes së tij? Merrni parasysh se si mund të zbatohet për ju
urdhërimi për të mos lakmuar zotërime tokësore.

Te Lluka 12:22–30, ne lexojmë që Zoti theksoi se dishepujt e Tij nuk kishin nevojë
të shqetësoheshin shumë rreth nevojave të tyre tokësore. Ky udhëzim iu dha
Apostujve dhe atyre, të cilët ishin thirrur për të shërbyer me kohë të plotë si
misionarë. Lexoni Llukën 12:31–32, për të parë atë që Shpëtimtari i këshilloi
dishepujt e Tij të kërkonin, në vend që të përqendroheshin te vetë nevojat dhe
dëshirat e tyre (shih edhe Jakobi [LiM] 2:18–19).

Në Përkthimin prej Joseph Smith-it të Llukës 12:31, ne mësojmë se Zoti i udhëzoi
dishepujt e Tij: “Prandaj kërkoni të sillni mbretërinë e Perëndisë” (Joseph Smith
Translation [Përkthimi prej Joseph Smith-it; në variantin SHDM të Biblës në
anglisht], Lluka 12:34, [te Lluka 12:31, shënimi a në fund të faqes]; kursivet të
shtuara). “Mbretëri[a] e Perëndisë” i referohet Kishës së Jezu Krishtit. “Qëllimi i
Kishës është që t’i përgatitë anëtarët e saj të jetojnë përgjithmonë në mbretërinë
çelestiale ose në mbretërinë e qiellit” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Mbretëri
e Perëndisë ose Mbretëri e Qiellit”, scriptures.lds.org). Shpëtimtari u premtoi
Apostujve të Tij dhe misionarëve që nëse do të kërkonin ta çonin përpara
mbretërinë e Perëndisë, Ai do të ndihmonte në sigurimin e nevojave të tyre dhe do
t’u jepte një vend në mbretërinë e Tij.

4. Shkruani parimin vijues në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Kur kërkojmë të bëjmë pjesën tonë për të sjellë

mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e Tij, Perëndia do të na ndihmojë
në sigurimin e nevojave tona dhe do të përgatitë një vend për ne në
mbretërinë e Tij.

Përsiatni disa nga mënyrat se si mund të kërkoni të sillni mbretërinë e Perëndisë.
(Ndërsa ju përsiatni për këtë, sillni ndër mend parimin e përcaktuar më herët në
mësim rreth përkushtimit të vetes sonë ndaj çështjeve shpirtërore përkundrejt
shqetësimeve tokësore.)

Te Lluka 12:35–59, ne lexojmë se Shpëtimtari u mësoi dishepujve të Tij që të
përgatiteshin për Ardhjen e Tij të Dytë. Ai i ndihmoi të kuptonin se “kujt iu dha
shumë, do t’i kërkohet shumë” (Lluka 12:48) dhe shpjegoi se ungjilli i Tij do të
shkaktonte përçarje të mëdha midis njerëzve.

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

Unë e kam studiuar Llukën 10:38–12:59 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 11: DITA 2

Lluka 13–15
Hyrje
Jezusi dha mësim për pendimin dhe mbretërinë e Perëndisë, dhe shëroi në Shabat.
Ai përdori edhe shëmbëlltyra për të dhënë mësim mbi përulësinë dhe çmimin e
dishepullimit. Farisenjtë dhe skribët u ankuan për shoqërimin e Shpëtimtarit me
tagrambledhësit dhe mëkatarët. Shpëtimtari iu përgjigj duke dhënë shëmbëlltyrën
e deles së humbur, të dhrahmisë së humbur dhe të djalit plangprishës.

Lluka 13:1–14:14
Jezusi shëron në Shabat dhe jep mësim rreth përulësisë dhe përkujdesjes për ata që
janë me më pak fat
Përfytyroni sikur jeni ulur për drekë me disa miq dhe shikoni një student të veshur
keq që është ulur vetëm. Një person në grup bën një koment të pahijshëm rreth
paraqitjes së studentit dhe shumë prej miqve tuaj qeshin.

Cilat janë disa nga mënyrat se si mund të reagoni ju në këtë situatë?
____________________

Ndërsa studioni Llukën 13–14, kërkoni atë çfarë dha mësim Shpëtimtari rreth
ndërveprimit me njerëzit që janë me më pak fat se ne.

Te Lluka 13 ne lexojmë se Shpëtimtari
tregoi një shëmbëlltyrë rreth një peme
fiku që do të pritej nëse nuk jepte fryt.
Kjo shëmbëlltyrë iu drejtua judenjve që
duhej të kishin dhënë fryt të mirë dhe
na mëson se ne do të vdesim nëse nuk
pendohemi. Jezusi shëroi një grua në
Shabat. Ai e krahasoi mbretërinë e
Perëndisë me një farë mustarde që u bë
një pemë e madhe dhe dha mësim rreth
atyre që do të hyjnë në mbretërinë e Tij.
Ai vajtoi edhe për shkatërrimin e
pashmangshëm të Jerusalemit.

Te Lluka 14:1–6 ne lexojmë se në ditën e Shabatit, Shpëtimtari u ftua që të darkonte
në shtëpinë e njërit prej krerëve të farisenjve. Përpara vaktit, Shpëtimtari shëroi një
burrë që vuante nga hidropizia – një sëmundje që e bënte trupin e burrit të fryhej
nga lëngjet.

Lexoni Llukën 13:15–16 dhe Llukën 14:5–6, duke kërkuar përgjigjet e Shpëtimtarit
ndaj farisenjve, të cilët e akuzuan se po shkelte Shabatin duke shëruar gruan
dhe burrin.

Çfarë mund të mësojmë nga shembulli i Shpëtimtarit për nderimin e ditës së
Shabatit dhe mbajtjen e tij të shenjtë? Një mësim është që Jezusi dha shembullin
për sjelljen e drejtë në ditën e Shabatit, duke u shërbyer nevojave të njerëzve. Kjo
ishte në kundërshtim me disa farisenj që e justifikonin ndihmën ndaj kafshëve, por
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jo ndaj njerëzve në ditën e Shabatit. Merrni në shqyrtim veprimet tuaja në ditën e
Shabatit. Çfarë mund të bëni në ditën e Shabatit për të qenë më shumë si Jezusi?

Lluka 14:7–10 përmban një shëmbëlltyrë të cilën Shpëtimtari e përdori për të dhënë
mësim mbi një të vërtetë të ungjillit, për marrëdhënien midis përulësisë dhe
ekzaltimit. “Vendet e para” (Lluka 14:7) ishin vende nderi. Jezusi vuri re se disa nga
ata që ishin ftuar në gosti, do të kërkonin vendet e nderit për veten e tyre, duke u
ulur pranë të zotit të shtëpisë.

Lexoni Llukën 14:11, duke kërkuar atë që Shpëtimtari dha mësim rreth përulësisë.
Fjala poshtërohet nënkupton që të ulesh në pozitë.

Lexoni Llukën 14:12–14, duke kërkuar atë që Shpëtimtari i mësoi fariseut, i cili e
kishte ftuar Atë për darkë. Përse njerëzit, ashtu si edhe fariseu, mund t’i ftojnë
miqtë e tyre dhe fqinjët e pasur apo të rëndësishëm për darkë?

Në kohën e Shpëtimtarit, ata që ishin të çalë (të gjymtuar), sakatë ose të verbër,
shpesh hasnin vështirësi që të siguronin të ardhura për veten e tyre dhe ishin të
varfër si rrjedhojë e paaftësive të tyre. Disa nga farisenjtë i përçmonin këta njerëz.
Cilat janë disa arsye përse njerëzit sot mund t’i përçmojnë të tjerët?

Sa vijon është një parim që ne mund ta mësojmë nga këto vargje: Nëse përpiqemi
që t’i ndihmojmë njerëzit që janë me më pak fat se ne, Zoti do të na e
shpërblejë.

Përveçse do të na shpërblejë në Ringjallje, Zoti do të na bekojë edhe në këtë jetë,
kur ne përpiqemi t’i ndihmojmë njerëzit që janë me më pak fat se ne (shih Mateu
6:4).

1. Kryeni njërën ose të dyja veprimtaritë vijuese në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Shkruani për një rast kur ju ose dikush që ju njihni u bekuat ngaqë u
përpoqët të ndihmonit dikë që ishte me më pak fat. (“Me më pak fat” mund
t’i referohet edhe situatave përveç asaj të mungesës së gjërave materiale; për
shembull, ajo mund t’i referohet dikujt që është i vetmuar ose mund të mos
ketë miq.)

b. Përsiatni mbi mënyrat se si ju mund t’i ndihmoni ata që janë me më pak fat
se ju dhe shkruani një synim për t’u shërbyer atyre.

Lluka 14:15–35
Jezusi jep shëmbëlltyrën e gostisë së madhe dhe jep mësim rreth çmimit të
dishepullimit
Cilat janë disa nga gjërat që mund të na kërkohet të sakrifikojmë apo të heqim dorë
si dishepuj të Jezu Krishtit? ____________________

Cilat janë disa nga shfajësimet që dikush mund të tundohet të përdorë për të
shmangur bërjen e këtyre sakrificave? ____________________

Pasi Shpëtimtari e këshilloi fariseun t’i ftonte për vakte ata që ishin me më pak fat,
dikush në dhomë i tha Atij: “Lum kush do të hajë bukë në mbretërinë e Perëndisë”
(Lluka 14:15). Në përgjigje të kësaj deklarate, Shpëtimtari tregoi shëmbëlltyrën e
darkës së madhe.
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Lexoni Llukën 14:16–24, duke kërkuar ftesën që morën njerëzit në shëmbëlltyrë, si
edhe shfajësimet e bëra prej atyre që nuk e pranuan ftesën.

Jezusi po u fliste judenjve që po silleshin si ata njerëz në shëmbëlltyrë, të cilët u
ftuan të parët në gosti. Në ç’mënyrë ungjilli i Jezu Krishtit është si një gosti e
madhe? Çfarë shfajësimesh u dhanë nga njerëzit që nuk e pranuan ftesën për në
darkën e madhe? Çfarë na tregojnë këto shfajësime rreth përparësive të këtyre
njerëzve?

Një parim që ne mësojmë nga kjo shëmbëlltyrë është që, nëse vendosim
përparësi të tjera mbi Zotin dhe ungjillin e Tij, ne do t’i humbasim bekimet e
ungjillit që mund t’i kishim marrë.

Hidhini një sy listës që shkruat rreth gjërave që mund t’ju kërkohet të sakrifikoni
apo nga të cilat mund të duhet të hiqni dorë si dishepuj të Jezu Krishtit. Çfarë
bekimesh mund të humbisni nëse nuk jeni të gatshëm t’i bëni këto sakrifica? A
keni menduar ndonjëherë se po sakrifikonit diçka, por më vonë kuptuat se bekimet
që morët ishin më të mëdha nga ato që ju menduat se sakrifikuat?

Pasi dha mësim këtë shëmbëlltyrë, Shpëtimtari i foli turmës për atë që Ai kërkon
nga dishepujt e Tij. Lexoni Llukën 14:25–27, duke kërkuar atë që Shpëtimtari tha se
dishepujt e Tij duhet të jenë të gatshëm të bëjnë.

“Në kontekstin e Llukës 14:26, fjala greke e përkthyer si ‘urre[tje]’ do të thotë të ‘duash më pak’
ose ‘të vlerësosh më pak’. Shpëtimtari nuk po e hiqte urdhërimin që ta ‘nderosh atin tënd dhe
nënën tënde’ (Eksodi 20:12); Ai po jepte mësim rreth përparësive. Për një dishepull, përkushtimi
ndaj familjes duhet të vijë pas përkushtimit ndaj Jezu Krishtit” (New Testament Student Manual
[manual i Sistemit Arsimor të Kishës, 2014], f. 165; shih edhe Mateu 10:37; Llukën 14:26,
shënimin b në fund të faqes [në variantin SHDM të Biblës në anglisht]).

Fjala kryq te Lluka 14:27 i referohet Kryqëzimit dhe përfaqëson gatishmërinë për të
sakrifikuar. Përkthimi prej Joseph Smith-it na ndihmon të kuptojmë se të
“mbart[ësh] kryqin e [dikujt]” (Lluka 14:27) do të thotë “t’i moho[sh] vetes gjithë
paperëndishmërinë e çdo lakmi të botës dhe të zbato[sh] urdhërimet e [Zotit]”
(Përkthimi prej Joseph Smith-it, Mateu 16:26 [në shtojcën e Kombinimit Tresh]).

Këto vargje na mësojnë se dishepujt e Jezu Krishtit duhet të jenë të gatshëm të
sakrifikojnë çdo gjë për ta ndjekur Atë. Ju mund të doni ta shkruani këtë të
vërtetë në anë të faqes te shkrimet tuaja të shenjta pranë Llukës 14:25–27.

Pasi dha mësim rreth asaj që dishepujt e Tij duhet të jenë të gatshëm të bëjnë,
Jezusi tha: “Prandaj, vëreni këtë në zemrën tuaj, që ju do t’i bëni gjërat që do t’ju
mësoj dhe urdhëroj” (Joseph Smith Translation [Përkthimi prej Joseph Smith-it; në
variantin SHDM të Biblës në anglisht], Lluka 14:28 [te Lluka 14:27, shënimi b në
fund të faqes]). Fjala të vësh këtu do të thotë të marrësh një vendim ose të
vendosësh në mënyrë të qëndrueshme. Një parim që mund të mësojmë nga ky
varg është se, kur ne e vëmë në zemrën tonë të bëjmë atë që Jezu Krishti na
mëson dhe urdhëron, ne bëhemi dishepujt e Tij.
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Një kullë në fshatin e Nazaretit në Izrael,
ashtu si kulla e përshkruar te Lluka 14:28–30

Delja e humbur

Përsiatni se si mund të arrijmë në një pikë të dishepullimit tonë, ku ne me të vërtetë
e vëmë në zemrën tonë të bëjmë atë që Jezu Krishti na mëson dhe na urdhëron
të bëjmë.

Shpjegoni se pasi i dha mësim këto parime rreth dishepullimit, Shpëtimtari dha dy
analogji. Lexoni Llukën 14:28–30 dhe Llukën 14:31–33, duke marrë në shqyrtim atë
që ilustrojnë këto dy analogji.

Shpëtimtari donte që ndjekësit e Tij të
merrnin parasysh me maturi nëse ata
ishin të gatshëm të sakrifikonin çdo gjë
që mund të kërkohej prej tyre, që të
mund të vazhdonin deri në fund si
dishepuj të Tij (shih edhe Joseph Smith
Translation [Përkthimin prej Joseph
Smith-it; në variantin SHDM të Biblës
në anglisht], Lluka 14:31 [te Lluka
14:30, shënimi a në fund të faqes]).
Merrni në shqyrtim të shenjoni Llukën
14:33, e cila jep një përmbledhje të
thjeshtë të mësimeve të Shpëtimtarit në këtë kapitull.

2. Mendoni për atë që do t’ju kushtojë apo kërkojë, që të jeni një
dishepull i vërtetë i Zotit Jezu Krisht. Merrni në shqyrtim bekimet e

të jetuarit të ungjillit dhe të shpërblimit të jetës së përjetshme. Çfarë vendimesh
mund të merrni tani, që do t’ju ndihmonin ta vendosnit Zotin mbi të gjitha
përparësitë e tjera në jetën tuaj? Përgjigjjuni kësaj pyetjeje në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta dhe përfshini disa synime që mund t’ju
ndihmojnë të bëheni një dishepull më i mirë i Jezu Krishtit.

Lluka 15
Jezusi jep shëmbëlltyrat e deles së humbur, të dhrahmisë së humbur dhe të djalit
plangprishës
Mendoni për një rast kur ju gjetët diçka
të rëndësishme që e kishit humbur. Si
u ndiet?

Mendoni për dikë që ju e njihni, i cili
mund të jetë i “humb[ur]” shpirtërisht.
Ky mund të jetë dikush që nuk e ka
marrë ende ungjillin e rivendosur të
Jezu Krishtit ose nuk është duke jetuar
aktualisht sipas mësimeve të ungjillit.

Ndërsa studioni Llukën 15, kërkoni të
vërteta lidhur me mënyrën se si ndihet
Ati Qiellor rreth atyre që kanë humbur
shpirtërisht dhe përgjegjësinë që ne
kemi ndaj tyre.
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Dhrahmia e humbur

Djali plangprishës

Lexoni Llukën 15:1–2, duke kërkuar atë
për të cilët po ankoheshin farisenjtë.

Në përgjigje ndaj ankesës së farisenjve
dhe skribëve, Shpëtimtari dha tre
shëmbëlltyra: një për delen, një për
dhrahminë dhe një për një djalë. Këto
shëmbëlltyra kishin për qëllim që të
jepnin shpresë për mëkatarët, si edhe të
qortonin e dënonin hipokrizinë dhe
vetëkënaqësinë e skribëve dhe të
farisenjve. Ndërsa i studioni këto
shëmbëlltyra, kushtojini vëmendje
arsyes përse humbi subjekti i çdo
shëmbëlltyre dhe se si u gjet ai/ajo.

Lexoni çdo shëmbëlltyrë, duke kërkuar
përgjigjet për pyetjet në kolonën e
majtë të tabelës vijuese. Shkruajini
përgjigjet tuaja në hapësirat e duhura.

Shëmbëlltyra e Deles, e Dhrahmisë dhe e Djalit të Humbur

Pyetjet Lluka 15:3–7 (shih edhe Llukën 15:4,
shënimin a në fund të faqes [në
variantin SHDM të Biblës në anglisht])

Lluka
15:8–10

Lluka 15:11–32 (në
vargun 16 fjala dëshiroj
do të thotë
“me gëzim”)

Çfarë kishte
humbur?

Përse humbi?

Si u gjet?

Cilat fjalë ose fraza
përshkruajnë
reagimin për gjetjen
e tij/saj?
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“I ati e pa, … u lëshua vrap, … dhe e puthi”
(Lluka 15:20).

Vini re se delja humbi ndërsa ndiqte
rrjedhën normale të jetës, dhrahmia
humbi për shkak të pakujdesisë ose
shpërfilljes së zotëruesit të saj dhe djali
plangprishës (dorëlëshuar apo i
shkujdesur) humbi për shkak të vetë
rebelimit të tij.

Cila është përgjegjësia jonë përkundrejt
atyre që kanë humbur, pavarësisht nga
mënyra se si humbën?

Vini re frazat që përshkruajnë reagimet
kur gjenden kafsha, objekti dhe
individi. Mbani mend se një qëllim i
këtyre shëmbëlltyrave ishte që të
qortonte vetëkënaqësinë e farisenjve
dhe të skribëve, që po mërmëritnin
rreth tagrambledhësve dhe mëkatarëve
me të cilët Jezusi po fliste. Kur Jezusi
tha se do të kishte më shumë gëzim në
qiell për “një mëkatar të vetëm që
pendohet … sesa për nëntëdhjetë e
nëntë të drejtët, që nuk kanë nevojë të
pendohen” (Lluka 15:7), Ai po jepte mësim se ka më shumë gëzim në qiell për një
mëkatar të penduar sesa për nëntëdhjetë e nëntë farisenj dhe skribë të
vetëkënaqur, të cilët, në krenarinë e tyre mendojnë se nuk kanë nevojë për pendim.

Bazuar në përgjigjet e atyre që e gjetën atë që kishte humbur, si do ta plotësonit
thënien vijuese: Kur i ndihmojmë të tjerët që të ndiejnë dëshirën për t’u
penduar, ne ndihemi ____________________.

3. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Çfarë lloj gjërash mund të bëni për ta ndihmuar një person

i cili ka humbur shpirtërisht, që të ndiejë dëshirën për t’u penduar apo afruar
më pranë Atit Qiellor?

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

Unë e kam studiuar Llukën 13–15 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 11: DITA 3

Lluka 16
Hyrje
Jezusi dha mësim shëmbëlltyrën e administratorit të pabesë. Farisenjtë i dëgjuan
mësimet e Jezusit dhe e përqeshën Atë. Më pas Jezusi i qortoi farisenjtë dhe u
mësoi atyre shëmbëlltyrën e pasanikut dhe të Llazarit.

Lluka 16:1–12
Jezusi jep mësim shëmbëlltyrën e administratorit të pabesë
Në hapësirën e dhënë, renditni disa nga sendet e botës mbi të cilën njerëzit shpesh
e vendosin zemrën e tyre dhe përpiqen të marrin: ____________________

Tani, renditni disa nga pasuritë e përjetshme që Ati Qiellor do që ne të kërkojmë (të
tilla si familjen dhe paqen e përjetshme): ____________________

Ne mund t’i gëzojmë disa nga këto pasuri të përjetshme edhe në këtë jetë. Qarkoni
një ose dy nga pasuritë e përjetshme që renditët, të cilat janë veçanërisht të
rëndësishme për ju. Ndërsa ju studioni Llukën 16, kërkoni të vërteta që mund t’ju
ndihmojnë të merrni pasuri të përjetshme.

Pasi dha mësim shëmbëlltyrën e deles së humbur, të dhrahmisë së humbur dhe të
djalit plangprishës, Shpëtimtari u mësoi dishepujve të tij shëmbëlltyrën e
administratorit të pabesë. Një administrator është dikush që drejton çështjet
tregtare, paratë ose pronat e një personi tjetër.

Lexoni Llukën 16:1–2, duke kërkuar atë që pasaniku në shëmbëlltyrë mësoi për
administratorin e tij.

Vini re atë për të cilën administratori qe akuzuar se kishte bërë me të mirat e
pasanikut. Si pasojë e shkujdesit të administratorit, ai do ta humbiste pozicionin e
tij si administrator.

Te Lluka 16:3–7, ne mësojmë se administratori u shqetësua për atë që do të bënte
kur të humbiste punën e tij, ngaqë ai mendonte se nuk mund të bënte punë fizike
dhe i vinte shumë turp të lypte. Ai hartoi një plan, i cili, mendonte ai, mund t’i sillte
mundësi punësimi në familje të tjera. Ai vizitoi dy nga borxhlinjtë e pasanikut dhe
u bëri zbritje në mënyrë domethënëse borxheve të tyre, gjë për të cilën, shpresonte
ai, do të fitonte pëlqimin e tyre.

Lexoni Llukën 16:8, për të parë mënyrën se si reagoi pasaniku kur mësoi për
veprimet e administratorit të tij. Mund të jetë e dobishme të dini se “bijtë e kësaj
bote” janë njerëz me mendje si të botës dhe “bijtë e dritës” janë ndjekës të
Perëndisë ose njerëz me mendje shpirtërore.

Vini re se pasaniku e përgëzoi zgjuarsinë e administratorit për të fituar pëlqimin e
borxhlinjve të pasanikut. Ai nuk po përgëzonte pandershmërinë e administratorit.
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Plaku Xhejms E. Talmixh, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi atë që
Shpëtimtari po jepte mësim nëpërmjet shëmbëlltyrës së administratorit të
pabesë: “Synimi i Zotit tonë ishte që të tregonte dallimin midis kujdesit,
vëmendjes dhe përkushtimit të njerëzve që përfshihen në çështje fitimprurëse në
tokë, dhe mënyrave me gjysmë zemre të shumë njerëzve që gjoja luftojnë për
pasuri shpirtërore. Njerëzit me mendje si të botës nuk i shpërfillin masat për vitet

e ardhshme dhe shpeshherë janë zellshmërisht mëkatarë për të grumbulluar me shumicë; ndërsa
‘bijtë e dritës’, ose ata që besojnë se pasuria shpirtërore është mbi të gjitha zotërimet tokësore,
janë më pak energjikë, të kujdesshëm apo të mençur” (Jesus the Christ, bot. 3-të [1916], f. 463).

Lexoni Llukën 16:10–12, duke kërkuar atë që tha Shpëtimtari se duhet të bëjmë për
t’u bekuar me pasuri të përjetshme. Vini re se mamoni në vargun 11 i referohet
pasurive tokësore, përfshirë paratë dhe zotërimet. Mund të jetë po ashtu e
dobishme të dini se “besnik në të vogla” (Lluka 16:10) do të thotë t’i përdorësh me
drejtësi pasuritë tokësore.

Nga mësimet e Shpëtimtarit te Lluka 16:1–12, ne mësojmë që, nëse përgatitemi
me mençuri për të ardhmen tonë të përjetshme dhe i përdorim me drejtësi
pasuritë tokësore, ne mund të bekohemi me pasuri të përjetshme.

1. Përgjigjjuni njërës ose të dyja pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Në ç’mënyrë përdorimi nga ana jonë me drejtësi i pasurive tokësore
reflekton denjësinë tonë për t’u besuar me pasuri të përjetshme?

b. Si mund t’i përdorni me drejtësi pasuritë tokësore kur jeni të rinj? Si mund
ta bëni këtë si një i rritur? (Shih Jakobi [LiM] 2:17–19.)

Lluka 16:13–31
Jezusi i qorton farisenjtë dhe u jep mësim shëmbëlltyrën e pasanikut dhe të Llazarit
Ndërsa ju studioni Llukën 16:13–26, përsiatni se si pasuritë tokësore mund t’i
pengojnë disa njerëz nga marrja e pasurive të përjetshme.

Siç shënohet te Lluka 16:13–14, Shpëtimtari dha mësim se “nuk mund t’i
shërbe[jmë] [si] Perëndisë dhe mamonit” (Lluka 16:13). Farisenjtë i dëgjuan
mësimet e Shpëtimtarit dhe u “tall[ën]” (Lluka 16:14), ose e përqeshën Atë.
Kërkoni te Lluka 16:14, fjalën që i përshkruan farisenjtë dhe jep një shpjegim të
arsyes përse ata e përqeshën Shpëtimtarin për mësimet e Tij.

Farisenjtë ishin lakmitarë, që do të thotë se ata në mënyrë egoiste donin më shumë
zotërime, veçanërisht gjëra që u përkisnin të tjerëve. Ata lakmonin pasuri dhe
pushtet tokësor (shih Mateu 23:2–6, 14). Si mendoni ju, përse lakmia e farisenjve i
bëri ata që ta përqeshnin Shpëtimtarin?

Lexoni Përkthimin prej Joseph Smithi‑it, Lluka 16:16–23 (tek Udhëzuesi për
Shkrimet e Shenjta), duke kërkuar një këndvështrim tjetër në fjalëkëmbimin midis
farisenjve dhe Shpëtimtarit.

Nga këto vargje ne mësojmë që farisenjtë pretendonin se ligji i Moisiut shërbente si
ligji i tyre, dhe prandaj ata nuk e pranuan Jezusin si gjykatësin e tyre. Jezusi
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shpjegoi se ligji i Moisiut dhe profetët kishin dëshmuar për Të. Ai i pyeti farisenjtë
përse e mohonin atë që ishte shkruar dhe i qortoi që po e “shtrembëroni[n] udhën
e drejtë” (Përkthimi prej Joseph Smith-it, Lluka 16:21). Për t’i ndihmuar këta
farisenj lakmitarë të kuptonin sjelljen e tyre dhe pasojat e saj, Shpëtimtari i krahasoi
ata me pasanikun në shëmbëlltyrën e shënuar te Lluka 16:19–31.

Përfytyroni Ngjarjet në Shkrimet e Shenjta
Përfytyrimi i ngjarjeve në shkrimet e shenjta mund të ndihmojë që t’i bëjë ngjarjet më të vërteta
dhe të gjalla. Kjo mund t’ju ndihmojë që të lidheni edhe më mirë me njerëzit dhe situatat e
shkruara në shkrimet e shenjta dhe, si rrjedhojë, t’i analizoni e t’i kuptoni ngjarjet në shkrimet e
shenjta më me efektshmëri. Ndërkohë që lexoni, kërkoni hollësi që ju ndihmojnë t’i përfytyroni
ngjarjet dhe të mendoni sikur të ishit i pranishëm atje.

Teksa lexoni Llukën 16:19–31, përfytyroni personazhet në këtë shëmbëlltyrë dhe
ndërveprimet e tyre. Merrni parasysh t’i lexoni këto vargje me zë të lartë, sikur të
ishit përpara një publiku, duke cituar fjalët e Shpëtimtarit (Lluka 16:19–23), të
pasanikut (Lluka 16:24, 27, 28, 30) dhe të Abrahamit (Lluka 16:25, 26, 29, 31).
Mund të jetë e dobishme të dini se “gji[ri i] Abrahamit” (Lluka 16:22) përfaqëson
parajsën në botën e shpirtrave dhe se “ferr[i]” (Lluka 16:23) i referohet burgut të
shpirtrave (shih Bible Dictionary [Fjalori Biblik], “Abraham’s Bosom” [“Gjiri i
Abrahamit”], “Hell” [“Ferri”].)

Si ndryshonte jeta e vdekshme e
pasanikut nga ajo e Llazarit?

Në ç’mënyrë lakmia ose dashuria për
pasuri tokësore e pasanikut, patën një
ndikim tek ai pasi ai vdiq?

Çfarë mendoni se kishte për qëllim kjo
shëmbëlltyrë që t’u mësonte farisenjve?

Një parim që mund të mësojmë nga kjo
shëmbëlltyrë është që, nëse jemi lakmitarë dhe nuk i përdorim me drejtësi
pasuritë tona tokësore, ne përfundimisht do të përjetojmë vuajtje dhe
keqardhje (shih edhe DeB 104:18).
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Qentë lëpinin plagët e Llazarit, varfanjakut
që rrinte te dera e pasanikut.

Ne mund të mësojmë një të vërtetë
tjetër nga kjo shëmbëlltyrë. Sipas
Llukës 16:30, çfarë besonte pasaniku se
do të ndodhte nëse Llazari do t’u
shfaqej vëllezërve të pasanikut?

Pasaniku besonte se vëllezërit e tij do të
pendoheshin dhe do të ktheheshin në
besim tek e vërteta nëse Llazari u
shfaqej atyre. Kthim në besim do të
thotë “ndryshim nga dikush i besimeve,
zemrës dhe jetës së tij për të pranuar
dhe për të bërë vullnetin e Perëndisë”
(Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
“Kthim, Kthyer”, scriptures.lds.org).

Sipas Llukës 16:29, 31, përse Abrahami
nuk e dërgoi Llazarin te vëllezërit e pasanikut?

Duke përmendur “Moisiun dhe profetët”, Shpëtimtari iu referua sërish shkrimeve
të shenjta që farisenjtë pretendonin se i besonin dhe jetonin sipas tyre, por në të
vërtetë i hidhnin poshtë.

Nga kjo shëmbëlltyrë ne mësojmë se, kthimi në besim vjen nga të besuarit dhe
vënia vesh ndaj fjalëve të profetëve, jo nga të dëshmuarit e mrekullive ose
nga të parit e engjëjve.

2. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si mendoni ju, përse kthimi në besim vjen fillimisht nga të besuarit e fjalës
së profetëve dhe vënies vesh ndaj tyre, sesa nga të dëshmuarit e mrekullive
apo të parit e engjëjve?

b. Cilat mësime të veçanta të profetëve kanë ndikuar te kthimi juaj në besim?

Në një fletë të veçantë letre, shkruani një synim se si ju mund t’i besoni apo t’i vini
veshin më mirë mësimeve ose këshillave të profetëve, në mënyrë që kthimi juaj në
besim të mund të forcohet. Për ide, merrni parasysh që të rishikoni broshurën Për
Forcën e Rinisë. Vendoseni këtë fletë letre diku ku ju do ta shihni çdo ditë, ndoshta
në shkrimet e shenjta, për t’ju kujtuar synimin tuaj.

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

Unë e kam studiuar Llukën 16 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 11: DITA 4

Lluka 17
Hyrje
Jezusi u dha mësim dishepujve të Tij rreth nevojës për t’i falur të tjerët. Më pas,
Apostujt i kërkuan Jezusit që ta shtonte besimin e tyre. Në kthim, Shpëtimtari u
mësoi shëmbëlltyrën e shërbëtorit të padobishëm. Më vonë, Jezusi shëroi 10
lebrosë, por vetëm njëri prej tyre u kthye për ta falënderuar Atë. Shpëtimtari u
përball me farisenjtë dhe Ai dha mësim rreth ardhjes së mbretërisë së Perëndisë.

Lluka 17:1–10
Më pas, Apostujt i kërkuan Jezusit që ta shtonte besimin e tyre

1. Mendoni për situatat ku juve mund t’ju kërkohet të ushtroni besim,
të tilla si kërkimi i një bekimi të priftërisë, pagimi i së dhjetës ose

dhënia e një bisede apo e një mësimi në kishë. Shkruajeni listën tuaj në ditarin
e të studimit të shkrimeve të shenjta. Pastaj përgjigjjuni pyetjeve vijuese: A keni
dëshiruar ndonjëherë të keni besim më të madh? Nëse po, çfarë përvojash patët
apo me çfarë përvojash u përballët që ju ndihmuan për ta krijuar atë dëshirë?

Ndërsa studioni Llukën 17, kërkoni parime që mund t’ju ndihmojnë ta shtoni
besimin tuaj.

Te Lluka 17:1–2, Shpëtimtari u mësoi dishepujve të Tij se dikush që i tundon të
tjerët për të mëkatuar do të mbahet përgjegjës.

Lexoni Llukën 17:3–4, duke kërkuar një urdhërim që Shpëtimtari u dha dishepujve
të Tij, i cili mund të kërkojë besim. Merrni parasysh ta shenjoni atë urdhërim në
shkrimet tuaja të shenjta.

Përse mund të jetë e vështirë të falësh dikë që ju ka bërë vazhdimisht keq?
____________________

Lexoni Llukën 17:5, duke kërkuar atë që Apostujt dëshironin nga Shpëtimtari pasi
u dha mësim për faljen.

Në ç’mënyrë të kërkuarit e një besimi më të madh te Zoti, mund t’i ndihmojë ata
që t’i binden urdhërimit për t’i falur të tjerët? ____________________

Siç shënohet te Lluka 17:6, Shpëtimtari iu përgjigj lutjes së Apostujve për një shtim
të besimit, duke dëshmuar se besimi sa fara e sinapit mund të prodhojë mrekulli.
Për t’i ndihmuar ata që të dinin se si ta shtonin besimin e tyre, Jezusi më pas dha
një shëmbëlltyrë që përshkruan marrëdhënien e një zotërie dhe të një shërbëtori.

Lexoni Llukën 17:7–10, duke kërkuar atë që një zotëri priste nga shërbëtori i tij.
Përdorini shënimet në fund të faqes për t’ju ndihmuar të kuptoni disa nga fjalët e
vështira në shëmbëlltyrë.

Në kohët biblike, një zotëri siguronte për të gjitha nevojat bazë të jetës së
shërbëtorit të tij, ndërsa shërbëtori i përmbushte besnikërisht detyrat që priteshin
prej tij. Për shkak të kësaj, nuk ishte e nevojshme që zotëria t’i jepte falënderime të
veçanta shërbëtorit të tij apo të ndihej borxhli ndaj tij për detyrat që ai kryente.
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Mendoni për mënyrat se si Ati Qiellor është si zotëria në këtë shëmbëlltyrë.

Ju mund të shenjoni te Lluka 17:10, frazën “bëmë atë që kishim detyrë të bënim”.

2. Shkruani sa vijon në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
Besimi ynë do të shtohet kur ne përpiqemi të bëjmë gjithçka që na

urdhëron Ati Qiellor. Ju do t’i shtoni më vonë kësaj thënieje.

Merrni parasysh të shenjoni te Lluka 17:10 atë që Jezusi tha se shërbëtorët duhet të
thonë pasi kanë bërë atë që iu urdhërua atyre.

Të pranojmë se ne jemi shërbëtorë të padobishëm, do të thotë që ne e kuptojmë se
pavarësisht se sa shumë i zbatojmë urdhërimet, ne jemi gjithmonë në borxh ndaj
Perëndisë. Ai na bekon kaq bujarisht saqë ne nuk mund t’ia kthejmë kurrë Atij –
edhe kur jemi të bindur dhe duke jetuar me drejtësi (shih Mosia 2:20–26).

3. Plotësojeni thënien në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta në atë mënyrë që të përçojë parimin vijues: Besimi ynë do

të shtohet kur ne përpiqemi të bëjmë gjithçka që na urdhëron Ati Qiellor
dhe kur kujtojmë se jemi gjithmonë në borxh ndaj Tij. Pastaj përgjigjjuni
pyetjes vijuese: Në ç’mënyrë përpjekja për të bërë gjithçka që urdhëron Ati
Qiellor e shton besimin tonë?

Presidenti Hiber J. Grant dha mësim për rëndësinë e të bërit të detyrës sonë kur i
shërbejmë Perëndisë: “Nuk ka asnjë rrezik për ndonjë burrë ose grua se mos e
humbet besimin e tij apo të saj në këtë Kishë, nëse ai ose ajo është e përulur dhe
plot lutje dhe e bindur ndaj detyrës. Nuk kam njohur kurrë një individ të tillë që ta
humbasë besimin e tij. Duke e bërë detyrën tonë, besimi shtohet derisa bëhet
njohuri e përsosur” (Teachings of Presidents of the Church: Heber J. Grant

[2002], f. 28).

Përsiatni për një rast kur ju i zbatuat urdhërimet ose e kryet me bindje detyrën tuaj
ndaj Perëndisë dhe, si rrjedhojë, ndiet një shtim të besimit.

Lluka 17:11–19
Jezusi pastron 10 lebrosë
Bazuar në atë që ju dini rreth lebrës,
plotësoni thënien vijuese: Gjatë kohëve
biblike, duhet të ketë qenë e vështirë të
kishe lebër sepse
____________________.

Lebra ishte një sëmundje që mund të
çonte në shpërfytyrim dhe vdekje.
Lebrosët veçoheshin nga pjesa tjetër e
shoqërisë për të mbrojtur shëndetin e të
tjerëve dhe u kërkohej që të thërrisnin
“I papastër!”, për të paralajmëruar
çdokënd që u afrohej atyre (shih Bible Dictionary [Fjalori Biblik], “Leper”
[“Lebros”]).
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Lexoni Llukën 17:11–12, për të parë se kë takoi Jezusi kur ndaloi në një fshat,
ndërsa udhëtonte për në Jerusalem.

Nëse ju do të kishit qenë njëri prej atyre lebrosëve, çfarë ndjenjash do të kishit
pasur kur ta shikonit Jezusin?

Lexoni Llukën 17: 13–14, duke kërkuar atë që lebrosët i thanë Shpëtimtarit dhe cila
qe përgjigjja e Tij ndaj tyre.

Ligji i Moisiut kërkonte që lebrosët t’ia tregonin veten e tyre priftërinjve pasi të
shëroheshin, me qëllim që të pranoheshin sërish në shoqëri (shih Levitiku 14).
Merrni parasysh të shënoni në shkrimet tuaja të shenjta atë që u ndodhi lebrosëve
kur shkuan për t’ia treguar veten e tyre priftit.

Nga Lluka 17:14, ne mund të mësojmë se, ne i marrim bekimet e Zotit kur
bëjmë atë që Ai na ka udhëzuar të bëjmë.

Merrni parasysh se si mund të ketë qenë – si do ta kishte ndryshuar jetën tuaj – po
të ishit njëri prej lebrosëve që u pastruan. Si mendoni, çfarë do të kishit bërë sapo të
kuptonit se ishit pastruar nga lebra?

Lexoni Llukën 17:15–19, për të parë se si një nga lebrosët reagoi ndryshe nga
të tjerët.

Një e vërtetë që mund të mësojmë nga lebrosi, i cili u kthye për të dhënë
falënderime është se, është e rëndësishme që të shprehim mirënjohje për
bekimet që ne marrim.

Përse është e rëndësishme që t’i shprehim mirënjohje Perëndisë për bekimet që ne
marrim? ____________________

Si mund të jemi ndonjëherë si nëntë lebrosët?

Ndërsa lexoni thënien vijuese nga Presidenti Tomas S. Monson, shenjoni atë që ai
dha mësim se do të ndodhë, kur ne i shprehim mirënjohje Atit tonë në Qiell:
“Vëllezërit e motrat e mia, a kujtohemi të japim falënderime për bekimet që
marrim? Dhënia e sinqertë e falënderimeve jo vetëm që na ndihmon t’i njohim
bekimet tona, por gjithashtu hap dyert e qiellit dhe na ndihmon të ndiejmë
dashurinë e Perëndisë” (“Dhurata Hyjnore e Mirënjohjes”, Ensign ose Liahona,

nëntor 2010, f. 87).

Ju mund të shenjoni te Lluka 17:19 atë që Shpëtimtari tha se i kishte ndodhur
lebrosit, i cili i dha falënderime.

Vlerësimi i Jetës Suaj
Kur ne gjejmë kohë për të vlerësuar me ndershmëri mënyrën se si po i jetojmë disa parime të
caktuara të ungjillit, ne i japim Frymës së Shenjtë mundësinë që të na ndihmojë për ta kuptuar
atë që po bëjmë mirë dhe mënyrën se si mund të përmirësohemi. Kur bëni një vlerësim të vetes
suaj, përpiquni që të kërkoni udhërrëfimin e Shpirtit të Shenjtë dhe të jeni tërësisht i ndershëm.
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Në çfarë mënyrash, dhënia e falënderimeve ndaj Zotit për bekimet tona, mund të
na ndihmojë të shërohemi? ____________________

4. Shënoni në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta bekime
të veçanta që keni marrë nga Ati Qiellor, për të cilat ju jeni

mirënjohës. Renditni disa nga gjërat që ju mund të bëni në jetën tuaj që
tregojnë mirënjohjen tuaj për këto bekime.

Lluka 17:20–37
Jezusi jep mësim lidhur me ardhjen e mbretërisë së Perëndisë
Te Lluka 17:20–37, Jezusi dha mësim rreth Ardhjes së Tij të Dytë. Ju studiuat pak
nga përmbajtja e këtij fragmenti kur studiuat Mateun 24 dhe Joseph
Smith—Mateun.

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

Unë e kam studiuar Llukën 17 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

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

NJËSIA 11,  DITA 4

241



NJËSIA 12: DITA 1

Lluka 18–21
Hyrje
Ndërsa Jezu Krishti udhëtoi drejt Jerusalemit për herë të fundit, Ai dha mësim
ungjillin e Tij dhe kreu mrekulli midis njerëzve. Ai hyri me ngadhnjim në Jerusalem,
e pastroi sërish tempullin dhe u dha mësim njerëzve atje.

Lluka 18–21
Shpëtimtari jep mësim rrugës për në Jerusalem
Ju tashmë keni mësuar për shumë prej ngjarjeve të shënuara te Lluka 18–21, nga
studimi juaj i Mateut dhe Markut.

Kur Jezu Krishti udhëtoi drejt
Jerusalemit për herë të fundit, Ai dha
mësim një numër shëmbëlltyrash dhe
shëroi shumë njerëz. Ai e ftoi të riun
pasanik që t’ia jepte gjithçka të varfërve
dhe ta ndiqte Atë. Ai shëroi një të
verbër. Pavarësisht nga përqeshja, Ai
darkoi me kryetarin e tagrambledhësve
në Jeriko. (Shih edhe Mateun 19–20;
Markun 10.)

Jezusi mbërriti në Jerusalem dhe, midis
thirrjeve të lëvdatave, udhëtoi mbi një
kërriç kur hyri në qytet. Ai i dëboi
përsëri nga tempulli këmbyesit e
parave, u dha mësim njerëzve atje dhe
iu përgjigj pyetjeve nga krerët e
priftërinjve dhe skribët. Ai lëvdoi një të
ve që hodhi dy monedhat e saj të vogla
në thesarin e tempullit. Ai u dha mësim
dishepujve edhe për Ardhjen e Tij
të Dytë.

Pjesa më e madhe e rrëfimeve që ju do
të studioni në këtë mësim janë të
veçanta për Ungjillin e Llukës. Për t’u
përgatitur që të studioni Llukën 18–21,
përgjigjjuni pyetjeve vijuese në
hapësirën e dhënë:

Cilat veprime mund të tregojnë se një
person dëshiron sinqerisht të afrohet me Zotin? Cilat sjellje do të tregonin se ai apo
ajo me të vërtetë duan të falen apo e dëshirojnë ndihmën e Zotit?
____________________
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Lexoni çdo fragment të shkrimit të shenjtë në tabelën shoqëruese dhe shqyrtoni
përgjigjet e pyetjeve. Ju mund të doni ta shenjoni atë që gjeni.

Shëmbëlltyrë
ose Rrëfim

Fjala Ndihmon Personazhi
Kryesor

Doktrina ose
Parime

Lluka 18:1–8 Të lodhesh: të shkurajohesh ose
të mërzitesh

Të japësh të drejtën: të bësh ose
të vësh drejtësi

E veja

Lluka 18:9–14 I shfajësuar: i pranuar ose i
pastruar

Tagrambledhësi

Lluka 18:35–43 I verbëri

Lluka 19:1–10 Turmë: grumbull ose grup
njerëzish

Mashtrim: mjete ose mënyra të
padrejta

Zakeu

Pyetje për t’u Marrë në Konsideratë

• Çfarë dëshironte personazhi kryesor?

• Çfarë bëri personi për të treguar se dëshira e tij apo e saj ishte e sinqertë?

• Çfarë ndodhi për shkak të veprimeve të tij apo të saj besnike?

1. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Çfarë ngjashmërish vutë re te veprimet e secilit prej personazheve kryesorë?

b. Çfarë ngjashmërish vutë re në atë që mori secili prej personazheve kryesorë
si rrjedhojë e veprimeve të tij apo të saj?

Një parim që na mësojnë këto histori është që, nëse jemi të sinqertë dhe
këmbëngulës teksa ushtrojmë besim te Zoti, ne mund ta marrim mëshirën
e Tij.

Lexoni thënien vijuese nga Plaku Dejvid A Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, duke
kërkuar atë që tregon se një person është duke ushtruar besim te Zoti: “Besimi i vërtetë
përqendrohet në dhe te Zoti Jezu Krisht dhe gjithnjë të çon në veprim të drejtë” (“Kërkoni me
Besim”, Ensign ose Liahona, maj 2008, f. 95).

Ju mund të doni ta shkruani këtë thënie në anë të faqes së shkrimeve tuaja të
shenjta.

2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani disa
nga mënyrat se si mund të ushtroni besim te Jezu Krishti sot. Cilat

janë bekimet për ushtrimin e besimit të përditshëm te Jezu Krishti?

Lexoni thënien vijuese nga Plaku Bednar, duke kërkuar se çfarë do të thotë të
përjetosh mëshirën e Zotit:
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“Nëpërmjet studimit, vëzhgimit, përsiatjes dhe lutjes vetjake, unë besoj se kam
arritur të kuptoj më mirë se mëshirat e dhembshura të Zotit janë bekimet tepër
vetjake dhe individuale, forca, mbrojtja, siguria, drejtimi, dashamirësia,
ngushëllimi, mbështetja dhe dhuratat shpirtërore të cilat i marrim nga Zoti Jezu
Krisht dhe për shkak të Tij e nëpërmjet Tij. Me të vërtetë, Zoti i përshtat
“mëshira[t e] tij, sipas kushteve të fëmijëve të njerëzve’ (DeB 46:15).

… Më lejoni t’ju sugjeroj se një nga mënyrat se si Shpëtimtari vjen te secili prej nesh është
nëpërmjet mëshirave të Tij të shumta e të dhembshura. Për shembull, ndërsa unë dhe ju
ndeshemi me sfida e sprova në jetën tonë, dhurata e besimit dhe një ndjenjë e duhur e
vetëbesimit personal që shkon përtej kapacitetit tonë vetjak, janë dy shembuj të mëshirave të
dhembshura të Zotit. Pendimi dhe falja e mëkateve dhe paqja e ndërgjegjes janë shembuj të
mëshirave të dhembshura të Zotit. Dhe këmbëngulja e guximi që na mundësojnë të shkojmë
përpara me gaz, përmes kufizimeve fizike dhe vështirësive shpirtërore janë shembuj të mëshirave
të dhembshura të Zotit” (“Mëshirat e Dhembshura të Zotit”, Ensign ose Liahona, maj 2005, f.
99–100; Konferenca e Përgjithshme, prill 2005, f. 119).

3. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Në çfarë mënyrash ju ose dikush që ju njihni, keni ushtruar besim te Jezu
Krishti? Çfarë mëshire përjetuat ju ose dikush që ju njihni si rrjedhojë?

b. Merrni në shqyrtim se në çfarë mënyrash e dëshironi ndihmën ose mëshirën
e Zotit në jetën tuaj. Çfarë do të bëni për të ushtruar besimin tuaj te Zoti me
qëllim që të merrni mëshirën e Tij?

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

Unë e kam studiuar Llukën 18–21 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 12: DITA 2

Lluka 22
Hyrje
Kur shërbesës së Tij në vdekshmëri po i vinte fundi, Jezusi paraqiti sakramentin, u
mësoi dishepujve të Tij që t’u shërbenin të tjerëve dhe e urdhëroi Pjetrin që t’i
forconte vëllezërit e tij. Sakrifica shlyese e Shpëtimtarit filloi në kopshtin e
Gjetsemanit. Ai u arrestua dhe u gjykua përpara Kajafas. Ndërsa Shpëtimtari po
gjykohej, Pjetri e mohoi se e njihte Atë.

Lluka 22:1–38
Shpëtimtari paraqet sakramentin dhe i udhëzon Apostujt e Tij
Përfytyroni sikur ju ose një nga pjesëtarët e familjes suaj jeni ulur në dysheme në
shtëpinë tuaj. Pjesëtari i familjes suaj dëshiron të ngrihet në këmbë dhe kërkon
ndihmën tuaj. Sa shumë mund ta ndihmoni atë nëse ju qëndroni i ulur në
dysheme? Çfarë ndryshimi do të sillte nëse ju do të kishit qëndruar në këmbë
i pari?

Kjo analogji mund t’ju ndihmojë të kuptoni atë që mund të bëni për t’i ndihmuar të
tjerët të bëhen më të mirë shpirtërisht.

Ndërsa studioni Llukën 22, kërkoni të vërteta që do t’ju ndihmojnë të dini mënyrën
se si t’i përkrahni të tjerët për t’u ngritur shpirtërisht.

Te Lluka 22:1–30, ne mësojmë se pranë fundit të shërbesës së Tij në vdekshmëri,
Shpëtimtari u takua me Apostujt e Tij që të kremtonin Pashkën. Gjatë asaj kohe, Ai
shpalli se njëri prej tyre do ta tradhtonte, paraqiti ordinancën e sakramentit dhe
urdhëroi që të bëhej në kujtim të Tij, dhe u mësoi atyre se ata që u shërbejnë të
tjerëve janë më të mëdhenjtë e të gjithëve. Shpëtimtari i përgëzoi gjithashtu
Apostujt e Tij që vazhduan me Të dhe u premtoi atyre se një ditë ata do të uleshin
në frone dhe do të gjykonin dymbëdhjetë fiset e Izraelit.

Lexoni Llukën 22:31–32, për të parë atë që Shpëtimtari tha se Satani dëshironte
[të bënte].

Përkthimi prej Joseph Smith-it jep sqarimin e mëposhtëm për vargun 31: “Dhe Zoti
tha: ‘Simon, Simon, ja, Satani ka dëshiruar të të ketë, që të mund t’i shoshë fëmijët
e mbretërisë si gruri” (Joseph Smith Translation [Përkthimi prej Joseph Smith-it; në
variantin SHDM të Biblës në anglisht], Lluka 22:31 [te Lluka 22:31, shënimi a në
fund të faqes]). Me fjalë të tjera, Satani donte që ta fuste në grackë Pjetrin, në
mënyrë që t’i fuste në grackë me lehtësi anëtarët e tjerë të Kishës.

Gruri shoshet duke i ndarë kokrrat e grurit nga byku. Gruri i shëndetshëm ruhet,
ndërsa, byku i panevojshëm hidhet. Nëse shenjtorët i jepen tundimit dhe marrin
pjesë në mëkatet e botës, ata e humbasin veçantinë e tyre dhe bëhen si byku” (New
Testament Student Manual [manual i Sistemit Arsimor të Kishës, 2014], f. 183). Në
analogjinë e Shpëtimtarit, besimi dhe dëshmia e Pjetrit dhe e të tjerëve mund të
ishte si kokrra e grurit, të cilën Satani dëshironte ta veçonte ose ta hiqte prej tyre.

Renditni një ose dy gjëra që ju keni mësuar rreth Pjetrit, që tregojnë se ai kishte
tashmë një dëshmi për Jezu Krishtin dhe ungjillin e Tij: ____________________
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Merrni parasysh të shenjoni te Lluka 22:32, atë që Shpëtimtari tha se Pjetri ende
duhej të përjetonte përpara se të mund t’i forconte vëllezërit e tij.

Të kesh një dëshmi për ungjillin do të thotë se një person ka marrë një “njohuri dhe
dëshmi shpirtërore [të] dhënë me anë të Frymës së Shenjtë” (shih Udhëzuesi për
Shkrimet e Shenjta, “Dëshmi”, scriptures.lds.org). Kthim në besim në ungjill do të
thotë “ndryshim nga dikush i besimeve, zemrës dhe jetës së tij për të pranuar dhe
për t’iu bindur vullnetit të Perëndisë” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Kthim,
Kthyer”, scriptures.lds.org).

Bazuar në atë që Zoti i tha Pjetrit te Lluka 22:32, ne mund të përcaktojmë të
vërtetën vijuese: Kur ne kthehemi në besim në ungjillin e Jezu Krishtit, ne
mund t’i forcojmë të tjerët.

1. Kur ne kthehemi në besim, bindjet e veprimet tona janë në
përputhje me vullnetin e Perëndisë dhe ne jemi në gjendje t’i

ndihmojmë apo forcojmë të tjerët. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Si lidhet me këtë parim analogjia e të ndihmuarit të dikujt për t’u ngritur
në këmbë?

b. Si mendoni ju, çfarë do ta ndihmonte një njeri që të bëhej më i kthyer në
besim në ungjill?

Lexoni Llukën 22:33–34, duke kërkuar mënyrën se si reagoi Pjetri ndaj këshillës së
Shpëtimtarit dhe atë që kishte profetizuar Shpëtimtari se do t’i ndodhte Pjetrit. Ju
mund të doni ta shenjoni atë që gjeni.

Një variant më i hollësishëm i këtij rrëfimi është shënuar te Mateu 26. Lexoni
Mateun 26:35, për të parë atë që Pjetri i tha Shpëtimtarit pasi dëgjoi profecinë.

Lluka 22:39–53
Shpëtimtari vuan në Gjetseman, duke nxjerrë djersë si gjak i mpiksur dhe tradhtohet
nga Juda
Pas Pashkës, Jesusi dhe Apostujt e Tij shkuan në kopshtin e Gjetsemanit. Lexoni
Llukën 22:39–43, për të parë atë që Shpëtimtari bëri atje. Ju mund të doni të
shenjoni te vargu 43 se kush e forcoi Atë.

Nga ky rrëfim ne mësojmë që, nëse jemi të gatshëm t’i bindemi Atit Qiellor, Ai
do të na ndihmojë të kemi forcën për të bërë vullnetin e Tij.

Cilat janë disa nga mënyrat se si mund të na forcojë Ati Qiellor?
____________________

Përsiatni për një rast kur ju u ndiet i forcuar nga Ati Qiellor ndërsa kërkuat të bënit
vullnetin e Tij.

Rrëfimi i Llukës për vuajtjen e Shpëtimtarit në kopshtin e Gjetsemanit përfshin një
hollësi të rëndësishme që nuk përfshihet në rrëfimet e dhëna nga Mateu dhe
Marku. Lexoni Llukën 22:44, për të parë mënyrën se si e përshkroi Lluka vuajtjen e
Shpëtimtarit atje. Merrni parasysh shenjimin e fjalëve që japin mësim të vërtetën
vijuese: Jezu Krishtit i doli djersë që u bë si gjak i mpiksur ndërsa vuajti në
kopshtin e Gjetsemanit.
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Shpëtimtari e përshkroi vetë vuajtjen e Tij në një zbulesë dhënë Profetit Jozef
Smith. Lexoni Doktrinën e Besëlidhjet 19:18, për të parë mënyrën se si e përshkroi
Shpëtimtari vuajtjen e Tij. Gjithashtu lexoni Mosian 3:7. Merrni parasysh t’i
shkruani Doktrinën e Besëlidhjet 19:18 dhe Mosian 3:7 në shkrimet tuaja të shenjta
pranë Llukës 22:44 si një referencë kryq.

2. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Çfarë mendimesh keni kur dini se Jezu Krishti vuajti kaq shumë për juve?

b. Në ç’mënyrë njohuria e kësaj të vërtete e forcon dëshminë tuaj për
dashurinë e Shpëtimtarit për ju?

Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim sa
vijon rreth vuajtjes së Shpëtimtarit:

“Ne nuk e dimë, nuk mund ta kuptojmë, asnjë mendje e vdekshme nuk mund ta
konceptojë rëndësinë e plotë të asaj që bëri Krishti në Gjetseman.

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

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

Ne e dimë se në një farë mënyre, të pakuptueshme për ne, vuajtja e Tij plotësoi kërkesat e
drejtësisë, shpagoi shpirtrat e penduar nga dhembjet dhe dënimet e mëkatit dhe e bëri të
mundshme mëshirën për ata që besojnë në emrin e Tij të shenjtë.

Ne e dimë se Ai u shtri i kapitur përtokë kur dhembjet dhe agonia e një barre të pafund e bëri Atë
të dridhej dhe të dëshironte 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 hamendësojmë se qe Mikaeli i fuqishëm, që ra më parë, që njeriu i vdekshëm të mund
të jetë.

Me aq përafërsi sa mund të gjykojmë ne, kjo agoni e pafundme – kjo vuajtje përtej çdo krahasimi
– vazhdoi për rreth tre ose katër orë” (“The Purifying Power of Gethsemane”, Ensign, maj
1985, f. 9).

Te Lluka 22:45–48, ne mësojmë se pasi Shpëtimtari vuajti në Gjetseman, Ai u
tradhtua nga Judë Iskarioti.

Lexoni Llukën 22:49–51, duke kërkuar atë që bëri Pjetri (shih Gjoni 18:10) kur
krerët e priftërinjve dhe të tjerët erdhën për ta arrestuar Jezusin. Merrni parasysh të
shenjoni atë që bëri Shpëtimtari për shërbëtorin e kryepriftit.

Te Lluka 22:52–53, ne mësojmë që Shpëtimtari pyeti se përse krerët e priftërinjve
dhe të tjerët po e arrestonin Atë gjatë natës, në vend që ta bënin ditën kur Ai ishte
në tempull.
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Lluka 22:54–71
Jezusi gjykohet përpara sinedrit dhe Pjetri mohon se e njeh Atë
Te Lluka 22:54 ne mësojmë se Pjetri e ndoqi Shpëtimtarin kur Ai u çua në shtëpinë
e kryepriftit për t’u gjykuar.

3. Vizatoni tabelën vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta. Ndërsa ju lexoni çdo fragment të shkrimit të shenjtë,

kërkoni se kush i foli Pjetrit dhe atë që tha Pjetri ndërsa Shpëtimtari po
gjykohej. Shkruajini përgjigjet tuaja në kolonat e duhura. (Shënim: Të katër
Ungjijtë përmbajnë një rrëfim të mohimit të Pjetrit, por rrëfimi i Gjonit përmban
hollësitë më të mëdha.)

Referenca Kush foli me Pjetrin? Çfarë tha Pjetri?

Gjoni 18:15–17

Gjoni 18:18, 25

Gjoni 18:26–27

Kur të keni përfunduar me tabelën, përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta: Si mendoni ju, përse Pjetri ia mohoi se e njihte
Jezusin secilit prej këtyre njerëzve?

Lexoni Llukën 22:61–62, për të parë se
çfarë ndodhi pasi Pjetri e mohoi se e
njihte Shpëtimtarin.

Përfytyroni sikur të kishit qenë në vend
të Pjetrit pasi e mohoi tri herë se e
njihte Jezusin. Çfarë mendimesh ose
ndjenjash ju mendoni se do të kishit
patur ndërsa Shpëtimtari shikonte nga
ju? Përse do të ishit ndier në
atë mënyrë?

Plaku Brus R. Mek-Konki dha mësim sa
vijon rreth Pjetrit:

“Pjetri është shembulli klasik i mënyrës se si fuqia e kthimit në besim punon te
shpirtrat pranues. Gjatë shërbesës në vdekshmëri të Zotit tonë, Pjetri pati një
dëshmi të lindur nga Shpirti, për hyjninë e Krishtit dhe për planin e madh të
shpëtimit që ishte në Krisht. ‘Ti je Krishti, Biri i Perëndisë së gjallë’, tha ai, ndërsa
Fryma e Shenjtë i dha atij fuqi shprehëse. (Mateu 16:13–19.) Kur të tjerët u
larguan, Pjetri qëndroi me siguri apostolike: ‘Ne kemi besuar dhe kemi njohur se
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ti je Krishti, Biri i Perëndisë të gjallë’. (Gjoni 6:69.) Pjetri e dinte dhe njohuria e tij erdhi nëpërmjet
zbulesës.

Por Pjetri nuk ishte i kthyer në besim, sepse ai nuk ishte bërë një krijesë e re e Frymës së Shenjtë.
Për më tepër, shumë kohë pasi Pjetri kishte fituar një dëshmi, dhe po atë natë që Jezusi u
arrestua, ai i tha Pjetrit: ‘Kur të jesh kthyer, forco vëllezërit e tu’. (Lluka 22:32.) Menjëherë pas
kësaj dhe pavarësisht nga dëshmia e tij, Pjetri e mohoi se e njihte Krishtin. (Lluka 22:54–62.) Pas
kryqëzimit, Pjetri shkoi për peshkim, vetëm për t’u thirrur sërish në shërbesë nga Zoti i ringjallur.
(Gjoni 21:1–17.) Përfundimisht, në ditën e Rrëshajave, u mor dhurimi i premtuar shpirtëror; Pjetri
dhe të gjithë dishepujt besnikë u bënë krijesa të reja të Frymës së Shenjtë; ata u kthyen me të
vërtetë në besim; dhe arritjet e tyre të mëtejshme treguan qëndrueshmërinë e kthimit të tyre në
besim. (Veprat e Apostujve 3; 4.)” (Mormon Doctrine, bot. i 2-të [1966], f. 162–163).

Te Veprat e Apostujve ne mësojmë se pasi Pjetri mori dhuratën e Frymës së Shenjtë,
ai u kthye plotësisht në besim dhe e kaloi pjesën tjetër të jetës së tij si një dishepull
besnik i Jezu Krishtit (shih Veprat e Apostujve 4:13–17; 5:25–29).

4. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Çfarë mësimesh mund të marrim nga përvoja e Pjetrit?

b. Kush është dikush që ju e njihni, i cili duket me të vërtetë i kthyer në besim
në ungjillin e Jezu Krishtit? Çfarë ka bërë ky person për të treguar se ai apo
ajo është i/e kthyer në besim?

Përsiatni atë që mund të bëni, për ta thelluar kthimin tuaj në besim në ungjillin e
Jezu Krishtit. Veproni ndaj çdo mbrese që mund të merrni.

Te Lluka 22:63–71 ne mësojmë se Shpëtimtari u përqesh dhe u godit nga krerët e
priftërinjve.

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

Unë e kam studiuar Llukën 22 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 12: DITA 3

Lluka 23–24
Hyrje
Shpëtimtari u gjykua si përpara Ponc Pilatit edhe përpara Herod Antipës. Asnjë nga
këta burra nuk e gjeti Shpëtimtarin fajtor për krimet që judenjtë e akuzonin atë, por
sidoqoftë, Pilati e dorëzoi Atë për t’u kryqëzuar. Jezusi i fali ushtarët romakë që e
kryqëzuan Atë dhe i dha siguri për jetën pas vdekjes një vjedhësi që po kryqëzohej
gjithashtu. Pasi Jezusi vdiq, trupi i Tij u vendos në varrin e Jozefit të Arimateas.
Ditën e tretë pas vdekjes së Jezu Krishtit, engjëjt në varr ia lajmëruan Ringjalljen e
Tij një grupi grash. Jezusi më vonë iu shfaq Apostujve të Tij dhe të tjerëve, u tregoi
atyre trupin e Tij të ringjallur dhe i porositi që të predikonin pendim dhe të ishin
dëshmitarë të Tij.

Lluka 23
Shpëtimtari gjykohet përpara Pilatit dhe Herodit dhe kryqëzohet midis dy vjedhësve
Mendoni për një rast kur dikush ju keqtrajtoi. Si reaguat në atë situatë?

Ndërsa studioni Llukën 23, kërkoni një të vërtetë që do t’ju ndihmojë të kuptoni
mënyrën se si duhet të reagojmë kur ndihemi të keqtrajtuar nga të tjerët.

Kujtoni se pasi Jezusi kishte vuajtur në Gjetseman, krerët e priftërinjve e arrestuan
dhe e dënuan me vdekje. Më pas ata e çuan te Ponc Pilati, një sundues romak në
territorin e Judeas dhe kërkuan që ai ta dënonte Jezusin me vdekje. Pilati nuk
mundi të gjente asnjë faj te Jezusi. Ai e dërgoi Jezusin që të gjykohej nga Herod
Antipa, i cili kishte vrarë Gjon Pagëzorin dhe që sundonte në territoret e Galilesë
dhe të Peresë nën autoritetin romak. As Herodi nuk mundi të gjente faj te Jezusi,
kështu që Pilati i tha popullit se do ta ndëshkonte Jezusin dhe do ta lironte Atë.
Njerëzit i bënë thirrje Pilatit që të lironte Barabën, një vrasës, dhe në vend të tij
kërkuan që të kryqëzohej Jezusi. Pilati e liroi Barabën dhe e la Jezusin që të
kryqëzohej (shih Lluka 23:1–25).

Lexoni Llukën 23:32–34 dhe Joseph Smith Translation [Përkthimin prej Joseph
Smith-it], Lluka 23:35 (te Lluka 23:34, shënimin c në fund të faqes [në variantin
SHDM të Biblës në anglisht]), duke kërkuar se për çfarë u lut Shpëtimtari ndërkohë
që po kryqëzohej. Ju mund të doni ta shenjoni lutjen e Tij në shkrimet tuaja të
shenjta.

1. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Përse lutja e Shpëtimtarit në këtë çast është kaq e mrekullueshme?

b. Çfarë parimi mund të mësojmë nga shembulli i Shpëtimtarit rreth mënyrës
se si ne duhet të përgjigjemi kur të tjerët na keqtrajtojnë? (Përgjigjjuni kësaj
pyetje duke plotësuar thënien vijuese të parimit: Ne mund ta ndjekim
shembullin e Jezu Krishtit duke zgjedhur t’i ____________________.)

Të falësh të tjerët nuk do të thotë që ne e shfajësojmë dikë nga të qenit përgjegjës/
se për atë që ai ose ajo ka bërë. As nuk do të thotë që ne duhet ta vendosim veten
tonë në situata, në të cilat njerëzit mund të vazhdojnë të na keqtrajtojnë.
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Përkundrazi, falje do të thotë t’i trajtojmë me dashuri ata që na kanë keqtrajtuar
dhe të mos ushqejmë zemërim apo mëri ndaj tyre (shih Udhëzuesi për Shkrimet e
Shenjta, “Fal”, scriptures.lds.org).

Merrni në shqyrtim nëse ka ndonjë njeri të cilin ju duhet ta falni. Ka raste kur
mund të jetë e vështirë t’i falësh të tjerët. Lexoni thënien vijuese nga Presidenti
Gordon B. Hinkli, duke kërkuar atë që mund të bëni nëse hasni vështirësi për ta
falur dikë:

“Unë ju përgjërohem që t’i kërkoni Zotit forcë për të falur. … Mund të mos jetë e
lehtë dhe mund të mos vijë shpejt. Por nëse do të kërkoni me sinqeritet dhe do ta
kultivoni atë, ajo do të vijë. … Në zemrën tuaj do të vijë një paqe që nuk mund
të merret në mënyrë tjetër. Ajo paqe do të jetë paqja e Atij, i cili tha:

‘Sepse në qoftë se ju ua falni njerëzve gabimet e tyre, Ati juaj qiellor do t’jua falë
edhe juve;

por në qoftë se ju nuk ua falni njerëzve gabimet e tyre, as Ati juaj nuk do t’ua falë juve gabimet
tuaja’ (Mateu 6:14–15)” (“Of You It Is Required to Forgive”, Ensign, qershor 1991, f. 5).

2. Plotësoni detyrat vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta:

a. Përgjigjjuni pyetjes vijuese: Si mendoni ju, në ç’mënyrë të luturit për forcë
mund t’ju ndihmojë ta falni dikë që ju ka keqtrajtuar?

b. Shkruani rreth një rasti kur ju (ose dikush që ju njihni) e falët një person
tjetër. Mbani mend të mos tregoni ndonjë gjë që është tepër vetjake.

Kërkoni të ndiqni shembullin e Jezu Krishtit dhe t’i falni ata që ju kanë keqtrajtuar.
Lutuni për forcën dhe aftësinë që ta bëni këtë. (Mbani mend se Zoti e dënon
sjelljen abuzive të çfarëdo forme – fizike, seksuale, verbale ose emocionale.
Abuzimi ose keqtrajtimi i gjithfarë lloji, përfshirë ngacmimin, është kundër
mësimeve të Jezu Krishit. Viktimat e abuzimit duhet të sigurohen se ata nuk duhen
fajësuar për sjelljen lënduese të të tjerëve. Ata nuk duhet të ndihen fajtorë. Viktimat
e abuzimit duhet të kërkojnë ndihmë menjëherë, normalisht nga peshkopi ose
presidenti i tyre i degës.)

Te Lluka 23:35–38, ne mësojmë se
sunduesit judenj dhe ushtarët romakë u
tallën me Shpëtimtarin kur Ai u var në
kryq. Lexoni Llukën 23:39–43, për të
parë mënyrën se si e trajtuan
Shpëtimtarin të dy vjedhësit, që ishin
varur në secilën anë të Tij. Ju mund të
doni t’i shenjoni frazat që ju bëjnë
përshtypje.

Lexoni thënien vijuese, për të parë se
çfarë nënkuptoi Shpëtimtari kur i tha
njërit prej vjedhësve se ai do të ishte me Të në parajsë:
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“Në shkrimet e shenjta, fjala parajsë përdoret në mënyra të ndryshme. Së pari, ajo tregon një
vend paqeje dhe lumturie në botën e shpirtrave pas vdekjes, e ruajtur për ata që janë pagëzuar
dhe kanë qëndruar besnikë (shih Alma 40:12; Moroni 10:34). …

Një përdorim i dytë i fjalës parajsë gjendet në rrëfimin e Llukës për kryqëzimin e Shpëtimtarit. …
Profeti Jozef Smith shpjegoi që … Zoti në të vërtetë tha se vjedhësi do të ishte me Të në botën e
shpirtrave” (Të Vërtetë ndaj Besimit: Një Referim për Ungjillin [2005], f. 113; shih edhe History of
the Church, 5:424–425).

Nga fjalët e Shpëtimtarit për vjedhësin, të shënuara te Lluka 23:43, ne mësojmë se
shpirtrat e të gjithë njerëzve hyjnë në botën e shpirtrave në kohën e vdekjes
së tyre.

Te Doktrina e Besëlidhje 138, ne mësojmë se kur Shpëtimtari vdiq, shpirti i Tij hyri
në botën e shpirtrave. Sidoqoftë, Ai nuk i vizitoi të ligjtë, të cilët ishin në një pjesë
të botës së shpirtrave, të quajtur burgu i shpirtrave. Lexoni Doktrinën e Besëlidhjet
138:29–32, për të parë atë që bëri Jezu Krishti në botën e shpirtrave dhe atë që ka
gjasa t’i ketë ndodhur vjedhësit pasi ai vdiq dhe shkoi në botën e shpirtrave. Ju
mund të doni ta shkruani referencën kryq DeB 138:29–32 pranë Llukës 23:43 në
shkrimet tuaja të shenjta.

Krijimi i Referencave Kryq
Një referencë kryq është një referencë e shkrimit të shenjtë që mund të japë informacion dhe ide
mbi fragmentin që po studioni. Ndërsa ju studioni, ju do të përfitoni shumë nga shkrimi i
referencave kryq në shkrimet tuaja të shenjta, kur ju gjeni vargje që ju ndihmojnë ta kuptoni një
varg tjetër të shkrimit të shenjtë ose një temë të shkrimit të shenjtë.

Edhe pse këtij vjedhësi do t’i predikohej ungjilli, ai nuk do të merrte ekzaltim
vetvetiu në mbretërinë e Perëndisë. Vjedhësi (dhe të tjerët që vdesin pa një njohuri
të ungjillit) do të duhet të pendohen dhe t’i pranojnë ordinancat e tempullit të
kryera në emër të tyre (shih Doktrina e Besëlidhje 138:58–59).

Lluka 23:44–56 tregon se Shpëtimtari vdiq në kryq. Trupi i Tij u mbështoll me një
çarçaf dhe u vendos në një varr. Materiali lidhur me vdekjen e Shpëtimtarit në kryq
u trajtua në mësimin për Mateun 27.

Lluka 24
Engjëjt lajmërojnë se Jezu Krishti është ringjallur dhe Jezusi u shfaqet dishepujve
të Tij
Përfytyroni sikur jeni një misionar dhe takoni dikë që thotë: “Njoh shumë njerëz që
nuk besojnë te jeta pas vdekjes. Disa prej tyre thonë se besojnë te Jezu Krishti, por
nuk besojnë se Ai u ringjall me një trup fizik. Ata thonë se Ai vazhdon të jetojë
vetëm si shpirt. Çfarë besoni ju rreth Ringjalljes së Jezu Krishtit?”

Si do t’i përgjigjeshit kësaj pyetjeje? ____________________

Lexoni Llukën 24:1–4, duke kërkuar atë që gjetën gratë kur arritën te varri ku ishte
vendosur trupi i Jezusit.
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Lexoni Llukën 24:5–8, duke kërkuar atë që engjëjt u thanë grave. Ju mund të doni
ta shenjoni atë që gjeni.

Te Lluka 24:9–10, ne mësojmë se gratë u larguan nga varri dhe u treguan
dishepujve atë që kishin parë e dëgjuar.

Lexoni Llukën 24:11, për të parë reagimin e Apostujve ndaj fjalëve të grave.

Përmblidhni mënyrën se si reaguan Apostujt ndaj fjalëve të grave:
____________________

Pasi e dëgjoi raportin e grave, Pjetri vrapoi për te varri dhe gjeti çarçafin, por trupi i
Jezusit nuk ishte atje (shih Lluka 24:12).

Te Lluka 24:13–32 ne mësojmë se Shpëtimtari i ringjallur iu shfaq dy dishepujve
rrugës për në Emaus. Dy dishepujt nuk e njohën Jezusin ndërsa Ai ecte me ta dhe i
mësonte duke përdorur shkrimet e shenjta, ngaqë “sytë e tyre ishin të penguar”
(Lluka 24:16). Shpëtimtari nuk donte që ata ta njihnin Atë menjëherë.

Lexoni Llukën 24:32, për të parë mënyrën se si ndikuan te dy dishepujt mësimet e
Shpëtimtarit nga shkrimet e shenjta. Merrni parasysh ta shenjoni atë që gjeni.

Të dy dishepujt u kthyen menjëherë në Jerusalem dhe ua treguan përvojën e tyre
Apostujve dhe dishepujve të tjerë (shih Lluka 24:33–35). Ndërsa ata po flisnin, u
shfaq Shpëtimtari.

Lexoni Llukën 24:36–39, duke kërkuar provën që Jezusi u ringjall me të vërtetë dhe
se ka një trup prej mishi dhe kockash. (Lluka 24:36–39 është një fragment i
zotërimit të shkrimit të shenjtë. Ju mund të dëshironi ta shenjoni atë në një mënyrë
të dallueshme, që të mund ta gjeni me lehtësi.)

Si mendoni se do të ndiheshit nëse do
të kishit qenë i pranishëm kur Krishti i
ringjallur iu shfaq dishepujve të Tij?

Lexoni Llukën 24:40–43, duke kërkuar
se çfarë tjetër bëri Jezusi për të treguar
se Ai kishte një trup të prekshëm (ose
fizik), të ringjallur.

Nga këto vargje ne mësojmë se Jezu
Krishti është një qenie e ringjallur
me një trup prej mishi dhe kockash.
Të gjithë trupat e ringjallur kanë mish
dhe kocka të përlëvduara.

Ndërsa ju lexoni thënien vijuese,
nënvizoni përse kjo doktrinë është e
rëndësishme për t’u kuptuar
dhe besuar:

“Nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit, të gjithë njerëzit do të ringjallen – do të shpëtohen nga
vdekja fizike (shih 1 Korintasve 15:22). Ringjallja është ribashkimi i shpirtit me trupin, në një
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gjendje të përkryer të pavdekshme, jo më i nënshtruar ndaj sëmundjes apo vdekjes (shih Alma
11:42–45). …

Një kuptueshmëri dhe dëshmi për ringjalljen mund t’ju japë shpresë dhe këndvështrim kur ju
përjetoni sfidat, sprovat dhe fitoret e jetës. Ju mund të gjeni ngushëllim në sigurinë se
Shpëtimtari jeton dhe se nëpërmjet Shlyerjes së Tij ‘ai këput rripat e vdekjes, që varri të mos ketë
fitore dhe thumbi i vdekjes të gëlltitet në shpresat e lavdisë’ (Alma 22:14)” (Të Vërtetë ndaj
Besimit, f. 146)

Plani i shpëtimit na mëson se rënia e Adamit dhe Evës solli vdekjen fizike dhe
shpirtërore. Ne nuk do të ishim në gjendje të ktheheshim dhe të jetonim me Atin
Qiellor, nëse nuk do të na ishte dhënë një Shëlbues, që do të mposhte mëkatin dhe
vdekjen. Shlyerja dhe Ringjallja e Jezu Krishtit bënë të mundur që ne t’i mposhtnim
pasojat e Rënies.

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shpjegoni përse
është e rëndësishme të kuptohet dhe besohet doktrina e Ringjalljes

së Jezusit dhe përse është e rëndësishme për ju.

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë – Lluka 24:36–39
4. Rilexoni skenarin në të cilin ju jeni një misionar dhe takoni dikë që

ju pyet për Ringjalljen e Krishtit. Duke përdorur atë që mësuam te
Lluka 24:36–39, shkruani një përgjigje për pyetjen e këtij personi në ditarin tuaj
të studimit të shkrimeve të shenjta.

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

Unë e kam studiuar Llukën 23–24 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Hyrje për Gjonin
Përse të Studiohet Ky Libër?
Gjatë një kohe të përndjekjes në rritje kundër të krishterëve, braktisjes në rritje dhe
grindjeve rreth natyrës së Jezu Krishtit, Apostulli Gjon shënoi dëshminë e tij për
Shpëtimtarin. Studimi i Ungjillit të Gjonit mund t’ju ndihmojë të arrini ta njihni
Atin Qiellor nëpërmjet shërbesës së Birit të Tij, Jezu Krishtit. Rrëfimi i Gjonit na
mëson se ata që jetojnë sipas mësimeve të Jezu Krishtit, mund të marrin bekime të
mëdha, përfshirë jetën e përjetshme.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Apostulli Gjon e shkroi këtë libër. Gjatë gjithë librit ai iu drejtua vetes së tij si
“dishepulli, të cilin Jezusi e donte” (shih Gjoni 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20).

Gjoni dhe vëllai i tij, Jakobi, ishin peshkatarë (shih Mateu 4:21). Përpara se të bëhej
një dishepull dhe Apostull i Jezu Krishtit, Gjoni ishte mesa duket një pasues i Gjon
Pagëzorit (shih Gjoni 1:35–40; Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Gjon, Bir i
Zebedeut”, scriptures.lds.org).

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Ne nuk e dimë me saktësi kur Gjoni e shkroi këtë libër. Datat e propozuara për
shkrimin e tij shtrihen nga 60 Ps.K. deri në 100 Ps.K. si periudhë kohore. Shkrimtarët
e krishterë të hershëm, të shekullit të dytë Ps.K., sugjeruan që Gjoni e shkroi këtë
libër në Efes në Azinë e Vogël (në Turqinë bashkëkohore).

Për Cilët u Shkrua dhe Përse?
Edhe pse shkrimet e Gjonit u shkruan për çdo njeri, mesazhi i tij gjithashtu ka një
publik më të veçantë. Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, shkroi: “Ungjilli i Gjonit është rrëfimi për shenjtorët; është në mënyrë
përparësore ungjilli për Kishën” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll.
[1965–1973], 1:65). Gjoni tha se qëllimi i tij për shkrimin e këtij libri ishte t’i bindte
të tjerët që të “beson[jnë] se Jezusi është Krishti, Biri i Perëndisë dhe që, duke
besuar, ta ken[ë] jetën në emër të tij” (Gjoni 20:31). “Skenat nga jeta e Jezusit që
[Gjoni] i përshkruan, janë zgjedhur me kujdes dhe janë përshtatur me këtë synim
në mendje” (Bible Dictionary [Fjalori Biblik], “John, Gospel of” [“Gjon, Ungjill i”]).

Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Rreth 92 përqind e materialit në Ungjillin sipas Gjonit nuk gjendet në analet e tjera
të Ungjijve. Kjo ka të ngjarë që është ngaqë publiku që ka për qëllim Gjoni –
anëtarët e Kishës, të cilët tashmë e kishin një kuptueshmëri për Jezu Krishtin –
ishte tërësisht i ndryshëm nga publiku që kishin për qëllim Mateu, Marku dhe
Lluka. Pesë prej shtatë mrekullive të rrëfyera nga Gjoni, nuk shënohen në ndonjë
Ungjill tjetër. Ndërkohë që Mateu, Marku dhe Lluka paraqitën informacion të
konsiderueshëm rreth shërbesës së Jezusit në Galile, Gjoni shënoi ngjarje të
shumta që ndodhën në Jude. Ungjilli i Gjonit është i pasur nga ana doktrinore, me
disa prej temave të tij kryesore që janë hyjnishmëria e Jezusit si Biri i Perëndisë,
Shlyerja e Krishtit, jeta e përjetshme, Fryma e Shenjtë, nevoja për të qenë të
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rilindur, rëndësia e dashurisë për të tjerët dhe rëndësia e të besuarit në
Shpëtimtarin.

Gjoni theksoi hyjnishmërinë e Jezusit si Biri i Perëndisë. Gjoni shënoi më shumë se
100 referenca të Jezusit drejtuar Atit të Tij, me më shumë se 20 referenca vetëm te
Gjoni 14. Një prej ndihmesave madhështore të Gjonit është përfshirja nga ana e tij
e mësimeve të Shpëtimtarit dhënë dishepujve të Tij në orët përpara arrestimit të Tij,
duke përfshirë Lutjen e madhe Ndërmjetësuese, të dhënë natën që Ai vuajti në
Gjetseman. Kjo pjesë e rrëfimit të Gjonit (Gjoni 13–17) përfaqëson më shumë se 18
përqind të faqeve te libri i Gjonit, duke na siguruar një kuptueshmëri më të madhe
të doktrinës së Shpëtimtarit dhe të asaj që Ai pret prej dishepujve të Tij.

Përmbledhje
Gjoni 1. Gjoni dëshmon për hyjnishmërinë e Jezu Krishtit para lindjes dhe
misionin e Tij për t’u ofruar shpëtim të gjithë njerëzve. Gjoni shënon pagëzimin e
Jezusit dhe thirrjen e disa prej dishepujve të Tij.

Gjoni 2–4. Jezu Krishti shndërron ujin në verë. Ai i jep mësim Nikodemit rreth
rilindjes shpirtërore dhe i dëshmon gruas te pusi se Ai është Krishti. Ai shëron birin
e një nëpunësi mbretëror.

Gjoni 5–7. Shpëtimtari shëron një burrë të paralizuar në pellgun e Betesdës dhe
shpall fuqinë dhe autoritetin e Tij hyjnor. Ai ushqen më shumë se 5.000 njerëz në
përgatitje për predikimin e tij të Bukës së Jetës, shpall se Ai është Mesia dhe
deklaron në Festën e Tabernakujve se vetëm ata që e pranojnë Atë, mund të marrin
jetë të përjetshme.

Gjoni 8–10. Nëpërmjet përvojës së gruas që kishte shkelur kurorën, Jezusi dha
mësim rreth dhembshurisë dhe pendimit. Ai shpalli për veten e Tij se ishte Jehova, i
madhi Unë Jam. Ai shëron një burrë që ishte lindur i verbër dhe e përshkruan veten
e Tij si Bariu i Mirë, që i do delet e Tij dhe që e jep jetën e Tij për to.

Gjoni 11–13. Jezu Krishti ngre Llazarin së vdekuri, duke treguar fuqinë e Tij mbi
vdekjen. Ai hyn në Jerusalem në mënyrë ngadhënjimtare. Gjatë Darkës së Fundit,
Jezusi lan këmbët e dishepujve të Tij dhe u mëson atyre ta duan njëri-tjetrin.

Gjoni 14–16. Jezusi i udhëzon dishepujt e Tij mbi marrëdhënien midis dashurisë
dhe bindjes. Ai premton të dërgojë Ngushëlluesin (Frymën e Shenjtë) dhe t’u
shërbejë personalisht dishepujve të Tij. Ai shpall se është Hardhia e Vërtetë dhe se
Ai e ka mposhtur botën.

Gjoni 17–19. Jezusi ofron Lutjen Ndërmjetësuese në emër të dishepujve të Tij dhe
të atyre që do të besojnë në predikimin e tyre. Ai tradhtohet, arrestohet, nxirret në
gjyq dhe dënohet. Pas vuajtjes në kryq, Ai vdes dhe varroset.

Gjoni 20–21. Jezu Krishti i ringjallur i shfaqet Maria Magdalenës në Varrin e
Kopshtit dhe më pas disa prej dishepujve të Tij në Jerusalem. Ai u shfaqet shtatë
prej dishepujve në detin e Galilesë dhe autorizon Pjetrin që t’i udhëheqë dishepujt
në shërbesën ndaj njerëzve të tjerë.

GJONI
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Gjoni 1
Hyrje
Apostulli Gjon, i njohur gjithashtu si Gjon i Dashuri, shënoi doktrina të
rëndësishme lidhur me rolin e Jezu Krishtit në ekzistencën para lindjes. Gjon
Pagëzori gjithashtu dha dëshmi për Jezu Krishtin dhe e pagëzoi Atë. Jezu Krishti i
ftoi të tjerët të mësojnë për Të.

Gjoni 1:1–18; Përkthimi prej Joseph Smith-it,
Gjoni 1:1–19
Gjoni dëshmon për Jezu Krishtin si Birin e Perëndisë
Në këtë mësim ju do të filloni studimin tuaj të librit të Gjonit. Apostulli Gjon
shënoi atë që ai i dëshironte të tjerët ta dinin rreth Jezu Krishtit. Gjoni ishte një
dëshmitar okular i shumë prej ngjarjeve për të cilat ai shkroi. Shumica e materialit
në Ungjillin sipas Gjonit nuk gjendet në Ungjijtë sipas Mateut, Markut dhe Llukës,
të cilët u shkruan për t’i ndihmuar judenjtë dhe johebrenjtë të besonin se Jezusi
ishte Mesia dhe Shpëtimtari i gjithë njerëzimit. Gjoni shkroi për ata që tashmë i
kuptonin shkrimet e shenjta dhe besonin se Jezusi ishte Krishti, Mesia i premtuar.

1. Përfytyroni se po flisni me dikë që di shumë pak rreth Jezu Krishtit
dhe që ju ka pyetur se çfarë dini rreth Tij. Në ditarin tuaj të studimit

të shkrimeve të shenjta, renditni tri gjëra që do t’ia mësonit atij njeriu rreth Jezu
Krishtit.

Teksa studioni Gjonin 1, kërkoni të
vërteta rreth Shpëtimtarit që mund të
ndihmojnë për ta forcuar besimin tuaj
në Jezu Krishtin dhe dëshminë për Të.

Lexoni Përkthimin prej Joseph Smith-it,
Gjoni 1:1–2 (në fund të kombinimit
tresh), duke kërkuar të vërteta që Gjoni
i dha mësim rreth Jezu Krishtit. (Teksa
studioni këtë mësim, ju do të lexoni
Përkthimin prej Joseph Smith-it, Gjoni
1:1–34. Fjalët kursive janë ato që Profeti Jozef Smith i shtoi ose i ndryshoi.)

Një e vërtetë që mund ta përcaktojmë nga këto vargje, është që Jezu Krishti ishte
me Perëndinë në fillim. Shtojeni këtë të vërtetë në listën që shkruat në ditarin
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

Fraza “nga fillimi” i drejtohet ekzistencës para lindjes. Kur shkrimet e shenjta vënë
në dukje që Jezu Krishti ishte me Perëndinë që “nga fillimi”, ato na mësojnë se
Jezusi ishte i Parëlinduri i Atit në shpirt (shih DeB 93:21), se Ai ishte “sikurse
Perëndia” mes shpirtrave të mbledhur “përpara se bota të ishte” (shih Abraham
3:22–24) dhe se Ai u zgjodh nga Ati që nga fillimi (shih Moisiu 4:2).
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Lexoni Përkthimin prej Joseph Smith-it, Gjoni 1:3, duke kërkuar një të vërtetë
shtesë që Gjoni e dha mësim rreth Jezu Krishtit. Ju mund të dëshironi ta shenjoni
atë që gjeni.

Nga ky fragment ne mësojmë se të gjitha gjërat u bënë me anë të Jezu Krishtit.
Shtojani këtë listës së të vërtetave rreth Jezu Krishtit që i keni shkruar në ditarin
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

Jezu Krishti krijoi qiejt, tokën dhe “botë pa numër” nën drejtimin e Atit (Moisiu
1:33).

Megjithatë, Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve,
shkroi se Ati Qiellor i ruajti “dy ngjarje krijuese” për veten e Tij: “Së pari, Ai është
Ati i të gjithë shpirtrave, përfshirë Krishtin. … Së dyti, ai është Krijuesi i [trupave
fizikë të Adamit dhe Evës]” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], f. 63;
shih edhe Moisiu 2:27).

“Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës” sqaron më tej se “të gjitha qeniet njerëzore, meshkuj
dhe femra, janë krijuar sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë. Secili është një bir ose bijë shpirtërore e
dashur e prindërve qiellorë dhe, si i tillë, secili ka një natyrë dhe destinacion hyjnor” (Ensign ose
Liahona, nëntor 2010, f. 129).

Lexoni Përkthimin prej Joseph Smith-it, Gjoni 1:4–5, duke kërkuar mënyrën se si
Gjoni i përshkroi Jezusin dhe ungjillin e Tij.

Çfarë mendoni se do të thotë që Jezu Krishti dhe ungjilli janë drita që “shkëlqe[jnë]
në botë dhe bota nuk [i] kupton at[o]”?

Apostulli Gjon më pas na mësoi rreth Gjon Pagëzorit. Lexoni Përkthimin prej
Joseph Smith-it, Gjoni 1:6–10, duke kërkuar për çfarë të vërtete shtesë dha dëshmi
Gjon Pagëzori.

Shtojani të vërtetën vijuese listës në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
Jezu Krishti është Drita e Botës. Përsiatni në çfarë mënyrash Jezu Krishti është
drita e botës. Shihni Doktrina e Besëlidhje 88:5–13 për ide shtesë.

Përkthimi prej Joseph Smith-it, Gjoni 1:11–18 përmban, mes mësimeve të tjera,
dëshminë e Gjon Pagëzorit se të gjithë ata që besuan në Jezu Krishtin, do të marrin
pavdekësi dhe jetë të përjetshme. Vini re në vargjet 14 e 16 që Gjoni iu drejtua Jezu
Krishtit si “Fjala”. Ky është një titull i Jezu Krishtit, që gjendet në disa vende në
shkrimet e shenjta (shih edhe Gjoni 1:1; 1 Gjoni 1:1; Zbulesa 19:13; DeB 93:8;
Moisiu 1:32).

Ngaqë përdorim fjalë për t’ua përçuar ose shprehur diçka të tjerëve, në çfarë
mënyrash është “Fjala” një titull i përshtatshëm për Jezu Krishtin?

Përsiatni disa nga arsyet vijuese që ky është një titull i përshtatshëm: Ai është
shprehja e Atit për botën; Ai shpall fjalët e Atit; Ai është lajmëtari i shpëtimit (shih
DeB 93:8); Ai është shembulli i përsosur për mënyrën se si ta jetojmë fjalën e
Perëndisë; Ai jep fjalët e jetës së përjetshme; dhe fjalët e Tij japin jetë.
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Krahasoni Gjonin 1:18 me vargun përkatës të Përkthimit prej Joseph Smith-it,
Gjoni 1:19. Pa Përkthimin prej Joseph Smith-it, disa lexues të Gjonit 1:18 mund ta
keqkuptonin atë dhe të besonin se askush në tokë nuk e ka parë ndonjëherë
Perëndinë, Atin. Si e qartëson Përkthimi prej Joseph Smith-it i Gjonit 1:19 Gjonin
1:18 sikurse gjendet normalisht në Dhiatën e Re?

2. Merrni parasysh veprimtarinë në fillim të këtij mësimi, ku juve ju
kërkua të përfytyronit se po i jepnit mësim dikujt që dinte pak rreth

Jezu Krishtit. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani
arsyen përse mendoni që është e rëndësishme për dikë të dijë doktrinat shtesë
rreth Jezu Krishtit, që ju i keni përcaktuar te Përkthimi prej Joseph Smith-it,
Gjoni 1:1–19?

Gjoni 1:19–34; Përkthimi prej Joseph Smith-it,
Gjoni 1:20–34
Gjon Pagëzori jep dëshmi për Jezu Krishtin dhe e pagëzon Atë
Te Përkthimi prej Joseph Smith-it, Gjoni 1:20–28 (në fund të kombinimit tresh),
judenjtë dërguan priftërinj te Gjon Pagëzori që ta pyesnin nëse ai ishte Mesia. Gjoni
shpjegoi se roli i tij ishte që të jepte dëshmi për Mesian, i cili do të pagëzonte me
zjarr dhe me Frymën e Shenjtë. Të nesërmen, Gjon Pagëzori e pa Jezusin, të cilin ai
e kishte pagëzuar më parë.

Lexoni fjalët e Gjon Pagëzorit te Përkthimi prej Joseph Smith-it, Gjoni 1:29–33,
duke kërkuar atë që Gjon Pagëzori dëshironte që të tjerët të dinin rreth Jezu
Krishtit.

Drejtojuni të vërtetave që keni renditur në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta rreth Jezu Krishtit. Çfarë të vërteta ose përshkrime të tjera rreth Jezu
Krishtit mund t’i shtoni nga Përkthimi prej Joseph Smith-it, Gjoni 1:29–33?
(Renditini gjetjet tuaja poshtë të vërtetave të tjera që i renditët në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta.)

Vini re që Gjoni iu drejtua Jezu Krishtit si “Qengji i Perëndisë”. Ashtu si gjaku i
qengjave të Pashkës e shpëtoi Izraelin nga vdekja dhe solli shpëtim nga skllavëria
egjiptiane, titulli “Qengji i Perëndisë” simbolizon që Jezusi do ta derdhte gjakun e
Tij për t’i shpëtuar njerëzit e Tij dhe për t’i çliruar ata nga mëkati.

Gjoni 1:35–51
Jezusi i fton pasuesit e Tij të mësojnë më shumë rreth Tij
Përfytyroni që një adoleshent duke marrë pjesë në një mbledhje të agjërimit e
dëshmive, dëgjon disa shokë duke dhënë dëshmi që ata e dinë se Jezu Krishti është
Shpëtimtari i tyre. Ky i ri pyet veten se si këta shokë i “dinë” ato gjëra. Përsiatni se
si do t’i përgjigjeshit një pyetjeje të tillë.

Teksa studioni Gjonin 1:35–51, kushtojini vëmendje çfarë japin mësim këto vargje
rreth asaj që mund të bëni për ta marrë ose forcuar dëshminë tuaj për Jezu Krishtin
si Shpëtimtari juaj.

Lexoni Gjonin 1:35–37, duke kërkuar atë që Gjon Pagëzori ua tha dy prej
dishepujve të tij ditën pasi Jezusi u pagëzua.
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Më pas lexoni Gjonin 1:38–39, duke kërkuar atë që Jezusi ua tha dy dishepujve dhe
se si u përgjigjën ata.

Çfarë ftese u bëri Jezusi dy dishepujve? ____________________

Lexoni Gjonin 1:40–42. Teksa lexoni, shënoni se çfarë mësoi njëri nga burrat pasi e
pranoi ftesën e Shpëtimtarit “ejani e shikoni”.

Te Përkthimi prej Joseph Smith-it, Gjoni 1:42 ne mësojmë që Jezusi tha se Pjetri do
të quhej “Kefa, që është, me anë të interpretimit, një shikues ose një gur” (në
Biblën në anglisht Gjoni 1:42, shënimi a në fund të faqes), duke vënë në dukje që
Pjetri do të bëhej një profet, shikues e zbulues.

Lexoni Gjonin 1:43–46, duke kërkuar atë që Shpëtimtari e ftoi të bënte burrin
tjetër, Filipin.

Shenjoni në vargun 45 fjalët që tregojnë se Filipi kishte marrë një dëshmi për Jezu
Krishtin pasi e pranoi ftesën e Shpëtimtarit për ta ndjekur Atë. Çfarë ftese i dha
atëherë Filipi Natanaelit? ____________________

Shqyrtoni Gjonin 1:47–51, duke kërkuar atë që ndodhi teksa Natanaeli e pranoi
ftesën për të mësuar për Jezusin.

Në bazë të asaj që mësuat nga këto rrëfime, plotësoni parimin vijues: Kur e
pranojmë ftesën për të mësuar për Jezu Krishtin dhe për ta ndjekur Atë, ne
do të marrim ____________________.

Lexoni thënien vijuese nga Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, duke kërkuar përse është e rëndësishme për ne që ta pranojmë ftesën
për të mësuar për Zotin dhe për ta ndjekur Atë: “Duket se thelbi i udhëtimit tonë
në vdekshmëri dhe përgjigjet ndaj pyetjeve më të rëndësishme në jetë vijnë
dalëngadalë nga pikërisht këto dy pjesë të shkurtra përbërëse në këto skena
filluese të shërbesës tokësore të Shpëtimtarit. Njëra pjesë përbërëse është pyetja

drejtuar çdonjërit prej nesh në këtë tokë: ‘Ç’kërkoni? Ç’dëshironi?’ Pjesa e dytë përbërëse është
përgjigjja e Tij dhënë përgjigjes sonë, cilado qoftë ajo përgjigje. Kushdo që jemi dhe çfarëdo që
përgjigjemi, përgjigjja e Tij është gjithmonë e njëjtë: ‘Ejani’, tha Ai me dashuri. ‘Ejani, më ndiqni.’
Kudo që të shkoni, fillimisht ejani dhe shihni se çfarë bëj unë, shihni ku dhe si e kaloj kohën time.
Mësoni për mua, ecni me mua, flisni me mua, besoni. Dëgjomëni kur lutem. Në këmbim, ju do të
gjeni përgjigje për vetë lutjet tuaja. Perëndia do t’iu japë prehje shpirtrave tuaj. Ejani, më ndiqni”
(“He Hath Filled the Hungry with Good Things”, Ensign, nëntor 1997, f. 65).

Nisur nga fundi i thënies së Plakut Holland, cilat janë dy gjëra që do t’i marrim
teksa pranojmë ftesën e Shpëtimtarit “ejani e shikoni”? ____________________

3. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta: Në çfarë mënyrash është rritur dëshmia juaj për Jezu

Krishtin kur keni mësuar për Të dhe e keni ndjekur Atë?

Përsiatni përpjekjet tuaja që të mësoni vetë për Jezu Krishtin dhe që ta ndiqni Atë.
Mendoni se çfarë mund të bëni për ta pranuar më tërësisht ftesën që të vini e ta
ndiqni Atë, me qëllim që besimi dhe dëshmia juaj të rriten.

4. Shkruani sa vijon në fund të detyrës së sotme në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:
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Unë e kam studiuar Gjonin 1 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 13: DITA 1

Gjoni 2
Hyrje
Në Kanë, Shpëtimtari kreu mrekullinë e parë publike të shërbesës së Tij tokësore
kur e ktheu ujin në verë. Ai shkoi në Jerusalem për Pashkën e parë të shërbesës së
tij mes njerëzve dhe pastroi tempullin për herë të parë duke i dëbuar këmbyesit e
monedhave që po e përdhosnin shtëpinë e Atit të Tij.

Gjoni 2:1–11
Jezusi ndryshon ujin në verë
Mendoni rreth “gjërave të para” vijuese që mund të kenë ndodhur në jetën tuaj:
dita juaj e parë e shkollës, puna juaj e parë ose hera e parë që mbani mend se e
ndiet Frymën e Shenjtë. Çfarë gjërash të tjera të para keni përjetuar, që kanë qenë
domethënëse për ju? ____________________

Përse ne nganjëherë vendosim rëndësi mbi “gjërat e para” në jetën tonë?

Pak kohë pasi Jezusi u pagëzua, Ai dhe dishepujt e Tij morën pjesë në një festë
dasme në Kanë, një fshat pranë qytezës së lindjes së Jezusit, Nazaretit. Ishte në
Kanë që Jezusi kreu mrekullinë e tij të parë, të shënuar.

Lexoni Gjonin 2:1–3, duke kërkuar një problem që doli gjatë festës së dasmës.

Vera ishte një pije tradicionale në një festë dasme. Nganjëherë festa e dasmës do të
vazhdonte për shumë ditë. Po të mbarohej vera, do të kishte qenë diçka turpëruese
për organizuesit e festës. Nëna e Jezusit, Maria, iu drejtua Jezusit për ndihmë për ta
rimbushur verën. Nuk jemi të sigurt se çfarë roli kishte Maria në festën e dasmës,
por është e dukshme që ajo ndjeu njëfarë përgjegjësie kur vera u mbarua.

Përkthimi prej Joseph Smith-it na ndihmon të kuptojmë përgjigjen e Jezusit dhënë
nënës së Tij: “Jezusi i tha: ‘Ç’dëshiron që unë të bëj për ty, o grua? Unë do ta bëj
atë; se ora ime nuk ka ardhur akoma.’” (Joseph Smith Translation, Gjoni 2:4 [në
Biblën në anglisht te Gjoni 2:4, shënimi a në fund të faqes]). Në kohën e Jezusit,
titulli “grua” ishte një mënyrë e dashur dhe e respektueshme për t’iu drejtuar nënës
së dikujt.

Lexoni Gjonin 2:5, duke kërkuar atë që Maria u tha shërbëtorëve. Merrni parasysh
çfarë na mësojnë udhëzimet e Marisë dhënë shërbëtorëve rreth besimit të saj në
Jezusin.

Lexoni Gjonin 2:6–7, duke kërkuar atë që Jezusi i udhëzoi shërbëtorët të bënin.
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Enë të bëra me gur gëlqeror nga koha e
Dhiatës së Re në Izrael

Fraza “pastrimin e Judenjve” te vargu 6
i drejtohet praktikës judease të larjes në
mënyrë ceremoniale të duarve të tyre
me ujë përpara se të hanin një vakt
ushqimi. Enë të mëdha prej guri
mbanin ujin e përdorur në rite të tilla si
ky. “Një ‘masë’ ishte rreth 34 litra,
kështu që të gjashtë enët mund të
kishin mbajtur midis 380 dhe 600 litra”
(New Testament Student Manual [Church
Educational System manual, 2014], f.
207). Vini re te Gjoni 2:7 se sa plot ishte
mbushur secila nga këto enë.

Lexoni Gjonin 2:8, duke kërkuar atë që
Jezusi i udhëzoi shërbëtorët të bënin
më pas.

Nëse ishit njëri prej shërbëtorëve, çfarë mund të kishit menduar ose ndier teksa i
çuat një gotë të mbushur me këtë lëng të parit të festës?

Lexoni Gjonin 2:9–10, duke kërkuar atë që i pari i festës tha pasi e shijoi pijen që i
ishte sjellë atij.

Çfarë i kishte ndodhur ujit?

Për ta kuptuar atë që tha i pari i festës, mund të ndihmojë që ju të dini se vera më e
mirë përdorej shpesh në fillim të festës dhe vera me cilësi më të ulët përdorej më
vonë në festë.

Jezusi nuk dha një interpretim të posaçëm të kuptimit ose simbolikës së kësaj
mrekullie të parë, të shënuar për shërbesën e Tij në vdekshmëri. Megjithatë, ka
shumë të vërteta domethënëse që mund t’i mësojmë nga ky rrëfim i mrekullisë së
parë, të shënuar të Jezusit.

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, renditini të
vërteta që ju mund t’i përcaktoni nga Gjoni 2:1–10 rreth Jezu

Krishtit, marrëdhënies së Tij me nënën e tij dhe rreth fuqisë së Tij.

Një prej të vërtetave që përcaktuat nga Gjoni 2:1–10 mund të ngjajë me sa vijon:
Jezu Krishti ka fuqi mbi elementët fizikë.

Lexoni Gjonin 2:11, duke kërkuar çfarë ndikimi pati kjo mrekulli mbi dishepujt e
Jezusit.

Përkthimi prej Joseph Smith-it thotë që “besimi i dishepujve të tij u forcua në të”
(Joseph Smith Translation, Gjoni 2:11, në Biblën në anglisht).

2. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si mund ta forcojë besimin tuaj në Jezu Krishtin kuptueshmëria e kësaj
mrekullie dhe kuptueshmëria që Jezu Krishti është Krijuesi i qiellit e i tokës
dhe ka fuqi mbi elementët fizikë?
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b. Çfarë rrëfimesh të tjera në Dhiatën e Re ilustrojnë gjithashtu që Jezu Krishti
ka fuqi mbi elementët fizikë?

Gjoni 2:12–25
Jezusi pastron tempullin
Mendoni për një lojë vepruese në natyrë, të cilën e luajtët kur ishit fëmijë. Edhe pse
loja është e pafajshme dhe argëtuese, a do të ndiheshit rehat ta luanit atë në
oborrin rrethues të tempullit të shenjtë? Përse jo?

Gjatë vitit të parë të shërbesës së Tij, Ai shkoi në Jerusalem që të festonte Pashkën.
Lexoni Gjonin 2:12–17, duke kërkuar se çfarë po ndodhte në tempull kur Jezusi
mbërriti.

Si mendoni, përse u zemërua Jezusi nga
ajo që po ndodhte në tempull? Vini re
çfarë bëri Jezusi që ta korrigjonte
problemin.

Mijërat e vizitorëve që vinin në
Jerusalem për kremtimin e Pashkës,
kishin nevojë të blinin kafshë për t’i
ofruar si flijime në tempull si pjesë e
adhurimit të tyre. Këmbyesit e
monedhave shkëmbenin monedha
romake dhe monedha të tjera për
monedhat e tempullit, që të mund të
bliheshin kafshët flijuese, dhe shitës të
tjerë i shitnin kafshët e nevojshme.
Edhe pse ky tregtim ishte i nevojshëm,
kryerja e një tregtie të tillë në oborret
më të jashtme të tempullit tregonte
mungesë respekti dhe nderimi. Përveç
kësaj, këta këmbyes të monedhave po caktonin çmime mjaft të larta për kafshët,
duke u përpjekur të bënin përfitime të paarsyeshme.

Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, e përshkroi
skenën: “Ndërsa Jezusi hyri në oborret më të jashtme të tempullit, … përpara tij
ishin stallat e qeve, vathët e deleve, kafazet e pëllumbave dhe vidanëve, me
pramatarë [shitës shëtitës] lakmues duke i ofruar ato me çmime të tepruara
[jashtëzakonisht të larta] për qëllime flijuese. Të mbushura plot në çdo anë ishin
tavolinat e këmbyesve të monedhave, të cilët, për përfitim, i shkëmbenin

monedhat romake dhe monedha të tjera me monedhat e tempullit, me qëllim që kafshët e
flijimeve të mund të bliheshin” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll. [1965–1973],
1:137–138).

Nëpërmjet veprimeve dhe fjalëve të Tij, Jezusi dha mësim për shenjtërinë e shtëpisë
së Atit të Tij.
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Vini re te Gjoni 2:16 që Jezusi tha se tempulli ishte shtëpia e Atit të Tij. Nga kjo ne
mësojmë të vërtetën vijuese: Tempulli është shtëpia e Perëndisë.

Tempujt janë shtëpitë e Perëndisë, sepse janë vende ku Perëndia mund të vijë.
Ordinancat që lidhen me shpëtimin e fëmijëve të Perëndisë, kryhen në tempuj dhe
ata që e frekuentojnë tempullin mund ta ndiejnë Shpirtin e Zotit atje. Ngaqë
tempulli është “Shtëpia e Zotit”, siç shkruhet jashtë tij, me raste Zoti Vetë mund të
jetë i pranishëm atje. Tempujt janë vendet më të shenjta të adhurimit në tokë.

Lexoni thënien vijuese nga Presidenti Hauard W. Hanter, duke kërkuar përse Jezusi
i dëboi këmbyesit e monedhave dhe tregtarët nga tempulli:

“Në procesin e rënies morale, nderimi është një nga virtytet e para që zhduket.
… Dashuria për para i kishte çoroditur zemrat e shumë bashkatdhetarëve të
Jezusit. Ata kujdeseshin më shumë për fitimin sesa për Perëndinë. Ngaqë nuk
kujdeseshin për Perëndinë, përse duhej të kujdeseshin për tempullin e tij? Ata i
kthyen oborret e tempullit në një vend tregtie dhe nxorën jashtë lutjet dhe
psalmet e besnikëve me këmbimin e tyre lakmitar të monedhave dhe blegërimën

e deleve të pafajshme. Kurrë Jezusi nuk tregoi një stuhi më të madhe emocioni sesa në pastrimin
e tempullit. …

Arsyeja për stuhinë qëndron në katër fjalë të thjeshta: ‘Shtëpia e Atit Tim’. Nuk ishte një shtëpi e
zakonshme; ishte shtëpia e Perëndisë. Ajo u ngrit për adhurimin e Perëndisë. Ishte një shtëpi për
zemrën nderuese. Kishte si qëllim të ishte një vend i ngushëllimit për mjerimet dhe shqetësimet e
njerëzve, pikërisht porta e qiellit. ‘Hiqni këto gjëra që këtej; mos e bëni shtëpinë e Atit tim shtëpi
tregtie’. (Gjoni 2:16.) Përkushtimi i Tij ndaj Më të Lartit ndezi një zjarr në shpirtin e Tij dhe u dha
fjalëve të Tij forcën që i shpoi fyesit si një shpatë” (“Hallowed Be Thy Name”, Ensign, nëntor
1977, f. 52).

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani thënien
vijuese: Unë mund të tregoj nderim për tempullin duke … Më

pas renditni sa më shumë mënyra të mundeni që kjo thënie të plotësohet
brenda dy minutash. Mbani mend që ju mund të tregoni nderim për tempullin
edhe kur nuk jeni aktualisht tek tempulli.

Zgjidhni një nga idetë në listën tuaj dhe përdoreni atë që të caktoni një qëllim për
të treguar nderim për tempullin.

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

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

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Jezusi duke folur me Nikodemin

NJËSIA 13: DITA 2

Gjoni 3
Hyrje
Një natë një farise, i quajtur Nikodemi, iu afrua Jezusit dhe bashkëbisedoi me Të.
Jezusi i mësoi Nikodemit se të gjithë njerëzit duhet të rilinden që të hyjnë në
mbretërinë e Perëndisë. Më vonë, Gjon Pagëzori u shpjegoi dishepujve të tij se roli i
tij ishte që të përgatiste udhën për Jezu Krishtin.

Gjoni 3:1–21
Jezusi i mëson Nikodemit të vërteta shpirtërore
Përfytyroni që një ditë, teksa po diskutoni për fenë me disa shokë ose shoqe, një
prej tyre thotë: “Për aq kohë sa jam një njeri i mirë, unë mund të shkoj në qiell”.
Mendoni se si do t’i përgjigjeshit shokut ose shoqes suaj.

Ndërsa studioni Gjonin 3, kërkoni gjërat që Jezusi i dha mësim se duhet t’i bëjmë
për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë.

Pranë fillimit të shërbesë së Tij, Shpëtimtari shkoi në Jerusalem që të festonte
Pashkën. Shumë njerëz në Jerusalem besuan te Jezusi kur i panë mrekullitë që kreu
Ai (shih Gjoni 2:23–25).

Lexoni Gjonin 3:1–2, duke kërkuar kush erdhi ta vizitonte Shpëtimtarin ndërkohë
që Ai ishte në Jerusalem.

Si “një krer i judenjve” (Gjoni 3:1),
Nikodemi ishte një anëtar i Sinedrit.
Sinedri ishte një këshill qeverisës, i
përbërë nga farisenjtë dhe saducenjtë, i
cili udhëhiqte shumë prej punëve civile
dhe fetare të popullit judeas.

Si mendoni, përse Nikodemi mund të
ketë ardhur për ta vizituar
Jezusin natën?

Pranimi i Nikodemit që Jezusi ishte “një
mësues i ardhur nga Perëndia” (Gjoni
3:2), sugjeron që ai donte të mësonte
nga Jezusi.

Lexoni Gjonin 3:3–5, duke kërkuar se
çfarë mësimi i dha Shpëtimtari
Nikodemit. (Gjoni 3:5 është një
fragment i zotërimit të shkrimit të
shenjtë. Ju mund të doni ta shenjoni atë
në një mënyrë të dallueshme, që t’ju
ndihmojë ta gjeni në të ardhmen.)

Jezusi i mësoi Nikodemit se çdo njeri duhet të rilindet. Çfarë mendoi Nikodemi se
donte të thoshte Shpëtimtari nëpërmjet fjalës “rilindur” (Gjoni 3:3)?
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Të jesh i rilindur është “të kesh Shpirtin e Zotit, që të shkaktojë një ndryshim të
fuqishëm në zemrën e një njeriu, sa ai [ose ajo] nuk ka më dëshirë të bëjë keq, por
më tepër dëshiron të kërkojë gjërat e Perëndisë” (Udhëzuesi për Shkrimet e
Shenjta, “Lindur (i) Përsëri, Lindur (i) nga Perëndia”, scriptures.lds.org; shih Mosia
5:2; 27:25–26).

Profeti Jozef Smith dha mësim: “Të lindesh përsëri vjen nga Shpirti i Perëndisë
nëpërmjet ordinancave” (Mësimet e Presidentëve të Kishës: Jozef Smithi
[2009], f. 100).

Ju mund të doni të shenjoni dy gjëra te Gjoni 3:5 që Jezusi na mësoi se janë të
nevojshme për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë.

Të lindemi nga uji do të thotë të pagëzohemi dhe të lindemi nga Shpirti do të thotë
të marrim dhuratën e Frymës së Shenjtë.

Plotësoni të vërtetën vijuese duke u bazuar tek ajo që mësuat nga Gjoni 3:5:
____________________ janë të nevojshme për të qenë të rilindur shpirtërisht
dhe për të marrë ekzaltim në mbretërinë çelestiale. Merrni parasysh ta shkruani
këtë të vërtetë në shkrimet tuaja të shenjta pranë Gjonit 3:5.

Presidenti Bojd K. Paker, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shpalli: “Sjellja e
mirë pa ordinancat e ungjillit as nuk do ta shëlbojë, as nuk do të ekzaltojë
njerëzimin; besëlidhjet dhe ordinancat janë thelbësore” (“The Only True Church”,
Ensign, nëntor 1985, f. 82).

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani një
përgjigje ndaj një shoku ose shoqeje që tha se thjesht të qenit një

njeri i mirë është i mjaftueshëm për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë. Kujtoni
që ta përdorni atë që tha Jezusi te Gjoni 3:5 në përgjigjen tuaj.

Te Gjoni 3:6–12 ne lexojmë se pasi Jezusi i dha mësim Nikodemit që çdo njeri duhet
të rilindet shpirtërisht, Nikodemi e pyeti Jezusin se çfarë e bën të mundur për dikë
që të rilindet. Jezusi u përgjigj duke pyetur se si Nikodemi mund të ishte një
udhëheqës fetar i popullit dhe nuk e kuptonte atë që Jezusi po e jepte mësim.

Lexoni Gjonin 3:13–15, duke kërkuar se si Jezusi iu përgjigj pyetjes së Nikodemit
rreth asaj që e bën të mundur rilindjen shpirtërore. Vini re te Gjoni 3:13 që Jezusi
dëshmoi për veten e Tij si Biri i Perëndisë që zbriti nga qielli.

Te Gjoni 3:13, Jezusi i dha mësim Nikodemit se askush nuk mund të ngjitet në qiell
nëpërmjet përpjekjeve të veta. Krishti është i vetmi që mund të ngjitet në qiell Vetë.
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Gjatë kohës që Moisiu dhe fëmijët e
Izraelit po endeshin nëpër shkretëtirë,
Zoti dërgoi gjarpërinj flakërues, ose
helmues, si pasojë e mëkatimit të
izraelitëve kundër Perëndisë. Izraelitët
helmoheshin kur gjarpërinjtë i
kafshonin ata. Zoti e udhëzoi Moisiun
të bënte një gjarpër prej bronzi, që
dukej si gjarpërinjtë flakërues dhe ta
ngjiste mbi një shtizë. Ai premtoi se
cilido izraelit që shihte te gjarpri mbi
shtizë, do të shërohej. (Shih Numrat
21:4–9.)

Në çfarë mënyrash është përvoja e
ngritjes së gjarprit prej bronzi nga ana e
Moisiut, e ngjashme me atë që Jezu
Krishti do të bënte për çdo njeri?
____________________

Vini re bekimin e shpallur te Gjoni 3:15
që u vjen atyre që shohin te
Shpëtimtari.

Jezusi i dha mësim Nikodemit se gjithë
njerëzimi mund të fitojë jetë të
përjetshme nëpërmjet Shlyerjes së
Jezu Krishtit.

Shpëtimtari gjithashtu i mësoi
Nikodemit një doktrinë të rëndësishme
rreth Atit Qiellor. Lexoni Gjonin
3:16–17, duke kërkuar një doktrinë që mund ta mësojmë rreth Atit Qiellor.

Gjoni 3:16–17 jep mësim që Ati Qiellor i do kaq shumë fëmijët e Tij, saqë Ai
dërgoi Birin e Tij të Vetëmlindur për të vuajtur për mëkatet e tyre.

Përsiatni se si të dërguarit në tokë të Birit të Tij, Jezu Krishtit, tregon dashurinë e
Atit Qiellor për secilin prej nesh.

Teksa lexoni thënien vijuese nga Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, merrni parasysh se si ndiheni kur e kuptoni se sa shumë ju do Ati
Qiellor: “Nuk ka provë më të madhe për fuqinë e pafundme dhe përsosmërinë e
dashurisë së Perëndisë nga ajo që shpallet prej Apostullit Gjon: ‘Sepse Perëndia e
deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin’ (Gjoni 3:16). … Mendoni se sa
duhet të jetë hidhëruar Ati ynë Qiellor ngaqë dërgoi Birin e Tij për të duruar për

mëkatet tona vuajtje që nuk mund të kuptohet. Kjo është prova më e madhe e dashurisë së Tij
për secilin prej nesh!” (“Love and Law”, Ensign ose Liahona, nëntor 2009, f. 26).

2. Lexoni Gjonin 3:16 dhe Doktrinën e Besëlidhjet 34:3, duke kërkuar
atë që mund të mësojmë rreth dashurisë së Atit dhe dashurisë së
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Jezu Krishtit. Më pas, në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta,
shkruani se si ndiheni kur e dini që Ati Qiellor ju do kaq shumë, saqë Ai dërgoi
Birin e Tij të Vetëmlindur për të vuajtur dhe për të vdekur për ju.

Një parim shtesë që mund të mësojmë nga Gjoni 3:16–17 është që, nëse besojmë
në Jezu Krishtin, gjë që përfshin pendimin për mëkatet tona dhe bindjen
ndaj fjalës së Tij, ne mund të kemi jetë të përjetshme nëpërmjet Shlyerjes
së Tij.

3. Rishikoni të vërtetat e renditura në këtë mësim që Jezusi ia mësoi
Nikodemit. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të

shenjta se si këto të vërteta lidhen me njëra-tjetrën. Më pas shkruani frazën
vijuese: Unë do ta tregoj besimin tim në Jezu Krishtin duke … Përfundojeni këtë
frazë duke shkruar se çfarë do të bëni për ta treguar besimin tuaj në Jezu
Krishtin.

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë – Gjoni 3:5
4. Fragmenti i zotërimit të shkrimit të shenjtë te Gjoni 3:5 na mëson

një doktrinë të rëndësishme, të nevojshme për të gjithë fëmijët e
Atit Qiellor. Mësimi përmendsh i tij do t’ju ndihmojë ta ndani atë me të tjerët
gjatë gjithë jetës suaj. Shkruajeni të gjithë vargun në ditarin tuaj të studimit të
shkrimeve të shenjta. Recitojeni vargun në mënyrë të përsëritur dhe fshini disa
nga fjalët çdo herë që e recitoni atë. Bëjeni këtë derisa ju mund ta recitoni atë
përmendsh. Ju mund të doni ta recitoni atë për një anëtar të familjes ose një
mik/e që të siguroheni se e dini.

Gjoni 3:22–36
Gjon Pagëzori na mëson se Jezusi është Krishti
Nëse është e mundur, mbusheni një gotë qelqi ose një enë të tejdukshme për të
pirë me ujë dhe shtoni një ose dy pika nga ngjyruesi ushqimor në ujë. Shiheni
ngjyruesin që shpërndahet nëpër të gjithë enën. Mendoni rreth mënyrës se si
ngjyruesi ushqimor mund të krahasohet me ndikimin tonë mbi njerëzit e tjerë.

Lexoni thëniet vijuese nga Presidenti Dejvid O. Mek-Kei, duke kërkuar çfarë mund
të mësoni rreth ndikimit tuaj në jetën e të tjerëve:

“Çdo njeri që jeton në këtë botë zotëron ndikim, qoftë për mirë apo për keq. Nuk
është vetëm ajo që ai thotë, nuk është vetëm ajo që ai bën. Është çfarë ai është”
(Teachings of Presidents of the Church: David O. McKay [2003], f. 227).

“Ndikimi i fjalëve dhe veprimeve tona është i jashtëzakonshëm në këtë botë. Në çdo çast të jetës
ju po ndryshoni në një farë shkalle jetën e tërë botës” (Teachings: David O. McKay, f. 227).
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Siç shënohet te Gjoni 3:22–26, disa nga dishepujt e Gjon Pagëzorit ishin të
shqetësuar. Ata i thanë Gjonit se Jezusi po pagëzonte dhe se Ai i “pranon[te] të
gjithë njerëzit që vijnë tek ai” (Joseph Smith Translation, Gjoni 3:27 [në Biblën në
anglisht Gjoni 3:26, shënimi a në fund të faqes]). Ata u shqetësuan se shumë njerëz
po ndiqnin Jezusin në vend të Gjon Pagëzorit.

Lexoni Gjonin 3:27–30, duke kërkuar se si Gjon Pagëzori me përulësi e përshkroi
rolin e tij në lidhje me Jezu Krishtin.

Në analogjinë e Gjon Pagëzorit, dhëndri përfaqëson Jezusin, nusja mund të
përfaqësojë ata që po vinin te Krishti dhe miku i dhëndrit përfaqëson Gjon
Pagëzorin. Çfarë kuptoi Gjon Pagëzori rreth rolit të tij në lidhje me Jezu Krishtin?
Çfarë lloj ndikimi mendoni se do të kishin pasur fjalët e Gjonit te ju, në qoftë se do
të kishit qenë njëri prej dishepujve të Gjonit?

Një e vërtetë që mund ta mësojmë nga shembulli i Gjon Pagëzorit është që ne
mund t’i ndikojmë të tjerët për mirë duke i drejtuar ata te Jezu Krishti.

Përse është kaq e rëndësishme që ne ta përdorim ndikimin tonë për t’i drejtuar të
tjerët te Jezu Krishti?

5. Mendoni për dikë që e keni parë t’i drejtojë të tjerët te Jezu Krishti.
Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, përshkruani

karakteristikat e këtij personi që luajtën rol në qenien e tij ose të saj në gjendje
për t’i ndikuar të tjerët që ta donin dhe ta pranonin Shpëtimtarin.

Merrni parasysh mënyra sipas të cilave ju mund t’i drejtoni të tjerët te Shpëtimtari.
Ju mund të kërkoni udhërrëfimin e Frymës së Shenjtë në përpjekjet tuaja për ta
bërë këtë gjë.

Te Gjoni 3:31–36, Gjon Pagëzori shpalli që Jezusi ishte dërguar nga Perëndia dhe që
të gjithë ata që besojnë tek Ai mund të marrin jetë të përjetshme.

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

Unë e kam studiuar Gjonin 3 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 13: DITA 3

Gjoni 4
Hyrje
Teksa udhëtonte drejt Galilesë, Jezusi kaloi përmes Samarisë dhe i dha mësim një
gruaje te një pus. Gruaja u dëshmoi të tjerëve se Jezusi ishte Krishti. Më vonë,
Jezusi shëroi birin e një nëpunësi mbretëror.

Gjoni 4:1–42
Jezu Krishti i jep mësim një gruaje nga Samaria
Mendoni rreth pyetjes vijuese: Cili është burimi më i vlefshëm natyror në tokë?
Teksa mendoni se cila do të jetë përgjigjja juaj, merrni parasysh burime të tilla
natyrore si dheu, hekuri, qymyri, nafta, ari dhe diamantet.

Lexoni thënien vijuese nga Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve:

“Ne mund të mendojmë fillimisht se ari, nafta apo diamantet kanë vlerën më të
madhe. Por nga të gjitha mineralet, metalet, gurët e çmuar dhe lëngjet e gjetura
mbi ose brenda në tokë, më i vlefshmi është uji.

Jeta rrjedh prej ujit. Jeta mbështetet nga uji. Uji është mjeti i kërkuar për të kryer
funksione të ndryshme, që lidhen me të gjitha format e njohura të jetës. Trupat
tanë fizikë janë gati dy të tretat ujë. Edhe pse një njeri mund të mbijetojë për

shumë ditë ose madje javë pa ushqim, një individ zakonisht do të vdesë brenda vetëm tri ose
katër ditësh pa ujë. Shumica e qendrave të mëdha të popullatës së botës vendosen pranë
burimeve të ujit të pijshëm. E thënë thjesht, jeta nuk mund të ekzistojë pa praninë dhe
përdorimin e furnizimeve të përshtatshme të ujit të pastër” (“A Reservoir of Living Water”,
[mbledhje rreth vatrës për të rinjtë në moshë madhore të Sistemit Arsimor të Kishës, 4 shkurt
2007], f. 1; lds.org/broadcasts).

Teksa studioni Gjonin 4, kërkoni se çfarë lloj uji është thelbësor për shpirtin tuaj
dhe ku mund ta gjeni këtë burim të vlefshëm.

Te Përkthimi prej Joseph Smith-it, Gjoni 4:1–4 (në fund të kombinimit tresh) ne
lexojmë që Jezusi si edhe dishepujt e Tij u pagëzuan.

Jezusi u largua nga Judea dhe udhëtoi drejt Galilesë. Lexoni Gjonin 4:4, duke
kërkuar zonën nëpër të cilën Ai kaloi, ndërkohë që udhëtonte drejt Galilesë.

Shihni te Hartat e Biblës, nr. 11, “Toka e Shenjtë në Kohët e Dhiatës së Re” dhe
përcaktoni Judenë, Samarinë dhe Galilenë.
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Judenjtë kryesisht udhëtonin përreth Samarisë në vend që të kalonin përmes saj,
për shkak të armiqësisë që ekzistonte midis judenjve dhe samaritanëve (shih Bible
Dictionary, “Samaritans”). Jezusi zgjodhi të udhëtonte nëpër Samari në vend që të
shkonte përreth saj.
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Lexoni Gjonin 4:5–9, duke kërkuar atë që ndodhi kur Jezusi u ndal te një pus pranë
qytetit të Siharit në Samari. (Fraza “rreth orës së gjashtë” te vargu 6 do të thotë që
ishte rreth mesditës.) Vini re habinë e gruas kur Jezusi i kërkoi asaj për të pirë.

Lexoni Gjonin 4:10–12, duke kërkuar çfarë tha Jezusi në përgjigje të pyetjes
së gruas.

Çfarë i ofroi Ai asaj?

Kur Shpëtimtari e përdori frazën
“dhurat[a] e Perëndisë” te vargu 10, Ai
po i drejtohej vetes së Tij si Shpëtimtari
i botës dhe burimi i ujit të gjallë.

Lexoni Gjonin 4:13–14, duke kërkuar
atë që Jezusi tha rreth ujit që Ai ofroi.

Për të kuptuar më mirë se çfarë përfaqëson uji i gjallë, lexoni thënien vijuese nga
Plaku Bednar: “Uji i gjallë, për të cilin flitet në këtë episod, është një përfaqësim i
Zotit Jezu Krisht dhe ungjillit të Tij. Dhe ashtu si uji është i nevojshëm për të
mbështetur jetën fizike, po ashtu Shpëtimtari dhe doktrinat, parimet dhe
ordinancat e Tij janë thelbësore për jetën e përjetshme. Ju dhe unë kemi nevojë
për ujin e Tij të gjallë çdo ditë dhe në një sasi të bollshme për ta mbështetur

rritjen dhe zhvillimin tonë të vazhdueshëm shpirtëror” (“A Reservoir of Living Water”, f. 2).

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, vizatoni një gotë
me ujë dhe emërtojeni atë: Shpëtimtari dhe ungjilli i Tij. Më pas

shkruani rreth arsyes përse uji është një simbol i duhur i Shpëtimtarit dhe
ungjillit të Tij.

Me këtë simbolizëm në mendje, lexojeni Gjonin 4:14 përsëri dhe merrni parasysh
çfarë parimi mund të mësojmë rreth Shpëtimtarit dhe ungjillit të Tij.

Një parim që mund ta përcaktojmë nga ky varg është që nëse vijmë te Jezu
Krishti dhe me zell marrim prej ungjillit të Tij, atëherë ne do të marrim jetë të
përjetshme. Merrni parasysh ta shkruani këtë parim në anë të faqes së shkrimeve
tuaja të shenjta.

Lexoni Gjonin 4:15–18, duke kërkuar atë që gruaja kërkoi prej Jezusit dhe mënyrën
se si u përgjigj Shpëtimtari. Mendoni rreth mënyrës se si kjo grua kishte nevojë për
ujin që ofronte Shpëtimtari.

Përgjigjja e Jezusit tregoi se Ai e dinte gjendjen e kësaj gruaje.

Çfarë mendimesh ose ndjenjash mund të kishte pasur kjo grua kur Jezusi zbuloi
hollësi rreth saj, që një i panjohur i zakonshëm nuk mund t’i kishte ditur?

Një e vërtetë që mund ta mësojmë nga këto vargje është se Jezu Krishti i njeh
mëkatet tona dhe na ofron ungjillin e Tij për të na ndihmuar që t’i mposhtim
ato. Përse është kjo e vërtetë e rëndësishme për t’u ditur e kuptuar?
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Lexoni Gjonin 4:19–20, duke kërkuar çfarë i tha gruaja Jezusit që tregoi se
kuptueshmëria e saj për Të po ndryshonte.

Në Samari gjendet një mal i quajtur mali Gerizim. Shekuj përpara shërbesës së
vdekshme të Shpëtimtarit, samaritanët kishin ndërtuar atje një tempull, si një vend
adhurimi. Megjithatë, ndryshe nga judenjtë, samaritanët nuk e patën autoritetin e
priftërisë për të kryer ordinanca dhe i mohuan shumë mësime të profetëve të
Perëndisë.

Lexoni Gjonin 4:21–24 dhe Përkthimin prej Joseph Smith-it, Gjoni 4:26 (te Bibla në
anglisht Gjoni 4:24, shënimi a në fund të faqes ose në fund të kombinimit tresh),
duke kërkuar se çfarë i mësoi Jezusi gruas rreth adhurimit të Perëndisë.

Sipas Përkthimit prej Joseph Smith-it, çfarë bekimi vjen kur e adhurojmë Perëndinë
në “shpirt dhe në të vërtetë”?

Nga këto vargje ne mësojmë që nëse e adhurojmë Atin në shpirt dhe në të
vërtetë, Ai do të na bekojë me Shpirtin e Tij.

Teksa lexoni thënien vijuese nga Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të
Dymbëdhjetë Apostujve, kërkoni dhe shenjoni atë që tha ai se do të thotë ta
adhurojmë Atin në shpirt e të vërtetë:

“Qëllimi ynë është të adhurojmë Perëndinë e vërtetë dhe të gjallë dhe ta bëjmë
këtë me anë të fuqisë së Shpirtit dhe në mënyrën që Ai e ka shuguruar. Adhurimi i
miratuar i Perëndisë së vërtetë çon drejt shpëtimit; përkushtimet e dhëna
perëndive të rreme dhe të cilat nuk bazohen mbi të vërtetën e përjetshme, nuk e
mbartin një sigurim të tillë.

Një dituri për të vërtetën është thelbësore për adhurimin e vërtetë. …

… Adhurimi i vërtetë dhe i përsosur përbëhet nga ndjekja në hapat e Birit të Perëndisë; përbëhet
nga zbatimi i urdhërimeve dhe bindja ndaj vullnetit të Atit në atë shkallë që ne përparojmë nga
hiri në hir derisa të përlëvdohemi në Krishtin, ashtu siç është Ai i përlëvduar në Atin e Tij. Është
shumë më tepër sesa lutje, predikim dhe këngë. Është të jetuarit, të bërit dhe të bindurit. Është të
përngjasuarit e jetës së Shembullit të madhërishëm [Jezu Krishtit]” (“How to Worship”, Ensign,
dhjetor 1971, f. 129–130).

2. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Kur e ka ftuar Shpirtin adhurimi juaj për Atin Qiellor që t’ju ndihmojë në
jetën tuaj?

b. Sipas thënies së Plakut Mek-Konki, çfarë mund të bëni më mirë për ta
adhuruar Perëndinë në shpirt dhe të vërtetë? (Shkruani një synim të një
gjëje që mund ta bëni veçanërisht më mirë.)

Lexoni Gjonin 4:25–26, duke kërkuar çfarë i zbuloi Jezusi gruas rreth vetes së Tij.

Lexoni Gjonin 4:27–30, duke kërkuar atë që bëri gruaja pasi foli me Shpëtimtarin.

Çfarë tha ajo që vuri në dukje se kishte fituar një dëshmi për Jezu Krishtin?
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Nga ky rrëfim ne mund të mësojmë që kur fitojmë dëshmi për Jezu Krishtin, ne
mbushemi me dëshirë për ta ndarë atë me të tjerët.

Te Gjoni 4:31–37 ne lexojmë se dishepujt e Jezusit u kthyen me ushqime. Kur i
kërkuan Atij të hante, Ai u dha mësim se Ai nuk mbahej nëpërmjet të ngrënës, por
nëpërmjet kryerjes së vullnetit të Atit të Tij. Më pas i ftoi të kuptonin që mundësitë
për ta predikuar ungjillin ishin të shumta.

Lexoni Gjonin 4:39–42, duke kërkuar ndikimin e dëshmisë së gruas mbi njerëzit në
qytetin e saj.

Sipas Gjonit 4:42, çfarë i thanë njerëzit gruas?

Gjoni 4:43–54
Jezusi shëron birin e nëpunësit mbretëror
Gjoni 4:43–45 shënon se Jezusi u largua nga Samaria dhe hyri në Galile. Lexoni
Gjonin 4:46–54, duke kërkuar se kush e takoi Jezusin dhe çfarë bekimi kërkoi ky
njeri nga Jezusi.

Nisur nga ajo që tha Jezusi në vargun 48, përse e vonoi Ai dhënien e bekimet që e
kërkoi ky burrë? Si tregoi ky burrë se ai nuk kishte nevojë për një shenjë që të
besonte?

Nga ky rrëfim ne mund të mësojmë se kur besojmë në Jezu Krishtin pa pasur
nevojë për shenja, Zoti do ta pohojë besimin tonë.

Plaku Brus R. Mek-Konki na mësoi rëndësinë e shërimit të birit të nëpunësit
mbretëror: “Kjo është mrekullia e parë shëruese që është dhënë me hollësi në
Ungjijtë. Ato që u kryen në Festën e Pashkës dhe përgjatë gjithë Judesë, nuk
përshkruhen ose shpjegohen. Kjo mrekulli – e dyta e kryer në Kanë – i shton një
përmasë të re shërbesës shëruese të Jezusit, të cilën nuk e kemi parë deri në këtë
pikë. Ajo është në fakt një mrekulli e dyfishtë: një që shëroi trupin e birit që

mungonte dhe një që kuroi mosbesimin dhe besimin e mbjellë në zemrën e atit të pranishëm”
(The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vëll. [1979–1981], 2:12).

3. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Përse është e rëndësishme të besojmë në Jezu Krishtin pa pasur nevojë
për shenja?

b. Si na e pohon Zoti besimin tonë kur ne besojmë besnikërisht tek Ai?

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

Unë e kam studiuar Gjonin 4 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

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

NJËSIA 13,  DITA 3

275



NJËSIA 13: DITA 4

Gjoni 5–6
Hyrje
Jezusi mori pjesë në një festë (si Pashka) në Jerusalem dhe shëroi një burrë të
paralizuar te pellgu i Betesdës. Ai gjithashtu përshkroi dëshmitarë të tjerë të cilët
kishin dëshmuar për hyjnishmërinë e Tij. Pasi u kthye në Galile, Ai ushqeu në
mënyrë të mrekullueshme një turmë prej më shumë se 5.000 njerëzish dhe dha
mësim se Ai është Buka e Jetës.

Gjoni 5:1–30
Jezusi shëron një burrë të paralizuar në Shabat dhe jep mësim rreth marrëdhënies së
Tij me Atin
Merrni parasysh një rast kur ju ose dikush që njihni thyet diçka të rëndësishme ose
me vlerë.

Si fëmijë të Atit Qiellor, ne jemi të
rëndësishëm dhe kemi vlerë të madhe.
Megjithatë, për shkak të zgjedhjeve
tona ose sfidave që hasim, me raste ne
mund të ndihemi të thyer ose sikur të
kemi vlerë të paktë.

Cilat janë disa mënyra sipas të cilave
dikush mund të ndihet i thyer
shpirtërisht, fizikisht apo
emocionalisht? ____________________

Mendoni për raste kur ju mund të jeni
ndier në këtë mënyrë. Teksa studioni
Gjonin 5:1–9, kërkoni një të vërtetë që
mund t’ju ndihmojë të ngushëlloheni
dhe t’ju japë shpresë kur ndiheni të thyer.

Te Gjoni 5:1 ne lexojmë se pasi Jezu Krishti dha shërbesë në Galile, Ai udhëtoi drejt
Jerusalemit që të vëzhgonte një festë judease, ka shumë të ngjarë Pashkën (shih
Gjoni 5:1, shënimi a në fund të faqes në Biblën angleze). Teksa ishte në Jerusalem,
Ai shkoi te një pellg me ujë pranë tempullit.

Lexoni Gjonin 5:2–4, duke kërkuar se cilët ishin mbledhur rreth pellgut dhe për
çfarë po prisnin ata.

Fjalët të lënguar, të verbër, të çalë dhe të paralizuar në vargun 3 përshkruajnë njerëz që
ishin të sëmurë, të pazotë ose të gjymtuar në njëfarë mënyre. Atje mund të ketë
pasur një përrua që me raste derdhte ujë në pellg dhe shkaktonte që sipërfaqja e
ujit të krijonte flluska (shih Bible Dictionary, “Bethesda”).
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Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësimin që
vijon: “S’ka dyshim që pellgu i Betesdës ishte një përrua me ujë mineral, ujërat e
të cilit kishin disa aftësi shëruese. Por ndonjë ide që një engjëll zbriste dhe i
turbullonte ujërat, me qëllim që njeriu i parë i cili do të hynte më pas, do të
shërohej, ishte thjesht paragjykim. Mrekullitë shëruese nuk sillen në ndonjë
mënyrë të tillë” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll.

[1965–1973], 1:188).

Merrni parasysh se me çfarë mund të ishte e ngjashme skena te pellgu, me kaq
shumë njerëz duke shpresuar të shëroheshin nëse ishin njeriu i parë që do të hynte
në pellg.

Lexoni Gjonin 5:5–7, duke kërkuar atë që Shpëtimtari pa të shtrirë pranë pellgut.

Çfarë thonë këto vargje rreth burrit që Shpëtimtari e pa? Përse burri nuk kishte
qenë kurrë në gjendje të ishte i pari që hynte në ujë?

Lexoni Gjonin 5:8–9, duke kërkuar
mënyrën se si Shpëtimtari iu
përgjigj burrit.

Merrni parasysh frazën “njeriu u
shërua” te vargu 9. Ky shërim ndodhi te
pellgu i Betesdës. Fjala Betesda mund të
përkthehet si “shtëpia e mëshirës”
(Bible Dictionary, “Bethesda”). Mëshira
është dhembshuri ose mirësi. Vepra më
e madhërishme e mëshirës, e kryer
ndonjëherë, ishte Shlyerja e Jezu
Krishtit.

Përse ishte Betesda një emër i përshtatshëm për këtë vendndodhje, veçanërisht pasi
Shpëtimtari e shëroi këtë burrë?

Në çfarë mënyrash mund të jemi ne të gjithë si ky burrë në buzë të pellgut të
Betesdës? ____________________

Një e vërtetë që mund ta mësojmë nga shërimi i këtij burri prej Shpëtimtarit është
që nëpërmjet fuqisë dhe mëshirës së Jezu Krishtit, ne mund të shërohemi.

Për ta kuptuar më mirë këtë të vërtetë, lexoni thënien vijuese nga Plaku Merrill J.
Beitman, i Të Shtatëdhjetëve, duke kërkuar mënyra që ai tha se Shpëtimtari mund
të na shërojë: “Sikurse burri i paralizuar te Pellgu i Betesdës kishte nevojë për
dikë më të fortë se ai vetë që të shërohej (shih Gjoni 5:1–9), po ashtu ne jemi të
varur nga mrekullitë e Shlyerjes së Krishtit nëse shpirtrat tanë duhet të shërohen
nga brengosja, hidhërimi dhe mëkati. … Nëpërmjet Krishtit, zemrat e thyera

shërohen dhe paqja i zëvendëson ankthin e hidhërimin” (“The Power to Heal from Within”,
Ensign, maj 1995, f. 13).

Është e rëndësishme të kujtojmë që ne mund të shërohemi qoftë në këtë jetë ose
në jetën që vjen, bazuar në kohën e Zotit.
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1. Përsiatni raste kur e keni dëshmuar ose ndier fuqinë, mëshirën apo
dhembshurinë e Jezu Krishtit t’ju ndihmojë ju ose dikë tjetër që

ndihej i thyer, qoftë shpirtërisht, fizikisht ose emocionalisht. Në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani dhe më pas mbaroni thënien e
paplotë vijuese: Unë e di që Shpëtimtari është i mëshirshëm dhe i dhembshur,
sepse …

Te Gjoni 5:10–30 lexojmë se Shpëtimtari më vonë e gjeti burrin në tempull dhe e
këshilloi të mos mëkatonte më. Kur udhëheqësit judeas mësuan se burri ishte
shëruar nga Jezusi në Shabat, ata e përndoqën dhe u përpoqën ta vrisnin
Shpëtimtarin. Jezusi u mësoi udhëheqësve judeas se, nëpërmjet shërimit të burrit,
Ai po bënte veprën e Atit Qiellor. Më pas Shpëtimtari dha mësim rreth
marrëdhënies së Tij me Atin. Ai gjithashtu dha mësim se atyre që ishin në botën e
shpirtrave, shpejt do t’iu mësohej ungjilli.

Gjoni 5:31–47
Jezusi dha mësim rreth dëshmitarëve të shumtë që dëshmojnë për hyjnishmërinë
e Tij
Merrni parasysh një rast kur dikush ju tregoi diçka që ishte e pamundur ose e
vështirë për t’u besuar.

Si forcohet vërtetësia e ndonjë shpalljeje duke pasur më shumë se një dëshmitar?

Lexoni Gjonin 5:31, duke kërkuar atë që tha Shpëtimtari rreth vetë dëshmisë së Tij
për marrëdhënien e Tij me Atin Qiellor.

Joseph Smith Translation [Përkthimi prej Joseph Smith-it në Biblën në anglisht] e
qartëson Gjonin 5:31–32:

“Prandaj, nëse unë dëshmoj për veten time, prapëseprapë dëshmia ime është e
vërtetë.

Sepse unë nuk jam vetëm, është një tjetër që dëshmon për mua” (Joseph Smith
Translation, Gjoni 5:32–33).

Shpëtimtari po u jepte mësim judenjve që ata kishin dëshmitarë të tjerë përveç
dëshmisë së Tij.

Lexoni vargjet vijuese dhe përcaktoni dëshmitarë të tjerë që dëshmojnë për
hyjnishmërinë e Jezusit:

Gjoni 5:32–35: ____________________

Gjoni 5:36: ____________________

Gjoni 5:37–38: ____________________

Gjoni 5:39: ____________________

Gjoni 5:45–47: ____________________

Pavarësisht nga të pasurit e shumë dëshmitarëve për Jezu Krishtin, udhëheqësit
judeas nuk besonin në hyjnishmërinë e Jezusit. Vini në dukje te Gjoni 5:39 se teksa
Jezusi foli për shkrimet e shenjta, Ai tha: “Sepse mendoni të keni nëpërmjet tyre
jetë të përjetshme”. “Shumë judenj në kohën e Jezusit i studionin shkrimet e
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shenjta, duke besuar se nëpërmjet këtij studimi ata do të kishin jetë të përjetshme.
… Shpëtimtari u përpoq ta korrigjonte këtë besim të rremë duke u dhënë mësim se
shkrimet e shenjta, të cilat judenjtë i shihnin si autoritetin përfundimtar,
dëshmonin se jeta e përjetshme nuk gjendet në shkrimet e shenjta, por në ndjekjen
e Jezu Krishtit. Judenjtë gjithashtu nuk arritën ta kuptonin se shkrimet e shenjta
janë fjalët e Krishtit dhe qëllimi i tyre është t’i sjellin njerëzit te Krishti, sepse Ai
është burimi përfundimtar i së vërtetës dhe jetës” (New Testament Student Manual
[Church Educational System manual, 2014], f. 219–220).

Lexoni Gjonin 5:40, duke kërkuar atë që judenjtë duhej të bënin për të fituar jetë të
përjetshme.

Edhe pse judenjtë i studionin shkrimet e shenjta, çfarë nuk pranuan të bënin ata që
do t’i kishte ndihmuar të merrnin jetë të përjetshme?

Nga ajo që mësoni prej mësimeve të Shpëtimtarit te Gjoni 5:39–40, plotësoni
parimin vijues: Vetëm duke ardhur te ____________________ mund të marrim
jetë të përjetshme.

Mbani mend që jeta e përjetshme përfshin bërjen si Ati Qiellor dhe të jetuarin
përgjithmonë me anëtarët e denjë të familjeve tona në praninë e Tij. Për ta marrë
këtë dhuratë, ne duhet të vijmë te Jezu Krishti nëpërmjet ushtrimit të besimit në Të,
pendimin për mëkatet tona, marrjes së ordinancave të ungjillit, nderimit të
besëlidhjeve tona dhe bindjes ndaj urdhërimeve të Zotit.

Merrni parasysh përse ardhja te Jezu Krishti është thelbësore për marrjen e jetës së
përjetshme.

2. Shihni te dëshmitarët e Jezu Krishtit që i renditët më lart. Në ditarin
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani se si njëri nga këta

dëshmitarë të Jezu Krishtit ju ka ndihmuar (ose mund t’ju ndihmojë) që të vini
tek Ai.

Përsiatni atë që do të bëni për të ardhur më plotësisht te Shpëtimtari, që ju të mund
të merrni jetë të përjetshme.

Vini në Zbatim Atë që Mësoni
Presidenti Marion G. Romni, i Presidencës së Parë, dha mësim: “Mësimi i ungjillit nga fjala e
shkruar … nuk është i mjaftueshëm. Ai gjithashtu duhet të jetohet. … Një njeri nuk mund ta
mësojë plotësisht ungjillin pa e jetuar atë” (“Records of Great Worth”, Ensign, shtator 1980, f.
4). Në disa vende në këtë mësim, ju nxiteni të zbatoni atë që keni mësuar. Zbatimi i asaj që
mësoni duhet të jetë një pjesë e rëndësishme e studimit tuaj të ungjillit.

Gjoni 6:1–59
Jezusi jep mësim se Ai është Buka e Jetës
Te Gjoni 6:1–13 ne lexojmë se pasi u kthye në Galile, Jezusi ushqeu në mënyrë të
mrekullueshme më shumë se 5.000 njerëz me pesë bukë dhe dy peshq të vegjël. (Ju
e studiuat këtë ngjarje në mësimin për Mateun 14 e Markun 6.)

Lexoni Gjonin 6:14–15, duke kërkuar atë që njerëzit donin të bënin pasi Jezusi t’i
ushqente në mënyrë të mrekullueshme.
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Një traditë mes judenjve në kohën e Jezusit sugjeronte që kur Mesia ose Mbreti i
Izraelit të vinte, Ai do t’i ushqente njerëzit me bukë nga qielli.

Gjoni 6:16–21 shënon që Shpëtimtari i dërgoi dishepujt e tij në anën tjetër të detit
të Galilesë dhe më pas natën vonë, ndërkohë që dishepujt po hasnin vështirësi që
të lundronin kundër valëve dhe erës, Jezusi eci përmes detit që të bashkohej me ta.
Tregimi i Gjonit për këtë ngjarje thekson se kur dishepujt “deshnin” ta merrnin
Jezusin në anijen e tyre, ata “menjëherë” (Gjoni 6:21) mbërritën të sigurt në
vendmbërritjen e tyre. Kur i pranojmë me dëshirë Shpëtimtarin dhe mësimet e Tij,
Ai mund të ndihmojë për të na udhëhequr të sigurt përmes vështirësive të
vdekshmërisë.

Gjoni 6:22–59 shënon që shumë njerëz, të cilët Jezusi i kishte ushqyer në mënyrë të
mrekullueshme, udhëtuan drejt Kapernaumit duke e kërkuar Atë, duke dëshiruar
që të ushqeheshin me më shumë bukë. Disa njerëz mërmëritën kundër
Shpëtimtarit ngaqë u mësoi se Ai është buka që zbriti nga qielli. Jezusi dha mësim
se Ai është Buka e Jetës dhe që nëse njerëzit do të vijnë tek Ai dhe do t’i pranojnë
mësimet dhe Shlyerjen e Tij, ata do të merrnin jetë të përjetshme.

Gjoni 6:60–71
Pjetri dëshmon se Jezusi ka fjalët e jetës së përjetshme
Mendoni për një rast kur juve ju desh të zgjidhnit midis vazhdimit për të bërë diçka
të vështirë ose heqjes dorë prej saj.

Pasi Jezusi dha mësim se Ai është Buka
e Jetës, një numër prej dishepujve të Tij
u përballën me vendimin për të
vazhduar ose jo që ta ndiqnin Atë.
Lexoni Gjonin 6:60, 66, duke kërkuar
përgjigjen e shumë prej dishepujve të
Jezusit ndaj mësimeve të Tij.

Fraza “e folur … e rëndë” në vargun 60
do të thotë që ata e ndien se mësimet e
Jezusit ishin shumë të vështira për t’u
ndjekur.

Cili nga mësimet e Jezu Krishtit mund të ishte i vështirë për disa njerëz në kohën
tonë për t’u ndjekur? (Nëse nevojitet, kërkoni mësimet te broshura Për Forcën e
Rinisë që mund të jenë sfiduese për disa të rinj.) ____________________

Lexoni Gjonin 6:67–69, duke kërkuar pyetjen që Jezusi ia bëri Apostujve të Tij dhe
përgjigjen e Pjetrit për atë pyetje.

Një e vërtetë që mund ta mësojmë nga përgjigjja e Pjetrit është se një dëshmi e
palëkundur për Jezu Krishtin do të na ndihmojë të mbetemi besnikë gjatë
kohëve kur mund të jetë e vështirë për ta ndjekur Shpëtimtarin ose për t’i
jetuar mësimet e Tij. Merreni parasysh ta shkruani këtë të vërtetë në shkrimet
tuaja të shenjta pranë Gjonit 6:67–69.

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani se si ju
ka ndihmuar një dëshmi e palëkundur për Shpëtimtarin ju ose dikë
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që e njihni, që të mbeteni besnikë edhe kur mësimet e ungjillit dukeshin të
vështira për t’u ndjekur.

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

Unë e kam studiuar Gjonin 5–6 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 14: DITA 1

Gjoni 7
Hyrje
Jezusi frekuentoi Festën e Tabernakujve në Jerusalem dhe u dha mësim njerëzve në
tempull se si ata mund të merrnin dëshmi që mësimet e Tij ishin nga Perëndia, Ati.
Ngaqë njerëzit po grindeshin se kush ishte Ai, Jezusi përdori shëmbëlltyrat e ujit
dhe të dritës që të dëshmonte për hyjnishmërinë e Tij. Ai gjithashtu u dha mësim
atyre rreth Frymës së Shenjtë.

Gjoni 7:1–13
Jezusi merr pjesë në Festën e Tabernakujve
A e keni pyetur ndonjëherë veten nëse Jezusi kishte vëllezër e motra?

Sipas shkrimeve të shenjta, Jozefi e Maria patën fëmijë që u lindën pas Jezusit dhe
të cilët do të ishin rritur në të njëjtën vatër familjare me Të. Megjithatë, ngaqë Jezu
Krishti ishte biri i Marisë dhe Perëndisë, Atit, jo i Jozefit, këta individë ishin
thjeshtër dhe thjeshtra të Jezusit (shih Mateu 13:55–56; Marku 6:3).

Përsiatni se me çfarë do të ngjante të rriteshe në të njëjtën shtëpi me Jezusin.

A mendoni se do të ishte më e lehtë të besonit në Të, në qoftë se ju do të ishit rritur
me Të? Përse po ose përse jo? ____________________

Te Gjoni 7 ne mësojmë se si disa nga “vëllezërit” e Jezusit (Gjoni 7:3, 5) e panë Atë.
Këtu fjala vëllezërit ndoshta u drejtohet thjeshtërve të Jezusit, megjithëse mund të
përfshijë edhe të afërm të tjerë.

Lexoni Gjonin 7:1–5, duke kërkuar se çfarë shënoi Gjoni rreth vëllezërve të Jezusit.

Merrni parasysh thënien vijuese nga Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të
Dymbëdhjetë Apostujve:

“Një dëshmi për hyjnishmërinë e Krishtit dhe për fuqinë shpëtuese të ungjillit të
Tij nuk jepet në mënyrë të vetvetishme për shkak të marrëdhënies familjare. Ajo
vjen vetëm nëpërmjet bindjes vetjake ndaj atyre ligjeve të përjetshme mbi të cilat
bazohet marrja e saj. …

Referencë e shpeshtë, e veçantë bëhet për bijtë e Jozefit dhe të Marisë si
‘vëllezërit’ e Jezusit. … Edhe pse u rritën në të njëjtën vatër familjare dhe erdhën

nën ndikimin e mirë [të kujdesshëm] të Jozefit e Marisë, edhe pse ata ishin të vetëdijshëm për
mësimet, shërbesën dhe mrekullitë e Jezusit vetë, prapëseprapë këta të afërm të Tij deri më tani
nuk e kishin pranuar Atë si Mesian” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll.
[1965–1973], 1:437).

Përsiatni pyetjen vijuese: Si është e mundur që disa nga anëtarët e vetë familjes së
Jezusit nuk e besuan Atë, megjithëse ishin të vetëdijshëm për mësimet dhe
mrekullitë e Tij?
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Pasi vuri në dukje se në kohën e ngjarjeve të shënuara te Gjoni 7, vëllezërit e Jezusit nuk e kishin
“pranuar Atë si Mesian”, Plaku Mek-Konki shpjegoi: “Megjithatë, ata të gjithë, mesa duket, u
kthyen në besim më vonë (Veprat e Apostujve 1:14); njëri prej tyre, i përcaktuar nga Pali si
‘Jakobi, vëllai [i] Zotit’ (Galatasve 1:19), do të shërbente në apostullimin e shenjtë; dhe një tjetër,
Juda, që e quan veten e tij, ‘Juda, … vëllai i Jakobit’ (Juda 1), shkroi letrën e Judës” (Doctrinal
New Testament Commentary, 1:437).

Gjoni 7 shënon ngjarje që ndodhën gjatë Festës së Tabernakujve në Jerusalem (shih
Gjoni 7:2). Gjatë kësaj feste, “e konsideruar nga [judenjtë] të ishte festa më e
madhe dhe më e gëzueshme nga të gjitha” (Bible Dictionary, “Feasts”), shumë
judenj udhëtonin për në Jerusalem që të përkujtonin bekimet e Perëndisë për
fëmijët e Izraelit kur banuan në shkretëtirë, pas çlirimit të tyre nga skllavëria në
Egjipt (shih Levitiku 23:39–43). Ata gjithashtu kremtonin dhe jepnin falënderime
për të vjelat vjetore të frutave dhe të korrat vjetore të drithërave (shih Eksodi 23:16).
Kjo festë zgjaste tetë ditë.

Vini re te Gjoni 7:3–4 se vëllezërit e Jezusit e donin Atë të shkonte në Festën e
Tabernakujve në Jerusalem, në dukje duke thënë që, në qoftë se Ai me të vërtetë
ishte Mesia, Ai duhej të shkonte në Jerusalem dhe t’ua shpallte atë të gjithë
njerëzve atje.

Siç shënohet te Gjoni 7:6–10, Jezusi vendosi ta vononte vajtjen në festë, por Ai i
nxiti vëllezërit e Tij të shkonin. Disa ditë pasi festa kishte filluar, Jezusi mbërriti në
fshehtësi – duke e ditur që disa nga udhëheqësit judeas në Jerusalem donin ta
vrisni, por që koha e Tij për të vdekur nuk kishte ardhur ende.

Lexoni Gjonin 7:11–13, duke kërkuar atë që njerëzit në Jerusalem po thonin rreth
Jezusit.

Sikurse në kohën e Jezusit, ka opinione të ndryshme për Jezu Krishtin në kohën
tonë. Disa njerëz e dinë dhe dëshmojnë se Ai është Biri i Perëndisë dhe Shpëtimtari
i gjithë njerëzimit. Disa besojnë se Ai ishte një mësues i madh ose një profet.
Megjithatë, njerëz të tjerë e mohojnë hyjnishmërinë e Jezu Krishtit dhe vërtetësinë
e mësimeve të Tij ose kanë frikë ta ndjekin Atë haptazi. Teksa vazhdoni të studioni
Gjonin 7, kërkoni mënyrën se si mund të dimë që Jezu Krishti është Shpëtimtari
ynë dhe që mësimet e Tij janë të vërteta.

Gjoni 7:14–36
Jezusi Krishti u jep mësim judenjve në tempull
Tempulli ishte vendi qendror i festimeve që ndodhnin gjatë Festës së Tabernakujve.
Lexoni Gjonin 7:14–15, duke kërkuar atë që Jezusi bëri atje. Merrni parasysh të
shenjoni në shkrimet tuaja të shenjta reagimin e njerëzve.

Judenjtë u habitën që Jezusi mund të jepte mësim me kaq thellësi e urtësi pa
“shkronjat”, ose pa qenë i mësuar nga rabinët judeas, ose pa i ndjekur shkollat e
tyre. Lexoni Gjonin 7:16–18, duke kërkuar atë që Jezusi tha se njerëzit mund të
bënin me qëllim që të dinin nëse doktrina ose mësimet e Tij ishin të vërteta. Merrni
parasysh të theksoni se cilëve ua mësoi Jezusi doktrinën që e dha mësim.

NJËSIA 14,  DITA 1

283



1. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si mund të dijë dikush që doktrina e Jezu Krishtit është me të vërtetë nga
Perëndia?

b. Nga mësimet e Zotit të dhëna në tempull, ne mësojmë që, në qoftë se e
bëjmë vullnetin e Atit Qiellor, atëherë ne do të marrim një dëshmi për
doktrinën e Tij. Shpjegoni përse ju mendoni që ky parim është i vërtetë.

Zbatoni Atë që Mësoni
Pasi t’i keni përcaktuar doktrinat dhe parimet e ungjillit, ju jeni gati të veproni dhe të bëni diçka
lidhur me to. Kur veproni sipas asaj që keni mësuar, ju do të ndieni Frymën e Shenjtë t’ua miratojë
veprimet tuaja. Për t’ju ndihmuar që t’i zbatoni parimet që mësoni, bëni pyetje si vijueset: Çfarë
dëshiron Zoti që unë të bëj me këtë njohuri? Çfarë mbresash shpirtërore mora për të më
ndihmuar që të përmirësohem? Çfarë ndryshimi mund të bëjë ky parim në jetën time? Çfarë
mund të nis ose të ndaloj së bëri tani për të jetuar sipas kësaj të vërtete?

Presidenti Xhejms E. Faust, i Presidencës së Parë, tha: “Ne marrim një dëshmi për
parimet e ungjillit duke u përpjekur me bindje t’i jetojmë ato. Tha Shpëtimtari:
‘Në qoftë se dikush don të bëjë vullnetin e tij, do ta njohë … doktrinë[n]’ [Gjoni
7:17]. Një dëshmi për efektshmërinë e lutjes vjen nëpërmjet lutjes së përulur dhe
të sinqertë. Një dëshmi për të dhjetën vjen duke e paguar të dhjetën” (“Lord, I
Believe; Help Thou Mine Unbelief”, Ensign ose Liahona, nëntor 2003, f. 22).

Çfarë na mësoi Presidenti Faust se duhet të bëjmë që të fitojmë një dëshmi për
parimet e ungjillit? ____________________

Kujtoni që disa vëllezër të Jezusit prapëseprapë nuk besuan që Ai ishte Mesia i
premtuar, por më vonë ata fituan dëshmi dhe u kthyen në besim. Si mund t’i kishte
ndihmuar parimi më sipër ata pjesëtarë të familjes që të fitonin dëshmi për Jezu
Krishtin dhe mësimet e Tij?

Pasi citoi Gjonin 7:17, Motra Boni L. Oskarson, presidente e përgjithshme e Të
Rejave, na mësoi: “Ndonjëherë përpiqemi ta bëjmë këtë së prapthi. Për shembull,
ne mund të shfaqim këtë qasje: Unë do të jem e lumtur ta jetoj ligjin e të dhjetës,
por së pari duhet të di nëse është i vërtetë. Ndoshta lutemi madje që të fitojmë
një dëshmi për ligjin e të dhjetës dhe shpresojmë që Zoti do të na bekojë me atë
dëshmi përpara se të kemi plotësuar ndonjëherë një mandat të së dhjetës. Vetëm

se nuk funksionon në këtë mënyrë. Zoti pret nga ne që të ushtrojmë besim. Ne duhet të
paguajmë rregullisht një të dhjetë të plotë dhe të ndershme në mënyrë që të fitojmë dëshmi për
të dhjetën. Po i njëjti model zbatohet për të gjitha parimet e ungjillit qoftë ai ligji i dëlirësisë,
parimi i thjeshtësisë, Fjala e Urtësisë, apo ligji i agjërimit” (“Kthehuni në Besim”, Ensign ose
Liahona, nëntor 2013, f. 77).

Për njërën ose të dyja detyrat e mëposhtme, në qoftë se gjëja që ndiheni të
frymëzuar për ta shkruar është shumë vetjake, ju mund ta shkruani përgjigjen tuaj
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në ditarin tuaj vetjak ose në një fletë të veçantë letre dhe shkruani në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta se ju e plotësuat detyrën.

2. Përfundojeni thënien vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta duke shkruar rreth një urdhërimi ose parimi të ungjillit që

keni arritur ta dini se është i vërtetë nëpërmjet përpjekjeve tuaja për ta jetuar
atë: E di që ____________________ është i vërtetë, sepse teksa e kam jetuar atë, unë
kam ____________________. Merrni parasysh t’ia tregoni atë që shkruat dikujt
që mendoni se mund të përfitojë duke e dëgjuar dëshminë tuaj.

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani një të
vërtetë, urdhërim ose mësim të ungjillit, për të cilin do të donit të

merrnit një dëshmi më të fortë. Më pas shkruani se çfarë do të bëni që të merrni
një dëshmi më të madhe për këtë të vërtetë, urdhërim ose mësim, duke e
zbatuar parimin që e mësuat te Gjoni 7:17.

Gjoni 7:19–36 shpjegon se Jezusi i qortoi udhëheqësit judeas për mohimin e
mësimeve dhe të mrekullive të Tij dhe për përpjekjen për ta vrarë Atë. Këto vargje
gjithashtu tregojnë se shumë njerëz pyesnin veten nëse Ai ishte Mesia dhe se krerët
e priftërinjve dhe farisenjtë dërguan ushtarë për ta kapur Atë.

Gjoni 7:37–53
Jezusi jep mësim rreth dhuratës së Frymës së Shenjtë
Mendoni për një kohë kur ju keni qenë të etur. Përfytyroni se ju mbajtët në dorën
tuaj një gotë të zbrazët. A do ta shuante kjo gotë e zbrazët etjen tuaj? Çfarë tjetër
do t’ju nevojitej?

Përdorni një çast dhe pini pak ujë. Ndërsa pini, merrni parasysh se sa i nevojshëm
është uji në jetën tuaj. Ju mund të ofroni një lutje mirënjohjeje ndaj Atit Qiellor për
sigurimin e ujit për ju dhe familjen tuaj.

Toka e Izraelit nuk kishte një sasi të madhe uji të pijshëm për t’i plotësuar nevojat e
njerëzve. Jeta mund të mbështetej vetëm nëpërmjet shirave që i rimbushnin
furnizimet e tyre ujore. Plaku Brus R. Mek-Konki shpjegoi se si uji ishte pjesë e “një
prej çasteve më solemne dhe më dramatike të adhurimit judeas” gjatë kremtimit që
po vazhdonte:

“Në secilën prej tetë ditëve të festës së Tabernakujve, … ishte tradita, për priftin
si pjesë e shërbimit në tempull, që të merrte ujë në enë [broke] të arta nga rrëkeja
e Siloamit, e cila rridhte nën malin e tempullit, dhe ta derdhte atë mbi altarin. Më
pas fjalët e Isaias këndoheshin: ‘Ju do të merrni me gëzim ujin nga burimet e
shpëtimit’. (Isaia 12:3.) Dhe ishte pikërisht në këtë çast të kulmit të ceremonisë
fetare që Jezusi doli përpara dhe ofroi gllënjka [pijeje] të freskimit të gjallë, të

cilat do të kënaqnin dëshirat më të thella shpirtërore të shpirtit të etur” (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:446).

Lexoni Gjonin 7:37–39, duke kërkuar se çfarë u ofroi Shpëtimtari njerëzve.

Joseph Smith Translation [Përkthimi prej Joseph Smith-it] për Gjonin 7:39 thotë që
“Fryma e Shenjtë iu premtua atyre që besojnë, pasi ai, Jezusi u përlëvdua” (Joseph

NJËSIA 14,  DITA 1

285



Smith Translation, Gjoni 7:39 [në Biblën në anglisht Gjoni 7:39, shënimi b] në fund
të faqes; shkrimi kursiv i shtuar).

Fraza “nga brendësia e tij” (Gjoni 7:38) sugjeron që uji i gjallë do të jetë brenda
besimtarit dhe do të rrjedhë prej tij, në vend që të dalë nga një burim i jashtëm.
Merrni parasysh të shenjoni te Gjoni 7:39 çfarë përfaqëson uji i gjallë.

Bible Dictionary shpjegon se “për njëfarë arsyeje që nuk shpjegohet tërësisht në shkrimet e
shenjta, Fryma e Shenjtë nuk veproi plotësisht mes judenjve gjatë viteve të qëndrimit të Jezusit
në vdekshmëri (Gjoni 7:39; 16:7). Thëniet për ndikimin që Fryma e Shenjtë nuk erdhi deri pasi
Jezusi u ringjall, për shkak të nevojës duhet t’i drejtohen vetëm asaj periudhe të caktuar të
kujdestarisë ungjillore, sepse është tepër e qartë që Fryma e Shenjtë ishte vepruese në periudhat
e mëparshme ungjillore. Për më tepër, ajo i drejtohet vetëm dhuratës së Frymës së Shenjtë që nuk
ishte e pranishme, përderisa fuqia e Frymës së Shenjtë ishte vepruese gjatë shërbesave të Gjon
Pagëzorit dhe Jezusit; përndryshe askush nuk do të kishte marrë dëshmi për të vërtetat që këta
burra dhanë mësim (Mateu 16:16–17; shih edhe 1 Korintasve 12:3)” (Bible Dictionary, “Holy
Ghost”).

Nisur nga mësimet e Shpëtimtarit te Gjoni 7:37–39, ne mësojmë që nëse vijmë te
Jezu Krishti dhe besojmë tek Ai, atëherë ne do të mbushemi me Frymën e
Shenjtë. Ata njerëz që mbushen me Frymën e Shenjtë, janë në gjendje t’i ndikojnë
të tjerët për mirë.

4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, përshkruani një
kohë kur ju u ndikuat nga Fryma e Shenjtë (ose u mbushët me

Frymën e Shenjtë) dhe, si rrjedhim, ishit në gjendje ta ndikonit dikë tjetër
për mirë.

Te Gjoni 7:40–53 ne lexojmë se farisenjtë sërish dëshiruan që Jezusi të arrestohej.
Ushtarët që u dërguan për ta marrë Atë, e dëgjuan Jezusin të predikonte. Ata u
kthyen pa e arrestuar Atë dhe u thanë farisenjve se nuk kishin dëgjuar kurrë dikë
që të predikonte siç kishte predikuar Shpëtimtari, gjë që i zemëroi farisenjtë.
Nikodemi, fariseu që kishte ardhur te Shpëtimtari natën (shih Gjoni 3:1–2), i kujtoi
farisenjtë e tjerë si ai vetë dhe krerët e priftërinjve, se vetë ligji i tyre nuk do ta
lejonte një individ të dënohej derisa atij ose asaj t’i jepej një mundësi për t’u
dëgjuar.

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

Unë e kam studiuar Gjonin 7 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 14: DITA 2

Gjoni 8
Hyrje
Teksa Shpëtimtari ishte në Jerusalem për Festën e Tabernakujve, disa skribë dhe
farisenj sollën tek Ai një grua, e cila ishte fajtore për shkeljen e kurorës, dhe e
pyetën nëse ajo duhej të vritej me gurë, në përputhje me ligjin e Moisiut. Ai i
pështjelloi akuzuesit dhe tregoi mëshirë ndaj gruas. Jezusi gjithashtu shpalli se Ati
jep dëshmi për Të dhe Ai dha mësim rreth lirisë prej mëkatit. Kur Jezu Krishti
shpalli se Ai ishte Jehovai i madhërishëm, farisenjtë u përpoqën ta vrisnin Atë
me gurë.

Gjoni 8:1–11
Një grua që kishte shkelur kurorën sillet përpara Shpëtimtarit
Skribët dhe farisenjtë dëshironin ta diskreditonin Jezusin përpara njerëzve dhe të
krijonin një arsye për ta akuzuar Atë, sepse donin ta arrestonin dhe ta vrisnin Atë
(shih Gjoni 7:1, 32).

Lexoni Gjonin 8:2–5, duke kërkuar atë që bënë skribët dhe farisenjtë, ndërkohë që
Jezusi po jepte mësim në tempullin në Jerusalem.

Sipas Gjonit 8:6, përse skribët dhe farisenjtë e sollën te Jezusi gruan që kishte
shkelur kurorën?

Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi se si
skribët dhe farisenjtë mund ta kishin përdorur këtë ngjarje si arsye për ta akuzuar
Jezusin:

“Në kohën e Jezusit … nuk ishte më praktika për të dhënë dënimin me vdekje
për shkeljen e kurorës. Në të vërtetë, asnjë dënim me vdekje nuk mund të jepej
pa pranimin dhe miratimin e pushtuesve romakë dhe në rastin e shkeljes së
kurorës, ligji i Romës nuk e lejonte vdekjen.

Duke e sjellë këtë shkelëse të kurorës te Jezusi, skribët dhe farisenjtë po ngrinin
një kurth për Mësuesin: 1) Nëse ai binte dakord me Moisiun që ajo duhej të vritej

me gurë, ai: a) do të ndizte zemërimin e njerëzve në përgjithësi duke u dukur se po këshillonte
rivendosjen e një dënimi që nuk kishte mbështetje nga njerëzit si edhe b) do të dilte kundër ligjit
mbizotërues të shoqërisë duke rekomanduar atë që Roma e ndalonte. 2) Nëse nuk binte dakord
me Moisiun dhe këshillonte diçka më pak se vdekja nga goditja me gurë, ai do të akuzohej për
cenimin e ligjit dhe për këshillimin e mungesës së respektit për praktikat e shenjta të së shkuarës
dhe për largimin nga ato praktika” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll. [1965–1973],
1:450–451).

Në vend që t’u përgjigjej, Shpëtimtari “u përkul dhe shkruante me gisht në dhe”
(Gjoni 8:6).
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Lexoni Gjonin 8:7–8, duke kërkuar
përgjigjen e Shpëtimtarit dhënë
skribëve dhe farisenjve.

Çfarë mendoni se mund të kenë
menduar ose ndier skribët dhe
farisenjtë kur e dëgjuan përgjigjen e
Jezusit? ____________________

Pasi e dëgjuan përgjigjen e
Shpëtimtarit, ata që po e akuzonin
gruan ndien faj dhe u larguan pa e
ndëshkuar gruan (shih Gjoni 8:9).

Si mendoni, çfarë ndjenjash mund të
ketë pasur kjo grua kur mëkati i saj iu
zbulua Jezusit dhe një turme të madhe
njerëzish? Lexoni Gjonin 8:10–11, duke
kërkuar atë që Shpëtimtari i tha gruas
pasi të gjithë njerëzit u larguan.

Joseph Smith Translation [Përkthimi prej Joseph Smith-it] për Gjonin 8:11 shton sa
vijon: “Dhe gruaja e përlëvdoi Perëndinë që nga ajo kohë dhe besoi në emrin e tij”
(Joseph Smith Translation, Gjoni 8:11 [te Bibla në anglisht Gjoni 8:11, shënimi c në
fund të faqes]).

Shpëtimtari nuk e miratoi mëkatin e kësaj gruaje, por e drejtoi atë të “shkon[te]
dhe mos mëkato[nte] më” [Gjoni 8:11]. Nga vargu 11 ne mësojmë të vërtetën
vijuese: Shpëtimtari na tregon mëshirë duke na dhënë mundësi për t’u
penduar. Merrni parasysh se si ky tregim mund ta shtojë besimin tuaj që Jezu
Krishti është i mëshirshëm e dashamirës dhe dëshiron t’i falë ata që me të vërtetë
pendohen.

Gjoni 8:12–30
Jezusi jep mësim se Ati i Tij jep dëshmi për Të
Përfytyroni një objekt zbukurimi. Më pas mbyllini sytë dhe, në një fletë të veçantë
letre, përpiquni të vizatoni një figurë të thjeshtë të një objekti pa e parë.

Si krahasohet vizatimi juaj me atë që përfytyruat?

Përveç vizatimit, cilat janë disa gjëra të tjera që mund t’i bëni më mirë kur mund të
shihni se çfarë po bëni?

Gjatë Festës së Tabernakujve, katër shandanë të mëdhenj, të artë (mbajtëse qirinjsh
gjithashtu të quajtura minora) ndriçonin oborret e tempullit gjatë vallëzimeve dhe
festimeve të tjera që mbaheshin natën vonë dhe herët në mëngjes. Këta shandanë
të artë jo vetëm jepnin dritë për festimet, por ata simbolizonin që Izraeli duhej të
ishte një dritë për ata që ecnin në errësirë.

Lexoni Gjonin 8:12, duke kërkuar atë që Jezusi e shpalli rreth vetes së Tij, ndërkohë
që Ai jepte mësim në tempullin aty pranë ku ndodheshin shandanët. Merrni
parasysh të shenjoni atë që gjeni.
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Minora të mëdha ndriçonin oborret e
tempullit gjatë Festës së Tabernakujve.

Ne mësojmë nga ky varg që Jezu Krishti është Drita e Botës.

Plotësojeni parimin vijues nga ajo që
mund të mësojmë prej mësimit të
Shpëtimtarit te Gjoni 8:12: Kur e
ndjekim Shpëtimtarin, ne do të
____________________

1. Përgjigjiuni pyetjes
vijuese në ditarin tuaj të

studimit të shkrimeve të shenjta: Si
e ndieni që Shpëtimtari ju ndihmon
ta shmangni ecjen në errësirë
shpirtërore?

Disa profeci të Dhiatës së Vjetër vënë
në dukje që Mesia do të ishte një dritë
për të gjitha kombet (shih, për
shembull, Isaia 49:6; 60:1–3). Si
rrjedhim, duke e shpallur veten e Tij të
ishte Drita e Botës, Jezusi po shpallte se
Ai ishte Mesia.

Farisenjtë e dënuan Jezusin për dhënien
e dëshmisë për veten e Tij (shih Gjoni 8:13). Jezusi shpalli se Ai, si edhe Ati i Tij
japin dëshmi që Shpëtimtari është Biri i Perëndisë (shih Gjoni 8:14–18).

Lexoni Gjonin 8:19, duke kërkuar atë që Jezusi tha rreth njohurisë së farisenjve për
Atin Qiellor.

Bazuar në vargun 19, ne mësojmë parimin vijues: Teksa mësojmë për Jezu
Krishtin, ne arrijmë të njohim Atin.

Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, na mësoi se si
arrijmë të dimë rreth Atit tonë Qiellor ndërkohë që mësojmë rreth Birit të Tij, Jezu
Krishtit:

“Në gjithçka që Jezusi erdhi të thoshte dhe të bënte, duke përfshirë vuajtjen dhe
flijimin e Tij shlyes dhe veçanërisht në to, Ai po na tregonte se cili është Perëndia
dhe se si është Ai, Ati ynë i Përjetshëm, se sa tërësisht i përkushtuar është Ai ndaj
fëmijëve të Tij në çdo epokë e komb. Me fjalë dhe vepra Jezusi po përpiqej ta
zbulonte dhe ta bënte personale për ne natyrën e vërtetë të Atit të Tij, Atit tonë
në Qiell. …

Prandaj duke ushqyer të uriturit, duke shëruar të sëmurët, duke qortuar hipokrizinë, duke bërë
thirrje për besim – ky ishte Krishti duke na treguar udhën e Atit, Atij që është ‘i dhembshur dhe i
hirshëm, i ngadalshëm në zemërim, i duruar dhe plot mirësi’ [Lectures on Faith (1985), f. 42]”
(“The Grandeur of God”, Ensign ose Liahona, nëntor 2003, f. 70, 72).

Te Gjoni 8:21–30 ne lexojmë se Shpëtimtari i paralajmëroi farisenjtë që, në qoftë se
nuk besonin në Të, ata do të vdisnin në mëkatet e tyre. Ai gjithashtu dha mësim se
Ai nuk bën asgjë për veten e Tij; Ai bën vetëm atë që Ati ia mëson Atij të bëjë.
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Gjoni 8:31–36
Jezusi jep mësim rreth lirisë prej mëkatit
A keni pasur ndonjëherë kufizim në njëfarë mënyre në aftësinë tuaj për të lëvizur, si
të qenit të lidhur ose të paaftë për të dalë nga një hapësirë e vogël? Si u ndiet?
Ndërsa e studioni këtë pjesë të mësimit, kërkoni se çfarë na çon drejt kufizimit
shpirtëror dhe çfarë na çon drejt lirisë shpirtërore.

Lexoni Gjonin 8:31–32, duke kërkuar atë që Shpëtimtari tha se nevojitet të bëjmë
me qëllim që të jemi të lirë. Më pas, nisur nga ajo që mësuat, plotësoni secilën
hapësirë bosh në skemën vijuese:

Plaku Brus R. Mek-Konki renditi disa nga liritë që mund t’i gëzojmë, në qoftë se
vazhdojmë në fjalën e Krishtit, bëhemi dishepuj të Tij dhe arrijmë të dimë të
vërtetën: “Të lirë nga fuqia mallkuese e doktrinës së rreme; të lirë nga skllavëria
e dëshirës dhe e epshit; të lirë nga vargonjtë e mëkatit; nga çdo ndikim i lig e
prishës dhe nga çdo fuqi kufizuese dhe tkurrëse; të lirë të vazhdojmë drejt lirisë
pa kufi, e cila gëzohet në plotësinë e saj vetëm nga qenie të ekzaltuara” (

Doctrinal New Testament Commentary, 1:456–457.)

Lexoni Gjonin 8:33, duke kërkuar atë që judenjtë besonin se i bënte ata të lirë.

Judenjtë gabimisht besonin se thjesht të qenit pasardhës të Abrahamit dhe
trashëgimtarë të besëlidhjes abrahamike do t’i bënte ata të lirë shpirtërisht. Lexoni
Gjonin 8:34–36, duke kërkuar se nga çfarë tha Jezusi kishin nevojë njerëzit të ishin
të lirë.

Nga këto vargje ne mësojmë që nëse bëjmë mëkat dhe nuk pendohemi, atëherë
ne bëhemi skllevër të mëkatit. Çfarë mendoni se do të thotë të jesh “skllav i
mëkatit” (Gjoni 8:34)? Fjala e përkthyer si skllav këtu gjithashtu mund të
përkthehet si rob.

Merrni parasysh skemën vijuese:
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Disa njerëz sot janë të pështjelluar, duke besuar se ndjekja e fjalës së Krishtit i
kufizon ata, ndërkohë që të jetuarit e një mënyre jetese si bota i bën ata të lirë.
Plaku D. Tod Kristoferson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim se në
ç’mënyrë e kundërta është e vërtetë:

“Dorëzimi ndaj tundimeve [të Satanit] çon drejt një shkalle gjithmonë e më të
ngushtë të zgjedhjeve derisa asgjë nuk mbetet dhe drejt vartësive që na lënë të
pafuqishëm për të bërë qëndresë. …

… Bota … [merr] parasysh që bindja ndaj ligjeve dhe ordinancave të Perëndisë
është ‘robëri’ (Alma 30:24, 27). Pra si na bëjnë të lirë bindja dhe e vërteta? Ne
mund të mendojmë me lehtësi për disa mënyra praktike sipas të cilave e vërteta

na jep aftësinë për të bërë gjëra që përndryshe nuk mund t’i bënim ose për të shmangur fatkeqësi
që përndryshe mund t’i vuanim. …

… A ka dyshim ndonjëri që, si një pasojë e zotërimit të të gjithë dritës e së vërtetës, Perëndia
zotëron lirinë përfundimtare për të qenë dhe për të bërë?

Po ashtu, teksa kuptueshmëria jonë për doktrinën dhe parimet e ungjillit rritet, liria jonë e
zgjedhjes zgjerohet. Së pari, ne kemi më shumë zgjedhje dhe mund të arrijmë më shumë e mund
të marrim bekime më të mëdha, sepse ne kemi më shumë ligje të cilave mund t’iu bindemi.
Mendoni për një shkallë – secili ligj apo urdhërim i ri që mësojmë, është si një hap më shumë në
shkallën që na aftëson të ngjitemi më lart. Së dyti, me kuptueshmëri të shtuar ne mund të bëjmë
zgjedhje më të mençura, sepse i shohim më qartësisht jo vetëm mundësitë, por edhe rrjedhojat e
tyre të mundshme” (“Moral Agency”, Ensign, qershor 2009, f. 49, 50–51).

2. Shfletoni broshurën Për Forcën e Rinisë për shembuj se si bindja ndaj
urdhërimeve dhe standardeve çon drejt lirisë dhe se si mosbindja

çon drejt skllavërisë. Zgjidhni një standard nga broshura dhe në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta, kopjoni dhe plotësoni tabelën vijuese:
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Standard nga broshura Për Forcën e Rinisë:

Në çfarë mënyrash sjell liri të jetuarit e
këtij standardi?

Në çfarë mënyrash të mosjetuarit e këtij standardi
sjell skllavëri?

3. Çfarë lirish të premtuara në broshurën Për Forcën e Rinisë i keni
përjetuar vetë si rrjedhim i bindjes ndaj urdhërimeve dhe

standardeve? Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shënoni të
paktën një mënyrë të veçantë se si ju do të përpiqeni të jeni të lirë duke jetuar
sipas mësimeve të Shpëtimtarit.

Gjoni 8:37–59
Jezusi dëshmon për hyjninë e Tij
Mendoni për dikë që e njihni që është shumë i/e ngjashëm/e me atin e tij ose të saj.
Mendoni për dikë që e njihni që është shumë i/e ndryshëm/e nga ati i tij ose i saj.

Gjoni 8:37–50 shënon se Jezu Krishti u tha judenjve mosbesues që, megjithëse Ai
fliste fjalët e Atit të Tij, ata bënin veprat e atit të tyre. Në mënyrë mbrojtëse, judenjtë
shpallnin se ati i tyre ishte Abrahami. Shpëtimtari më pas u dha mësim se ata që
janë fëmijët e Abrahamit, “do të bëni[n] veprat e Abrahamit” (Gjoni 8:39) dhe nuk
do të kërkonin kurrë ta vrisnin dikë që u mësonte të vërtetën. Jezusi u tha këtyre
judenjve (farisenjve) se ati i tyre ishte djalli. Ai shpjegoi se ata që e marrin fjalën e
Perëndisë, janë të Perëndisë. Të zemëruar, judenjtë mosbesues shpallën se Jezusi
ishte një samaritan (të cilët judenjtë besonin se ishin njerëzit më të ulët të të gjithë
njerëzve) dhe ishte i pushtuar nga një demon.

Lexoni Gjonin 8:51–53, duke kërkuar atë që këta judenj e pyetën më pas
Shpëtimtarin.

Lexoni Gjonin 8:56–58, duke kërkuar përgjigjen e Jezusit ndaj pyetjes së farisenjve.
Gjithashtu lexoni në Biblën në anglisht Gjonin 8:58, shënimin b në fund të faqes,
duke kërkuar kuptimin e termit “UNË JAM”. (Shënim: Septuagint-i është përkthimi
në greqisht i Dhiatës së Vjetër.)

Termi “UNË JAM” është i rëndësishëm ngaqë ai përcakton Jehovën, emri me anë të
të cilit judenjtë e njihnin Perëndinë e Abrahamit, Isakut dhe Jakobit në kohët e
Dhiatës së Vjetër. Duke e quajtur veten e Tij “unë jam”, Jezusi po shpallte se Ai
ishte Perëndia i Dhiatës së Vjetër. Ju mund të doni ta shkruani doktrinën vijuese në
anën e shkrimeve tuaja të shenjta pranë Gjonit 8:58: Jezu Krishti është Jehova,
Perëndia i Dhiatës së Vjetër.

Si mendoni, përse është e rëndësishme për ne që të dimë se Jezu Krishti është
Jehova, Perëndia e Dhiatës së Vjetër? ____________________

Lexoni Gjonin 8:59, duke kërkuar se si këta judenj reaguan ndaj shpalljes së
Shpëtimtarit se Ai ishte Jehova.

Judenjtë morën gurë me qëllimin që ta vrisnin Jezusin, duke besuar se Ai kishte
kryer blasfemi nëpërmjet përcaktimit të vetes së Tij si Jehova.
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4. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Gjonin 8 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

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

Përgjigjja për skemën bazuar te Gjoni 8:31–32: Në qoftë se vazhdojmë në fjalën e Jezu Krishtit, atëherë ne do të jemi
dishepujt e Tij dhe do të dimë të vërtetën, e cila do të na bëjë të lirë.
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NJËSIA 14: DITA 3

Gjoni 9
Hyrje
Jezusi shëroi një burrë që ishte lindur i verbër. Farisenjtë e morën në pyetje këtë
burrë dhe e nxorën jashtë sinagogës ngaqë ai nuk pranoi ta mallkonte Jezusin si një
mëkatar për shërimin në Shabat. Shpëtimtari e kërkoi burrin dhe e pyeti se çfarë
besonte dhe burri e adhuroi Jezusin si Birin e Perëndisë.

Gjoni 9:1–7
Jezusi shëron një burrë që ishte lindur i verbër
Përcaktoni disa shembuj të fatkeqësive që përjetojnë njerëzit përreth jush ose që
përjetojnë njerëzit që i shihni në lajmet tuaja vendore: ____________________

Disa njerëz pyesin veten përse Perëndia e lejon fatkeqësinë që ta ndikojë thellësisht
jetën e tyre. Teksa studioni Gjonin 9:1–5, kërkoni një të vërtetë që mund të na
ndihmojë ta kuptojmë më mirë një arsye përse Perëndia e lejon fatkeqësinë për të
na e ndikuar jetën tonë.

Ndërsa Jezusi ishte në Jerusalem, Ai takoi një burrë që kishte përjetuar fatkeqësi që
nga lindja. Lexoni Gjonin 9:1–2, duke kërkuar fatkeqësinë me të cilën përballej
ky burrë.

Çfarë pyetën dishepujt lidhur me shkakun e fatkeqësisë së këtij burri?

Shumë njerëz në kohën e Shpëtimtarit besonin se fatkeqësitë që i hasnin njerëzit,
ishin pasojat e mëkateve që ata ose prindërit e tyre i kishin kryer. A mendoni se
ishte e saktë kjo gjë që e besonin? Përse po ose përse jo?

Lexoni Gjonin 9:3–5, duke kërkuar mësimet e Shpëtimtarit dhënë dishepujve të Tij
rreth verbërisë së këtij burri.

Si mendoni, çfarë do të thotë që “tek ai të dëftohen veprat e Perëndisë”? (Gjoni
9:3).

Nga mësimet e Shpëtimtarit në këto vargje, ne mësojmë se Perëndia mund t’i
përdorë fatkeqësitë tona që të vërë në dukje veprat dhe fuqinë e Tij. Me fjalë
të tjera, ndërkohë që mund të ketë shumë shkaqe për fatkeqësinë në jetën tonë,
Perëndia mund t’i përdorë sfidat tona që të na ndihmojë të përmbushim qëllimet e
Tij të drejta.

Për ta kuptuar më mirë këtë të vërtetë, lexoni thënien vijuese nga Plaku Dallin H.
Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve:
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“Ne jemi dërguar këtu për t’u provuar. Duhet të ketë kundërshtim në të gjitha
gjërat. Ne duhet të mësojmë dhe rritemi nëpërmjet këtij kundërshtimi, nëpërmjet
përmbushjes së sfidave tona dhe duke i mësuar të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë.
… Zoti jo vetëm që do t’i shenjtërojë vuajtjet tona për të mirën tonë, por Ai do t’i
përdorë ato për të bekuar jetën e njerëzve të panumërt.

Jezusi e dha këtë mësim kur Ai dhe dishepujt e Tij takuan një burrë i cili kishte
lindur i verbër. [Plaku Ouks më pas citoi Gjonin 9:2–3.]

Në qoftë se e shohim jetën nëpërmjet syve të shpirtshmërisë, ne mund të shohim shumë shembuj
të veprave të Perëndisë, të çuara më tej nëpërmjet fatkeqësive të fëmijëve të Tij. …

Kur e kuptojmë këtë parim, që Perëndia na ofron mundësi për bekime dhe na bekon nëpërmjet
vetë fatkeqësive tona dhe fatkeqësive të të tjerëve, ne mund të kuptojmë pse Ai na ka urdhëruar
përsëri e përsëri ta ‘falëndero[jmë] Zotin, Perëndinë t[onë] në të gjithë gjërat’ (DeB 59:7)” (“Give
Thanks in All Things”, Ensign ose Liahona, maj 2003, f. 97–98).

Mendoni për një fatkeqësi me të cilën jeni përballur ose po përballeni kohët e
fundit. Teksa vazhdoni të studioni Gjonin 9, përsiatni mënyra sipas të cilave
Perëndia mund t’i tregojë veprat dhe fuqinë e Tij nëpërmjet jush për shkak të asaj
fatkeqësie.

Lexoni Gjonin 9:6–7, duke kërkuar mënyrën sipas së cilës Perëndia i dëftoi veprat
dhe fuqinë e Tij nëpërmjet përvojës së burrit të verbër.

Si e përfytyroni se do të ishte për këtë burrë që të shihte për herë të parë?

Gjoni 9:8–41
Shpëtimtari kërkon burrin që Ai e kishte shëruar, pasi farisenjtë e nxjerrin jashtë
Siç shënohet te Gjoni 9:8–15, pasi burri i verbër ishte shëruar, disa njerëz debatuan
nëse ai ishte me të vërtetë burri që ishte lindur i verbër. Të tjerët pyesnin veten se si
ishte shëruar ai dhe e sollën atë te farisenjtë, të cilët filluan ta merrnin në pyetje.

Shqyrtoni Gjonin 9:14 për ditën në të cilën Shpëtimtari e shëroi burrin e verbër.

Çfarë reagimi mendoni se patën farisenjtë ndaj Jezusit që e shëroi burrin
në Shabat?

Lexoni Gjonin 9:16, duke kërkuar se cilat ishin përfundimet e farisenjve rreth
Jezusit.

Lexoni Gjonin 9:17, duke kërkuar se çfarë përfundimi nxori burri i verbër rreth
Jezusit.

Teksa e vazhdoni studimin tuaj të Gjonit 9, vini re përparimin e shikimit të burrit të
verbër për Shpëtimtarin.

Duke dyshuar që burri kishte qenë me të vërtetë i verbër, farisenjtë i sollën
prindërit e tij për t’i marrë në pyetje. Te Gjoni 9:19–23 ne mësojmë se kur u pyetën,
prindërit e tij dëshmuan se ai ishte biri i tyre dhe se ishte lindur i verbër, por ata
shpallën se nuk e dinin se si ishte shëruar ai. Të frikësuar që do të dëboheshin nga
sinagoga dhe komuniteti, ata nuk donin të thonin se besonin që Jezusi ishte Mesia,
kështu që sugjeruan që biri i tyre të fliste për veten e tij.
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Lexoni Gjonin 9:24–27, 30–33, duke kërkuar përgjigjen e burrit dhënë farisenjve.
Merrni parasysh të shenjoni fjalët e përdorura për ta mbrojtur Jezusin dhe për të
dëshmuar se Ai ishte “nga Perëndia” (Gjoni 9:33).

1. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta: Çfarë ju bie në sy rreth përgjigjeve të këtij burri?

Te Gjoni 9:34 ne mësojmë se ky burrë ishte nxjerrë jashtë (duke nënkuptuar prej
sinagogës [shih Gjoni 9:22]) ngaqë e mbrojti pa frikë Shpëtimtarin.

“Sinagogat shërbenin si qendra fetare dhe shoqërore për shumë komunitete judease. Sinagogat
ofronin mundësi për udhëzim dhe adhurim shpirtëror, si edhe mundësitë arsimore dhe shoqërore.
Ngaqë sinagoga ishte kaq e rëndësishme për shoqërinë judease, të nxirreshe jashtë nga sinagoga
… do të thoshte më shumë se sa të shkishëroheshe dhe të humbisje shoqërimin me komunitetin
fetar. Do të thoshte të dëboheshe nga veprimtaritë kulturore dhe shoqërore gjithashtu” (New
Testament Student Manual [Church Educational System manual, 2014], f. 230).

Si mendoni, përse ishte ky burrë i gatshëm të qëndronte i vërtetë ndaj asaj që dinte
rreth Jezu Krishtit, edhe pse do të thoshte që ai do të nxirrej jashtë nga sinagoga?

Pasi burri ishte nxjerrë jashtë nga sinagoga, Shpëtimtari e gjeti atë dhe e pyeti nëse
ai “beson[te] … në Birin e Perëndisë” (Gjoni 9:35). Lexoni Gjonin 9:36–33, duke
kërkuar përgjigjen e burrit.

Shpallja e tij “unë besoj, o Zot” dhe fakti që ai “e adhuroi” (Gjoni 9:38) tregojnë se
sytë e tij shpirtërorë ishin hapur dhe se ai e njohu Jezu Krishtin për atë që Ai është,
Mesia i premtuar dhe Biri i Perëndisë.

Nga ky rrëfim ne mësojmë se teksa mbetemi të vërtetë ndaj asaj që e njohim,
pavarësisht nga kundërshtimi, dëshmitë tona do të forcohen. Me kalimin e
kohës, dëshmitë tona do të rriten edhe më të forta.

2. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si mendoni, përse dëshmitë tona forcohen pasi i bëjmë ballë kundërshtimit
ose sprovave të besimit?

b. Si është forcuar dëshmia juaj kur e duruat kundërshtimin me besnikëri?

Që të përcaktoni një parim tjetër nga ky rrëfim, mbyllini sytë pjesërisht me qëllim
që mund të shihni vetëm një pjesëz të vogël të dritës. Më pas hapini ata përgjysmë.
Pastaj hapini sytë tërësisht. Vini re se si ndryshon shikimi juaj në secilin rast.

Kujtoni që shikimi fizik i burrit të verbër u bë i qartë sapo Jezusi e shëroi atë. Lexoni
Gjonin 9:11, 17, 33, 35–38, duke kërkuar fraza që përshkruajnë pjekurinë e shikimit
shpirtëror ose të kuptueshmërisë së burrit lidhur me kush është Jezusi.

Fillimisht ai iu drejtua Jezusit si “një njeri që quhet Jezus” (Gjoni 9:11) dhe më pas
iu drejtua Atij si “një profet” (Gjoni 9:17) dhe e mbrojti Atë se ishte “nga Perëndia”
(Gjoni 9:33). Me kalimin e kohës shikimi i tij shpirtëror u bë më i qartë derisa më së
fundi ai pa që Jezu Krishti është Mesia i premtuar dhe Biri i Perëndisë.
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Si mendoni, përse shikimi shpirtëror dhe kuptueshmëria e tij për Shpëtimtarin u
bënë më të qarta? Në çfarë mënyrash ushtroi ai besim në Jezu Krishtin gjatë gjithë
kësaj përvoje?

Duke folur për përvojën e këtij burri, Presidenti Hauard W. Hanter dha mësim:
“Tani shikimi ishte dhënë dy herë – një herë për të shëruar një defekt të
bashkëlindur [një defekt fizik që nga lindja] dhe një herë për të vështruar Mbretin
e Mbretërve përpara se Ai të ngjitej në fronin e Tij të përjetshëm. Jezusi e kishte
përshpejtuar si shikimin fizik ashtu edhe shikimin shpirtëror. Ai e kishte hedhur
dritën e Tij në një vend të errët dhe ky burrë, si shumë të tjerë në atë kohë, si

edhe në vetë kohën tonë, e kishte pranuar dritën dhe kishte parë” (“The God That Doest
Wonders”, Ensign, maj 1989, f. 16–17).

Nga ky rrëfim ne mësojmë se kur ushtrojmë besim në Jezu Krishtin, vështrimi
ynë shpirtëror dhe kuptueshmëria jonë bëhen më të qarta.

Si mendoni, përse është i domosdoshëm ushtrimi i besimit me qëllim që ta shohim
e kuptojmë të vërtetën shpirtërore më qartësisht?

Disa farisenj po qëndronin aty pranë kur burri e pa dhe e adhuroi Jezusin si Birin e
Perëndisë. Lexoni Gjonin 9:39–41, duke kërkuar se çfarë mësimi dha Shpëtimtari
rreth verbërisë.

Në përgjigje të pyetjes së farisenjve: “Jemi të verbër edhe ne?” (Gjoni 9:40), “Shpëtimtari
përdori një metaforë, duke dhënë mësim se individët që ishin ‘të verbër’ – ata që nuk e dinin se
kush ishte Ai – ‘nuk do të kishi[n] asnjë mëkat’ (Gjoni 9:41). Nga ana tjetër, individët që mund të
‘shihnin’ – ata që kishin marrë dëshmi të mjaftueshme lidhur me Shpëtimtarin dhe misionin e Tij
hyjnor, që duhej ta kishin ditur se cili ishte Ai – do të ishin të përgjegjshëm për veprimet e tyre.
Farisenjtë ishin mes atyre që mund të ‘shihnin’ dhe kështu ‘mëkati [i tyre] mbete[j]’. Duke folur
nga ana shpirtërore, ata zgjodhën të ishin të verbër ngaqë nuk pranuan ta dallonin Jezusin si
Birin e Perëndisë, pavarësisht nga dëshmitë e shumta që kishin marrë” (New Testament Student
Manual, f. 231).

3. Shihni dy parimet e fundit që i mësuat në këtë mësim dhe përsiatni
mënyrën se si ju mund t’i zbatoni ato në jetën tuaj. Shkruajini

synimet tuaja për t’i zbatuar këto parime në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta. Lutuni për udhërrëfim që t’i arrini synimet tuaja.

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

Unë e kam studiuar Gjonin 9 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 14: DITA 4

Gjoni 10
Hyrje
Jezusi dha mësim se Ai është Bariu i Mirë dhe se Ai do ta jepte jetën e Tij për delet
e Tija. Disa njerëz e akuzuan Atë për blasfemi ngaqë shpalli se Ai ishte Biri i
Perëndisë.

Gjoni 10:1–24
Jezusi jep mësim se Ai është Bariu i Mirë dhe se Ai do ta japë jetën e Tij për popullin
e Tij
Nëse do të ishit me sy të lidhur dhe do të pyeteshit që të dallonit anëtarët e familjes
suaj ose disa shokë apo shoqe të ngushta duke i prekur fytyrat e tyre, a mendoni se
do të mund ta bënit atë? Nëse nëna juaj do t’i kishte sytë të lidhur, a mendoni se
ajo mund t’i dallonte të gjithë fëmijët e saj thjesht duke prekur fytyrat e tyre?

Një bari në Lindjen e Mesme njëherë u pyet se sa mirë i njihte delet e tij. Ai u përgjigj: “Nëse do
të më vini një mbulesë mbi sytë e më sillni cilëndo dele dhe vetëm më lejoni t’i vë duart mbi
fytyrën e saj, unë mund të thoja brenda një çasti nëse ajo ishte imja apo jo” (cituar në G. M.
Mackie, Bible Manners and Customs [pa datë], f. 35).

Nëse do të ishit një bari, si mendoni, çfarë do t’ju duhej t’i dallonit delet në tufën
tuaj, po aq mirë sa ç’e bëri ai bari?

1. Lexoni Gjonin 10:14 dhe mendoni rreth arsyes përse Jezusi do ta
quante veten e Tij Bariu i Mirë. Shkruani thënien vijuese në ditarin

tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta: Jezu Krishti është Bariu i Mirë. Teksa
studioni Gjonin 10, kërkoni të vërteta që na mësojnë se si Shpëtimtari është
Bariu ynë i Mirë. Shkruajini këto të vërteta nën këtë thënie në ditarin tuaj.

Ata që dëgjuan mësimet e dhëna nga Jezusi, të shënuara te Gjoni 10, dinin rreth
deleve, barinjve dhe vathëve. Në kohën e Shpëtimtarit barinjtë i udhëhiqnin tufat e
tyre drejt ushqimit, ujit dhe strehimit gjatë ditës. Natën, disa barinj i mblidhnin
tufat e tyre individuale në një vathë të përbashkët. Një vathë është një shpellë ose
një vend i rrethuar nga mure shkëmbore që kanë gjemba të mprehtë, të vendosura
përgjatë kreut për t’i ndaluar kafshët e egra dhe hajdutët që të hyjnë brenda.

Lexoni Gjonin 10:1–5, duke kërkuar atë
që bën një bari i mirë. Shkruajeni atë që
gjeni nën thënien “Jezu Krishti është
Bariu i Mirë” në ditarin tuaj të studimit
të shkrimeve të shenjta.

Gjoni 10:3 përshkruan se si secili bari
do të hynte përmes derës dhe do t’i
thërriste delet e tij me emër. Vetëm
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delet e tufës së tij do ta ndiqnin atë jashtë vathës dhe delet e tjera do të
qëndronin brenda.

Përse delet do të ndiqnin vetëm bariun e tyre?

Vini re te vargjet 1 e 5 çfarë i quajti Shpëtimtari ata që u përpoqën të hynin në vathë
nëpërmjet mënyrave të ndryshme, por jo nga dera.

Mund të jetë e dobishme të vini re që farisenjtë ishin mes grupit të njerëzve, të
cilëve Jezusi po iu fliste (shih Gjoni 9:40). Në çfarë mënyrash ishin shumë prej
farisenjve të ngjashëm me vjedhësit, kusarët dhe të panjohurit?

Te Gjoni 10:6 ne mësojmë se farisenjtë nuk e kuptuan atë që po ua jepte mësim
Jezusi. Lexoni Gjonin 10:7–10, duke kërkuar mënyrën se si Shpëtimtari filloi të
shpjegonte simbolizmin e vathës.

Vini re që Joseph Smith Translation [Përkthimi prej Joseph Smith-it] e qartëson atë
që Jezusi tha në vargjet 7 e 8:

“Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: unë jam dera e deleve.

Të gjithë ata që erdhën para meje, të cilët nuk dëshmuan për mua, janë vjedhës e
kusarë; por delet nuk i dëgjuan” (Joseph Smith Translation, Gjoni 10:7–8 [në Biblën
në anglisht, shih Gjoni 10:8, shënimi a në fund të faqes]).

Si mendoni, çfarë donte të thoshte Shpëtimtari kur Ai tha: “Unë jam dera” në
vargjet 7 e 9?

“Barinjtë në Izrael qëndronin te hyrja e vathës dhe inspektonin çdo dele teksa hynte, duke
trajtuar dëmtimet nëse ishte e nevojshme. Pasi delet mblidheshin në vathë për natën, bariu do të
ulej për të fjetur në hyrje, duke penguar udhën kështu që grabitqarët ose vjedhësit nuk mund t’i
dëmtonin delet” (New Testament Student Manual [Church Educational System manual, 2014], f.
231–232).

Si janë veprimet e këtyre barinjve të ngjashme me atë që Shpëtimtari bën për ne?

Si mendoni, në ç’mënyrë u jep Shpëtimtari jetë “me bollëk” (Gjoni 10:10) atyre që
e ndjekin Atë?

Lexoni Gjonin 10:11–15, duke kërkuar ç’gjë tjetër tha Shpëtimtari se bëjnë barinjtë
e mirë. (Një argat është dikush shtytja kryesore e të cilit për të punuar është thjesht
të paguhet.) Shkruajeni atë që gjeni rreth barinjve të mirë nën thënien “Jezu Krishti
është Bariu i Mirë” në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

Vini re te Gjoni 10:11, 13, 15 se çfarë është i gatshëm të bëjë bariu i mirë, që argati
nuk është i gatshëm.

Gjoni 10:11–15 na jep mësim se si Bariu i Mirë, Jezu Krishti e njeh secilin prej
nesh dhe e dha jetën e Tij për ne. Shtojeni këtë parim nën titullin “Jezu Krishti
është Bariu i Mirë” në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

2. Sillni ndërmend atë që tha bariu nga Lindja e Mesme rreth sa mirë
e njihte ai secilën prej deleve të tij dhe përgjigjiuni pyetjeve vijuese

në një fletë të re në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
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a. Sa mirë mendoni se ju njeh Shpëtimtari ju? Si mendoni, përse është e
rëndësishme që të kuptohet kjo?

b. Si mund të ndikohet mënyra se si jetoni çdo ditë nga të kuptuarit që
Shpëtimtari ju njeh dhe ishte i gatshëm të jepte jetën e Tij për ju?

Pasi dha mësim se Ai do ta jepte jetën e Tij për ne, Shpëtimtari vuri në dukje diçka
tjetër që Ai do të bënte. Lexoni Gjonin 10:16, duke kërkuar se çfarë tjetër tha
Shpëtimtari që do të bënte për delet e Tij (domethënë popullin e Tij).

Te Gjoni 10:16 Shpëtimtari po u mësonte judenjve në Jerusalem se Ai do të
vizitonte fëmijët e Atit Qiellor në toka të tjera, do t’iu mësonte atyre ungjillin e Tij
dhe do t’i sillte ata në tufën e Tij (Kishën e Tij). Libri i Mormonit jep më shumë
informacion rreth këtij vargu. Lexoni 3 Nefin 15:14–24 dhe merrni parasysh ta
shkruani këtë referencë në shkrimet tuaja të shenjta pranë Gjonit 10:16 ose
shenjoni Gjonin 10:16, shënimi a në fund të faqes. Gjithashtu merrni parasysh ta
shkruani si referencë kryq Gjonin 10:16 pranë 3 Nefit 15:14–24.

3. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta: Si na ndihmojnë këto vargje në Librin e Mormonit që të

kuptojmë më mirë Gjonin 10:16?

Lexoni Gjonin 10:17–18, duke kërkuar një doktrinë rreth Shpëtimtarit.

Përfundojeni frazën vijuese për të përcaktuar këtë doktrinë: Si Biri i mirëfilltë i
Perëndisë, Jezu Krishti kishte fuqi që ta ____________________. Merrni
parasysh shenjimin e fjalëve që na e mësojnë këtë doktrinë në këto vargje.

Nga nëna e Tij, Maria, një grua e vdekshme, Jezusi trashëgoi vdekshmërinë, duke
përfshirë aftësinë për të vdekur. Nga Elohimi, Ati i Tij hyjnor, Ai trashëgoi
pavdekësinë dhe fuqinë për të jetuar përgjithmonë. Si rrjedhim, Ai i kishte
trashëguar aftësitë për të vdekur dhe për t’u ngritur sërish. Kjo ishte e nevojshme
për Jezusin që të ishte në gjendje të kryente Shlyerjen.

Në Gjonin 10:19–24 ne mësojmë që pasi Shpëtimtari i kishte dhënë mësim këto
gjëra, njerëzit u ndanë në opinionet e tyre rreth se kush ishte Jezusi. Ata iu afruan
Jezusit në tempull dhe e shtynë Atë të shpallte identitetin e Tij të vërtetë si Krishti
ose Mesia.

Gjoni 10:25–42
Jezusi shpall se Ai është Biri i Perëndisë
Mendoni për disa njerëz që i takoni çdo ditë dhe përpiquni të kujtoni se si ngjan
tingulli i zërave të tyre. Përse disa zëra mund të jenë më të lehtë për ju që t’i dalloni
sesa të tjerët?

Lexoni Gjonin 10:25–27, duke kërkuar se si iu përgjigj Shpëtimtari kërkesës së
njerëzve për t’u thënë atyre nëse Ai ishte Krishti. Ju mund të doni ta shenjoni se
çfarë e përcakton nëse dikush është një nga delet e Shpëtimtarit.

Siç shënohet te Gjoni 10:28–30, Jezusi foli për Atin e Tij dhe dëshmoi: “Unë dhe Ati
jemi një” (Gjoni 10:30).
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Presidenti Jozef F. Smith dha shpjegimin vijues për mënyrën se si Ata janë një:
“Jezusi dhe Ati i Tij … janë një në dituri, në të vërtetë, në urtësi, në
kuptueshmëri dhe në qëllim; ashtu si Zoti Jezus vetë i këshilloi dishepujt e Tij që
të ishin një me Të dhe të ishin në Të, që Ai të mund të ishte në ta. Është në këtë
kuptim që unë e kuptoj këtë gjuhë dhe jo siç interpretohet nga disa njerëz, që
Krishti dhe Ati i Tij janë një person. Unë ju shpall se ata nuk janë një person, por

që ata janë dy persona, dy trupa, të veçuar e të ndarë dhe po aq të dallueshëm sa janë ndonjë
atë e bir” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith [1998], f. 357).

Lexoni Gjonin 10:28–30, duke kërkuar bekimin që do t’iu jepet atyre që e dëgjojnë
zërin e Shpëtimtarit dhe e ndjekin Atë.

Këto vargje na japin mësim që nëse arrijmë ta njohim zërin e Bariut të Mirë dhe
e ndjekim Atë, Ai do të na udhëheqë drejt jetës së përjetshme. Shkruajeni këtë
parim në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta nën fjalët “Jezu Krishti
është Bariu i Mirë”. Ju gjithashtu mund të doni ta shkruani ose shënoni atë në
shkrimet tuaja të shenjta pranë Gjonit 10:27–28.

Lexoni fragmentet vijuese, duke kërkuar për mënyrën se si ju ndihmojnë ato që ta
kuptoni këtë parim: Enosi 1:4–8; Doktrina e Besëlidhje 1:38; 8:2–3; 18:34–36.

Përsiatni secilën nga pyetjet vijuese:

• Çfarë keni bërë që të njiheni më
mirë me zërin e Shpëtimtarit?

• Çfarë mund të bëni që të arrini ta
njihni më mirë zërin e Shpëtimtarit?

• Çfarë jeni nxitur të bëni në jetën tuaj
për ta ndjekur më mirë
Shpëtimtarin?

Në një fletë të veçantë letre, shkruani
qoftë 1) një synim për të dëgjuar me më shumë kujdes për zërin e Shpëtimtarit dhe
mënyrat e veçanta se si do ta bëni këtë, ose 2) një synim për ta ndjekur më mirë
zërin e Tij dhe mënyrën se si planifikoni ta bëni këtë. Vendoseni synimin tuaj diku
që do ta shihni dhe do të kujtoheni që të veproni sipas tij.

Gjoni 10:31–42 shënon se pasi Shpëtimtari dëshmoi për marrëdhënien midis Atij
dhe Atit të Tij, farisenjtë kërkuan ta godisnin Atë me gurë për blasfemi. Megjithatë,
Shpëtimtari iu përgjigj akuzimit të tyre duke cituar nga Psalmi 82:6, i cili thotë:
“Unë kam thënë: ‘Ju jeni perëndi, jeni të gjithë bijtë e Shumë të Lartit’” (shih Gjoni
10:34). Shpëtimtari më pas i pyeti judenjtë përse do ta akuzonin Atë për blasfemi
ngaqë Ai tha se ishte Biri i Perëndisë, kur shkrimet e shenjta thonë që ne jemi
fëmijë të Perëndisë dhe mund të bëhemi perëndi vetë. Ai i këshilloi ata të besonin
në Të dhe në veprat e Tij, të cilat dëshmojnë për Të dhe Atin që e dërgoi Atë.

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

Unë e kam studiuar Gjonin 10 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 15: DITA 1

Gjoni 11
Hyrje
Maria dhe Marta i dërguan fjalë Jezusit se vëllai i tyre, Llazari ishte i sëmurë. Jezusi
e vonoi ardhjen e Tij, duke mbërritur katër ditë pasi Llazari kishte vdekur. Me
dashuri e dhembshuri, Jezusi e ngriti Llazarin prej së vdekuri. Kjo paraqitje
dramatike e fuqisë hyjnore theksoi se Jezusi ishte Mesia dhe kishte fuqi mbi
vdekjen. Pasi mësuan për këtë mrekulli, krerët e priftërinjve dhe farisenjtë
komplotuan për t’i vrarë Jezusin dhe Llazarin.

Gjoni 11:1–46
Jezusi ngre Llazarin prej së vdekuri

1. Mendoni për një sprovë ose sfidë që ju (ose dikush që e njihni) e
keni përjetuar ose po e përjetoni tani. Më pas përgjigjiuni pyetjeve

vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Cilat janë disa mënyra se si besimi i njerëzve në Perëndinë mund të
ndikohet kur ata përjetojnë sprova dhe sfida në jetën e tyre?

b. Përse disa njerëz zgjedhin ta braktisin besimin e tyre në Perëndinë për shkak
të sprovave ose sfidave që hasin?

Teksa studioni Gjonin 11, kërkoni të vërteta që mund t’ju ndihmojnë ta shtoni
besimin tuaj në Perëndinë, ndërkohë që përjetoni sprova dhe sfida në jetën tuaj.

Lexoni Gjonin 11:1–3, duke kërkuar një sprovë që po e përjetonin disa miq të
Jezusit.

Si mendoni, përse motrat e Llazarit i dërguan Jezusit lajm për sëmundjen e tij?

Jezusi ishte në Betabara të Peresë (shih Gjoni 1:28; 10:40), që ishte përafërsisht një
udhëtim njëditor nga Betania. Si rrjedhim, do të ishte dashur të paktën një ditë për
një njeri që t’ia sillte këtë lajm Jezusit dhe një ditë tjetër për Jezusin që të udhëtonte
për në Betani.

Lexoni Gjonin 11:4–7, duke kërkuar mënyrën se si Jezusi u përgjigj pasi dëgjoi për
sëmundjen e Llazarit.

Duke e ditur që Jezusi i donte Martën, Marinë dhe Llazarin, dishepujt mund të
kishin pritur që Jezusi të udhëtonte menjëherë për në Betani dhe ta shëronte
Llazarin. Ose ndoshta Jezusi do të fliste dhe ta shëronte Llazarin nga një largësi,
sikurse Ai kishte bërë për djalin e nëpunësit të mbretit (shih Gjoni 4:46–53).
Megjithatë, Jezusi qëndroi në Perea edhe dy ditë më shumë.

Sipas Gjonit 11: 4, çfarë tha Jezusi se do të përmbushej nëpërmjet sëmundjes së
Llazarit?

Te Gjoni 11:8–10 ne mësojmë se disa prej dishepujve e këshilluan Jezusin të mos
kthehej në Jude, sepse udhëheqësit judeas në atë krahinë kërkonin ta vrisnin Atë.
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Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha shpjegimin
vijues rreth përgjigjes së Shpëtimtarit, të shënuar te Gjoni 11:9–10: “Sigurisht
Jezusi do të shkonte në Jude pavarësisht nga kërcënimet e vdekjes që e prisnin
atje. [Në këto vargje Jezusi dha mësim:] ‘Edhe pse është ora e njëmbëdhjetë e
jetës sime, prapëseprapë ka dymbëdhjetë orë në ditë dhe gjatë asaj periudhe të
përcaktuar, unë do të bëj punën që më është caktuar pa u penguar dhe pa u

lëkundur. Tani është koha që më është dhënë për ta bërë punën time. Nuk mund të pres për
natën kur ndofta kundërshtimi do të shuhet. Ai që i shmanget përgjegjësisë së tij dhe i lë pas
dore punët e tij deri natën, do të pengohet në errësirë dhe do të dështojë në punën e tij’”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll. [1965–1973], 1:531).

Lexoni Gjonin 11:11–15, duke kërkuar atë që Jezusi tha rreth gjendjes së Llazarit.

Merrni parasysh thënien e Shpëtimtarit lidhur me arsyen përse Ai ishte i gëzuar që
nuk ishte atje për ta shëruar Llazarin nga sëmundja e tij – “që të besoni[n]” (Gjoni
11:15). Ai tregoi se ajo që Ai do të bënte në Betani, do t’i ndihmonte dishepujt e Tij
për ta shtuar besimin e tyre tek Ai.

Te Gjoni 11:16, Apostulli Thoma i nxiti shokët e tij dishepuj që të bashkoheshin me
të për të shkuar me Jezusin për në Jude, edhe nëse kjo do të thoshte të vdisnin
me Të.

Lexoni Gjonin 11:17, duke kërkuar për sa kohë Llazari kishte qenë i vdekur në
kohën kur Jezusi erdhi në Betani.

Plaku Mek-Konki shpjegoi rëndësinë e qenies së Llazarit i vdekur për katër ditë: “Kalbja kishte
filluar; vdekja ishte përcaktuar prej kohe si një siguri absolute. … Për judenjtë termi i katër ditëve
kishte rëndësi të veçantë; ishte bindja e shumënjohur mes tyre se në ditën e katërt shpirti ishte
larguar më së fundi dhe në mënyrë të pakthyeshme nga mjedisi pranë trupit” (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:533).

Nëse do të ishit Marta ose Maria, çfarë mund të kishit menduar ose ndier kur Jezusi
nuk mbërriti deri pasi Llazari kishte qenë i vdekur për katër ditë?

Lexoni Gjonin 11:18–27 për të zbuluar se si Marta u përgjigj gjatë kësaj sprove.
Merrni parasysh të shenjoni thëniet që tregojnë zgjedhjen e Martës për të ushtruar
besim në Jezu Krishtin gjatë kësaj sprove. Mendoni rreth secilës prej thënieve që i
përcaktuat dhe çfarë ju bën më shumë përshtypje rreth tyre.

Nga shembulli i Martës mësojmë që ne mund të zgjedhim të ushtrojmë besim
në Jezu Krishtin gjatë sprovave tona.

Në thënien vijuese nga Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, shihni për atë që na kërkohet kur ushtrojmë besim në Jezu Krishtin:

NJËSIA 15,  DITA 1

303



“Parimi i parë i ungjillit është besimi në Zotin Jezu Krisht. Besimi do të thotë të
mirëbesosh – të mirëbesosh në vullnetin e Perëndisë, të mirëbesosh në mënyrën
se si Ai i bën gjërat dhe të mirëbesosh në kohën e zgjedhur prej Tij. Ne nuk duhet
të përpiqemi që t’ia imponojmë Atij kohën tonë. …

Në të vërtetë, ne nuk mund të kemi besim të vërtetë në Zotin, pa pasur gjithashtu
mirëbesim të plotë në vullnetin e Zotit dhe në kohën e Zotit” (“Timing”, Ensign,

tetor 2003, f. 12).

2. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si mendoni, përse është e rëndësishme për ne që të ushtrojmë besim te
vullneti i Zotit dhe te koha e Tij teksa përjetojmë sprova?

b. Si po zgjidhni të përjetoni besim në sprovat tuaja të kohëve të fundit? (Ose
si do të zgjidhni të përjetoni besim kur ju vijnë sprova në jetën tuaj?)

Shqyrtoni Gjonin 11:25–26, duke kërkuar të vërteta që mund t’i mësojmë nga ajo
që Shpëtimtari ia dha mësim Martës. Mund të jetë e dobishme të dini se fraza “nuk
… vdes kurrë” në vargun 26, i drejtohet të mospërjetuarit kurrë të vdekjes së dytë
ose qenies të dëbuar nga mbretëria dhe prania e Perëndisë.

Sa vijojnë janë dy të vërteta që i mësojmë nga fjalët e Shpëtimtarit: Jezu Krishti
është ringjallja dhe jeta. Nëse besojmë në Jezu Krishtin, ne mund të fitojmë
jetë të përjetshme.

Lexoni Gjonin 11:28–37, duke kërkuar atë që Maria i tha Jezusit dhe mënyrën se si
Ai u përgjigj. Vini në dukje që fjala pëshpërit, siç përdoret në vargjet 33 e 38, do të
thotë të hidhërohesh apo të shqetësohesh.

Si e pasqyron deklarimi i Marisë në vargun 32 besimin e saj në Shpëtimtarin?

Përsiatni Gjonin 11:35. Si mendoni, përse Jezusi qau?

Lexoni Gjonin 11:38–46, duke kërkuar atë që Shpëtimtari bëri pasi qau me Marinë
dhe Martën.

Vini në dukje që Llazari nuk u ringjall prej së vdekuri në një gjendje të
pavdekshme. Trupi i tij shpirtëror u soll sërish në trupin e tij fizik, por trupi i tij fizik
ishte ende i vdekshëm dhe do t’i nënshtrohej sërish vdekjes.

Plaku Mek-Konki dha mësim rreth një qëllimi të rëndësishëm që Shpëtimtari e
plotësoi nëpërmjet ngritjes së Llazarit prej së vdekuri: “Ai po krijonte skenën, që
në këtë mënyrë të dramatizonte për gjithë kohën, njërin nga mësimet e tij më të
madhërishme: Se Ai ishte ringjallja dhe jeta, se pavdekësia dhe jeta e përjetshme
erdhën nëpërmjet Tij dhe se ata që i besonin Atij dhe u bindeshin fjalëve të Tij,
nuk do të vdisnin kurrë shpirtërisht” (Doctrinal New Testament

Commentary, 1:531).
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Në çfarë mënyre e paralajmëroi kjo mrekulli Ringjalljen e Shpëtimtarit dhe tregoi
fuqinë e Tij mbi vdekjen? Si mund të bekohemi nga të kuptuarit e fuqisë së
Shpëtimtarit për të siguruar pavdekësi dhe jetë të përjetshme?

Vini re te Gjoni 11:40 se Jezusi i kujtoi Martës që nëse do të besonte, ajo do të
shihte lavdinë e Perëndisë. Mendoni rreth mënyrës se si Marta dhe Maria e treguan
besimin e tyre në Jezu Krishtin gjatë kësaj sprove. Kujtojeni klasën që fillimisht ato
treguan besim në Jezu Krishtin duke dërguar njerëz tek Ai kur Llazari u sëmur dhe
vazhduan të besonin e të mirëbesonin tek Ai edhe pasi Llazari vdiq.

Nga Gjoni 11 ne mësojmë që nëse zgjedhim të ushtrojmë besim në Jezu
Krishtin gjatë sprovave tona, atëherë besimi ynë tek Ai do të vërtetohet dhe
thellohet. Është e rëndësishme të kujtojmë se, sikurse në përvojën e Martës dhe
Marisë, një pohim i tillë i besimit tonë vjen në përputhje me urtësinë dhe kohën
e Zotit.

Si mund ta kishte vërtetuar dhe forcuar besimin jo vetëm të Martës e Marisë në
Shpëtimtarin, por edhe besimin e dishepujve të Tij, sjellja përsëri në jetë e Llazarit
pasi ai kishte qenë i vdekur për katër ditë?

3. Përgjigjiuni njërës ose të dyja pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Kur keni zgjedhur të ushtroni besim në Jezu Krishtin gjatë një sprove dhe e
patët besimin tuaj tek Ai të vërtetuar ose forcuar si rrjedhim i kësaj?

b. Çfarë do të bëni për t’ju ndihmuar të zgjidhni që ta ushtroni besimin në Jezu
Krishtin gjatë sprovave që po përjetoni ose që mund të përjetoni?

Gjoni 11:47–57
Krerët e priftërinjve dhe farisenjtë këshillohen së bashku për ta vrarë Jezusin
Ngritja e Llazarit prej së vdekuri ishte një provë që Jezusi kishte fuqi mbi vdekjen.
Lexoni Gjonin 11:47–48, duke kërkuar mënyrën se si krerët e priftërinjve dhe
farisenjtë iu përgjigjën raporteve për Jezusin duke e ngritur Llazarin prej së vdekuri.

Siç shënohet te Gjoni 11:49–57, Kajafa, kryeprifti, e mbështeti vrasjen e Jezusit me
qëllim që t’i bënin romakët të mos ua merrnin “vendin dhe kombin” e tyre (Gjoni
11:48). “Për shkak të intrigave të priftërinjve dhe paudhësive” (2 Nefi 10:5),
udhëheqësit judeas nuk donin t’i humbitnin pozitat e ndikimit brenda kombit të
tyre. Ata vendosën ta vrisnin Jezusin dhe urdhëruan se njerëzit që e dinin
vendndodhjen e Tij, duhej t’i njoftonin ata me qëllim që Ai të mund të kapej.

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

Unë e kam studiuar Gjonin 11 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 15: DITA 2

Gjoni 12
Hyrje
Maria e Betanisë, motra e Martës dhe Llazarit, i vajosi këmbët e Jezusit si një
simbol i vdekjes dhe varrimit të Tij të afërt. Të nesërmen Jezusi bëri hyrjen e Tij
ngadhënjimtare në Jerusalem dhe paralajmëroi vdekjen e Tij. Pavarësisht nga
mrekullitë e Tij, disa njerëz nuk besuan se Ai ishte Shpëtimtari, Mesia i premtuar.
Ai u mësoi për pasojat e të besuarit dhe të mosbesuarit tek Ai.

Gjoni 12:1–19
Maria i vajos këmbët e Jezusit dhe Jezusi bën hyrjen e Tij ngadhënjimtare në
Jerusalem

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, vizatoni një
figurë ose shkruani rreth njërës prej mrekullive të Shpëtimtarit, të

shënuara në Dhiatën e Re. Përsiatni se si të dëshmuarit e një mrekullie si kjo
mund ta ndikojë besimin tuaj te Shpëtimtari.

Teksa studioni Gjonin 12, kërkoni mënyra të ndryshme në të cilat njerëzit u
përgjigjën ndaj mrekullive të Shpëtimtarit, si dhe për të vërteta që mund të na
ndihmojnë për t’i kuptuar përgjigjet e tyre.

Te Gjoni 12:1–9 lexojmë se gjashtë ditë përpara Pashkës, Jezusi hëngri darkë me
disa miq në Betani, një qytet i vogël jashtë Jerusalemit. Maria, motra e Martës dhe
Llazarit, i vajosi këmbët e Jezusit me një vaj të kushtueshëm. Judë Iskarioti e
kundërshtoi përdorimin e këtij vaji të shtrenjtë, duke thënë që paratë mund t’iu
ishin dhënë të varfërve (shih Gjoni 12:4–5). Motivi i tij i vërtetë, megjithatë, nuk
ishte që të “kujdesej për të varfrit, por sepse ishte vjedhës dhe, … mbante qesen”
(Gjoni 12:6). Fraza “mbante qesen” i drejtohet rolit të Judës si mbajtësi i të
ardhurave për ata që udhëtonin me Shpëtimtarin.

Shumë njerëz e dëgjuan që Jezusi ishte në Betani dhe erdhën t’i shihnin Atë dhe
Llazarin, të cilin Jezusi më parë e kishte ngritur prej së vdekuri. Mbani mend se,
ngaqë Jezusi e kishte sjellë Llazarin sërish në jetë, udhëheqësit judeas kishin filluar
të planifikonin se si të mund ta vrisnin Jezusin.

Lexoni Gjonin 12:10–11, duke kërkuar atë që krerët e priftërinjve dëshironin t’ia
bënin Llazarit.

Përse donin krerët e priftërinjve ta vrisnin Llazarin?

Krerët e priftërinjve dëshironin ta bënin Llazarin të vritej me qëllim që të
shkatërrohej prova e mrekullisë së Shpëtimtarit. Si do t’i përshkruanit reagimet e
ndryshme të njerëzve që e kishin dëshmuar ngritjen e Llazarit prej së vdekuri apo
që kishin mësuar rreth saj? ____________________

Te Gjoni 12:12–16 ne mësojmë se ditën pasi Maria ia vajosi këmbët Jezusit, Ai bëri
hyrjen e Tij ngadhënjimtare në Jerusalem. Lexoni Gjonin 12:17–19, duke kërkuar
atë që bënë njerëzit, të cilët kishin dëgjuar rreth Jezusit duke e ngritur Llazarin prej
së vdekuri, gjatë hyrjes ngadhënjimtare të Shpëtimtarit në Jerusalem.
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Vini re në vargun 19 përgjigjen e farisenjve ndaj asaj që po ndodhte. Ata e ndien se
përpjekjet e tyre për t’i parandaluar njerëzit që ta ndiqnin Jezusin, nuk kishin dalë
me sukses. Si mendoni, përse disa njerëz që i dëgjuan mrekullitë e Jezusit, besuan
në Të dhe e ndoqën Atë, ndërkohë që të tjerët zgjodhën ta mohonin Atë?

Gjoni 12:20–36
Jezusi paratregon për vdekjen e Tij
Te Gjoni 12:20–22 ne mësojmë se “disa Grekë” (Gjoni 12:20), ndoshta të kthyer në
besimin e judaizmit, të cilët kishin ardhur në Jerusalem për të vëzhguar Pashkën,
kërkuan të takoheshin me Jezusin. Kur Jezusi mësoi për kërkesën e tyre, Ai u dha
mësim rreth vuajtjes, vdekjes dhe Ringjalljes së Tij të afërme.

Lexoni Gjonin 12:23–24, duke kërkuar atë që Jezusi dha mësim rreth vdekjes së Tij.
Ju mund të doni ta shenjoni atë që gjeni.

Referimi i Shpëtimtarit ndaj “kokrr[ës së] grurit” që kishte nevojë për të “rënë në
dhe [dhe të] … vd[iste]” (Gjoni 12:24) me qëllim që të sillte shumë fryt, ishte një
metaforë e fitores së Tij mbi vdekjen dhe mëkatin. Shlyerja e Tij do t’i lejonte të
gjithë njerëzit të ringjallen dhe do t’iu sillte jetë të përjetshme të gjithë atyre që
kanë besim tek Ai, pendohen dhe u binden urdhërimeve të Tij. Te Gjoni 12:25–26
ne lexojmë se Zoti i nxiti të gjithë njerëzit që ta humbisnin veten e tyre duke i
shërbyer Atij.

Te Gjoni 12:27–31 ne mësojmë se, duke e ndier peshën e vuajtjes së Tij të
pashmangshme, Jezusi vendosi të ecte përpara në përmbushjen e qëllimit të Tij. Ai
u lut që emri i Atit do të përlëvdohej dhe ata që vinin vesh, do të dëgjonin një zë të
dëshmonte se ai emër do të përlëvdohej. Thënia e Atit pasqyroi vetëbesimin e Tij të
plotë te Biri i Tij për ta përmbushur Shlyerjen.

Lexoni Gjonin 12:32–33, duke kërkuar për çfarë mënyre të vdekjes foli Shpëtimtari
që e vuajti dhe çfarë ndikimi do të kishte ajo mbi njerëzimin.

Pasi i dëgjuan mësimet e Jezusit, njerëzit pyetën se kush ishte “Biri i njeriut” që do
të “ngrihe[j] lart” (Gjoni 12:34). Te Gjoni 12:35–36 ne mësojmë se Jezusi u përgjigj
duke iu drejtuar vetes së tij si “drita”. Jezusi i nxiti njerëzit të ecin në dritë ndërkohë
që Ai ishte me ta.

Gjoni 12:37–50
Jezusi jep mësim për pasojat e të besuarit dhe të mosbesuarit tek Ai
A ju kujtohet që lexuat te Gjoni 12:9–11 për mënyrën se si njerëzit reaguan ndaj
mrekullive të Shpëtimtarit? Lexoni Gjonin 12:37, duke kërkuar për mënyrën se si
një grup tjetër njerëzish iu përgjigjën mrekullive të Jezusit.

Këto reagime të ndryshme ndaj mrekullive që kreu Jezusi, tregojnë se mrekullitë
të vetme nuk na bëjnë të besojmë në Jezu Krishtin.

Edhe pse mrekullitë të vetme nuk na bëjnë të besojmë në Jezu Krishtin, mendoni
rreth mënyrës se si mund ta ndikojnë ato besimin tonë tek Ai.

Te Gjoni 12:38–41 ne mësojmë se profecitë e bëra nga profeti Isaia (shih Isaia
6:9–10; 53:1–3) u përmbushën nëpërmjet atyre njerëzve që zgjodhën të mos
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besonin në Jezusin. Pavarësisht nga veprat e fuqishme të Shpëtimtarit, disa njerëz
zgjodhën t’i verbonin sytë e tyre dhe t’i ngurtësonin zemrat e tyre kundër Tij.

Plaku Gerit W. Gong, i Të Shtatëdhjetëve, dëshmoi për bekimet që vijnë nga
zgjedhja që të besojmë në Jezu Krishtin dhe që ta ndjekim Atë:

“Besimi është një zgjedhje [shih Mosia 4:9]. …

Kur zgjedhim të besojmë, ne i kuptojmë dhe i shohim gjërat në një mënyrë të
ndryshme. Kur shohim dhe jetojmë në atë mënyrë, ne jemi të lumtur dhe të
gëzuar në një mënyrë që vetëm ungjilli mund ta sjellë” (“Choose Goodness and
Joy”, New Era, gusht 2011, f. 44).

2. Mendoni rreth thënies së Plakut Gong se “besimi është një
zgjedhje”. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta,

shkruani se çfarë do të thotë kjo thënie për ju.

Lexoni Gjonin 12:42–43, duke kërkuar përse disa nga krerët judeas nuk e pranuan
haptazi besimin e tyre në Jezusin.

Me fjalët tuaja, shpjegoni se çfarë mendoni që do të thotë të duash “lavdinë e
njerëzve më tepër se lavdinë e Perëndisë” (Gjoni 12:43): ____________________

Nga këto vargje ne mund të mësojmë se të kujdesurit më shumë për t’i kënaqur
njerëzit e tjerë sesa për ta kënaqur Perëndinë, mund të na pengojë për ta
pranuar haptazi besimin tonë në Jezu Krishtin dhe ungjillin e Tij. Merrni
parasysh ta shkruani këtë të vërtetë në shkrimet tuaja të shenjta.

3. Përgjigjiuni njërës ose më shumë prej pyetjeve vijuese në ditarin
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Cilët janë disa shembuj në kohën tonë lidhur me mënyrën se si shqetësimi
për atë që mendojnë të tjerët, i pengon njerëzit nga pranimi haptazi i
besimit të tyre në Krishtin dhe ungjillin e Tij?

b. Cilat janë disa mënyra që mund të tregojmë se ne kujdesemi më shumë
rreth asaj që e kënaq Perëndinë sesa asaj që i kënaq njerëzit përreth nesh?

c. Çfarë pasojash pozitive mund të vijnë kur tregojmë që ne besojmë në Jezu
Krishtin dhe ungjillin e Tij?

Mendoni për një përvojë kur ishit në errësirë të plotë. Mendoni rreth mënyrës se si
u ndiet. A ndiet se ishit në ndonjë rrezik të mundshëm? Si do t’u kishte ndihmuar
në atë gjendje të pasurit e dritës?

Si është të qenit në errësirë fizike i ngjashëm me të qenit në errësirë shpirtërore?
____________________

Çfarë rreziqesh mund të vijnë nga të jetuarit në errësirë shpirtërore?
____________________

Lexoni Gjonin 12:44–46, duke kërkuar se si mund të bekohen ata që besojnë në
Jezu Krishtin.
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Një parim që mund ta mësojmë nga vargu 46 është që nëse besojmë në Jezu
Krishtin, ne nuk do të na duhet të jetojmë në errësirë shpirtërore.

Merrni parasysh se si Jezu Krishti është një dritë dhe se si të besuarit tek Ai mund
ta largojë errësirën shpirtërore nga jeta e një njeriu.

4. Zgjidhni një nga temat vijuese dhe më pas përgjigjiuni dy pyetjeve
në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta: qëllimi i trupave

tanë fizikë, argëtimi dhe media, sjellja e paqes dhe lumturisë, martesa dhe
familja, jeta pas vdekjes. Nëse dikush tjetër është në dispozicion, ju mund t’i
diskutoni këto pyetje me këtë person dhe të shkruani rreth asaj që diskutuat.

a. Çfarë mund të besojnë njerëzit në errësirë shpirtërore rreth kësaj teme?

b. Çfarë drite, ose drejtimi dhe qartësie, sigurojnë Jezu Krishti dhe ungjilli i Tij
rreth kësaj teme?

Mendoni rreth mënyrës se si parimi i dhënë mësim te Gjoni 12:46 mund të na
ndihmojë të kuptojmë përse ne mund t’i shohim tema dhe çështje të caktuara
ndryshe nga njerëzit e tjerë. Mbani mend që ne gjithashtu mund të shohim tema
ose çështje të caktuara, në mënyrë të ngjashme me njerëzit që u përkasin besimeve
të ndryshme fetare. Ka njerëz që nuk e kanë dhuratën e Frymës së Shenjtë, të cilët
ende besojnë fuqishëm në Jezu Krishtin dhe zgjedhjet e të cilëve ndriçohen nga
drita e Krishtit (shih Moroni 7:16–19; DeB 88:7, 11) dhe nëpërmjet mësimeve të Tij.

Siç shënohet te Gjoni 12:47–50, Jezusi shpjegoi se ata që nuk i besojnë fjalët e Tij
dhe e mohojnë Atë, do të gjykohen nga fjalët që Ai ka folur, të cilat janë fjalët që
Ati Qiellor ia dha Atij t’i thoshte.

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

Unë e kam studiuar Gjonin 12 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 15: DITA 3

Gjoni 13
Hyrje
Pas ngrënies së darkës së Pashkës, Shpëtimtari lau këmbët e Apostujve të Tij,
përcaktoi Judën si tradhtarin e Tij dhe u dha Apostujve të Tij një “urdhërim të ri”
(Gjoni 13:34). Gjatë javës përfundimtare të shërbesës së Tij në vdekshmëri, Jezu
Krishti i përqendroi mësimet e Tij te bindja, shërbimi dhe dashuria – tipare që e
përcaktuan jetën e Tij dhe duhet ta përcaktojnë jetën tonë si dishepuj të Tij.

Gjoni 13:1–17
Jezusi lan këmbët e Apostujve të Tij

Përsiatni pyetjet vijuese:

• Ku do ta vendosnit veten tuaj në këtë varg të pandërprerë?

• A do të donit të ishit më të lumtur sesa jeni tani?

• A mund të mendoni për dikë që do të donit ta ndihmonit të bëhej më i/
e lumtur?

Teksa studioni Gjonin 13, kërkoni një parim që na mëson se çfarë mund të bëjmë
për të qenë më të lumtur.

Pas hyrjes ngadhënjimtare të Jezusit në Jerusalem, Ai kremtoi festën e Pashkës me
Apostujt e Tij. Gjoni 13:1–3 tregon se ndërkohë që Jezusi ndante këtë vakt (Darkën
e Fundit) me Apostujt e Tij, Ai e dinte se shpejt do të vdiste dhe shpirti i Tij do të
kthehej tek Ati i Tij Qiellor.

Lexoni Gjonin 13:4–5, duke kërkuar atë
që Jezusi bëri pasi Ai dhe Apostujt e Tij
e mbaruan ngrënien e darkës së
Pashkës. Fraza “hoqi rrobat e tij” te
Gjoni 13:4 do të thotë që Jezusi e hoqi
një rrobë të sipërme. Është e ngjashme
me dikë që heq një xhaketë në
kohën tonë.

“Në kohët e Dhiatës së Re, njerëzit vishnin sandale të hapura, ecnin në rrugë kryesisht me pluhur
që grumbullonin papastërtitë e bagëtive dhe nuk kishin rregullisht mundësinë për ujë që të
laheshin. Këmbët e tyre bëheshin shumë të papastra dhe larja e këmbëve të një personi tjetër
mund të kishte qenë një detyrë e padëshirueshme. … Ky zakon i mikpritjes zakonisht kryhej nga
shërbëtorët e nivelit më të ulët” (New Testament Student Manual [Church Educational System
manual, 2014], f. 242).
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1. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Po të kishit qenë atje kur Jezusi lau këmbët e Apostujve të Tij, si mund të
kishit reaguar nëse Jezusi do të kishte filluar të lante këmbët tuaja?

b. Çfarë zbuloi rreth karakterit të Jezusit veprimi i larjes së këmbëve të
Apostujve të Tij?

Lexoni Përkthimin prej Joseph Smith-it, Gjoni 13:8 (në fund të kombinimit tresh),
duke kërkuar se çfarë tha Pjetri kur Shpëtimtari filloi të lante këmbët e tij.

Më pas, lexoni Përkthimin prej Joseph Smith-it, Gjoni 13:9–10 (në fund të
kombinimit tresh), duke kërkuar përgjigjen e Pjetrit ndaj asaj që Zoti i tha atij.

Te Gjoni 13:9, çfarë mësojmë rreth Pjetrit nga përgjigjja e tij ndaj asaj që Zoti i
tha atij?

Nëpërmjet larjes së këmbëve të Apostujve të Tij, Shpëtimtari jo vetëm që kreu një
veprim të bukur shërbimi, por Ai gjithashtu përmbushi një pjesë të ligjit të Moisiut
dhe themeloi një ordinancë të shenjtë për t’i ndihmuar pasuesit e Tij besnikë të
bëheshin të pastër nga mëkati. Kjo ordinancë u rivendos në periudhën tonë të
kujdestarisë ungjillore nëpërmjet Profetit Jozef Smith (shih DeB 88:74–75, 137–41).

Lexoni Gjonin 13:11, duke kërkuar përse Jezusi tha që Apostujt ishin “të pastër, por
jo të gjithë”.

Ai po i drejtohej Judë Iskariotit, i cili do ta tradhtonte pas pak kohe.

Lexoni Gjonin 13:12–17, duke kërkuar atë që Shpëtimtari u dha mësim Apostujve
të Tij pasi ua lau këmbët. Merrni parasysh të shenjoni frazat që përshkruajnë
shembullin që Shpëtimtari e dha dhe që i ftoi Apostujt e Tij ta ndiqnin.

Përpiquni të Bëheni më Shumë si Jezu Krishti
Teksa studioni javën e fundit të jetës së Jezu Krishtit në vdekshmëri, përpiquni të jini më shumë si
Ai. Për shembull, te Gjoni 13 ju mësoni rreth Shpëtimtarit duke u shërbyer të tjerëve nëpërmjet
larjes së këmbëve të dishepujve të Tij. Ndiqeni shembullin e Shpëtimtarit duke u shërbyer të
tjerëve përreth jush. Të jetuarit e parimeve të ungjillit sjell bekimet e premtuara, thellon
kuptueshmërinë e kthimin në besim dhe na ndihmon të bëhemi më shumë si Shpëtimtari.

Nisur nga premtimi i Shpëtimtarit dhënë Apostujve të Tij, i shënuar te Gjoni 13:17,
çfarë bekimi do të marrim kur e ndjekim shembullin e Tij për t’u shërbyer të
tjerëve? Përgjigjiuni kësaj pyetjeje duke plotësuar parimin vijues: Kur e ndjekim
shembullin e Shpëtimtarit duke u shërbyer të tjerëve, ne do të jemi
____________________.

2. Plotësoni sa vijon në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Përgjigjiuni pyetjes vijuese: Si mendoni, përse do të jemi më të lumtur nëse
u shërbejmë të tjerëve ashtu siç bëri Shpëtimtari?

b. Shkruani për një kohë kur ju ishit të lumtur ngaqë e ndoqët shembullin e
Shpëtimtarit duke u shërbyer të tjerëve.
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Lexoni thënien vijuese nga Plaku M. Rasëll Ballard, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, duke kërkuar atë që tha ai se mund ta bëjmë që të gjejmë mundësi për
t’u shërbyer të tjerëve: “Në lutjen tuaj të mëngjesit çdo ditë të re, kërkojini Atit
Qiellor t’ju drejtojë që të dalloni mundësi për t’i shërbyer një prej fëmijëve të Tij
të çmuar. Pastaj vazhdojeni gjithë ditën me zemrën plot besim e dashuri, duke
kërkuar të gjeni dikë që mund ta ndihmoni. … Nëse e bëni këtë, ndjeshmëritë

tuaja shpirtërore do të zhvillohen dhe do të zbuloni mundësi për të shërbyer që kurrë më parë
nuk i keni menduar të mundshme” (“Përfshihuni me Zell”, Ensign ose Liahona, nëntor
2012, f. 31).

Merrni parasysh ta shkruani thënien e Plakut Ballard në një copë të veçantë letre
dhe vëreni atje ku mund t’ju kujtojë të luteni për mundësi për t’u shërbyer të
tjerëve. Ju mund të doni të shënoni në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta dhe ndani me të tjerët se si lutjet tuaja marrin përgjigje kur e zbatoni
këshillën e Plakut Ballard.

Gjoni 13:18–30
Jezusi përcakton tradhtarin e Tij
Sipas Gjonit 13:18–30, pasi Jezusi u mësoi Apostujve të Tij që ata do të ishin të
lumtur nëse u shërbenin të tjerëve, Ai tha se njëri prej tyre do ta tradhtonte. Kur
Gjoni e pyeti Shpëtimtarin se kush do ta tradhtonte Atë, Jezusi i tha se do të ishte
“ai të cilit do t’i [jepte] kafshatën [një copë të vogël buke]” (Gjoni 13:26) dhe Ai ia
dha Judë Iskariotit.

Gjoni 13:31–38
Jezusi u mëson dishepujve të Tij ta duan njëri-tjetrin
A ju ka akuzuar ndonjëherë dikush se nuk ishit i krishterë ose një pasues i vërtetë i
Jezu Krishtit, ngaqë jeni anëtar i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të
Mëvonshme? Kjo mund të ishte për shkak të gjërave të caktuara, të pashoqe që
besojmë, të cilat i kemi për shkak të Rivendosjes, të tilla si besimi ynë në Librin e
Mormonit dhe që anëtarët e Kreut-Perëndi janë tri qenie të veçuara dhe të
dallueshme. Në ç’mënyrë u përgjigjët? (Ose, nëse nuk e keni pasur atë përvojë, si
do të përgjigjeshit nëse dikush ju thoshte se ju nuk jeni i krishterë?)
____________________

Lexoni Gjonin 13:34–35, duke kërkuar atë që Jezusi tha se do t’i ndihmonte të tjerët
të kuptonin që Apostujt ishin dishepuj të Jezu Krishtit. Merrni parasysh të shenjoni
te Gjoni 13:34 urdhërimin që Jezusi ua dha Apostujve të Tij.

Vini re se Gjoni 13:35 thotë që të tjerët do ta dinin se Apostujt ishin dishepuj të
Jezu Krishtit, në qoftë se Apostujt e donin njëri-tjetrin siç i donte Jezusi ata. Nga
këto vargje mësojmë se kur e duam njëri-tjetrin sikurse Jezu Krishti na do, të
tjerët do ta dinë se ne jemi dishepujt e Tij.

3. Sipas asaj që keni studiuar këtë vit rreth Jezu Krishtit, renditni në
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta pesë mënyra se si Ai

na tregon që i do njerëzit.
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Lexoni tregimin vijues, që u tregua nga Plaku Pol E. Kolliker, i Të Shtatëdhjetëve,
duke kërkuar se si misionarët e përshkruar në këtë tregim e ndoqën këshillën e
Zotit për ta dashur njëri-tjetrin:

“Dy misionarë të rinj trokitën në një derë me shpresën që të gjenin dikë për të
pranuar mesazhin e tyre. Dera u hap dhe një burrë trupmadh i përshëndeti ata
me një zë antipatik: ‘Mendova se ju thashë të mos trokisni më në derën time. Ju
paralajmërova më parë se, nëse do të vinit përsëri, kjo nuk do të ishte një përvojë
e këndshme. Tani më lini të qetë.’ Ai me ngut mbylli derën.

Kur misionarët u larguan, misionari më i vjetër e më me përvojë vendosi dorën
mbi shpatullën e misionarit më të ri për ta ngushëlluar dhe për t’i dhënë zemër. Pa u vënë re nga
ata, burri i pa nga dritarja për t’u siguruar se ata e kishin kuptuar mesazhin e tij. Ai priste që t’i
shihte ata tërësisht të qeshur dhe të bënin shaka me përgjigjen e tij të shkurtër e të pasjellshme
për përpjekjen e tyre për ta vizituar. Megjithatë, ndërsa ai pa shprehjen e mirësisë midis dy
misionarëve, zemra e tij u zbut në çast. Ai e hapi sërish derën dhe u kërkoi misionarëve të
ktheheshin e të ndanin mesazhin e tyre me të.

… Ky parim i të pasurit të dashurisë për njëri-tjetrin dhe zhvillimit të aftësisë sonë për të qenë
me përqendrimin te Krishti në mënyrën si mendojmë, flasim dhe veprojmë, është thelbësor për
t’u bërë dishepuj të Krishtit dhe mësues të ungjillit të Tij” (“Ai me të Vërtetë na Do”, Ensign ose
Liahona, maj 2012, f. 17).

4. Lexoni fjalët e himnit “Doni Njëri-Tjetrin” (Himne, nr. 203) dhe
mendoni për dikë që e njihni, që dallohet me lehtësi si një dishepull

i Jezu Krishtit për shkak të dashurisë që ai ose ajo tregon për të tjerët. Në ditarin
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta shkruani rreth mënyrës se si ky njeri
tregon dashuri për të tjerët dhe në çfarë mënyrash do të donit ta ndiqnit
shembullin e tij ose të saj. Gjithashtu shkruani një synim lidhur me atë që do të
bëni për t’i dashur të tjerët, ashtu si Shpëtimtari i do ata.

Sipas Gjonit 13:36–38, pasi Pjetri shpalli se do ta jepte jetën e tij për Jezu Krishtin,
Jezusi i tha Pjetrit se ai do ta mohonte tri herë Atë përpara se të këndonte gjeli.

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

Unë e kam studiuar Gjonin 13 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 15: DITA 4

Gjoni 14–15
Hyrje
Pas darkës të Pashkës, Jezusi u mësoi Apostujve të Tij se si të ktheheshin tek Ati
Qiellor dhe se si ta tregonin dashurinë e tyre për Të. Jezusi më pas u premtoi
Apostujve të Tij se do t’iu dërgonte atyre një Ngushëllues tjetër. Ai dha mësim se Ai
është Hardhia e Vërtetë dhe dishepujt e Tij janë shermendet. Shpëtimtari gjithashtu
i urdhëroi dishepujt e Tij ta donin njëri-tjetrin dhe i paralajmëroi kundrejt
përndjekjes që do të përjetonin për shkak të bashkëpunimit të tyre me Të.

Gjoni 14:1–14
Shpëtimtari u mëson Apostujve të Tij se si të kthehen tek Ati Qiellor
Përfytyroni që një shok pyet: “Më ishte thënë që ka shumë shtigje drejt qiellit dhe
që fe të ndryshme na tregojnë udhë të ndryshme për në mbretërinë e Perëndisë. A
e beson që ajo është e vërtetë?” Në hapësirën e dhënë, shkruani se si do t’i
përgjigjeshit kësaj pyetjeje dhe shpjegoni përse besoni ose nuk besoni që thënia
është e vërtetë. ____________________

Lexoni Gjonin 14:1–6, duke kërkuar mësimet e Shpëtimtarit rreth mënyrës se si të
kthehemi te mbretëria e Atit Qiellor. (Gjoni 14:6 është një fragment i zotërimit të
shkrimit të shenjtë. Ju mund të doni ta shenjoni atë në një mënyrë të dallueshme,
që të mund ta gjeni në të ardhmen.)

Nga Gjoni 14:6 mësojmë se vetëm nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit dhe me
anë të ndjekjes së udhës së Tij, ne mund të hyjmë në mbretërinë e Atit
Qiellor.

1. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si është Shpëtimtari Udha e vetme për t’u kthyer tek Ati Qiellor?

b. Në çfarë mënyrash është Jezu Krishti e Vërteta?

c. Në çfarë mënyrash Jezusi është Jeta?

Mënyra e Shpëtimtarit përfshin zhvillimin e besimit tek Ai dhe Ati Qiellor;
pendimin; marrjen e ordinancave të shpëtimit, të tilla si pagëzimi dhe ordinancat e
tempullit; dhe durimin deri në fund me besim e bindje.

Lexoni Gjonin 14:7–14, duke kërkuar atë që Jezusi u tha dishepujve të Tij rreth
marrëdhënies së Tij me Atin e Tij. Merrni parasysh të shenjoni frazën “kush më ka
parë mua, ka parë Atin” në vargun 9.

Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi se Ati
dërgoi Birin e Tij për të na ndihmuar që ta njohim, ta duam dhe t’i bindemi Atit
tonë në Qiell:
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“Në gjithçka që Jezusi erdhi të thoshte dhe të bënte, duke përfshirë vuajtjen dhe
flijimin e Tij shlyes dhe veçanërisht në to, Ai po na tregonte se cili është Perëndia
dhe se si është Ai, Ati ynë i Përjetshëm, se sa tërësisht i përkushtuar është Ai ndaj
fëmijëve të Tij në çdo epokë e komb. Me fjalë dhe vepra Jezusi po përpiqej të
zbulonte dhe të bënte vetjake për ne natyrën e vërtetë të Atit të Tij, Atit tonë
në Qiell.

Ai e bëri këtë të paktën pjesërisht, sepse atëherë dhe tani ne të gjithë kemi nevojë ta njohim
Perëndinë më tërësisht, me qëllim që ta duam Atë më thellësisht dhe t’i bindemi Atij më
plotësisht. …

Pasi breza të profetëve ishin përpjekur t’i mësonin familjes njerëzore vullnetin dhe udhën e Atit,
zakonisht me pak sukses, Perëndia në përpjekjen e Tij përfundimtare që të na bënte ta njihnim
Atë, dërgoi në tokë Birin e Tij të Vetëmlindur dhe të përsosur, të krijuar sipas vetë ngjashmërisë
dhe shëmbëlltyrës së Tij, për të jetuar e shërbyer mes të vdekshmëve në ashpërsitë e përditshme
të jetës. …

… Jezusi … erdhi për ta përmirësuar këndvështrimin e njerëzve për Perëndinë dhe për t’u lutur
me ta që ta donin Atin e tyre Qiellor, ashtu sikurse Ai i ka dashur gjithmonë dhe do t’i dojë
gjithmonë ata. Planin e Perëndisë, fuqinë e Perëndisë, shenjtërinë e Perëndisë, po, madje,
zemërimin dhe gjykimin e Perëndisë ata patën rastin t’i kuptonin. Por dashurinë e Perëndisë,
thellësinë e madhe të përkushtimit të Tij ndaj fëmijëve të Tij, ata ende nuk i kuptuan tërësisht –
derisa erdhi Krishti.

Prandaj duke ushqyer të uriturit, duke shëruar të sëmurët, duke qortuar hipokrizinë, duke bërë
thirrje për besim – ky ishte Krishti duke na treguar udhën e Atit, Atij që është ‘i dhembshur dhe i
hirshëm, i ngadalshëm në zemërim, i duruar dhe plot mirësi’ [Lectures on Faith (1985), f. 42.]” Në
jetën e Tij dhe veçanërisht në vdekjen e Tij, Krishti po shpallte: ‘Kjo është dhembshuria e
Perëndisë që po ju tregoj, si edhe dhembshuria ime’” (“The Grandeur of God”, Ensign ose
Liahona, nëntor 2003, f. 70–72).

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë – Gjoni 14:6
2. Mësimi përmendsh i fragmentit të zotërimit të shkrimit të shenjtë

te Gjoni 14:6 mund t’ju ndihmojë t’u përgjigjeni pyetjeve si ajo në
fillim të këtij mësimi. Mësojeni përmendsh këtë fragment duke e përsëritur atë
me zë të lartë disa herë. Më pas recitojani atë një pjesëtari të familjes ose një
shoku apo shoqeje. Më pas, shkruani Unë e kam mësuar përmendësh Gjonin 14:6
në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta dhe kërkojini njeriut të cilit ia
thatë përmendsh atë, të nënshkruajë në ditarin tuaj.

Gjoni 14:15–31
Jezusi i udhëzon Apostujt e Tij se si ta tregojnë dashurinë e tyre për Të
Mendoni për dikë që doni. Si e tregoni dashurinë tuaj për këtë njeri?
____________________

Lexoni Gjonin 14:15, duke kërkuar atë që Jezusi u tha Apostujve të Tij të bënin për
ta treguar dashurinë e tyre për Të. (Gjoni 14:15 është një fragment i zotërimit të
shkrimit të shenjtë. Ju mund të doni ta shenjoni atë në një mënyrë të dallueshme,
që të mund ta gjeni në të ardhmen.)

Në bazë të asaj që u mësoi Jezusi Apostujve të Tij, plotësoni të vërtetën vijuese: Ne
e tregojmë dashurinë tonë për Jezu Krishtin duke ____________________.
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Merrni parasysh se si zbatimi i secilit prej urdhërimeve vijuese tregon dashurinë
tuaj për Jezu Krishtin: mbajtja e ditës së Shabatit të shenjtë, nderimi i babait dhe
nënës suaj, pagimi i të dhjetës dhe dashuria për të afërmin tuaj.

Harxhoni tri ose katër minuta dhe mendoni thellësisht se sa mirë po e tregoni
dashurinë tuaj për Shpëtimtarin nëpërmjet zbatimit të urdhërimeve të Tij.

Lexoni Gjonin 14:16–17, 26, duke kërkuar premtimin e Shpëtimtarit dhënë
Apostujve të Tij.

Fraza “një Ngushëllues tjetër” në vargun 16 i drejtohet Frymës së Shenjtë. Ngaqë
Shpëtimtari kishte qenë një Ngushëllues për Apostujt e Tij gjatë shërbesës së Tij në
vdekshmëri, Ai e quajti Frymën e Shenjtë një Ngushëllues tjetër. Për njëfarë arsyeje,
Fryma e Shenjtë nuk ishte tërësisht veprues gjatë shërbesës së Jezusit në
vdekshmëri, ndërkohë që Ai ishte tërësisht veprues si përpara ashtu edhe pas
shërbesës së Shpëtimtarit në vdekshmëri (shih Bible Dictionary, “Holy Ghost”).

Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi rolin e
Frymës së Shenjtë si Ngushëlluesi:

“Për aq kohë sa Jezusi ka qenë me ta, Ai ka qenë Ngushëlluesi i tyre; Ai u ka
folur paqe shpirtrave të tyre; ata që ishin të rënduar me hidhërimet, vuajtjet dhe
vështirësitë e botës, vinin tek Ai dhe gjenin prehje për shpirtrat e tyre. Ai
ngushëlloi të venë dhe ishte një atë për jetimët. Fjalët e Tij i ngritën shpirtrat
besimtarë në lartësi të reja të qetësisë e paqes. Tani Ai po largohet, por do të
dërgojë një tjetër Ngushëllues – Frymën e Shenjtë – të qëndrojë me besnikët

përgjithmonë.

Për të gjithë njerëzit, përveç atyre pak vetave që e dëgjuan zërin e Tij në vdekshmëri, Fryma e
Shenjtë është Ngushëlluesi i parë. Ky anëtar i Kreut-Perëndi iu flet paqe shpirtrave të të drejtëve
në të gjitha epokat. Fryma e Shenjtë ‘është dhurata e Perëndisë te të gjithë ata që e kërkojnë atë
me zell, si në kohërat e vjetra, ashtu edhe në kohën kur ai do t’u shfaqet fëmijëve të njerëzve’
(1 Nefi 10:17) dhe, po ashtu, në kohët që do të vijnë. Ai është Shpirti i së vërtetës – sikurse është
edhe Krishti – por bota nuk mund ta marrë Frymën e Shenjtë, sepse Shpirti nuk do të banojë në
tabernakuj të papastër” (Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vëll. [1979–1981],
4:74–75).

Sipas Gjonit 14:16–17, 26, cilat janë tri gjëra që mund t’i bëjë Fryma e Shenjtë për
ne? Përgjigjiuni kësaj pyetjeje duke plotësuar të vërtetën vijuese: Fryma e Shenjtë
mund ____________________.

3. Përgjigjiuni njërës ose më shumë prej pyetjeve vijuese në ditarin
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Kur e keni ndier Frymën e Shenjtë që t’ju ngushëllojë?

b. Kur e keni ndier Frymën e Shenjtë që t’ju japë mësim?

c. Kur ju ka ndihmuar Fryma e Shenjtë që të kujtoni diçka?

Lexoni Gjonin 14:18–23, duke kërkuar premtimin e dhënë nga Shpëtimtari atyre që
e tregojnë dashurinë e tyre për Të duke i zbatuar urdhërimet e Tij.

Nga këto vargje mësojmë që nëse i zbatojmë urdhërimet, Ati Qiellor dhe Jezu
Krishti do të jenë me ne.
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Lexoni Doktrinën e Besëlidhjet 130:3, duke kërkuar atë që do të thotë ta kemi Atin
Qiellor dhe Jezu Krishtin të jenë me ne.

Lexoni Gjonin 14:27, duke kërkuar fjalët e nxitjes të dhënë nga Shpëtimtari
Apostujve të Tij.

Përsiatni ndryshimin midis paqes që ofron Shpëtimtari dhe paqes që ofron bota.

Plaku Mek-Konki përshkroi paqen që ofron Shpëtimtari: “[Është] një paqe e
brendshme, e lindur nga një bindje e sigurt për hyjnishmërinë e mbretërisë
tokësore të Zotit; një paqe që mbart një siguri për një botë më të mirë që do të
vijë; një paqe që banon në shpirtrat e njerëzve edhe pse ata mund të jenë në mes
të luftës e trazirës” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll.
[1965–1973], 1:742).

Te Gjoni 14:28–30 ne mësojmë se Jezusi u tha Apostujve të Tij që ata duhej të
gëzoheshin, sepse Ai ishte gati të largohej prej tyre për t’u kthyer tek Ati Qiellor. Siç
u sqarua në Joseph Smith Translation [Përkthimin prej Joseph Smith-it në Biblën në
anglisht], Jezusi gjithashtu u tha atyre se Satani nuk kishte fuqi mbi Të, sepse Ai e
kishte mundur botën, por Satani ende mund t’i ndikonte ata ngaqë nuk e kishin
përfunduar punën e tyre në tokë (shih Joseph Smith Translation, Gjoni 14:30 [në
Biblën në anglisht te Gjoni 14:30, shënimi a në fund të faqes]).

Lexoni Gjonin 14:31, duke kërkuar se si Shpëtimtari e tregoi dashurinë e Tij për
Atin e Tij. Ju mund të doni ta shenjoni atë që gjeni.

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë – Gjoni 14:15
4. Shihni se sa kohë ju duhet të mësoni përmendsh Gjonin 14:15.

Thuajeni atë me zë të lartë. Më pas shkruajeni atë nga kujtesa në
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

Rilexoni Gjonin 14:31, duke kërkuar shembullin që dha Jezu Krishti për ne lidhur
me parimin që Ai e dha mësim te Gjoni 14:15. Vini re fjalinë “Çohuni, ikim prej
këndej” (Gjoni 14:31). Shpëtimtari kishte mundësi që po i drejtohej largimit nga
dhoma e sipërme ku Darka e Fundit ishte mbajtur dhe më pas përmbushjes së
detyrës së Tij ndaj Perëndisë në Gjetseman dhe në Golgotë. Urdhërimi më i
vështirë nga Ati dhënë Birit ishte për Jezusin që të vuante dhe të vdiste për ne (shih
3 Nefi 27:13–14). Merrni parasysh urdhërimet e Zotit dhe standardet që janë të
vështira për ju që t’iu bindeni. Përsiatni mënyrën se si zbatimi i atyre urdhërimeve
do ta tregonte dashurinë tuaj për Shpëtimtarin. Në ditarin tuaj vetjak, shkruani një
synim që të jeni të bindur sipas mënyrave që i përsiatët.

Gjoni 15:1–11
Jezusi shpjegon se Ai është Hardhia e Vërtetë
Përfytyroni që jeni 60 vjet në të ardhmen dhe po e hidhni vështrimin pas në jetën
tuaj. Rrethoni cilat prej fjalëve vijuese do t’i pëlqenit për ta përshkruar jetën tuaj më
së fundi: i suksesshëm, i palumtur, i gëzuar, i vlefshëm, i pafrytshëm, i frytshëm, i
dobishëm, i begatë, i pasuksesshëm.
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Jezusi përdori një metaforë të një vreshti për t’i ndihmuar dishepujt e Tij të
kuptonin se si të kishin një jetë të frytshme, të dobishme dhe të begatë.

Lexoni Gjonin 15:1–5, duke kërkuar atë
që përfaqësojnë elementët e ndryshëm
të kësaj metafore.

Nga këto vargje ne mësojmë se hardhia
përfaqëson Jezu Krishtin dhe
shermendet [degët] përfaqësojnë
dishepujt e Jezu Krishtit. Fryti mund të
përfaqësojë punët dhe veprimet e mira
që duhet të bëjnë dishepujt e Jezu
Krishtit. Shkruajini këto kuptime pranë
emërtimeve në figurë. Vreshtari, sikurse tha Shpëtimtari te Gjoni 15:1, është Ati
Qiellor. Një vreshtar është një njeri që kujdeset për një vresht.

Merrni parasysh ta shenjoni çdo rast të fjalëve qëndroj ose qëndroni te Gjoni 15:4–5.
Fjala qëndroj, siç përdoret në këto vargje, do të thotë të mbetemi vendosmërisht dhe
përherë të lidhur me Jezu Krishtin dhe Kishën e Tij.

Te Gjoni 15:5 mësojmë që nëse qëndrojmë në Shpëtimtarin, ne do të bëjmë
vepra të drejta.

Te Gjoni 15:6–8 ne mësojmë që
Shpëtimtari dha mësim se ata që nuk
do të qëndronin në Të, janë si një
shermend që është prerë – ai thahet
dhe vdes. Individët që qëndrojnë në
Jezu Krishtin, bëjnë vepra të drejta që e përlëvdojnë Perëndinë.

Çfarë mund të bëjmë që të qëndrojmë ose të lidhemi qëndrueshëm me
Shpëtimtarin?

Lexoni Gjonin 15:9–11, duke kërkuar atë që Jezusi i mësoi dishepujt e Tij të bënin
dhe çfarë bekimesh do të merrnin ata. Merrni parasysh ta shenjoni atë që gjeni.

Ati dhe Biri na duan me një dashuri të përsosur e të pafundme dhe zbatimi i
urdhërimeve të Tyre na lejon të marrim një plotësi të bekimeve që Ata dëshirojnë të
na i japin plot dashuri (shih 1 Nefi 17:35; DeB 95:12; 130:20–21.)

Nga Gjoni 15:10–11 mësojmë që nëse i zbatojmë urdhërimet, ne do të
qëndrojmë në dashurinë e Shpëtimtarit dhe do të marrim një plotësi të
gëzimit.

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

a. Si mendoni, përse të qëndruarit në Shpëtimtarin na lejon të marrim një
plotësi të gëzimit?

b. Si mendoni, përse ata që qëndrojnë në Shpëtimtarin do të bëjnë vepra
të drejta?

Mendoni për mënyra se si mund të qëndroni të lidhur në mënyrë të qëndrueshme
me Shpëtimtarin dhe si rrjedhim të merrni gëzim më të madh.
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Gjoni 15:12–17
Jezusi i urdhëron dishepujt e Tij që ta duan njëri-tjetrin

Presidenti Rasëll M. Nelson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, tha: “Sigurisht
prova më e mirë e adhurimit tonë për Jezusin është përngjasimi ynë me Të” (“The
Mission and Ministry of Jesus Christ”, Ensign, prill 2013, f. 38).

Adhurimi është dashuri e respekt i madh dhe përngjasimi do të thotë të imitojmë
ose kopjojmë.

Lexoni Gjonin 5:12, duke kërkuar mënyrën se si Shpëtimtari na kërkoi t’i
përngjasojmë Atij. Ju mund të doni të shenjoni atë që gjeni.

Lexoni Gjonin 15:13–17, duke kërkuar mënyrën se si na ka dashur Shpëtimtari. Te
vargu 13, merrni parasysh të shenjoni çfarë tha Shpëtimtari është shfaqja më e
madhe e dashurisë.

Theksoni që Plaku Klaudio R. M. Kosta, i Presidencës së Të Shtatëdhjetëve,
sugjeroi çfarë të bëjmë për ta dhënë jetën tonë për njerëzit që i duam: “Ne mund
ta japim jetën tonë për ata që i duam, jo duke vdekur fizikisht për ta, por
përkundrazi duke jetuar për ta – duke dhënë nga koha jonë; gjithmonë duke qenë
të pranishëm në jetën e tyre; duke u shërbyer atyre; duke qenë të njerëzishëm, të
dhembshur dhe duke treguar dashuri të vërtetë për njerëzit e familjes sonë dhe të

gjithë njerëzit – sikurse dha mësim Shpëtimtari” (“Don’t Leave for Tomorrow What You Can Do
Today”, Ensign ose Liahona, nëntor 2007, f. 74).

Mendoni rreth dikujt që e ka dhënë jetën e tij ose të saj në njërën nga këto mënyra
për ju.

Gjoni 15:18–27
Jezusi i paralajmëron dishepujt e Tij për përndjekjen që do të përjetojnë ngaqë
dëshmojnë për Të
Pasi Shpëtimtari u dha mësim dishepujve të Tij rreth të qëndruarit në Të dhe të
treguarit të dashurisë për njëri-tjetrin, Ai u dha mësim për atë që do t’u ndodhte
atyre për shkak të shoqërimit të tyre me Të. Te Gjoni 15:18–25 ne mësojmë se bota,
ose njerëzit që janë mëkatarë, do t’i urrejnë Apostujt. Jezu Krishti tha se ata që e
urrejnë Atë, gjithashtu e urrejnë Atin dhe që ata do të mbahen përgjegjës për
zgjedhjet e tyre.

Pavarësisht nga urrejtja dhe përndjekja e të tjerëve ndaj pasuesve të Tij, Jezu Krishti
siguroi mënyra se si bota të marrë një dëshmi për Të. Lexoni Gjonin 15:26–27, duke
kërkuar dëshmitarët që do t’i dëshmonin botës për Jezu Krishtin.

6. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:
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Unë e kam studiuar Gjonin 14–15 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 16: DITA 1

Gjoni 16
Hyrje
Pas darkës së Pashkës, Jezu Krishti vazhdoi t’u jepte mësim dishepujve të Tij. Ai u
tha atyre se shpejt do të shkonte tek Ati i Tij dhe se Fryma e Shenjtë, ose
Ngushëlluesi, do të vinte dhe do t’i udhëzonte ata drejt së vërtetës. Jezusi profetizoi
për vetë vdekjen dhe Ringjalljen e Tij dhe shpalli se Ai e kishte mundur botën.

Gjoni 16:1–15
Jezusi zgjeron rolin e Frymës së Shenjtë.
Përfytyroni se po udhëtoni për herë të parë përmes një terreni të bukur, por të
ashpër. Një mik i afërt dhe me përvojë është udhërrëfyesi juaj. Kur mbërrini te një
vend veçanërisht i vështirë në udhëtim, ju ktheheni dhe zbuloni se miku juaj ka
ikur dhe ju jeni lënë të vetëm dhe të humbur. Çfarë shqetësimesh e ndjenjash
mund t’i keni në një situatë të tillë? ____________________

A keni pasur shqetësime dhe ndjenja të ngjashme gjatë kohëve sfiduese ose të
vetmuara në jetën tuaj? Teksa studioni Gjonin 16, kërkoni parimet që mund t’ju
ndihmojnë të dini se si të gjeni udhërrëfim e paqe kur keni nevojë për to.

Pasi kaloi gati tre vjet me dishepujt e Tij, Jezu Krishti u tha atyre se Ai duhet të
largohej (shih Gjoni 14:28). Te Gjoni 16:1–4 ne mësojmë se pasi Jezusi e kishte
ngrënë darkën e Pashkës me dishepujt e Tij, Ai u tha atyre se koha do të vinte kur
njerëzit do t’i urrenin dhe se këta njerëz do të besonin që po i bënin një shërbim
Perëndisë duke i vrarë ata.

Lexoni Gjonin 16:5–6, duke kërkuar atë që Jezusi u tha dishepujve të Tij dhe se si u
ndien ata rreth saj.

Lexoni Gjonin 16:7, duke kërkuar cilin premtoi Jezusi që ta dërgonte pasi Ai të
kishte ikur.

Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim: “Për
aq kohë sa Jezusi ishte vetë me dishepujt, nuk kishte nevojë të plotë për ta që ta
kishin shoqërimin e vazhdueshëm të Shpirtit, që do të ishte atje pasi Jezusi të
largohej” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll. [1965–1973], 1:753).

Te Gjoni 16:8–12 Jezusi shpjegoi se një prej roleve të Frymës së Shenjtë është “ta
bindë botën për mëkat[in]” (Gjoni 16:8). Lexoni Gjonin 16:13, duke kërkuar role të
tjera që Ngushëlluesi do t’i përmbushte në jetën e dishepujve pasi Jezusi të largohej
prej tyre.

Duke komentuar për Gjonin 16:9–11, Plaku Mek-Konki shpjegoi: “Këto janë vargje të vështira të
cilat na kanë ardhur në një formë të përmbledhur dhe të shkurtuar, si për ta bërë interpretimin të
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vështirë. Kuptimi i dukshëm është: ‘Kur e merrni shoqërimin e Shpirtit, që ju të flisni atë që ai ju
zbulon, atëherë mësimet tuaja do ta bindin botën për mëkatin, drejtësinë dhe gjykimin. Bota do
të bindet për mëkatin ngaqë më mohoi mua, ngaqë nuk e besoi dëshminë tuaj të frymëzuar nga
Shpirti se unë jam Biri i Perëndisë nëpërmjet të cilit vjen shpëtimi. Ata do të binden ngaqë e
mohuan dëshminë tuaj për drejtësinë time – ngaqë hamendësuan se unë jam një blasfemues, një
mashtrues apo një gënjeshtar – kur në fakt unë kam shkuar tek Ati im, një gjë që nuk mund ta
bëj, në qoftë se veprat e mia nuk ishin të vërteta dhe të drejta krejtësisht. Ata do të binden për
gjykimin e rremë ngaqë e mohuan dëshminë tuaj kundrejt feve të kohës dhe ngaqë zgjodhën në
të kundërt të ndiqnin Satanin, princin e kësaj bote, i cili vetë, me të gjitha filozofitë e tij fetare, do
të gjykohet dhe do të gjendet se nuk i ka arritur qëllimet.’” (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:754).

Si do të përfitonin dishepujt nga udhërrëfimi dhe këndvështrimi që do të siguronte
Fryma e Shenjtë?

Çfarë të vërtete rreth Frymës së Shenjtë mund të mësojmë nga Gjoni 16:13?
____________________

1. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Cilat janë disa mënyra se si Fryma e Shenjtë na rrëfen udhën drejt së
vërtetës?

b. Në çfarë mënyrash mund të na tregojë Fryma e Shenjtë gjërat që do të vijnë?

Mirëbesoni në Aftësinë Tuaj për ta Mësuar dhe për ta Jetuar Ungjillin
Kini besim në aftësitë tuaja për të kuptuar shkrimet e shenjta, për të përcaktuar doktrina e
besëlidhje, për t’ua shpjeguar ungjillin të tjerëve dhe për t’i zbatuar mësimet e ungjillit në jetën
tuaj. Me ndihmesën e Frymës së Shenjtë, ju mund të forcoheni në aftësitë tuaja për ta mësuar
dhe për ta jetuar ungjillin.

Nëpërmjet Frymës së Shenjtë, Perëndia mund të sigurojë shpresë, largpamësi,
paralajmërim, sigurim dhe udhërrëfim për të ardhmen tonë.

Lexoni thënien vijuese nga Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, duke kërkuar mënyrën se si ju mund ta ftoni Frymën e Shenjtë për t’ju
udhëhequr në jetën tuaj: “Si e marrim Shpirtin e Shenjtë për udhërrëfyesin tonë?
Ne duhet të pendohemi për mëkatet tona çdo javë dhe t’i ripërtërijmë besëlidhjet
tona duke marrë sakramentin me duar të pastra e zemër të kulluar, sikurse
urdhërohemi të bëjmë (shih DeB 59:8–9, 12). Vetëm në këtë mënyrë ne kemi

premtimin hyjnor që do ‘të ke[mi] gjithmonë Shpirtin e tij me [ne]’ (DeB 20:77). Ai Shpirt është
Fryma e Shenjtë, misioni i të cilit është të na japë mësim, të na udhëheqë drejt së vërtetës dhe të
na dëshmojë për Atin dhe Birin (shih Gjoni 14:26; Gjoni 15:26; Gjoni 16:13; 3 Nefi 11:32, 36)”
(“Be Not Deceived”, Ensign ose Liahona, nëntor 2004, f. 46).

2. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:
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a. Kur e keni ndier Frymën e Shenjtë t’ju udhërrëfejë drejt së vërtetës ose t’ju
tregojë gjërat që do të vijnë?

b. Si e ditët që Fryma e Shenjtë po ju rrëfente udhën?

Merrni parasysh zgjedhje që mund t’ju bëjnë ta ftoni Frymën e Shenjtë që të jetë
udhërrëfyesi juaj. Përpiquni të jetoni në një mënyrë që e fton ndikimin e Tij
udhërrëfyes në jetën tuaj.

Te Gjoni 16:13 Jezusi dha mësim që Fryma e Shenjtë nuk do të “fl[iste] nga vetja,
por do të thotë [të] gjitha ato gjëra që ka dëgjuar dhe do t’ju kumtojë”. Lexoni
Gjonin 16:14–15, duke kërkuar ato mesazhe që do të na i kumtojë Fryma e Shenjtë.

Nga ajo që mësuat në këto vargje, plotësoni doktrinën vijuese: Fryma e Shenjtë
zbulon të vërtetat dhe udhëzimet që vijnë nga ____________________.

Përse është e dobishme të dimë që kur Fryma e Shenjtë na flet, Ai po flet për Atin
Qiellor dhe Jezu Krishtin? ____________________

“Komunikimi [nga Fryma e Shenjtë] shpirtit tuaj mbart shumë më tepër siguri se
çdo informacion i shkëmbyer nëpërmjet ndjesive natyrore” (Të Vërtetë ndaj Besimit
[2004], f. 56). Kjo do të thotë që Fryma e Shenjtë është udhërrëfyesi ynë më i
vlefshëm në të mësuarin e së vërtetës. Ndikimi i Tij është më i vlefshëm sesa prova
fizike, opinionet e dikujt tjetër apo arsyetimi i botës. Dishepujt e Shpëtimtarit do të
kishin nevojë të mësonin që të mbështeteshin te Fryma e Shenjtë si një udhërrëfyes
në mungesën e pranisë fizike të Zotit, ashtu sikurse ne kemi nevojë të mbështetemi
te Fryma e Shenjtë sot.

Gjoni 16:16–33
Shpëtimtari diskuton vdekjen dhe Ringjalljen e Tij dhe thotë se Ai e ka mundur botën
Mendoni rreth një rasti kur ju desh t’i thonit lamtumirë një shoku ose një pjesëtari
të familjes për një kohë të gjatë ose të panjohur. Çfarë thatë që ta ngushëllonit
njëri-tjetrin teksa i jepnit lamtumirën njëri-tjetrit?

Lexoni Gjonin 16:16, duke kërkuar se çfarë u tha Jezusi dishepujve që mund t’i
kishte ngushëlluar ata ndërsa mendonin rreth largimit të Tij.

Te Gjoni 16:17–19 ne lexojmë se dishepujt nuk e kuptuan atë që donte të thoshte
Jezusi kur tha se Ai po largohej, por ata do ta shihnin Atë përsëri.

Lexoni Gjonin 16:20–22, duke kërkuar atë që Zoti tha se dishepujt e Tij do të
ndienin kur Ai të largohej dhe atë që ata do të ndienin kur ta shihnin Atë përsëri.
Mund t’ju ndihmojë të dini që fraza “gruaja, kur lind” te vargu 21 i drejtohet një
gruaje që po kalon përmes dhembjeve përpara se ta lindë fëmijën e saj.

Sipas këtij vargu, si do të ndiheshin dishepujt kur Jezusi të largohej? Çfarë premtoi
Ai se do të ndienin ata kur ta shihnin Atë sërish?

Jezusi e dinte që dishepujt do ta shihnin Atë përsëri pasi të ringjallej. Edhe pse
hidhërimi i tyre për vdekjen e Tij do të ishte i madh, gëzimi që do të ndienin pas
Ringjalljes së Tij do të ishte afatgjatë.

Te Gjoni 16:23–32 ne lexojmë se Jezusi u mësoi dishepujve të Tij që t’i luteshin
drejtpërsëdrejti Atit Qiellor në emër të Tij (të Jezu Krishtit) (shih Gjoni 16:23) dhe i
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siguroi për dashurinë e Atit për ta dhe për Të. Ai i risiguroi ata që lutjet e tyre,
drejtuar Atit Qiellor, do të merrnin përgjigje.

Lexoni Gjonin 16:33, duke kërkuar fjalë e fraza që Shpëtimtari i përdori për të
ngushëlluar dishepujt e Tij. Ju mund të doni ta shenjoni atë që gjeni.

Përse është që ne mund të kemi lumturi dhe paqe edhe në një botë të mbushur me
mundim, mëkat dhe vdekje?

Nga Gjoni 16:33 ne mund të mësojmë se, ngaqë Jezu Krishti e kishte mundur
botën, ne mund të marrim zemër dhe të kemi paqe. Çfarë mendoni se do të
thotë që Jezu Krishti e ka mundur botën?

Si i Vetëmlinduri i Atit, Jezu Krishti jetoi një jetë të pamëkatë, duke e mundur çdo
tundim të botës. Ai gjithashtu përjetoi çdo lloj dhembjeje e fatkeqësie dhe shleu për
mëkatet e të gjithë fëmijëve të Atit Qiellor. Nëpërmjet jetës së Tij, vuajtjes e vdekjes
së Tij dhe Ringjalljes së Tij, Ai i mundi të gjitha pengesat që do të na pengonin që të
bëheshim të pastër, që të gjenim paqe dhe të jetonim përsëri me Atin tonë në Qiell
dhe me njerëzit që i duam.

3. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta: Në çfarë mënyrash mund t’ju ndihmojë që të merrni

zemër dhe të keni paqe, dijenia se Jezu Krishti e mundi botën?

Lexoni thënien vijuese nga Presidenti Tomas S. Monson, duke kërkuar arsyen përse
ne mund të marrim zemër pavarësisht nga sprovat dhe vështirësitë e kësaj bote:

“Le të marrim zemër ndërsa jetojmë jetën tonë. Ndonëse jetojmë në kohë gjithnjë
e më të rrezikshme, Zoti na do dhe kujtohet për ne. Ai është gjithmonë pranë
nesh kur ne bëjmë çfarë është e drejtë. Ai do të na ndihmojë në kohë nevoje. …
Jeta jonë gjithashtu mund të mbushet me gëzim ndërsa ndjekim mësimet e
ungjillit të Jezu Krishtit.

Zoti këshilloi: ‘Merrni zemër, unë e munda botën’ [Gjoni 16:33]. Çfarë lumturie të
madhe duhet të na sjellë kjo njohuri. Ai jetoi për ne dhe Ai vdiq për ne. Ai pagoi çmimin për
mëkatet tona. Le ta ndjekim shembullin e Tij. Le ta shfaqim mirënjohjen tonë të madhe ndaj Tij
duke e pranuar sakrificën e Tij dhe duke jetuar një jetë që do të na kualifikojë për t’u kthyer e për
të jetuar një ditë me Të” (“Perëndia me Ju Qoftë kur Prapë të Takohemi”, Ensign ose Liahona,
nëntor 2012, f. 110–111).

Përsiatni pyetjen që vijon: Kur ju ka ndihmuar që të merrni zemër dhe të keni paqe
dijenia se Jezu Krishti e mundi botën?

Përpiquni të merrni zemër dhe ta jetoni ungjillin e Jezu Krishtit. Kur e bëni këtë, ju
do të ndieni paqen dhe shpresën që është në dispozicion nëpërmjet flijimit shlyes
dhe Ringjalljes së Zotit.

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

Unë e kam studiuar Gjonin 16 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 16: DITA 2

Gjoni 17
Hyrje
Përpara se Shpëtimtari të vuante në Gjetseman, Ai ofroi Lutjen e Tij të
madhërishme Ndërmjetësuese. Ai u lut që dishepujt e Tij dhe të gjithë ata që e
ndjekin Atë, do të arrinin ta njihnin Atin Qiellor e të fitonin jetë të përjetshme dhe
Ai u lut që ata të mund të ishin një me Të dhe Atin e Tij.

Gjoni 17:1–8
Jezu Krishti i drejtohet Atit Qiellor në lutje
Mendoni për disa njerëz të famshëm për të cilët dini diçka.

Tani mendoni për njerëzit në jetën tuaj të cilët i njihni më mirë nga të tjerët.

Cili është ndryshimi midis njohjes rreth dikujt dhe njohjes me të vërtetë të atij
njeriu? Në hapësirën vijuese, shkruani disa gjëra që mund t’i bëni që të arrini ta
njihni dikë me të vërtetë: ____________________

Shpëtimtari dha mësim rreth rëndësisë së njohjes së Atit Qiellor dhe të Tij. Teksa
studioni Gjonin 17, kërkoni të vërteta që do t’ju ndihmojnë ta ndiqni shtegun që,
me kohë, do t’ju çojë që jo vetëm të dini më mirë rreth Atit Qiellor dhe Jezu
Krishtit, por gjithashtu të arrini t’i njihni Ata më mirë.

Pas Darkës së Fundit, Shpëtimtari eci
me dishepujt e Tij drejt Kopshtit të
Gjetsemanit. Përpara se të arrinin te
kopshti, Jezusi ndaloi të ofronte një
lutje. Ajo njihet tradicionalisht si Lutja
Ndërmjetësuese. Një kuptim i fjalës
ndërmjetësoj është t’i flasë dikujt në
emër të një personi tjetër. Në këtë rast,
Jezu Krishti i foli Atit Qiellor në emër të
dishepujve të Tij, duke u përgjëruar që
ata të mund të merrnin jetë të
përjetshme.

Lexoni Gjonin 17:1–3, duke kërkuar
mënyrën se si Shpëtimtari e përshkroi
jetën e përjetshme. (Gjoni 17:3 është
një fragment i zotërimit të shkrimit të
shenjtë. Ju mund të doni ta shenjoni
këtë varg në një mënyrë të dallueshme,
që t’ju ndihmojë ta gjeni në të
ardhmen.)

Nga Gjoni 17:3 ne mësojmë të vërtetën vijuese: Për të marrë jetë të përjetshme,
ne duhet të arrijmë të njohim Atin Qiellor dhe Birin i Tij, Jezu Krishtin.
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1. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta: Si është të njohurit e Atit dhe Birit i ndryshëm nga thjesht

të diturit rreth Tyre?

Lexoni thënien vijuese nga Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, dhe shenjoni atë që tha ai se do të thotë ta njohim Atin dhe Birin:
“Një gjë është të dish rreth Perëndisë dhe një tjetër ta njohësh Atë. Ne dimë rreth
Tij kur mësojmë se Ai është një qenie vetjake sipas shëmbëlltyrës së të cilit njeriu
krijohet; kur mësojmë se Biri është sipas shëmbëlltyrës së shprehur të personit të
Atit të Tij; kur mësojmë se si Ati ashtu dhe Biri zotërojnë tipare dhe fuqi të

posaçme, të veçanta. Por ne i njohim Ata, në kuptimin e të fituarit të jetës së përjetshme, kur na
pëlqejnë dhe përjetojmë të njëjtat gjëra që bëjnë Ata. Të njohim Perëndinë është të mendojmë
atë që Ai mendon, të ndiejmë atë që Ai ndjen, të kemi fuqinë që Ai zotëron, të kuptojmë të
vërtetat që Ai kupton dhe të bëjmë atë që Ai bën. Ata që e njohin Perëndinë bëhen si Ai dhe kanë
atë lloj jete që ka Ai, që është jeta e përjetshme” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll.
[1965–1973], 1:762).

Të arrijmë ta njohim Perëndinë dhe të bëhemi si Ai është e mundur për ne kur e
marrim Frymën e Shenjtë dhe marrim nga të gjitha bekimet e Shlyerjes së
Shpëtimtarit. Megjithatë, ky është një proces që do të vazhdojë gjatë gjithë kësaj
jete dhe madje pas kësaj jete (shih Moroni 7:48; 10:32–33).

2. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Përse nuk mund të fitojë një njeri jetë të përjetshme pa e njohur Perëndinë,
Atin, dhe Jezu Krishtin?

b. Cilat janë disa mënyra se si ju mund të arrini ta njihni më mirë Atin
dhe Birin?

Te Gjoni 17:4–5 ne mësojmë që Shpëtimtari i raportoi Atit të Tij se e kishte mbaruar
punën që Ai ia kishte dhënë Atij të bënte. Ai i kërkoi Atit të Tij që ta përlëvdonte
Atë me të njëjtën lavdi që Ai e kishte pasur në jetën para lindjes.

Lexoni Gjonin 17:6–8, duke kërkuar atë që dishepujt e Tij e kishin bërë që të arrinin
ta njihnin Shpëtimtarin. Ju mund të doni të shenjoni atë që gjeni.

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë – Gjoni 17:3
3. Lexoni me zë të lartë kopjen vijuese të fragmentit të zotërimit të

shkrimit të shenjtë Gjoni 17:3:

“Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtetë,
dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar”.

Më pas, fshini çdo fjalë të tretë, që të mos mund t’i shihni më ato dhe lexojeni
fragmentin me zë të lartë përsëri, duke përfshirë fjalët që i fshitë. Përsëriteni
modelin e fshirjes së fjalëve dhe të leximit me zë të lartë të fragmentit derisa të
gjitha fjalët të jenë fshirë. Më pas bëni çfarë të mundeni për ta shkruar
fragmentin nga kujtesa në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.
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Gjoni 17:9–19
Shpëtimtari lutet për dishepujt e Tij
Lexoni Gjonin 17:9, 11–18, duke kërkuar për atë që Jezusi u lut në emër të
dishepujve të Tij.

Vini re që Shpëtimtari përmendi se dishepujt e Tij do të vazhdonin të jetonin në një
botë që ishte e ligë dhe që i urrente ata. Nga Gjoni 17:14–16 mësojmë se, si
dishepuj të Jezu Krishtit, ne duhet të jemi në botë, por jo të botës. Ju mund të
doni ta shkruani këtë parim në anë të faqes së shkrimeve tuaja të shenjta.

Çfarë mendoni se do të thotë të jini në botë, por jo të botës? ____________________

Thënia vijuese nga Plaku M. Rasëll Ballard, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve,
mund t’ju ndihmojë të kuptoni se si të jetoni në botë dhe të mos jeni të botës:

“Në Kishë, ne shpesh themi shprehjen: ‘Jini në botë, por jo të botës’. …

Ndoshta duhet ta shpallim shprehjen … si dy paralajmërime të veçanta. Së pari,
‘Jini në botë’. Përfshihuni; informohuni. Përpiquni të jeni mirëkuptues e tolerantë
dhe të vlerësoni larminë. Bëni kontribute kuptimplota në shoqëri nëpërmjet
shërbimit dhe përfshirjes. Së dyti, ‘Mos jini të botës’. Mos ndiqni shtigje të
gabuara ose të ndryshoni standardet për të përfshirë apo pranuar atë që nuk

është e drejtë. …

Ne anëtarët e Kishës duhet të ndikojmë më shumë nga sa ndikohemi. Ne duhet ta ndalim baticën
e mëkatit dhe të ligësisë, në vend që të përfshihemi në mënyrë pasive nga ajo. Secili prej nesh
duhet të ndihmojë për ta zgjidhur problemin në vend që ta shmangim ose shpërfillim atë” (“The
Effects of Television”, Ensign, maj 1989, f. 80).

Përsiatni përse Zoti dëshiron që ne të mbetemi në botë ndërkohë që nuk jemi
të botës.

4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shpjegoni se si
një njeri mund të ishte në botë, por jo i botës, në secilin nga

mjediset vijuese: në shkollë, me shoqëri dhe në internet. Më pas shkruani një
mënyrë të veçantë se si ata do të përpiqen ta ndjekin më mirë Shpëtimtarin
duke qenë në botë, por jo të botës.

Gjoni 17:20–26
Shpëtimtari lutet për gjithë njerëzit që e pranojnë ungjillin e Tij
Pavarësisht nga përpjekjet tona më të mira, ne nuk mbetemi tërësisht të pastër nga
mëkatet dhe ligësia që ekziston në botë. Nëse nuk mund të pastroheshim nga
mëkatet tona, ne do të veçoheshim nga prania e Perëndisë përgjithmonë, sepse
asgjë e papastër nuk mund të banojë në praninë e Tij (shih 1 Nefi 15:33–34.)

Lexoni Gjonin 17:20–23, duke kërkuar atë për të cilën u lut Jezu Krishti. Ju mund të
doni ta shenjoni fjalën një kudo ku shfaqet në këto vargje.

Vini re që Shpëtimtari u lut jo vetëm për Apostujt e Tij, por gjithashtu për ata që do
të besojnë në fjalën e tyre, se ata të gjithë mund të jenë një si Jezusi dhe Ati janë
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një. Këto vargje e bëjnë të qartë që Ati dhe Biri janë dy qenie të veçuara. Jezusi u lut
për unitet shpirtëror, jo unitet fizik.

Ç’gjë e bën të mundur për ne që të bëhemi një me Atin dhe Birin?

Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi mënyrën
se si ne mund të bëhemi një me Atin dhe Birin: “Kuptimi i mirëfilltë i fjalës
Shlyerje është vetëshpjegues: sjellja së bashku e gjërave që kanë qenë të veçuara
ose të tëhuajtura” (“The Atonement of Jesus Christ”, Ensign, mars 2008,
f. 34–35).

Një e vërtetë e rëndësishme që mund ta mësojmë nga Gjoni 17:20–23, është që kur
vijmë te Jezu Krishti dhe i marrim bekimet e Shlyerjes së Tij, ne mund të
bëhemi një me Atin dhe Birin.

Nga ajo që dini për Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin, përse doni të bëheni një me Ta?
____________________

Lexoni thënien vijuese nga Presidenti Xhejms E. Faust, i Presidencës së Parë, duke
kërkuar bekimin që do t’iu vijë atyre që përpiqen të jenë një me Atin Qiellor dhe
Jezu Krishtin.

“Ne duhet të kërkojmë me zell jo thjesht që të dimë rreth Mësuesit, por të
përpiqemi, sikurse na ftoi Ai, që të jemi një me Të (shih Gjoni 17:21), ‘të
forcohe[mi] me fuqi nëpërmjet Frymës së tij në njeriun e përbrendshëm’
(Efesianëve 3:16). …

Është dëshmia ime që ne po përballemi me kohëra të vështira. Ne duhet të jemi
të guximshëm dhe të bindur. Dëshmia ime është që ne do të thirremi për të

provuar forcën dhe durimin tonë shpirtëror, sepse ditët përpara nesh do të mbushen me vuajtje
dhe vështirësi. Por me sigurimin e ngushëllimit të një marrëdhënieje personale me Perëndinë, ne
do të na jepet një kurajë qetësuese” (“That We Might Know Thee”, Ensign, janar 1999, f. 2, 5).

5. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta: Çfarë do të bëni që të arrini t’i njihni më mirë Atin

Qiellor e Jezu Krishtin dhe ta forconi marrëdhënien tuaj me Ta?

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

Unë e kam studiuar Gjonin 17 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 16: DITA 3

Gjoni 18–19
Hyrje
Pasi udhëheqësit judeas e arrestuan dhe e morën në pyetje Jezusin, ata e çuan Atë
te Pilati për ta gjykuar dhe dënuar. Pilati ra dakord për Kryqëzimin e Jezusit, edhe
pse ai u bë i bindur për pafajësinë e Tij. Ndërsa ishte në kryq, Jezusi e udhëzoi
Apostullin Gjon që të kujdesej për nënën e Tij, Marinë. Pasi Jezusi vdiq, trupi i Tij u
vendos në një varr.

Gjoni 18:1–32
Jezusi arrestohet dhe merret në pyetje nga udhëheqës judeas, të cilët më pas e
dorëzojnë Atë te Pilati
Kur është më e vështira për ju që të shqetësoheni rreth mirëqenies së të tjerëve?
____________________

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, hiqni një vijë
nga lart poshtë në mes të një faqeje për të formuar dy kolona.

Emërtojeni njërën kolonë Shqetësimet e Jezu Krishtit dhe kolonën tjetër
Shqetësimet e Pilatit. Gjatë arrestimit, gjyqit dhe Kryqëzimit të Shpëtimtarit,
Jezusi dhe guvernatori romak, Pilati, zgjodhën të vlerësonin ose t’iu jepnin
përparësi gjërave të ndryshme. Teksa studioni Gjonin 18–19, kërkoni të vërteta
që mund t’i mësoni nga shembujt e Jezusit dhe të Pilatit, të cilat mund t’ju
ndihmojnë të dini se çfarë shqetësimesh duhet të marrin përparësi në jetën tuaj.
Shkruani të vërtetat që i zbuloni përgjatë këtij mësimi në kolonat e duhura në
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

Ne lexojmë te Gjoni 18:1–3 që pasi Jezusi vuajti në Kopshtin e Gjetsemanit, Judë
Iskarioti mbërriti me një grup ushtarësh që kishin ardhur për ta arrestuar Jezusin.
Nëse do ta dinit që një grup ushtarësh të armatosur po afrohej për t’ju arrestuar
dhe më së fundi për t’ju vrarë, cili mund të ishte reagimi juaj?

Lexoni Gjonin 18:4–11 dhe Llukën 22:50–51, duke kërkuar mënyrën se si u përgjigj
Jezusi kur ky grup mbërriti.

Fjalët këta te Gjoni 18:8 dhe ata te Gjoni 18:9 u drejtohen Apostujve që ishin me
Jezusin. Sipas këtyre vargjeve, për çfarë shqetësohej Jezu Krishti?

Pas leximit të Gjonit 18:4–11 dhe Llukës 22:50–51, shkruani në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta, në kolonën e emërtuar “Shqetësimet e Jezu
Krishtit”, gjërat për të cilat shqetësohej Shpëtimtari.
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Ne lexojmë te Gjoni 18:12–32 se Jezusi i
lejoi ushtarët ta arrestonin Atë. Ata e
çuan te Ana, ish-prifti i lartë, i cili e
dërgoi Jezusin të merrej në pyetje nga
Kajafa, dhëndri i Anës (shih Gjoni
18:13). Kajafa ishte prifti i lartë i caktuar
në atë kohë dhe ai po përpiqej ta bënte
Jezusin të vritej (shih Gjoni 18:14).
Pjetri dhe dishepujt e tjerë e ndoqën
Jezusin dhe vëzhguan Kajafën duke e
marrë Atë në pyetje (shih Gjoni 18:15–16). Kur tre njerëz të ndryshëm e pyetën
Pjetrin nëse ai ishte njëri prej dishepujve të Jezusit, Pjetri e mohoi se e njihte Atë
çdo herë (shih Gjoni 18:17, 25, 26–27). Pasi Kajafa e mori në pyetje Jezusin,
udhëheqësit judeas e çuan Jezusin, herët në mëngjes, te Pilati, guvernatori romak i
provincës së Judesë, që të gjykohej dhe t’i jepej dënimi (shih Gjoni 18:28–30).
Vetëm romakët kishin autoritet ta kryenin një dënim me vdekje në Jerusalem (shih
Gjoni 18:31).

Gjoni 18:33–19:16
Jezusi nxirret në gjyq përpara Pilatit
Lexoni Gjonin 18:33–35, duke kërkuar atë që Pilati dëshironte të dinte rreth Jezusit.

Udhëheqësit judeas e akuzuan Jezusin se shpallte që ishte mbreti i judenjve, sepse,
në qoftë se Jezusi shpallte të ishte një mbret, Ai mund të gjendej fajtor për
kryengritje ose tradhti kundër qeverisë romake (shih Gjoni 19:12) dhe si rrjedhim
mund të dënohej me vdekje.

Lexoni Gjonin 18:36–37, duke kërkuar atë që Jezusi i shpjegoi Pilatit.

Lexoni Gjonin 18:38, duke kërkuar se çfarë përfundimi nxori Pilati rreth Jezusit.

Te Gjoni 18:39–19:5 ne mësojmë se Pilati ofroi ta lironte Jezusin në përputhje me
një traditë judease të çlirimit të një të burgosuri në kohën e festës së Pashkës (shih
Gjoni 18:39). Krerët e priftërinjve dhe oficerët zgjodhën të lirohej në vend të Tij
kusari Baraba (shih Gjoni 18:40) dhe kërkuan që Jezusi të kryqëzohej (shih Gjoni
19:6). Pilati e fshikulloi Jezusin dhe ushtarët romakë vunë një kurorë me gjemba
mbi kohën e Tij dhe u tallën me Të (shih Gjoni 19:1–2) dhe më pas Pilati e paraqiti
Jezusin përpara njerëzve.

Lexoni Gjonin 19:4, 6, duke kërkuar se çfarë u tha Pilati në mënyrë të përsëritur
judenjve.

Çfarë kishte të ngjarë të besonte Pilati se ishte gjëja e drejtë për t’u bërë?

Sipas Gjonit 19:7, udhëheqësit judeas i thanë Pilatit se Jezusi shpalli që Ai ishte Biri
i Perëndisë. Lexoni Gjonin 19:8–11, duke kërkuar përgjigjen e Pilatit kur dëgjoi se
Jezusi kishte thënë që Ai ishte Biri i Perëndisë. Gjithashtu kërkoni atë që Jezusi i tha
Pilatit rreth fuqisë së Pilatit si guvernator.

Nëse do të ishit në pozitën e Pilatit, si mund të ishit ndier pasi të dëgjonit Jezusin të
thoshte se ju ishit të pafuqishëm kundrejt Tij “po të mos të qe [ajo fuqi e] dhënë
prej së larti” (Gjoni 19:11)?
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Deklarimi i Jezusit te Gjoni 19:11 rreth udhëheqësve judeas që kishin “faj më të
madh”, vuri në dukje që nëse Pilati i dorëzohej kërkesës së turmës dhe urdhëronte
që Jezusi të kryqëzohej, Pilati do të ishte fajtor për mëkatin – edhe pse jo në të
njëjtën shkallë si ata që e kërkonin me këmbëngulje vdekjen e Jezusit.

Lexoni Mateun 27:19, duke vënë re atë që gruaja e Pilatit e këshilloi atë të bënte.
Më pas lexoni Gjonin 19:12–15, duke kërkuar atë që Pilati u përpoq të bënte lidhur
me Jezusin dhe mënyrën se si u përgjigjën judenjtë që kërkonin ta vrisnin Jezusin.

Vini re te Gjoni 19:12 se si e kërcënuan udhëheqësit judeas Pilatin kur mësuan se ai
donte ta lironte Jezusin.

Që të vinin shtytje mbi Pilatin, judenjtë i kujtuan Pilatit që nëse e lironte Jezusin, ai
mund të shihej si të mos ishte besnik ndaj Cezarit. Nëse judenjtë e raportonin këtë
mungesë besnikërie, Cezari mund t’ia kishte hequr Pilatit pozitën dhe pushtetin si
guvernator. Në këtë pikë Pilati duhej të zgjidhte midis mbrojtjes së vetë interesave
të tij dhe lirimit të Jezusit, të cilin e dinte që ishte i pafajshëm.

Lexoni Gjonin 19:16, duke kërkuar se çfarë zgjodhi të bënte Pilati.

Çfarë na mësojnë veprimet e Pilatit
rreth shqetësimeve të tij kryesore?

Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta, në kolonën e emërtuar
“Shqetësimet e Pilatit”, shkruani se për
çfarë shqetësohej Pilati.

Nga studimi ynë për shqetësimet e
Pilatit, të treguara te Gjoni 18–19, ne
mësojmë se vënia e vetë interesave tona përpara bërjes së asaj që është e
drejtë, do të na udhëheqë drejt mëkatit. Shkruajeni këtë parim në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta në kolonën e emërtuar “Shqetësimet e Pilatit”.

2. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Cilat janë disa situata në të cilat ne mund të tundohemi për t’i vënë vetë
interesat tona përpara bërjes së asaj që është e drejtë?

b. Cilat janë disa gjëra që mund t’i bëni për ta mposhtur tundimin që t’i vini
interesat tuaja përpara bërjes së asaj që është e drejtë, edhe nëse ajo nuk
gëzon popullaritet?

Gjoni 19:17–42
Jezusi kryqëzohet dhe trupi i Tij vendoset në një varr
Ne lexojmë te Gjoni 19:17–24 se Jezusi e mbarti kryqin e Tij drejt Golgotës, ku Ai u
kryqëzua në orën e tretë (shih Mark 15:25; kjo do të kishte qenë ora e tretë pas
lindjes së diellit). Lexoni Gjonin 19:25–27, duke kërkuar cilët njerëz ishin pranë
kryqit kur Jezusi u kryqëzua.

Teksa ishte i varur në kryq, për cilët u shqetësua Jezusi?
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Fraza “dishepullin që [Jezusi e] donte” (Gjoni 19:26) i drejtohet Apostullit Gjon,
gjithashtu të njohur si Gjon i Dashuri. Kur Jezusi i tha Gjonit: “Ja nëna jote”, ai po e
udhëzonte Gjonin që të kujdesej për Marinë, nënën e Tij, si të ishte vetë nëna e
Gjonit. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, në kolonën e emërtuar
“Shqetësimet e Jezu Krishtit”, shkruani se për cilët tregojnë këto vargje që
shqetësohej Jezusi.

Nisur nga shqetësimet e përcaktuara gjatë studimit tuaj të Gjonit 18–19, si do ta
përshkruanit karakterin e Jezu Krishtit të krahasuar me karakterin e Pilatit?
____________________

Nga studimi ynë i karakterit të Shpëtimtarit, të treguar te Gjoni 18–19, mësojmë se
ne mund ta ndjekim shembullin e Shpëtimtarit duke zgjedhur që t’i
ndihmojmë të tjerët edhe kur jemi vetë nevojtarë. Shkruajeni këtë parim në
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta në kolonën e emërtuar “Shqetësimet
e Jezu Krishtit”.

Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim:
“Karakteri zbulohet … në fuqinë për të dalluar vuajtjen e njerëzve të tjerë kur ne
vetë po vuajmë; në aftësinë për të dalluar urinë e të tjerëve kur ne jemi të uritur;
dhe në fuqinë për të ndihmuar dhe shtrirë dhembshuri për agoninë shpirtërore të
të tjerëve kur ne jemi në mes të vetë ankthit tonë shpirtëror. Kështu, karakteri
shfaqet duke kërkuar dhe duke u drejtuar jashtë vetes, kur përgjigjja e natyrshme

dhe instinktive është që të jemi të përqendruar te vetja dhe të kthyer drejt vetes sonë. Nëse një
zotësi e tillë është me të vërtetë kriteri përfundimtar i karakterit moral, atëherë Shpëtimtari i
botës është shembulli i përsosur i një karakteri të tillë, të qëndrueshëm dhe bamirës” (“The
Character of Christ” [Simpozium Fetar i Universitetit “Brigam Jang” – Ajdaho, 25 janar 2003],
byui.edu/devotionalsandspeeches).

3. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Kur e keni parë dikë që ta ndjekë shembullin e Shpëtimtarit duke zgjedhur
që t’i ndihmojë të tjerët edhe kur ai ose ajo ishte në nevojë?

b. Si mendoni se mund ta zhvillojmë këtë lloj karakteri si të Krishtit dhe të
kërkojmë t’i ndihmojmë të tjerët edhe kur jemi vetë nevojtarë?

c. Çfarë mund të bëni që ta ndiqni shembullin e Shpëtimtarit duke zgjedhur
që t’i ndihmoni të tjerët edhe kur jeni vetë nevojtarë?

Ne mësojmë te Gjoni 19:28–42 se pasi Jezusi vdiq në orën e nëntë (shih Marku
15:34), Jozefi nga Arimatea i kërkoi Pilatit trupin e Jezusit. Jozefi dhe Nikodemi më
pas e përgatitën trupin e Shpëtimtarit dhe e vendosën në një varr që Jozefi e kishte
dhuruar.

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

Unë e kam studiuar Gjonin 18–19 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 16: DITA 4

Gjoni 20–21
Hyrje
Të dielën pas Kryqëzimit, Maria Magdalena zbuloi se varri ku ishte vendosur trupi i
Jezusit, ishte i zbrazët dhe ajo shkoi e i tha Pjetrit e Gjonit, të cilët më pas vrapuan
drejt varrit. Krishti i ringjallur iu shfaq Marisë dhe më vonë dishepujve të Tij. Në
bregun e detit të Galilesë, Jezusi e ftoi Pjetrin ta shfaqte dashurinë e tij për Të duke
i ushqyer delet e Tij.

Gjoni 20:1–10
Maria Magdalena zbulon se varri i Jezusit është i zbrazët dhe i tregon Pjetrit e
Gjonit, të cilët më pas vrapojnë drejt varrit
Përfytyroni se si mund të ishit ndier
nëse do të kishit qenë të pranishëm kur
trupi i Jezusit të vendosej në varr. Ishte
e premte dhe varrimi i Tij duhej të
përfundohej përpara se të fillonte
Shabati judeas në perëndimin e diellit
dhe që vazhdonte deri në perëndimin e
diellit të shtunën. Teksa ju lexoni
thënien vijuese nga Plaku Jozef B.
Uirthlin, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, përfytyroni se si u ndien
dishepujt e Jezusit:

“Mendoj se sa e errët ishte ajo e premte kur Krishti u ngrit në kryq.

Në atë të premte të tmerrshme toka u dridh dhe u errësua. Stuhitë e frikshme e
goditën tokën.

Ata njerëz të ligj, të cilët e kërkuan jetën e Tij, u ngazëllyen. Tani që Jezusi nuk
ishte më, sigurisht ata që e pasuan Atë do të zhdukeshin. Në atë ditë ata
qëndruan ngadhënjyes.

Atë ditë perdja e tempullit u nda në mes.

Maria Magdalena dhe Maria, nëna e Jezusit, që të dyja u mbushën me hidhërim e dëshpërim.
Burri i mrekullueshëm që e kishin dashur e nderuar, qëndronte i varur pa jetë në kryq.

Në atë të premte Apostujt u shkretuan. Jezusi, Shpëtimtari i tyre – burri që kishte ecur mbi ujë
dhe ishte ngritur së vdekuri – ishte Vetë në mëshirën e njerëzve të ligj. Ata panë pa shpresë se si
Ai u mposht nga armiqtë e Tij.

Në atë të premte Shpëtimtari i njerëzimit u poshtërua dhe u lëndua, u keqtrajtua dhe u tall.

Ishte një e premte e mbushur me hidhërimin dërrmues, shkatërrues, që i breu shpirtrat e atyre që
e deshën dhe e nderuan Birin e Perëndisë.
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Unë mendoj se nga të gjitha ditët që nga fillimi i historisë së kësaj bote, ajo e premte ishte më e
errëta” (“Sunday Will Come”, Ensign ose Liahona, nëntor 2006, f. 29–30).

1. Përfytyroni se ju kishit qenë një reporter lajmesh në kohën e
vdekjes dhe të Ringjalljes së Jezusit dhe se ju ishte kërkuar të

shkruanit një seri artikujsh për këto ngjarje. Në ditarin tuaj të studimit të
shkrimeve të shenjta, shkruani një raportim lajmesh sikur të kishit intervistuar
dishepujt e Jezusit pas vdekjes dhe varrimit të Tij. Ju mund të përmendni
mendime ose ndjenja që ata i raportuan se i patën kur panë të vulosej varri i
Jezusit.

Pavarësisht nga tragjedia e vdekjes dhe varrimit të Shpëtimtarit, Plaku Uirthlin tha:
“Por zymtësia e asaj dite nuk zgjati” (“Sunday Will Come”, f. 30).

Teksa studioni Gjonin 20, kërkoni përse “zymtësia e asaj dite nuk zgjati”.

Lexoni Gjonin 20:1–2, duke kërkuar atë që zbuloi Maria Magdalena kur mbërriti te
varri i Jezusit herët në mëngjesin e së dielës.

Çfarë bëri Maria kur zbuloi se guri ishte lëvizur nga hyrja e varrit? Çfarë besoi ajo
se ndodhi?

Lexoni Gjonin 20:3–10, duke kërkuar atë që Pjetri e Gjoni, për të cilin flitet si
“dishepulli tjetër” (vargu 2 e 3), e bënë pasi dëgjuan lajmin e Marisë.

Si reagoi Gjoni kur pa varrin e zbrazët? Çfarë besoi ai?

Gjersa Gjoni vështroi brenda në varrin e zbrazët, ai nuk i kishte kuptuar tërësisht
shpalljet e Shpëtimtarit se Ai do të ringjallej prej së vdekuri në ditën e tretë. Teksa e
pa varrin të zbrazët, Gjoni kujtoi dhe besoi (shih Gjoni 20:8–9).

Gjoni 20:11–31
Shpëtimtari i ringjallur u shfaqet Maria Magdalenës dhe më vonë dishepujve të Tij
Lexoni Gjonin 20:11–15, duke kërkuar se kush i foli Marisë pasi Pjetri dhe Gjoni u
larguan nga varri.

Përfytyrimi i Ngjarjeve nga Shkrimet e Shenjta
Studimi juaj i shkrimeve të shenjta mund të bëhet më kuptimplotë nëse i përfytyroni ngjarjet e
shënuara në shkrimet e shenjta. Për shembull, përfytyroni se si mund të ishit ndier dhe mund të
kishit vepruar nëse do të kishit qenë të pranishëm në ngjarjet e përshkruara te Gjoni 20.
Përfytyrimi mund t’ju ndihmojë gjithashtu të kuptoni ngjashmëritë midis ngjarjeve të shkrimeve
të shenjta dhe situatave në jetën tuaj, dhe mund t’ju përgatitë që t’i zbatoni të vërtetat që ju
mësojnë shkrimet e shenjta.

Lexoni Gjonin 20:16–18, duke kërkuar atë që Jezusi e udhëzoi Marinë të bënte.
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Jezusi i ringjallur iu shfaq Maria Magdalenës.

Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi
kuptimin e frazës “mos më prek” te Gjoni 20:17: “Varianti i Mbretit Xhejms e
citoi Jezusin të thoshte: ‘Mos më prek’. Përkthimi prej Joseph Smith-it lexon: ‘Mos
më mbaj’. Përkthime të ndryshme nga greqishtja e japin fragmentin si: ‘Mos u
kap pas meje’ ose ‘Mos më mbaj mua’. Disa e japin kuptimin si: ‘Mos u kap më
pas meje’ ose ‘Mos më mbaj mua më gjatë’. Disa flasin për të mos e mbajtur më

atë ose për të mos u kapur pas tij, duke lënë të kuptohet se Maria ishte tashmë duke e mbajtur
atë. Ka arsye të vlefshme për të hamendësuar se mendimi i përçuar Marisë nga Zoti i Ringjallur
pati këtë ndikim: ‘Ti nuk mund të më mbash këtu, sepse do të shkoj të ngjitem tek Ati im’” (The
Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vëll. [1979–1981], 4:264).

Sipas Gjonit 20:17, çfarë e udhëzoi
Jezusi të bënte Marinë?

2. Vazhdoni të përfytyroni
se ju ishit një reporter

lajmesh gjatë këtyre ngjarjeve. Në
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta, shkruani një reportazh
lajmesh sikur të kishit intervistuar
Maria Magdalenën. Ju mund të
shkruani rreth dëshmisë së saj për
Zotin e ringjallur dhe përgjigjet e saj
për pyetjet vijuese: Çfarë menduat
kur e gjetët varrin të ishte i zbrazët?
Çfarë bëtë më pas? Kur e kuptuat se
Jezu Krishti është ende i gjallë? Në
reportazhin tuaj, shkruani nëse ju
do ta kishit besuar tregimin e Marisë
dhe përse.

Kujtoni që disa dishepuj patën vështirësi ta besonin dëshminë e Marisë (shih
Marku 16:11). Lexoni Gjonin 20:19–20, duke kërkuar atë që ndodhi atë mbrëmje.

Nga ky tregim ne mësojmë se Jezu Krishti e mundi vdekjen nëpërmjet
Ringjalljes së Tij.

Sipas Gjonit 20:20, si u ndien dishepujt kur e panë Zotin e ringjallur?

Plaku Jozef B. Uirthlin shpjegoi përse “zymtësia e asaj dite [të premtes së zezë] nuk
zgjati”.

“Dëshpërimi nuk qëndroi gjatë pasi të dielën Zoti i ringjallur i shpërtheu prangat
e vdekjes. Ai u ngrit nga varri dhe u shfaq ngadhënjyeshëm plot lavdi si
Shpëtimtari i gjithë njerëzimit. …

Ne të gjithë do t’i kemi vetë të premtet tona – ato ditë kur gjithësia vetë duket e
thërrmuar dhe copëzat e botës sonë shtrihen të shpërndara përreth nesh
pjesë-pjesë. Ne të gjithë do t’i përjetojmë ato kohë të copëtuara kur duket sikur

ne kurrë nuk mund të mblidhemi së bashku sërish. Ne të gjithë do t’i kemi të premtet tona.
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Por ju dëshmoj në emrin e Atij që e mundi vdekjen – e diela do të vijë. Në zymtinë e hidhërimit
tonë, e diela do të vijë.

Pavarësisht nga dëshpërimi ynë, pavarësisht nga brengosja jonë, e diela do të vijë. Në këtë jetë
apo në jetën pas kësaj, e diela do të vijë” (“Sunday Will Come”, f. 30).

3. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si na ndihmon dijenia që Jezu Krishti u ringjall, ndërkohë që pikëllohemi
me vdekjen e dikujt që e duam?

b. Si mund të na ndihmojë premtimi i Ringjalljes gjatë përvojave të tjera të
vështira të jetës?

Gjoni 20:21–23 shënon se pasi Jezusi u tregoi dishepujve të Tij plagët në duart dhe
ijën e Tij, Ai u dha atyre autoritetin për të bërë punën e Tij. Ai u tha atyre: “Merrni
Frymën e Shenjtë” (Gjoni 20:22), që mund të kishte nënkuptuar se Ai i bekoi të
merrnin dhuratën e Frymës së Shenjtë, por ata nuk do t’i gëzonin tërësisht bekimet
e saj deri më vonë. Ai gjithashtu u dha mësim rreth përgjegjësisë së tyre për t’i
ndihmuar të tjerët që të merrnin një heqje të mëkateve të tyre.

Lexoni Gjonin 20:24–25, duke kërkuar emrin e Apostullit që nuk ishte i pranishëm
për atë rast të shenjtë.

Vini re në vargun 25, çfarë tha Thomai se i nevojitej atij me qëllim që të besonte. Si
mendoni, përse ishte e vështirë për të që të besonte se Jezusi ishte ringjallur?

Koncepti i ringjalljes ishte i vështirë për shumicën ose të gjithë dishepujt për t’u
kuptuar gjatë jetës së Jezusit në vdekshmëri. Si dishepujt e tjerë, Thomai nuk mund
ta kuptonte ende se çfarë ishte ringjallja dhe ai kërkoi një dëshmi fizike.

Lexoni Gjonin 20:26–29, duke kërkuar atë që Thomai e përjetoi tetë ditë më vonë.

Vini re që Jezusi e ftoi Thomain të “mos [ishte] mosbesues, por besues” (Gjoni
20:27). Nga përvoja e Thomait mësojmë që ne do të bekohemi nëse zgjedhim të
besojmë në Jezu Krishtin edhe kur nuk mund ta shohim Atë.

Plaku Gerit W. Gong, i Të Shtatëdhjetëve, dha mësimin:

“Bindja është një zgjedhje. …

Kur zgjedhim të besojmë, ne i kuptojmë dhe shohim gjërat në një mënyrë të
ndryshme. Kur shohim dhe jetojmë në atë mënyrë, ne jemi të lumtur dhe të
gëzuar në një mënyrë që vetëm ungjilli mund ta sjellë” (“Choose Goodness and
Joy”, New Era, gusht 2011, f. 44).

4. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Përse zgjidhni të besoni në Jezu Krishtin edhe nëse nuk e keni parë Atë me
sytë tuaj të vdekshëm?
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b. Çfarë mund të bëjmë për të treguar se kemi zgjedhur të besojmë në Jezu
Krishtin?

c. Si jeni bekuar ju nga zgjedhja për të besuar në Jezu Krishtin?

Lexoni Gjonin 20:30–31, duke kërkuar arsyen përse Gjoni i shënoi këto ngjarje.

Nga këto vargje ne mund të mësojmë të vërtetat vijuese: Apostujt dhe profetët
dëshmojnë për Jezu Krishtin që ne të mund të besojmë se Ai është Biri i
Perëndisë. Nëpërmjet zgjedhjes që të besojmë në dëshminë për Jezu
Krishtin, të dhënë nga apostujt dhe profetët dhe më pas të jetuarit të vërtetë
ndaj asaj dëshmie, ne mund të marrim jetë të përjetshme.

5. Shkruani të paktën dy paragrafë duke iu përgjigjur pyetjes vijuese
në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta: Nga gjithçka që u

shkrua në Ungjijtë sipas Mateut, Markut, Llukës dhe Gjonit, cila histori, ngjarje
ose cili mësim nga shërbesa e vdekshme e Shpëtimtarit, ju ka ndihmuar të
besoni se Jezu Krishti është Biri i Perëndisë? Përse? Përgatituni që t’i tregoni
klasës tuaj për atë që shkruat.

Gjoni 21:1–17
Zoti i ringjallur u shfaqet disa prej dishepujve të Tij në detin e Tiberiadës
Gjoni 21:1–17 shënon se Zoti i ringjallur iu shfaq sërish disa prej dishepujve të Tij
teksa po peshkonin. Kur e panë Jezusin, ata me të shpejtë u kthyen në breg dhe
hëngrën peshq e bukë me Të. Gjatë atij vakti Jezusi e ftoi Pjetrin ta tregonte
dashurinë e tij për Të duke e lënë jetën e tij si peshkatar dhe duke u shërbyer
njerëzve të Zotit.

Gjoni 21:18–25
Jezusi paratregon martirizimin e Pjetrit dhe përndryshimin e Gjonit
Te Gjoni 21:18–19 ne lexojmë se Jezusi profetizoi që, kur Pjetri të bëhej plak, ai do
t’i “shtri[nte] duart [e tij]” (Gjoni 21:18) dhe do të çohej atje ku ai nuk donte të
shkonte. Besohet si traditë që Pjetri vdiq me anë të kryqëzimit. Megjithatë, thuhet
që Pjetri kërkoi të kryqëzohej me kokën poshtë, sepse ai me përulësi e
konsideronte vetveten të padenjë që të vdiste në të njëjtën mënyrë sikurse
Shpëtimtari (shih Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, përmb. Bruce R.
McConkie, 3 vëll. [1954–1956], 3:151–152).

Pasi dëgjoi rreth kësaj profecie, Pjetri pyeti se çfarë do t’i ndodhte Apostullit Gjon
ose Gjon të Dashurit (shih Gjoni 21:20–21). Lexoni Gjonin 21:22–23, duke kërkuar
se si Shpëtimtari iu përgjigj Pjetrit.

Fjala mbetet në vargun 22 do të thotë që të qëndrojë i gjallë në tokë. Si rrjedhim,
Gjoni do të mbetej në tokë si një qenie e përndryshuar deri në Ardhjen e Dytë të
Jezu Krishtit. Qenie të përndryshuara janë “persona që ndryshohen që të mos
provojnë dhembje ose vdekje, deri në ringjalljen e tyre në pavdekësi” (Udhëzuesi
për Shkrimet e Shenjta, “Qenie të Ngritura në Qiell”, scriptures.lds.org).

Sipas Gjonit 21:22, te çfarë gjëje donte Jezusi që të përqendrohej Pjetri në vend që
ta shqetësonte vetveten me atë që do t’i ndodhte Gjonit?
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Lexoni Gjonin 21:24–25, duke kërkuar atë që Gjoni donte që ta dinte çdo njeri
ndërkohë që ai e përfundoi analin e tij.

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

Unë e kam studiuar Gjonin 20–21 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Hyrje te Veprat e Apostujve
Përse të Studiohet Ky Libër?
Libri i Veprave të Apostujve formon një urë midis analit të jetës dhe mësimeve të
Jezu Krishtit në katër Ungjijtë dhe shkrimeve e veprave të Apostujve të Tij. Libri i
Veprave të Apostujve ilustron se si Shpëtimtari e vazhdoi drejtimin e Kishës së Tij
nëpërmjet frymëzimit të Frymës së Shenjtë dhënë atyre që mbanin çelësat e
priftërisë. Fryma e Shenjtë u zbuloi të vërtetën Apostujve, të cilët më pas e
udhëhoqën Kishën dhe i dhanë mësim asaj. Apostujt gjithashtu kryen mrekulli në
emrin e Jezu Krishtit. Nëpërmjet studimit tuaj të këtij libri, ju do të mësoni se si
Kisha e Jezu Krishtit filloi të përhapej nga Jerusalemi “deri në skajin e dheut”
(Veprat e Apostujve 1:8). Studimi i këtij libri gjithashtu mund t’ju ndihmojë të
kuptoni urtësinë e ndjekjes së profetëve dhe apostujve bashkëkohorë dhe mund
t’ju frymëzojë që të qëndroni me guxim si një dëshmitar i Jezu Krishtit.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Lluka e shkroi librin e Veprave të Apostujve si librin “[e] dyt[ë] [të] një vepre me dy
pjesë. … Pjesa e parë njihet si Ungjilli sipas Llukës” (Udhëzuesi për Shkrimet e
Shenjta, “Vepra të Apostujve”, f. 206, scriptures.lds.org; shih edhe Lluka 1:1–4;
Veprat e Apostujve 1:1).

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Libri i Veprave të Apostujve u shkrua pas Ungjillit të Llukës (shih Veprat e
Apostujve 1:1), i cili ka të ngjarë të ishte shkruar në gjysmën e dytë të shekullit të
parë Ps.K. Ne nuk e dimë se ku u shkrua ai.

Për Kë u Shkrua Ky Libër dhe Përse?
Lluka ia drejtoi librin e Veprave të Apostujve një burri të quajtur Teofil (shih Veprat
e Apostujve 1:1).

Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Libri i Veprave të Apostujve tregon ngritjen dhe përhapjen e krishterimit, duke
filluar në kryeqytetin e krahinës judease të Jerusalemit dhe duke përfunduar në
Romë, në kryeqytetin e madhërishëm të perandorisë. Ngjarjet e përshkruara te
Veprat e Apostujve ndodhën përgjatë një periudhe gati 30-vjeçare (rreth viteve
30–62 Ps.K.) dhe përqendrohen kryesisht te shërbesat e Pjetrit (shih Veprat e
Apostujve 1–12) dhe të Palit (shih Veprat e Apostujve 13–28). Pa librin e Veprave të
Apostujve, njohuria jonë për historinë e hershme të Kishës do të ishte e kufizuar te
sasia e vogël e dhënë nga letrat e Dhiatës së Re. Përveç kësaj, libri i Veprave të
Apostujve siguron kontekst të vlefshëm historik për letrat e Palit.

Vendimtare në rritjen e Kishës së hershme ishin kthimi i Palit në besim (shih Veprat
e Apostujve 9) dhe misionet e tij pasuese, vegimi që mori Pjetri lidhur me pranimin
në Kishë të johebrenjve, të cilët nuk ishin kthyer më parë në besimin te judaizmi
(shih Veprat e Apostujve 10:9–16, 34–35) dhe doktrinat e dhëna mësim në
kuvendin e Jerusalemit (shih Veprat e Apostujve 15).
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Siç shënohet te Lluka 24:49, Shpëtimtari i udhëzoi Apostujt që t’i fillonin shërbesat
e tyre vetëm pasi të “vishe[shin] me pushtet nga lart”. Libri i Veprave të Apostujve
shënon dhurimin e kësaj fuqie nëpërmjet Frymës së Shenjtë dhe përshkruan
rezultatet e saj dramatike, duke filluar me kthimin e mijëra njerëzve në besim në
ditën e Rrëshajëve (shih Veprat e Apostujve 2). Gjatë gjithë librit të Veprave të
Apostujve, Lluka theksoi veprimet e Frymës së Shenjtë mbi individë dhe bashkësi.
Fraza “të visheni me pushtet nga lart” gjithashtu ka të ngjarë të nënkuptonte që
Apostujt “morën dituri, fuqi të posaçme dhe bekime të veçanta, të dhëna
normalisht vetëm në Tempullin e Zotit” (Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 3 vëll. [1965–1973], 1:859).

Përmbledhje
Veprat e Apostujve 1–2. Jezu Krishti u kryen shërbesë dishepujve të Tij për 40 ditë
pas Ringjalljes së Tij dhe më pas ngrihet në qiell. Me anë të frymëzimit, Apostujt
thërrasin Matian për të zënë vendin e lënë bosh në Kuorumin e Dymbëdhjetë
Apostujve. Fryma e Shenjtë derdhet në ditën e Rrëshajëve. Pjetri dëshmon me
guxim për Shpëtimtarin e ringjallur dhe rreth 3.000 njerëz kthehen në besim.

Veprat e Apostujve 3–8. Pjetri dhe Gjoni shërojnë një burrë që ka qenë i çalë që
nga lindja. Pjetri dhe Gjoni arrestohen për predikimin dhe shërimin në emrin e
Jezu Krishtit dhe çlirohen nga burgu. Apostujt thërrasin shtatë burra që t’i
ndihmojnë në shërbesën e tyre; një prej këtyre burrave, Stefani, dëshmon përpara
këshillit judeas dhe anëtarët e këshillit e vrasin atë. Filipi predikon anembanë
Samarisë.

Veprat e Apostujve 9–12. Sauli kthehet në besim dhe fillon shërbesën e tij.
Nëpërmjet një vegimi, Pjetri mëson se ungjilli duhet t’u predikohet johebrenjve.
Herod Agripa I vret Apostullin Jakob (vëllanë e Gjonit) dhe fut në burg Pjetrin.

Veprat e Apostujve 13–15. Sauli dhe Barnaba thirren që të jenë misionarë. Ata
hasin kundërshtim nga judenjtë dhe pranohen nga disa johebrenj. Udhëheqësit e
Kishës takohen në Jerusalem dhe vendosin që të kthyerit në besim johebrenj nuk
kanë nevojë të rrethpriten ose ta zbatojnë ligjin e Moisiut kur bashkohen me
Kishën. Pali (sikurse quhet tani Sauli) niset në udhëtimin e tij të dytë misionar, së
bashku me Silën.

Veprat e Apostujve 16–20. Pali dhe Sila forcojnë kisha (bashkësi) të ndryshme që
ishin krijuar më parë. Në Areopag [Kodra e Marsit] në Athinë, Pali predikon që “ne
jemi pasardhës të Perëndisë” (Veprat e Apostujve 17:29). Pali e përfundon misionin
e tij të dytë dhe niset në një mision të tretë anembanë Azisë së Vogël. Pali vendos të
kthehet në Jerusalem.

Veprat e Apostujve 21–28. Në Jerusalem, Pali arrestohet dhe vazhdon të dëshmojë
për Jezu Krishtin. Zoti i shfaqet sërish Palit. Shumë judenj komplotojnë për ta vrarë
Palin. Në Cezarea, ai dëshmon përpara Feliksit, Festit dhe Agripës. Anija ku ishte
Pali mbytet në udhën për në Romë. Pali predikon ungjillin ndërkohë që ishte nën
arrest shtëpie në Romë.

VEPRAT E  APOSTUJVE

340



NJËSIA 17: DITA 1

Veprat e Apostujve 1:1–8
Hyrje
Jezu Krishti u shërbeu Apostujve të Tij për 40 ditë pas Ringjalljes së Tij. Ai i përgatiti
ata që të ishin dëshmitarë të Tij anembanë botës.

Veprat e Apostujve 1:1–8
Jezu Krishti u shërben dishepujve të Tij për 40 ditë
Përfytyroni sikur një shok ose shoqe e një besimi tjetër ju afrohet me dëshirën për
të ditur më shumë rreth Kishës suaj dhe pyet: “Kush e udhëheq Kishën tuaj?” Si do
të përgjigjeshit? ____________________

Ndërsa studioni Veprat e Apostujve 1:1–8, kërkoni të vërteta që mund t’ju
ndihmojnë t’i jepni përgjigje asaj pyetjeje dhe të kuptoni se Apostujt që e
udhëhoqën Kishën në lashtësi, ishin dëshmitarë të Jezu Krishtit dhe e kishin për
detyrë ta ndanin atë dëshmi anembanë botës. Apostujt që e udhëheqin Kishën sot
kanë të njëjtin bekim dhe përgjegjësi.

Kthejuni librit të Veprave të Apostujve në shkrimet tuaja të shenjta dhe shikoni
sërish titullin e këtij libri.

Libri i Veprave të Apostujve është një kalim i rëndësishëm në Dhiatën e Re.
Ungjijtë e Mateut, Markut, Llukës dhe Gjonit sigurojnë rrëfime të shërbesës në
vdekshmëri dhe të Shlyerjes së Shpëtimtarit. Në dallim, libri i Veprave të Apostujve
tregon shërbesën e Apostujve pas Ngritjes së Shpëtimtarit në qiell.

Lexoni Veprat e Apostujve 1:1–2, duke kërkuar se për cilin u shkrua ky libër.

Lluka është autori i librit të Veprave të Apostujve dhe “tregimi [i] parë” për të cilit
flitet te vargu 1, është Ungjilli sipas Llukës, i cili gjithashtu u shkrua për një individ
të panjohur, të quajtur Teofil. Qëllimi i Llukës për shkrimin ishte ta ndihmonte
Teofilin të fitonte vetë dëshminë e tij për Jezu Krishtin (shih Lluka 1:1–4).

Lexoni Veprat e Apostujve 1:2, duke kërkuar se si vazhdoi Jezu Krishti ta udhëhiqte
Kishën e Tij pas Ringjalljes së Tij.

Sipas vargut 2, si e ka drejtuar Jezu Krishti Kishën e Tij që nga koha kur Ai u largua
nga vdekshmëria?

Ne mësojmë te Veprat e Apostujve 1:2 se Jezu Krishti e drejton Kishën e Tij
duke ua zbuluar vullnetin e Tij Apostujve të Tij nëpërmjet Frymës së
Shenjtë.

Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim se Jezu
Krishti vazhdoi ta drejtonte Kishën e Tij pas Ringjalljes së Tij:
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“Nga vargu i parë i librit të Veprave të Apostujve … shpallja ishte që Kisha do të
vazhdojë të udhëhiqet në mënyrë hyjnore, nuk do të udhëhiqet në mënyrë
njerëzore. … Në të vërtetë, një titull më i plotë për librin e Veprave të Apostujve
mund të ishte në mënyrë të saktë diçka e ngjashme me ‘Veprat e Krishtit të
Ringjallur duke Vepruar nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë në Jetën dhe Shërbesat e
Apostujve të Tij të Shuguruar’. …

Drejtimi i Kishës ishte i njëjtë. Vendndodhja e Shpëtimtarit ishte e ndryshme, por drejtimi dhe
udhëheqja e Kishës ishin përpikërisht të njëjta” (“Teaching, Preaching, Healing”, Ensign, janar
2003, f. 37).

Mendoni përse është e rëndësishme të dihet se Jezu Krishti vazhdon ta drejtojë
Kishën e Tij me anë të zbulesës sot.

1. Përsiatni përvoja që e kanë forcuar dëshminë tuaj se Jezu Krishti e
drejton Kishën e Tij sot nëpërmjet zbulesës. Shkruani rreth

përvojave tuaja në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta. Nëse nuk
mendoni se keni pasur një përvojë të tillë, kërkojini një anëtari besnik të Kishës
që t’ju tregojë se si ai ose ajo e di që Zoti e drejton Kishën e Tij nëpërmjet
zbulesës. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani se çfarë
mësoni nga bashkëbisedimi juaj.

Jezusi kaloi 40 ditë duke u dhënë udhëzim vetjak Apostujve përpara Ngritjes së Tij
në qiell dhe Apostujt filluan ta udhëhiqnin Kishën këtu në tokë nëpërmjet Frymës
së Shenjtë. Lexoni Veprat e Apostujve 1:3, duke kërkuar atë që përjetuan dhe
mësuan Apostujt gjatë atyre 40 ditëve.

Në vargun 3, fraza pasi pati vuajtur i drejtohet flijimit shlyes të Shpëtimtarit dhe
vuajtjeve të Tij (shih Joseph Smith Translation [Përkthimi prej Joseph Smith-it],
Veprat e Apostujve 1:3 [në Biblën në anglisht Veprat e Apostujve 1:3, shënimi b në
fund të faqes]). Fraza “prova bindëse” i drejtohet provës së pamohueshme që dha
Jezusi se Ai u ringjall.

Lexoni Veprat e Apostujve 1:4–5, duke kërkuar atë që Jezusi i urdhëroi të bënin
Apostujt. Ju mund të doni ta shenjoni atë që gjeni.

Jezusi i urdhëroi Apostujt të qëndronin në Jerusalem derisa të pagëzoheshin me
Frymën e Shenjtë. Kjo i drejtohet marrjes nga ana e tyre të shoqërimit të
vazhdueshëm të Frymës së Shenjtë, që Apostujt nuk e kishin pasur të nevojshme
teksa Zoti kishte qenë fizikisht me ta.

Lexoni Veprat e Apostujve 1:8, duke kërkuar atë që iu tha Apostujve të bënin pasi e
morën Frymën e Shenjtë.

Nga ajo që Shpëtimtari dha mësim te vargu 8, ne mësojmë se Apostujt janë
dëshmitarë të Jezu Krishtit dhe dëshmojnë për Të anembanë tokës.
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Presidenti Gordon B. Hinkli dha mësim rreth përgjegjësisë së Apostujve sot që të
jenë dëshmitarë të Jezu Krishtit: “Në kohën tonë Zoti ka thirrur 15 dëshmitarë të
veçantë për të dëshmuar për hyjninë e Tij para gjithë botës. Thirrja e tyre është
një thirrje e veçantë; ata janë Apostuj të Zotit Jezu Krisht, të zgjedhur dhe të
autorizuar prej Tij. Ata janë urdhëruar të japin dëshmi për realitetin e Tij të gjallë
nëpërmjet fuqisë dhe autoritetit të apostullimit të shenjtë që u është dhënë” (në

“Dëshmitarë të Veçantë të Krishtit”, Ensign, prill 2001, f. 4).

Lexoni dokumentin “Krishti i Gjallë: Dëshmia e Apostujve”, që e shoqëron këtë
mësim. Shenjoni pjesët e dëshmisë së Apostujve që janë më domethënëset për ju.
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Materialet filmike të anëtarëve të Presidencës së Parë dhe të Kuorumit të
Dymbëdhjetë Apostujve secili duke dhënë dëshminë e tyre vetjake për Jezu

Krishtin, janë në dispozicion te “Special Witnesses of Christ” [“Dëshmitarë të
Veçantë të Krishtit”] te LDS.org. Ju mund të zgjidhni të shihni dy ose tri nga këto
materiale filmike.

2. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta: Si ndikon dëshmia e Apostujve bashkëkohorë në

dëshminë tuaj vetjake për Jezu Krishtin?

Edhe pse Veprat e Apostujve 1:8 i drejtohet veçanërisht rolit të Apostujve si
dëshmitarë të veçantë të Shpëtimtarit, ai gjithashtu na mëson rreth asaj që mund të
na ndihmojë të jemi dëshmitarë të Jezu Krishtit anembanë botës.

Bazuar në premtimin e Zotit dhënë Apostujve te Veprat e Apostujve 1:8, ne
mësojmë se nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë, ne mund të bëhemi
dëshmitarë të Jezu Krishtit.

Në çfarë mënyrash na ndihmon fuqia e Frymës së Shenjtë që të bëhemi dëshmitarë
të Shpëtimtarit?

3. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Kur e keni ndier Frymën e Shenjtë ndërsa njerëz të tjerë kanë dhënë
dëshminë e tyre për Jezu Krishtin?

b. Kur e keni ndier Frymën e Shenjtë t’ju ndihmojë që t’iu dëshmoni të tjerëve
për Jezu Krishtin?

Kërkoni mundësi për t’ua dhënë dëshminë tuaj për Jezu Krishtin të tjerëve dhe për
të mirëbesuar se Fryma e Shenjtë do ta pohojë të vërtetën e asaj që u
dëshmoni atyre.

Veprat e Apostujve – Zbulesa: Vështrim i Përgjithshëm i
Gjysmës së Dytë të Dhiatës së Re
Veprat e Apostujve 1:8 jo vetëm që jep mësim të vërtetat rreth përgjegjësisë së
Apostujve, por gjithashtu siguron një vështrim të përgjithshëm të gjysmës së dytë
të Dhiatës së Re. Sipas Veprave të Apostujve 1:8, ku profetizoi Shpëtimtari se do të
dëshmonin dishepujt e Tij për Të?

Përdorni hartat që gjenden në shtojcat e Biblës ose në Udhëzuesin për Shkrimet e
Shenjta për të kërkuar vendet e përmendura në shkrimet e shenjta që t’ju
ndihmojnë të përfytyroni udhëtimet e Apostujve dhe përmbushjen e profecisë së
Shpëtimtarit.

Përdorni Mjete Ndihmëse për Studimin e Shkrimeve të Shenjta
Kisha ka përgatitur një numër mjetesh ndihmëse për studimin e shkrimeve të shenjta. Ato mund
të gjenden në botimet SHDM të shkrimeve të shenjta dhe në Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta.
Ato përfshijnë gjëra të tilla si shënime në fund të faqeve me referenca-kryq dhe ndihma për fjalët,
pjesë të shkëputura nga Përkthimi prej Joseph Smith-it, indekse tematike, Bible Dictionary [Fjalori
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Biblik], harta dhe fotografi. Ato janë disa nga burimet më të vlefshme që do të përdorni kur
studioni shkrimet e shenjta. Ju do të bekoheni nëpërmjet përdorimit të mjeteve ndihmëse për
studim për studimin tuaj vetjak të shkrimeve të shenjta.

Veprat e Apostujve 1–5 dokumenton shërbesën e Apostujve në Jerusalem, Veprat e
Apostujve 6–9 dokumenton shërbesën e Apostujve anembanë Judesë e Samarisë
dhe Veprat e Apostujve 10–28 dokumenton shërbesën e Apostujve anembanë
Perandorisë Romake ose “deri në skajin e dheut” (Veprat e Apostujve 1:8). Ju mund
të doni ta shkruani këtë vështrim të përgjithshëm të librit të Veprave të Apostujve
në anë të faqes së shkrimit tuaj të shenjtë pranë Veprave të Apostujve 1:8.

Kthehuni te tabela e përmbajtjes së Biblës. Shihni te librat e Dhiatës së Re që e
pasojnë librin e Veprave të Apostujve. Librat nga 1 Korintasve deri te Hebrenjve
janë letra të shkruara nga Apostulli Pal. Ju do të mësoni rreth kthimit të Palit në
besim dhe shërbesës së tij ndërkohë që studioni Veprat e Apostujve 9, 13–28.

Shihni te harta “Vështrim i Përgjithshëm i Librit të Veprave të Apostujve”, e cila
paraqet qytetet ose zonat që i përkasin shumë prej letrave të Palit. Shumë prej
letrave në Dhiatën e Re iu shkruan bashkësive të Kishës në qytete të ndryshme për
t’iu përgjigjur nevojave të tyre të veçanta. Për shembull, thesalonikasit ishin njerëz
që jetuan në qytetin e Thesalonikit dhe libri i 1 Thesalonikasve besohet të jetë letra
më e hershme që shkroi Pali. Përveç që u shkroi bashkësive të shenjtorëve, Pali u
shkroi edhe individëve të tillë si Timoteut, Titit dhe Filemonit.

Shihni te tabela e përmbajtjes se cilat letra e pasojnë letrën drejtuar Hebrenjve.
Përveç Palit, Apostuj dhe udhëheqës të tjerë të Kishës u shkruan anëtarëve të
Kishës. Disa nga këto letra janë librat e Jakobit, Pjetrit, Gjonit dhe Judeut. Libri i
Zbulesës shënon një vegim të dhënë Apostullit Gjon.
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Teksa vazhdoni të studioni gjysmën e dytë të Dhiatës së Re, jini plot lutje me qëllim
që Fryma e Shenjtë të mund t’ju ndriçojë dhe t’ju ndihmojë që të fitoni
kuptueshmëri më të madhe nga mësimet e Apostujve të Dhiatës së Re.

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

Unë e kam studiuar Veprat e Apostujve 1:1–8 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 17: DITA 2

Veprat e Apostujve 1:9–26
Hyrje
Pasi i udhëzoi dishepujt e Tij për 40 ditë, Jezu Krishti u ngrit në qiell. Apostujt dhe
njerëz të tjerë u bashkuan në lutje dhe përgjërim. Me anë të frymëzimit, Matia u
thirr për të zënë vendin e lënë bosh në Kuorumin e Dymbëdhjetë Apostujve nga
tradhtia dhe vdekja e Judë Iskariotit.

Veprat e Apostujve 1:9–12
Shpëtimtari ngrihet në qiell
Lexoni thëniet vijuese rreth Ardhjes së Dytë të Jezu Krishtit dhe shkruani nëse çdo
thënie është e vërtetë (V) ose e rremë (Rr) në hapësirën e dhënë. Përdorini shkrimet
e shenjta shoqëruese për t’ju ndihmuar që të përgjigjeni me saktësi.

____ 1. Jezu Krishti do të kthehet në tokë në ditët e mëvonshme. (Shih Moisiu
7:60.)

____ 2. Në Ardhjen e Tij të Dytë, Jezu Krishti do t’iu shfaqet vetëm njerëzve të
drejtë. (Shih DeB 101:23; Joseph Smith – Mateu 1:26)

____ 3. Ngaqë Jezu Krishti do të jetë i maskuar kur të vijë përsëri, shumica e
njerëzve nuk do ta kuptojnë se Ardhja e Dytë ka ndodhur. (Shih DeB 49:22–23.)

Gjatë shërbesës së Tij në vdekshmëri, Jezu Krishti profetizoi se në ditët e fundit disa
njerëz do të nxitnin mësime të rreme rreth Ardhjes së Tij të Dytë (shih Joseph
Smith – Mateu 1:22–25). Ne mund ta dimë nëse një mësim i caktuar rreth Ardhjes
së Dytë të Jezu Krishtit është i vërtetë apo i rremë, në qoftë se i ndjekim fjalët e
Shpëtimtarit dhe fjalët e profetëve të Tij. Duke e bërë këtë ne mund ta shmangim të
qenit të mashtruar (shih Joseph Smith – Mateu 1:37).

Teksa studioni Doktrinën e Besëlidhjet 1:9–12, kërkoni të vërtetat lidhur me
Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit.

Shpëtimtari i udhëzoi Apostujt e Tij për 40 ditë pas Ringjalljes së Tij (shih Veprat e
Apostujve 1:3). Lexoni Veprat e Apostujve 1:9–12, duke kërkuar se çfarë ndodhi
pasi Shpëtimtari mbaroi së udhëzuari ata.

Përfytyroni sikur të kishit qenë atje për të dëshmuar Shpëtimtarin duke u ngritur në
qiell. Çfarë mendimesh dhe ndjenjash mendoni se mund të kishit pasur?

Në Izraelin e lashtë, nganjëherë një re
shërbente si një përfaqësim i dukshëm i
pranisë dhe lavdisë së Perëndisë (shih
Eksodi 40:34). Reja e përmendur te
Veprat e Apostujve 1:9 ishte një re
lavdie (shih Bible Dictionary, “Cloud”).
Dy burrat e përmendur te Veprat e
Apostujve 1:10 ishin engjëj.

Vini re te Veprat e Apostujve 1:11 se
çfarë u thanë engjëjt Apostujve. Një e
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vërtetë që mund ta mësojmë nga shpallja e engjëjve është që në Ardhjen e Tij të
Dytë, Shpëtimtari do të zbresë nga qielli me lavdi.

Vini në dukje te Veprat e Apostujve 1:12 që Ngritja e Shpëtimtarit në Qiell ndodhi
në Malin e Ullinjve. Kur Shpëtimtari të vijë përsëri, një prej shfaqjeve të Tij do të
jetë kur Ai të zbresë dhe të qëndrojë në Malin e Ullinjve (shih Zakaria 14:4; DeB
45:47–53; 133:19–20). Kjo do të jetë përpara shfaqjes së Tij të madhe dhe të
madhërishme për botën (shih Isaia 40:5).

Përsiatni pyetjen vijuese: Si mund të na ndihmojë njohja e mënyrës në të cilën
Shpëtimtari do të kthehet, që ta shmangim qenien të mashtruar teksa presim
Ardhjen e Tij të Dytë?

Veprat e Apostujve 1:13–26
Matia zgjidhet për të zënë vendin e lënë bosh në Kuorumin e Dymbëdhjetë
Apostujve
Pasi Apostujt u kthyen në Jerusalem nga Mali i Ullinjve, ata u mblodhën me disa
burra e gra besnike, përfshirë Marinë, nënën e Jezusit, për t’u lutur dhe për të
adhuruar. Lexoni Veprat e Apostujve 1:13 dhe llogaritni numrin e Apostujve të
renditur.

Përse kishte vetëm 11 Apostuj në atë kohë?

Te Veprat e Apostujve 1:15–20 ne mësojmë se Pjetri qëndroi përpara 120 dishepujve
dhe foli rreth vdekjes së Judë Iskariotit. Ngaqë Juda kishte qenë njëri prej
Dymbëdhjetë Apostujve, dishepujt u mblodhën që të zgjidhnin një Apostull të ri.

Merrni parasysh mënyrat e ndryshme në të cilat zgjidhen disa prej udhëheqësve
vijues: një kapiten skuadre, një udhëheqës vendor i qeverisë, një mbret apo
mbretëreshë dhe një president i një kompanie. Cilat mund të jenë disa nga
kualifikimet për këto pozita udhëheqëse? ____________________

Merrni parasysh mënyrën se si zgjidhet një Apostull i Jezu Krishtit dhe çfarë e
kualifikon dikë që të shërbejë si Apostull.

Lexoni Veprat e Apostujve 1:21–26, duke kërkuar mënyrën se si një Apostull i ri u
zgjodh pas vdekjes së Judë Iskariotit.

Te vargu 26, fraza “hodhën short” i drejtohet një metode të lashtë të marrjes së një
vendimi. Mes besnikëve, dora e Perëndisë do ta drejtonte rezultatin (shih Fjalët e
Urta 16:33).

Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi: “Nëse
hidhnin short, ishte një rast në të cilin Zoti e zgjidhte rezultatin. Megjithatë, ka
më shumë mundësi, që ‘ata i dhanë votat e tyre’, duke nënkuptuar ‘votat
mbështetëse’ për ta mbrojtur atë të cilin Perëndia e kishte zgjedhur të shërbente
në apostullimin e shenjtë” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll.
[1965–1973], 2:32).
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Sipas Veprave të Apostujve 1:21–22, Pjetri tha që Apostulli i ri do të zgjidhej nga
mesi i atyre që e kishin njohur Jezusin personalisht dhe ishin dëshmitarë të
shërbesës së Tij që nga fillimi deri në Ringjalljen e Tij.

Çfarë ju bie në sy rreth lutjes së Apostujve të shënuar te Veprat e Apostujve
1:24–25? ____________________

Një e vërtetë që mund ta mësojmë nga ky rrëfim është që Apostujt e Jezu Krishtit
thirren nga Perëndia nëpërmjet zbulesës. Merrni parasysh ta shkruani këtë të
vërtetë në shkrimet tuaja të shenjta pranë Veprave të Apostujve 1:24.

1. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të shkrimeve të shenjta: Si
mendoni ju, përse është e rëndësishme që një Apostull të thirret

nga Perëndia nëpërmjet zbulesës, në vend që të përzgjidhet në një mënyrë të
ngjashme me udhëheqës të tjerë në botë?

Për një shembull se si një Apostull bashkëkohor u përzgjodh nëpërmjet zbulesës,
lexoni tregimin vijues nga jeta e Presidentit Hiber J. Grant:

“Presidenti [Hiber J.] Grant mori zbulesa si Presidenti i Kishës për ta udhëhequr
Kishën si një të tërë. Një zbulesë e tillë erdhi pikërisht pasi ai u veçua si President
i Kishës, kur kërkoi vullnetin e Zotit në caktimin e një anëtari të ri të Kuorumit të
Dymbëdhjetë Apostujve. Teksa e përsiati këtë përgjegjësi, mendimet e tij u kthyen
në mënyrë të përsëritur drejt mikut të tij për të gjithë jetën, Riçard W. Jangut, një
shenjtori besnik të ditëve të mëvonshme dhe një udhëheqësi të sprovuar.

Presidenti Grant e diskutoi këtë mundësi me këshilltarët e tij, të cilët e përkrahën vendimin e tij.
Kur më së fundi ai u ndie vetëbesues me këtë rrjedhë të veprimit, e shkroi emrin e mikut të tij në
një fletë letre dhe e mori letrën me vete në mbledhjen javore në tempull me Presidencën e Parë
dhe Kuorumin e Të Dymbëdhjetëve. Megjithatë, kur ishte gati ta paraqiste emrin për miratimin e
Vëllezërve të tij, ai nuk ishte në gjendje ta bënte këtë. Në vend që të paraqiste emrin e Riçard W.
Jangut, ai paraqiti emrin e Melvin J. Ballardit, një burri të cilin e njihte fare pak. Presidenti Grant
më pas tregoi ndikimin që pati kjo përvojë tek ai:

‘E kam ndier frymëzimin e Perëndisë së gjallë duke më drejtuar në punët e mia. Që nga dita kur
zgjodha një burrë pothuajse të panjohur që të ishte njëri nga Apostujt, në vend të mikut tim të
njohur gjatë gjithë jetës dhe mikut tim më të dashur që jetonte, unë e kam ditur, sikurse e di që
jetoj, se më është dhënë drita, frymëzimi dhe udhërrëfimi i Perëndisë në drejtimin e veprës së Tij
këtu në këtë tokë’” (Teachings of Presidents of the Church: Heber J. Grant [2002], f. 181–182).

Përsiatni se si e vërteta e dhënë mësim te Veprat e Apostujve 1:24 ilustrohet në këtë
rrëfim duke përshkruar thirrjen e një Apostulli të ditëve bashkëkohore.

Si tregon thirrja e një Apostulli që Shpëtimtari vazhdon ta drejtojë Kishën e Tij?
(Kujtoni të vërtetën e dhënë mësim te Veprat e Apostujve 1:2 – Jezu Krishti e
drejton Kishën e Tij duke ua zbuluar vullnetin e Tij Apostujve të Tij nëpërmjet
Frymës së Shenjtë.)

2. Përgjigjiuni njërës ose më shumë prej pyetjeve vijuese në ditarin
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Kur e keni dëshmuar një Apostull të ri të thirret në Kuorumin e
Dymbëdhjetë Apostujve dhe cilat ishin ndjenjat tuaja teksa e mbështetët atë
në këtë thirrje?
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b. Çfarë përvojash ju kanë ndihmuar të dini se Apostujt e gjallë janë thirrur
nga Perëndia?

c. Përse është e rëndësishme për ju që të keni dëshmi se Apostujt e gjallë janë
thirrur nga Perëndia?

d. A i dini emrat e të gjithë Apostujve që po shërbejnë kohët e fundit në Kishë?
Renditni emrat e sa më shumë Apostujve të tanishëm që mund të kujtoni.
(Për të parë se sa mirë i thatë emrat e Apostujve të tanishëm, shihni faqen
që përmban fotografitë dhe emrat e Autoriteteve të Përgjithshme në botimin
më të fundit të konferencës së përgjithshme në revistën Ensign ose Liahona
ose kërkojini te LDS.org.)

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

Unë e kam studiuar Veprat e Apostujve 1:9–26 dhe e përfundova këtë mësim
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 17: DITA 3

Veprat e Apostujve 2
Hyrje
Dishepujt u mbushën me Frymën e Shenjtë në ditën e Rrëshajëve dhe u bekuan me
dhuratën e gjuhëve teksa predikonin ungjillin. Pjetri shpalli se Jezusi është “Zot e
Krisht” (Veprat e Apostujve 2:36) dhe i ftoi njerëzit të pendohen, të pagëzohen dhe
të marrin dhuratën e Frymës së Shenjtë. Rreth 3.000 njerëz u kthyen në besim, u
pagëzuan atë ditë dhe qëndruan besnikë në Kishë.

Veprat e Apostujve 2:1–13
Dishepujt e Jezu Krishtit mbushen me Frymën e Shenjtë në ditën e Rrëshajëve
Mendoni për mundësinë më të fundit që mund të keni pasur për të folur në kishë,
për të dhënë mësim ose për ta ndarë ungjillin me dikë. Çfarë është sfiduese për ju
rreth të folurit, mësimdhënies apo dëshmimit tek të tjerët rreth ungjillit të Jezu
Krishtit? ____________________

Ndërsa studioni Veprat e Apostujve 2:1–13, kërkoni një të vërtetë që mund t’ju
ndihmojë kur ndiheni të shqetësuar ose të frikësuar prej të folurit, mësimdhënies
dhe dëshmimit tek të tjerët rreth ungjillit të rivendosur.

Rreth një javë pasi Shpëtimtari u ngrit në qiell, judenjtë nga shumë kombe erdhën
në Jerusalem për të marrë pjesë në festën e Rrëshajëve dhe për të adhuruar në
tempull e për t’i dhënë falënderime Zotit. “Si pjesë e ligjit të Moisiut, festa e
Rrëshajëve ose e fryteve të para mbahej pesëdhjetë ditë pas Festës së Pashkëve
(Levitiku 23:16). Rrëshaja ishte për të festuar të korrat dhe në Dhjatën e Vjetër
quhet festa e të korrave ose festa e javëve (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
“Rrëshajë”, f. 164, scriptures.lds.org).

Lexoni Veprat e Apostujve 2:1–4, duke kërkuar çfarë përjetuan dishepujt e Jezu
Krishtit në ditën e Rrëshajëve.

Fraza “gjuhë, si prej zjarri”, në kuptimin e mirëfilltë, u drejtohet gjuhëve që janë të
flakta ose depërtuese, apo që kanë pamjen e flakës së një zjarri. Teksa Fryma e
Shenjtë u derdh mbi dishepujt, “gjuhë[t], si prej zjarri” (Veprat e Apostujve 2:3)
ishin një shfaqje e pranisë së Shpirtit.

Gjon Pagëzori e ka përngjasuar marrjen e Frymës së Shenjtë me pagëzimin “me
zjarr” (Mateu 3:11; Lluka 3:16). Në Izraelin e lashtë, zjarri shpesh simbolizonte
praninë e Perëndisë. Shëmbëlltyra e “gjuhë[ve], si prej zjarri”, e përdorur që të
përshkruhej zjarri hyjnor i ditës së Rrëshajëve, simbolizonte që dishepujt e kishin
marrë dhuratën e Frymës së Shenjtë, të premtuar nga Shpëtimtari (shih Veprat e
Apostujve 1:8).

Lexoni Veprat e Apostujve 2:5–8, duke kërkuar atë që ndodhi kur dishepujt u
mbushën me Frymën e Shenjtë. Përfytyrojeni si do të kishte qenë që ta dëshmonit
këtë ngjarje.

Hidhini një sy të shpejtë Veprave të Apostujve 2:9–11 dhe numëroni grupet e
ndryshme të njerëzve ose të kombësive, të cilët i dëgjuan dishepujt të flisnin në
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gjuhë të ndryshme me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë. Në hartën shoqëruese,
gjeni disa nga vendet e përmendura.

Vini re që secili nga këto grupe dëgjoi “gjërat e mëdha të Perëndisë” të predikuara
në vetë gjuhën e tyre (Veprat e Apostujve 2:11). Në çfarë mënyrash janë njerëzit
nëpër botë në gjendje t’i dëgjojnë të vërtetat e ungjillit të predikuara në vetë gjuhën
e tyre në kohën tonë?

Si rrjedhojë e mbushjes me Frymën e Shenjtë, dishepujt ishin në gjendje t’i ndanin
të vërtetat e ungjillit të Jezu Krishtit me të tjerët, madje në gjuhët amtare të atyre të
cilëve po u jepnin mësim. Një e vërtetë që mund ta mësojmë nga ky rrëfim është që
teksa mbushemi me Frymën e Shenjtë, Ai do të na ndihmojë t’u japim mësim
dhe t’u dëshmojmë të tjerëve.

Një ilustrim i kësaj të vërtete është kur Fryma e Shenjtë na ndihmon t’ua mësojmë
ungjillin atyre që flasin gjuhë të ndryshme nga gjuha jonë.

Për ta kuptuar më mirë se çfarë do të thotë të mbushemi me Frymën e Shenjtë,
shihni vizatimin vijues dhe përfytyroni se po derdhni ujë në gota. Vini re përse do
të ishte e vështirë të mbushej ndonjëra prej gotave.

Merrni parasysh se si gotat mund të
ngjajnë me njerëzit dhe uji me Frymën
e Shenjtë. Çfarë mund të përfaqësojnë
pengesat për mbushjen e gotave? Çfarë
sjelljesh dhe qëndrimesh mund të na
pengojnë për të qenë të mbushur me
Frymën e Shenjtë?

1. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:
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a. Çfarë mund të bëni që të mbusheni me Frymën e Shenjtë, me qëllim që Ai
t’ju ndihmojë t’u jepni mësim dhe t’u dëshmoni të tjerëve?

b. Kur ju ka ndihmuar Fryma e Shenjtë t’ua mësoni ungjillin të tjerëve ose ta
ndani dëshminë tuaj me ta?

c. Si e lejon marrja e sakramentit Frymën e Shenjtë të jetë me ne?

Te Veprat e Apostujve 2:12–13 ne lexojmë se disa judenj u habitën nga ato që
dëgjuan kur dishepujt folën në gjuhë të ndryshme, ndërkohë që të tjerë i përqeshën
dishepujt duke i akuzuar se kishin pirë shumë verë.

Veprat e Apostujve 2:14–47
Pjetri dëshmon për Jezu Krishtin dhe iu mëson njerëzve mënyrën se si të
fitojnë shpëtim
Lexoni Veprat e Apostujve 2:14, duke kërkuar se kush filloi t’i jepte mësim turmës.

Përfytyrojeni vetveten në gjendjen e Apostullit Pjetër, duke qëndruar përpara
turmës. Për çfarë të vërtetash të ungjillit do të jepnit mësim dhe do të dëshmonit?
Përse? ____________________

Siç shënohet te Veprat e Apostujve 2:15–35, Pjetri shpalli se dhurata e gjuhëve dhe
shfaqje të tjera të Shpirtit mes dishepujve ishin të paktën njëra prej përmbushjeve
dhe domethënieve të profecisë së dhënë nga profeti Joel (shih Joel 2:28–32). Pjetri
më pas u dha mësim dhe u dëshmoi njerëzve duke përdorur disa nga fjalët dhe
psalmet e mbretit David.

Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, na mësoi se Joeli
2:28–32 është shembull i një shkrimi të shenjtë që mund të ketë kuptime dhe
përmbushje të shumëfishta:

“Shumë prej profecive dhe fragmenteve doktrinore në shkrimet e shenjta kanë
kuptime të shumëfishta. …

[Një] ilustrim i kuptimeve të shumëfishta lidhet me profecinë në librin e Joelit që
në ditët e fundit Zoti do ta derdhë frymën e Tij mbi çdo mish dhe bijtë tanë e bijat
tona do të profetizojnë (shih Joel 2:28). Në ditën e Rrëshajëve, Apostulli Pjetër
shpalli që ngjarjet që ata kishin dëshmuar, ishin ato të ‘thën[a] nëpërmjet profetit

Joel’ (Veprat e Apostujve 2:16). Njëmijë e tetëqind vjet më vonë, engjëll Moroni e citoi po të
njëjtën profeci dhe tha se ‘kjo ende nuk ishte përmbushur, por shpejt do të përmbushej’ [Joseph
Smith – Historia 1:41]” (“Scripture Reading and Revelation”, Ensign, janar 1995, f. 8).

Si Pjetri ashtu edhe Moroni saktësisht shpallën që profecia e dhënë nga profeti Joel
kishte përmbushje, kuptim dhe zbatim për ditën e Rrëshajëve dhe në ditët e
mëvonshme.

2. Lexoni Veprat e Apostujve 2:22–24, 29–33, 36 dhe më pas
përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve

të shenjta:

a. Cilat janë disa nga të vërtetat e rëndësishme për të cilat Pjetri dha mësim
dhe dëshmoi?
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b. Çfarë ju bie në sy rreth dëshmisë së Pjetrit drejtuar judenjve?

Merrni parasysh atë që tha dhe bëri Pjetri kur u pyet rreth marrëdhënies së tij me
Jezusin natën që Shpëtimtari u arrestua (shih Lluka 22:54–62).

Mendoni se si ndryshuan fjalët dhe veprimet e Pjetrit në ditën e Rrëshajëve nga
rasti kur ai e mohoi tri herë se e njihte Jezusin. Çfarë mendoni se ndikoi në këtë
ndryshim te Pjetri?

Lexoni Veprat e Apostujve 2:37, duke kërkuar mënyrën se si fjalët e Pjetrit ndikuan
te turma. (Veprat e Apostujve 2:36–38 është një fragment i zotërimit të shkrimit të
shenjtë. Ju mund të doni ta shenjoni atë në një mënyrë të dallueshme, që të jeni në
gjendje ta gjeni me lehtësi.)

Vini re frazën “u pikëlluan në zemër” te Veprat e Apostujve 2:37. Fjala pikëlluan
këtu do të thotë u dëshpëruan dhe sugjeron që njerëzit ndien hidhërim e keqardhje
ngaqë judenjtë, si një popull dhe komb, e kishin kryqëzuar Zotin e tyre, Jezu
Krishtin. Pjetri nuk po nënkuptonte që grupi i judenjve nga kombësi të ndryshme,
të cilëve po u jepte mësim në ditën e Rrëshajëve, ishin njerëzit përgjegjës për
kryqëzimin e Shpëtimtarit.

Sipas Veprave të Apostujve 2:37, cilën pyetje bënë njerëzit? Merrni parasysh se si
kjo pyetje zbulon që njerëzit po fillonin të përjetonin një ndryshim të zemrës.

Lexoni Veprat e Apostujve 2:38–41, duke kërkuar atë që Pjetri i udhëzoi njerëzit të
bënin. Fjala i çoroditur do të thotë kryengritës, i degjeneruar apo i mbrapshtë.

Sipas Veprave të Apostujve 2:41, si iu përgjigjën njerëzit mësimeve të dhëna nga
Pjetri dhe ftesës së tij për t’u penduar e pagëzuar?

Shumë njerëz e pranuan të vërtetën dhe u pagëzuan.

Lexoni Veprat e Apostujve 2:42–47, duke kërkuar se çfarë bënë të kthyerit e rinj në
besimin tek ungjilli i Jezu Krishtit pasi e morën të vërtetën me anë të fuqisë së
Frymës së Shenjtë dhe u pagëzuan.

Si e treguan veprimet e tyre që ata vërtet ishin kthyer në besim?
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Fraza “thyerjen e bukës” (Veprat e Apostujve 2:42) i drejtohet pjesëmarrjes në
ordinancën e sakramentit dhe fraza “çdo gjë e kishin të përbashkët” (Veprat e
Apostujve 2:44) u drejtohet shenjtorëve që po e jetonin ligjin e përkushtimit, që
përfshinte përkujdesjen për të varfrit dhe nevojtarët mes tyre.

Mbani mend që përpara se t’i dëgjonin fjalët e Pjetrit dhe të vepronin sipas tyre,
këta judenj nuk e kishin pranuar Jezusin si Shpëtimtarin e tyre, as nuk i ndiqnin
mësimet e Tij. Merrni parasysh se sa shumë kishin ndryshuar njerëzit.

Një parim që mund të mësojmë nga Veprat e Apostujve 2:37–47 është që kur e
pranojmë fjalën e Perëndisë nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë, zemrat
tona do të ndryshojnë dhe ne do të kthehemi në besimin te Jezu Krishti.

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, bëni sa vijon:

a. Shkruani atë që një njeri mund të bëjë për ta pranuar fjalën e Perëndisë me
anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë.

b. Bëjani pyetjen vijuese një pjesëtari të familjes, një shoku apo një fqinji dhe
shkruajeni përgjigjen e tij ose të saj (ju gjithashtu mund të doni të shkruani
vetë përgjigjen tuaj për pyetjen): Teksa jeni përpjekur t’i mësoni e jetoni të
vërtetat e ungjillit, si ju ka ndihmuar Shpirti që të ndryshoni dhe të bëheni
të kthyer në besim te Jezu Krishti?

4. Harxhoni disa minuta për të menduar thellë rreth asaj që mund të
bëni për t’i pranuar më mirë fjalët dhe mësimet e Perëndisë me anë

të fuqisë së Frymës së Shenjtë. Çfarë ndryshimesh të veçanta mund të bëni
teksa përpiqeni të veproni sipas nxitjeve që merrni? Shënojini mendimet dhe
ndjenjat tuaja në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta. Caktoni një
synim lidhur me atë që do të bëni këtë javë për t’i pranuar më mirë fjalët dhe
mësimet e Perëndisë me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë.

Zotërim i Shkrimit të Shenjtë – Veprat e
Apostujve 2:36–38
Lexoni sërish Veprat e Apostujve 2:38, duke kërkuar çfarë bekimi tha Pjetri se do të
merrnin njerëzit si rrjedhojë e pendimit për mëkatet e tyre dhe pagëzimit.

Nga ky varg ne mësojmë që kur kemi besim në Jezu Krisht, pendohemi dhe
pagëzohemi, ne përgatitemi që të marrim dhuratën e Frymës së Shenjtë. Si e
përgatitin pendimi dhe pagëzimi një njeri që të marrë dhuratën e Frymës së
Shenjtë? Nga Libri i Mormonit ne mësojmë se “shenjtërohe[mi] nëpërmjet marrjes
së Frymës së Shenjtë” (3 Nefi 27:20) dhe që nëpërmjet Frymës së Shenjtë ne mund
të marrim një heqje të mëkateve tona (shih 2 Nefi 31:17).

5. Krahasoni Veprat e Apostujve 2:36–38 me nenin e katërt të besimit.
Përcaktoni te Veprat e Apostujve 2:36–38 fjalët dhe frazat që

tregojnë ose na mësojnë parimet dhe ordinancat e para të ungjillit. Shkruani
shkronjat e para të secilës fjalë te Veprat e Apostujve 2:38 në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta (për shembull, A P u th a: “P dh s n j …). Më
pas, përdoreni atë që shkruat për t’ju ndihmuar ta mësoni përmendsh atë varg
nga fragmenti i zotërimit të shkrimit të shenjtë. Recitojeni vargun derisa ju të
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mund ta thoni atë përmendsh. Përfytyroni që ta ftoni dikë të pagëzohet me
qëllim që ai ose ajo të mund ta gëzojë dhuratën e Frymës së Shenjtë në jetën e
tij ose të saj.

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

Unë e kam studiuar Veprat e Apostujve 2 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Pjetri shëroi një burrë të çalë jashtë tempullit.

NJËSIA 17: DITA 4

Veprat e Apostujve 3–5
Hyrje
Te dera e tempullit, Pjetri dhe Gjoni shëruan një burrë që kishte lindur i çalë. Pjetri
më pas u dha mësim njerëzve që e kishin dëshmuar shërimin e këtij burri. Si
rrjedhim, Pjetri dhe Gjoni u arrestuan dhe u urdhëruan nga sinedri që ta ndalonin
mësimdhënien në emër të Jezusit. Anëtarët e Kishës po jetonin ligjin e
përkushtimit, por dy prej tyre vdiqën si rrjedhojë e të gënjyerit ndaj Pjetrit dhe
Perëndisë. Pjetri dhe Gjoni vazhduan të kryenin mrekulli, të cilat i egërsuan krerët e
priftërinjve. Ata u arrestuan sërish dhe u vendosën në burg, por u çliruan nga një
engjëll. Engjëlli iu tha të shkonin në tempull dhe të predikonin ungjillin.

Veprat e Apostujve 3:1–11
Pjetri shëron një burrë që kishte lindur i çalë
Mendoni për një rast kur ju kërkuat për diçka të veçantë (ndoshta një dhuratë për
ditëlindje ose për Krishtlindje), por morët diçka tjetër në vend të saj. Si mund të
jetë kjo përvojë e ngjashme me të kërkuarin e bekimeve nga Ati Qiellor
nëpërmjet lutjes?

Teksa studioni Veprat e Apostujve 3, kërkoni një parim që mund t’ju ndihmojë kur
nuk po i merrni përgjigjet ose bekimet që prisni nga Zoti.

Lexoni Veprat e Apostujve 3:1–3, duke kërkuar se cilin takuan Pjetri dhe Gjoni te
dera e tempullit.

Përsiatni se si do të ndiheshit po të ishit në vendin e burrit të çalë. Nga përvoja juaj,
cilat janë disa mënyra tipike sipas të cilave njerëzit mund t’i përgjigjen kërkesës së
këtij burri për lëmoshë ose ndihmë të tillë si para apo ushqime?

Lexoni Veprat e Apostujve 3:4–7, duke kërkuar atë që bëri Pjetri për këtë burrë.

Çfarë ju bie në sy rreth asaj që tha dhe bëri Pjetri?

Lexoni Veprat e Apostujve 3:8, duke
kërkuar atë që bëri burri pasi Pjetri “e
ngriti në këmbë” (Veprat e Apostujve
3:7).

Në çfarë mënyrash ishte bekimi që mori
ky burrë, më i madh nga lëmoshat
(paratë) të cilat i kishte kërkuar
fillimisht?

Ne mund ta përngjasojmë këtë rrëfim
me jetën tonë. Ati Qiellor mund të
mos iu përgjigjet lutjeve tona në
mënyrat që ne dëshirojmë ose që i presim prej Tij, por përgjigjet e Tij janë
gjithmonë për të mirën tonë më të madhe.

Në rrëfimin e shënuar te Veprat e Apostujve 3:1–8, është e qartë se ajo që mori ky
burrë ishte më e madhe sesa ajo që ai kishte kërkuar. Megjithatë, në raste të tjera
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mund të mos jetë aq e qartë se ajo që po marrim është më e madhe sesa ajo që po
kërkojmë.

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani rreth
një përvoje në të cilën përgjigjja e Zotit ndaj lutjeve tuaja ishte e

ndryshme nga përgjigjja që dëshironit, por përfundoi të ishte për të mirën tuaj
më të madhe.

Përfytyroni sikur të kishit qenë mes njerëzve në tempull, të cilët e dëshmuan
shërimin e burrit të çalë. Do ta kishit parë shpesh burrin e çalë duke lypur
ndërkohë që hynit tek ajo derë e tempullit. Më pas, një ditë, do ta kishit parë duke
kërcyer e vrapuar pasi ishte shëruar. Si mendoni se këndvështrimi juaj për Pjetrin
dhe Gjonin mund të kishte ndryshuar pas dëshmimit të kësaj mrekullie?

Lexoni Veprat e Apostujve 3:9–11, duke kërkuar mënyrën se si njerëzit reaguan
ndaj shërimit të këtij burri.

Veprat e Apostujve 3:12–26
Pjetri dëshmon për Jezu Krishtin dhe predikon pendim
Lexoni Veprat e Apostujve 3:12–18, duke kërkuar se si Pjetri ia shpjegoi turmës
shërimin e burrit të çalë. Vini re se kujt i dha Pjetri meritë për shërimin e burrit.

Nga veprimet dhe fjalët e Pjetrit, ne mësojmë se shërbëtorët e Jezu Krishtit
mund të kryejnë mrekulli nëpërmjet besimit në emrin e Tij.

Lexoni Veprat e Apostujve 3:19, duke kërkuar ftesën e Pjetrit drejtuar njerëzve.
(Veprat e Apostujve 3:19–21 është një fragment i zotërimit të shkrimit të shenjtë. Ju
mund të doni ta shenjoni atë në një mënyrë të dallueshme, që t’ju ndihmojë ta
gjeni në të ardhmen.)

Pjetri u dha shpresë atyre të cilëve po u fliste, duke iu mësuar atyre se edhe ata
mund të pastroheshin më së fundi nëpërmjet besimit në Zotin Jezu Krisht dhe
Shlyerjes së Tij.

Vini re frazën “kohët e flladit” në Veprat e Apostujve 3:19. Plaku Brus R.
Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi:

“Kjo periudhë e përcaktuar, këto kohët e flladit, do të ndodhin në ardhjen e dytë
të Birit të Njeriut, në ditën kur Zoti e dërgon Krishtin përsëri në tokë.

… Është koha kur ‘toka do të ripërtërihet dhe do të marrë lavdinë e saj të
parajsës’. (Neni i Dhjetë i Besimit.) Është koha për një ‘tokë të re’ që Isaia e pa
(Isaia 65:17), tokën që do të triumfojë kur ligësia të pushojë, kur epoka
mijëvjeçare të fillojë” (në Conference Report, tetor 1967, f. 43).
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Lexoni Veprat e Apostujve 3:20–21,
duke kërkuar çfarë tjetër do të ndodhë
gjatë kësaj periudhe.

Fraza “kohë e ripërtëritjes të të gjitha
gjërave” te Veprat e Apostujve 3:21 i
drejtohet Rivendosjes së ungjillit në
ditët e mëvonshme. Nga Veprat e
Apostujve 3:20–21, ne mësojmë se
profetët në të gjitha epokat e kanë
parathënë Rivendosjen e ungjillit të
ditëve të mëvonshme.

Siç shënohet te Veprat e Apostujve
3:22–26, Pjetri dëshmoi që Moisiu dhe
“të gjithë profetët, të gjithë ata që kanë
folur qysh nga Samueli e këtej” (Veprat
e Apostujve 3:24) kanë folur për Jezu
Krishtin dhe kanë paralajmëruar për
pasojat e mohimit të Tij (shih Veprat e
Apostujve 3:23). Në zbulesën moderne
engjëlli Moroni ia përsëriti këtë fragment Jozef Smithit, duke pohuar pasojat e
mohimit të Jezu Krishtit (shih Joseph Smith – Historia 1:41).

Zotërim i Shkrimit të Shenjtë – Veprat e
Apostujve 3:19–21

2. Përfytyroni sikur ju jeni një misionar dhe se një kërkues pyet: “Në
cilin vend në Bibël thuhet që ungjilli do të rivendoset në ditët e

fundit?” Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, jepini përgjigje kësaj
pyetjeje duke përdorur Veprat e Apostujve 3:19–21 dhe të paktën një fragment
tjetër nga Bibla. Merrni parasysh të shihni nën titullin “Rivendosje e Ungjillit”,
f. 162 në Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta.

NJËSIA 17,  DITA 4

359



Pjetri dhe Gjoni u arrestuan dhe u çuan
përpara sinedrit.

Veprat e Apostujve 4–5
Pjetri dhe Gjoni arrestohen dhe lirohen; Anania dhe Safira e gënjejnë Pjetrin
Te Veprat e Apostujve 4:1–31 dhe Veprat
e Apostujve 5:12–42 ne mësojmë sa
vijon: Pjetri dhe Gjoni u arrestuan për
shërimin dhe predikimin në emrin e
Jezu Krishtit. Pjetri ia shpalli me guxim
ungjillin sinedrit, që ishte “senati judeas
dhe gjykata më e lartë judease, si në
çështje civile ashtu edhe fetare”
(Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
“Sinedër”, f. 168–169,
scriptures.lds.org). Pas lirimit të tyre,
Pjetri dhe Gjoni vazhduan të
predikonin në emrin e Jezusit dhe
përsëri u arrestuan. Ata u rrahën, iu tha
sërish që të mos flisnin në emrin e Jezu
Krishtit dhe më pas u liruan.
Megjithatë, ata nuk u ndalën së dhëni
mësim në emrin e Jezusit.

Merrni parasysh skenarin vijues: Një i ri
po përgatitet për një mision. Ai e di që
peshkopi do të bëjë pyetje rreth denjësisë së tij për të shërbyer në një mision dhe
po merr parasysh që t’i thotë apo jo peshkopit rreth një mëkati të rëndë që bëri në
të shkuarën.

Ndërsa studioni Veprat e Apostujve 4:32–5:11, kërkoni një parim që mund t’ju
ndihmojë për ta kuptuar domosdoshmërinë e qenies të ndershëm me shërbëtorët e
Perëndisë.

Te Veprat e Apostujve 4:32 ne mësojmë se shenjtorët (anëtarët e Kishës) në kohën e
Pjetrit po e jetonin ligjin e përkushtimit, që do të thotë se kishin besëlidhur me
Perëndinë që vullnetarisht t’i ndanin zotërimet e tyre materiale që të mund të
plotësoheshin nevojat e çdo njeriu.

Lexoni Veprat e Apostujve 4:34–35, duke kërkuar se si ata ia përkushtuan zotërimet
e tyre Zotit.

Lexoni Veprat e Apostujve 5:1–2, duke kërkuar atë që bëri një çift i martuar, të
quajtur Anania dhe Safira, me paratë që morën nga shitja e tokës. Fjala miratimin te
vargu 2 nënkupton pasjen e njohurisë për diçka.

Çfarë bënë Anania dhe Safira që ishte një mëkat i rëndë?

Lexoni Veprat e Apostujve 5:3–4, duke kërkuar atë që Pjetri i tha Ananias.

Sipas vargut 4, cilin kishte gënjyer Anania në fund të fundit?

Nga përgjigjja e Pjetrit, ne mësojmë që nëse i gënjejmë shërbëtorët e Perëndisë,
është njësoj sikur të gënjejmë Atë.
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Lexoni Veprat e Apostujve 5:5–11, duke kërkuar atë që i ndodhi Ananias dhe
Safirës si pasojë e shkeljes së besëlidhjes së tyre dhe të gënjyerit ndaj Pjetrit dhe
ndaj Perëndisë.

Presidenti Gordon B. Hinkli dha mësim në lidhje me disa pasoja që mund të
përjetojmë nëse gënjejmë Zotin ose shërbëtorët e Tij: “Në kohën tonë, ata që
gjenden në pandershmëri nuk vdesin siç vdiqën Anania dhe Safira, por diçka
brenda tyre vdes. Ndërgjegjja mbytet, karakteri vyshket, vetërespekti venitet,
integriteti moral vdes” (“We Believe in Being Honest”, Ensign, tetor 1990, f. 4).

3. Shqyrtoni skenarin rreth të riut që po përgatitej për intervistën e tij
për mision. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta,

shkruajini një letër këtij të riu, duke shpjeguar atë që ai duhet të dijë rreth të
gënjyerit ndaj një udhëheqësi të priftërisë.

Përsiatni se çfarë bekimesh vijnë nga të qenit tërësisht të ndershëm me shërbëtorët
e Zotit.

Nga tregimi për Ananian dhe Safirën, ne mësojmë për nevojën që të jemi tërësisht
të ndershëm me udhëheqësit tanë të priftërisë. Përveç kësaj, ne duhet të jemi të
ndershëm në të gjitha marrëdhëniet tona me të tjerët. Ç’do të thotë për ju që të jeni
të ndershëm në të gjitha marrëdhëniet tuaja me të tjerët?

Presidenti Hinkli ka thënë më tej: “Ata që po e jetojnë parimin e ndershmërisë, e dinë që Zoti
vërtet i bekon. E tyre është e drejta e çmuar për t’i ngritur kokat në dritën e së vërtetës, të
paturpëruar përpara çdo njeriu. Nga ana tjetër, nëse do të ketë nevojë për ndryshim te ndonjë
anëtar i kësaj Kishe, le të fillohet aty ku qëndrojmë tani” (“We Believe in Being Honest”, f. 5).

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

Unë e kam studiuar Veprat e Apostujve 4–5 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 18: DITA 1

Veprat e Apostujve 6–7
Hyrje
Apostujt shuguruan shtatë dishepuj për të ndihmuar në punën e Zotit. Stefani,
njëri prej atyre që u zgjodhën, kreu shumë mrekulli. Disa judenj e akuzuan atë për
blasfemi dhe e sollën përpara sinedrit, ku ai u shpërfytyrua për të treguar se
Perëndia e miratoi atë. Pasi i qortoi judenjtë për mohimin e Shpëtimtarit, Stefani pa
Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin. Më pas, ai u nxor jashtë nga qyteti dhe u vra
me gurë.

Veprat e Apostujve 6:1–8
Shtatë dishepuj zgjidhen për t’i ndihmuar Apostujt me punën
Teksa studioni Veprat e Apostujve 6:1–8, kërkoni një problem të veçantë që hasën
udhëheqësit e hershëm të Kishës.

Lexoni Veprat e Apostujve 6:1–2, duke kërkuar shqetësimin për të cilin helenistët
ua tërhoqën vëmendjen Apostujve.

“Ndërkohë që Kisha rritej me të shpejtë, Apostujt nuk ishin më në gjendje të kujdeseshin për
nevojat e të gjithë anëtarëve. ‘Helenistët’, që ishin të krishterë judeas që flisnin greqisht, ndien se
të vejat e tyre ishin lënë pas dore dhe u ankuan kundër ‘hebrenjve’, që ishin të krishterë judeas
palestinezë” (New Testament Student Manual [Church Educational System manual, 2014], f.
288).

Lexoni Veprat e Apostujve 6:3–6, duke kërkuar se si Apostujt e zgjidhën problemin
e përkujdesjes për nevojat individuale të anëtarëve të Kishës pa u larguar nga
përgjegjësia e tyre apostolike për ta çuar ungjillin te “të gjithë popujt” (Mateu
28:19).

Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim rreth
përgjegjësive të atyre shtatë burrave: “Puna e caktuar atyre shtrihej brenda
mbretërimit të atyre çështjeve materiale të kryera zakonisht nga Priftëria Aarone,
duke i lënë kështu apostujt të lirë për të kryer çështjet më të vështira të shërbesës
së tyre të Priftërisë Melkizedeke” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll.
[1965–1973], 2:65).

Për cilat cilësi iu tha njerëzve të kërkonin në zgjedhjen e atyre që do të ndihmonin?

Si është ky proces i ngjashëm me atë që Zoti bën në Kishën e Tij sot për të siguruar
që të plotësohen nevojat e anëtarëve? ____________________

Një e vërtetë që mund të mësojmë nga ky rrëfim është që anëtarët e denjë të
Kishës thirren për të ndihmuar që t’u shërbejnë nevojave të të tjerëve.

1. Thirrjet në Kishë u japin individëve detyra të posaçme që t’u
shërbejnë nevojave të të tjerëve. Përsiatni se si denjësia e një
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individi ndikon tek aftësia e tij ose e saj që t’u shërbejnë nevojave të të tjerëve.
Më pas, shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta rreth një
përvoje që keni pasur me dikë që u shërbeu juve ose dikujt tjetër nëpërmjet
shërbimit me denjësi në një thirrje. Shprehni ndonjë mendim ose ndjenjë
mirënjohjeje që mund të keni për këtë shërbim.

Lexoni Veprat e Apostujve 6:7–8, duke kërkuar rezultatet pozitive që rrodhën nga
thirrja e këtyre shtatë dishepujve të denjë për t’u shërbyer nevojave të të tjerëve.

Veprat e Apostujve 6:9–7:53
Stefani sillet përpara sinedrit dhe dëshmon se ata e kanë mohuar Mesian
A e keni kundërshtuar ndonjëherë dikë që po përpiqej t’ju ndihmonte ose a ju ka
kundërshtuar dikush juve kur po përpiqeshit ta ndihmonit atë? Cilat ishin
qëndrimet e njeriut që po përpiqej të ndihmonte dhe të njeriut që e kundërshtonte
ndihmën?

Përse nganjëherë e kundërshtojmë ndihmën prej të tjerëve? Merrni parasysh çfarë
pasojash mund të vijnë nga kundërshtimi i ndihmës së të tjerëve në situatat vijuese:
bërjen e detyrave të shkollës, gatimin e një vakti ushqimi, zgjidhjen e një problemi
të rëndësishëm në jetën tonë dhe vendimin që të shërbejmë apo jo në një mision
kohëplotë.

Një mënyrë se si Ati Qiellor e ka bërë të mund që të na ndihmojë, është nëpërmjet
Frymës së Shenjtë. Teksa studioni Veprat e Apostujve 6:9–7:53, kërkoni pasojat e
bërjes ballë [të kundërshtimit të] Frymës së Shenjtë.

Siç shënohet te Veprat e Apostujve 6:9, shumë njerëz që nuk besonin në Jezu
Krisht, u grindën me Stefanin teksa ai e jepte mësim ungjillin. Lexoni Veprat e
Apostujve 6:10–11, duke kërkuar se çfarë bënë këta njerëz kur nuk ishin në gjendje
t’i bënin ballë urtësisë dhe frymës së mësimit të dhënë nga Stefani. (Fjala nxitën te
vargu 11 do të thotë dhanë ryshfet.)

Veprat e Apostujve 6:12–14 shënon që Stefani u soll përpara këshillit qeverisës të
judenjve (sinedrit) dhe që dëshmitarë të rremë e akuzuan atë për blasfemi, që është
e folura në një mënyrë plot urrejtje kundër Perëndisë ose “diçkaje që qëndron në
një marrëdhënie të shenjtë ndaj Perëndisë, të tillë si tempulli i Tij, ligji i Tij apo
profeti i Tij” (Bible Dictionary, “Blasphemy”). Në rastin e Stefanit, sinedri në
mënyrë të rremë e akuzoi atë se po fliste kundër tempullit dhe kundër ligjit të
Moisiut (shih Veprat e Apostujve 6:13–14). Anëtarët e sinedrit i bënë ballë si edhe e
kundërshtuan Stefanin dhe më së fundi vendosën ta vrisnin atë.

Lexoni Veprat e Apostujve 6:15, duke kërkuar atë që ishte e pazakontë rreth pamjes
së Stefanit kur qëndroi përpara këshillit.

Stefani u shpërfytyrua përpara këshillit. Shpërfytyrimi është “gjendja e njerëzve që
përkohësisht ndryshohen në pamjen e jashtme dhe natyrën fizike – domethënë
ngrihen në një nivel më të lartë shpirtëror – kështu që ata të mund të durojnë
praninë dhe lavdinë e qenieve qiellore” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
“Shpërfytyrimi”, f. 181–182, scriptures.lds.org). Ky shpërfytyrim i shenjtë ishte një
mënyrë që Perëndia u tregoi njerëzve se Ai e miratonte Stefanin dhe mesazhin e tij
(shih Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 2:67).
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Veprat e Apostujve 7:1–50 shpjegon se në përgjigje të akuzave kundër tij, Stefani
tregoi diçka nga historia e Izraelit, veçanërisht mohimin e përsëritur nga Izraeli të
Moisiut dhe të ligjit që Zoti ua dha njerëzve në malin Sinai. Lexoni Veprat e
Apostujve 7:37, duke kërkuar se për cilin profetizoi Moisiu që fëmijët e Izraelit do ta
dëgjonin një ditë.

“Prophet[i]” për të cilin flitet në këtë varg është Jezu Krishti.

Lexoni Veprat e Apostujve 7:51–53, duke kërkuar mënyrën se si Stefani i krahasoi
udhëheqësit judeas të kohës së tij me izraelitët e lashtë që ai përshkroi. Frazat
“qafëfortë” dhe “me zemër … të parrethprerë” i drejtohen krenarisë mëkatare dhe
zemrave të liga të judenjve.

Veprat e Apostujve 7:52 shënon që Stefani i akuzoi udhëheqësit judeas për
mohimin e të “Drejtit”, domethënë Shpëtimtarin.

Një e vërtetë që mund të mësojmë nga këto vargje është që të kundërshtuarit e
Frymës së Shenjtë mund të çojë drejt mospranimit të Shpëtimtarit dhe
profetëve të Tij.

Fryma e Shenjtë dëshmon për Jezu Krishtin dhe dëshmon për të vërtetën e fjalëve
të Tij dhe të fjalëve të profetëve të Tij. Si rrjedhim, të kundërshtuarit e Frymës së
Shenjtë do ta dobësojë dëshminë e dikujt dhe vendosmërinë e tij ose të saj për të
ndjekur Shpëtimtarin dhe profetët e Tij.

Merrni parasysh se si një njeri mund të tundohet për ta kundërshtuar Frymën e
Shenjtë në rrethanat vijuese:

• Përzgjedhja e argëtimin dhe medias

• Zgjedhja për ta ndjekur apo jo këshillën e profetit lidhur me daljen në takime
romantike

• Marrja e vendimit për t’i zbatuar apo jo parimet e pendimit që kanë dhënë
mësim Jezu Krishti dhe profetët e Tij

2. Përsiatni vetë pranimin tuaj të nxitjeve të Frymës së Shenjtë. Në
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani rreth një

kohe kur ndjekja e nxitjeve të Frymës së Shenjtë ju çoi drejt një vendimi të
duhur ose drejt pranimit të profetëve dhe mësimeve të tyre. Merrni parasysh se
çfarë mund të bëni për ta mirëpritur ndikimin e Frymës së Shenjtë.

Përsiatni një gjë që mund të bëni gjatë javës së ardhshme për ta ftuar në mënyrë
vepruese ndikimin e Frymës së Shenjtë në jetën tuaj. Merrni parasysh ta shkruani
në një fletë letre synimin tuaj dhe se si do ta përmbushni atë synim.

Veprat e Apostujve 7:54–60
Stefani goditet për vdekje me gurë
Fjala pikëllim do të thotë shqetësim ose vuajtje. Si mendoni ju, përse pasuesit e Jezu
Krishtit mund të presin që të përjetojnë njëfarë pikëllimi?

NJËSIA 18,  DITA 1

364



Stefani pa Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin.

Përcaktoni Doktrinat dhe Parimet
Të përcaktuarit e doktrinave dhe parimeve të ungjillit në shkrimet e shenjta kërkon ushtrim dhe
përpjekje të kujdesshme. Teksa i studioni shkrimet e shenjta, kërkoni të vërtetat kryesore që po
jepen mësim. Bëni pyetje të tilla si: “Çfarë mund të mësoj nga këto fragmente?” ose “Cili është
morali ose thelbi i këtij tregimi?”

Ndërsa studioni Veprat e Apostujve 7:54–60, kërkoni një parim që mund t’ju
ndihmojë kur përjetoni pikëllim.

Pasi Stefani i qortoi udhëheqësit e ligj judeas, ata u përgjigjën me zemërim. Lexoni
Veprat e Apostujve 7:54–56, duke kërkuar çfarë përjetoi Stefani gjatë përndjekjes
prej tyre. Një kuptim i frazës “kërcëllonin dhëmbët kundër tij” (Veprat e Apostujve
7:54) është që ata u mbushën me një zemërim të dhunshëm kundër Stefanit dhe e
dëshironin atë të vdekur.

Çfarë doktrine themelore rreth Kreut-Perëndi mund të mësojmë nga rrëfimi i
vegimit të Stefanit?

Ju mund të dëshironi ta shkruani
doktrinën vijuese pranë Veprave të
Apostujve 7:55–56: Ati Qiellor, Jezu
Krishti dhe Fryma e Shenjtë janë tri
qenie të veçuara dhe të dallueshme.

Lexoni Veprat e Apostujve 7:57–60,
duke kërkuar atë që njerëzit i bënë
Stefanit.

Çfarë ju bie në sy rreth lutjes së
Stefanit? ____________________

Lluka e përshkroi vdekjen tragjike të
Stefanit me fjalën “fjeti” (Veprat e
Apostujve 7:60). Kjo fjalë mund t’i
drejtohej prehjes së një shpirti të drejtë
nga shqetësimet e vdekshmërisë dhe
paqes me të cilën një njeri i tillë kalon
nga kjo jetë në tjetrën (shih DeB 42:46).

Mendoni mbi atë që përjetoi Stefani
teksa u përball me sinedrin dhe përpara
se të kapej e të vritej.

Si e forcoi Stefanin Perëndia gjatë gjithë përvojave të tij me udhëheqësit judeas?

Nisur nga ajo që keni studiuar, plotësoni parimin vijues: Nëse mbetemi besnikë
ndaj Jezu Krishtit gjatë pikëllimeve, ____________________.

Përsiatni pyetjet vijuese: Në çfarë mënyrash mund të jetë Zoti me ne ndërkohë që
përballemi me pikëllime? Edhe pse Stefani e humbi jetën e vet, çfarë fitoi ai?

3. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:
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a. Për Stefanin, një pjesë e të mbeturit besnik nënkuptonte sakrifikimin e jetës
së tij. Nuk ka të ngjarë që të na duhet të ofrojmë një sakrificë të tillë sot, por
çfarë sakrificash mund të na kërkohen që të bëjmë?

b. Çfarë besoni se do të fitoni teksa jeni besnikë ndaj Zotit gjatë pikëllimit dhe
bëni sakrificat që janë të nevojshme për t’u bërë?

c. Çfarë keni fituar tashmë?

Stefani në përgjithësi konsiderohet si dëshmori i parë i krishterë. Përveç kësaj, ai
mund të shihet si një simbol i Krishtit: Si ai ashtu edhe Shpëtimtari qëndruan
përpara një këshilli për t’u gjykuar, shpallën të vërteta përballë armiqve të tyre,
dhanë jetën për një kauzë të drejtë dhe madje thanë shprehje të ngjashme ndërsa
vdisnin (shih Lluka 23:33–34, 46; Veprat e Apostujve 7:59–60).

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

Unë e kam studiuar Veprat e Apostujve 6–7 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 18: DITA 2

Veprat e Apostujve 8
Hyrje
Përndjekja kundër Kishës në Jerusalem solli si rrjedhojë që anëtarët e Kishës të
shpërndaheshin anembanë Judesë dhe Samarisë. Filipi kreu shërbesë në Samari, ku
shumë njerëz e pranuan ungjillin e Jezu Krishtit. Pasi Pjetri dhe Gjoni ua dhanë
dhuratën e Frymës së Shenjtë të kthyerve të rinj në besim, një magjistar i quajtur
Simon u përpoq ta blinte priftërinë. Perëndia më vonë e çoi Filipin te një zyrtar
etiopas, të cilit Filipi i dha mësim rreth Jezu Krishtit dhe e pagëzoi.

Gjatë gjithë këtij mësimi, ju mund të doni të drejtoheni te Hartat e Biblës, nr. 13,
“Udhëtimet Misionare të Apostullit Pal” dhe të gjeni qytetet dhe vendet e
ndryshme për të cilat lexuat.

Bazat e Mësimdhënies dhe të Të Nxënit të Ungjillit
Çdo mësim i bazuar te shkrimet e shenjta në seminar përqendrohet te një bllok i shkrimit të
shenjtë në vend që të përqendrohet te një koncept, temë, doktrinë apo parim i veçantë. Këto
mësime përfshijnë bazat e mësimdhënies dhe të të nxënit të ungjillit, të cilat përfshijnë
kuptueshmërinë e kontekstit dhe të përmbajtjes së një pjese të shkrimit të shenjtë; përcaktimin,
të kuptuarin dhe të ndierin e së vërtetës dhe rëndësinë e doktrinave dhe parimeve të ungjillit;
dhe vënien në jetë të doktrinave e parimeve. Studimi i shkrimeve të shenjta me këto synime në
mendje mund të ndihmojë që të rritet kuptueshmëria dhe dëshmia juaj për shkrimet e shenjta
dhe të vërtetat e dhëna mësim atje.

Veprat e Apostujve 8:1–25
Filipi kryen shërbesë në Samari, ku Simon magjistari përpiqet ta blejë priftërinë
Nëse merrnit një sasi të madhe parash, çfarë është diçka që do të blinit?
____________________

Disa njerëz besojnë se çdo gjë mund të blihet me para. Megjithatë, disa nga gjërat
më me vlerë në jetë nuk mund të blihen. Teksa studioni Veprat e Apostujve 8,
kërkoni një dhuratë nga Perëndia që nuk mund të blihet.

Te Veprat e Apostujve 7 ju mësuat rreth vdekjes së dishepullit Stefan në duart e
përndjekësve. Lexoni Veprat e Apostujve 8:1–5, duke kërkuar atë që bënë anëtarët e
Kishës si rrjedhojë e përndjekjes kundër Kishës në Jerusalem. Fraza merrte me vete
në vargun 3 do të thotë tërhiqte me forcë.

Vini re emrin e Filipit në vargun 5. Filipi ishte një nga shtatë dishepujt e shuguruar
për të ndihmuar Dymbëdhjetë Apostujt në shërbesën ndaj nevojave të anëtarëve të
Kishës (shih Veprat e Apostujve 6:5).

Drejtojuni grafikut “Vështrim i Përgjithshëm i Librit të Veprave të Apostujve” në
Njësinë 17: Mësimi i Ditës 1 dhe lexoni porosinë e Shpëtimtarit drejtuar Apostujve
të Tij të shënuar te Veprat e Apostujve 1:8. Sipas Veprave të Apostujve 8:5, si
ndihmoi Filipi ta përmbushte këtë porosi?
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Lexoni Veprat e Apostujve 8:6–8, duke kërkuar mënyrën se si samaritanët iu
përgjigjën predikimit të Filipit dhe mrekullive që kreu ai.

Lexoni Veprat e Apostujve 8:9–11 dhe vini re se si përshkruhet Simoni, një burrë në
atë qytet.

Çfarë ndikimi pati Simoni te njerëzit?

Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, e përcaktoi
magjinë si “përdorimi i fuqisë së fituar nga ndihma ose kontrolli i shpirtrave të
ligj” (Mormon Doctrine, bot. i 2-të [1966], f. 747).

Fjala mahnitur, siç përdoret te Veprat e Apostujve 8:11, do të thotë i habitur.

Lexoni Veprat e Apostujve 8:12–13, duke kërkuar mënyrën se si Simoni iu përgjigj
predikimit të Filipit.

Sipas vargut 13, si ndikuan te Simoni “veprat … dhe shenjat” që ai pa?

Te Veprat e Apostujve 8:14–16, ne mësojmë se Pjetri dhe Gjoni erdhën në Samari
pasi dëgjuan që njerëzit atje e kishin pranuar fjalën e Perëndisë. Ata u lutën që
samaritanët e kthyer në besim do të merrnin dhuratën e Frymës së Shenjtë.

Lexoni Veprat e Apostujve 8:17, duke kërkuar atë që bënë Pjetri dhe Gjoni për
anëtarët e rinj të Kishës në qytetin e Samarisë.

Ky rrëfim ilustron doktrinën vijuese: Dhurata e Frymës së Shenjtë jepet pas
pagëzimit nëpërmjet vënies së duarve nga mbajtësit e autorizuar të priftërisë.

Lexoni Veprat e Apostujve 8:18–19, duke kërkuar ofertën që Simoni i bëri Pjetrit.

Nëse do të kishit qenë në gjendjen e Pjetrit, si do t’i ishit përgjigjur Simonit?
____________________

Lexoni Veprat e Apostujve 8:20–24, duke kërkuar atë që Pjetri i dha mësim Simonit
rreth marrjes së priftërisë.

Priftëria nuk mund të blihet me para.
Ngaqë priftëria i përket Perëndisë, ajo
mund të jepet vetëm sipas vullnetit të
Tij. Perëndia përcakton mënyrën në të
cilën mund të fitohet priftëria (shih
Nenet e Besimit 1:5).

Sipas Veprave të Apostujve 8:21–23, përse Simoni nuk mund ta merrte ende
priftërinë? Si mendoni ju, në çfarë mënyrash zemra e Simonit “nuk [ishte] e drejtë
përpara Perëndisë” (Veprat e Apostujve 8:21)? Shihni Alma 41:11 për ide se çfarë
do të thotë të jeni “në vrerin e hidhësisë” (Veprat e Apostujve 8:23).

Ky rrëfim jep mësim të vërtetën vijuese: Priftëria jepet sipas vullnetit dhe
standardit të Perëndisë për denjësinë.
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1. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si mendoni ju, përse është e rëndësishme të dimë që priftëria jepet mbi
individët vetëm sipas vullnetit dhe standardit të Perëndisë për denjësinë?

b. Lexoni Doktrina e Besëlidhje 121:36–42. Cilat janë parimet mbi të cilat
duhet të ushtrohet priftëria? Çfarë u ndodh njerëzve që përpiqen ta përdorin
priftërinë “në çfarëdo shkallë padrejtësie” (DeB 121:37)?

Te Veprat e Apostujve 8:25 ne mësojmë se Pjetri dhe Gjoni e predikuan ungjillin në
shumë fshatra samaritane.

Veprat e Apostujve 8:26–40
Filipi jep mësim dhe pagëzon një zyrtar etiopas

2. Mendoni për situata në të cilat keni pasur nevojë ose do të kishit
nevojë për dikë që t’ju udhërrëfente. Në ditarin tuaj të studimit të

shkrimeve të shenjta, renditni disa situata në të cilat ju mund të jeni një
udhërrëfyes për dikë tjetër. (Mendoni për vendmbërritjet ose temat për të cilat
keni njohuri ose talentet që keni zhvilluar.)

Teksa studioni pjesën e mbetur të Veprave të Apostujve 8, kërkoni një mënyrë të
rëndësishme në të cilën ju mund të jeni një udhërrëfyes për të tjerët.

Lexoni Veprat e Apostujve 8:26, duke kërkuar se kush e drejtoi Filipin që të
udhëtonte për në Gaza. (Ju mund të doni ta gjeni Gazën në Hartat e Biblës, nr. 11,
“Toka e Shenjtë në Kohët e Dhjatës së Re”.)

Lexoni Veprat e Apostujve 8:27–28, duke kërkuar personin që takoi Filipi në rrugë.

Çfarë po bënte ky zyrtar etiopas në karrocën e tij? (Mund të jetë e dobishme të dini
se Esaia [në Biblën në anglisht] është forma greke e emrit Isaia.

Lexoni Veprat e Apostujve 8:29–35, duke kërkuar atë që ndodhi midis Filipit dhe
zyrtarit etiopas.

Merrni parasysh të shenjoni te vargu 29 se kush e nxiti Filipin që të shkonte te
karroca e zyrtarit etiopas. Mund të shenjoni gjithashtu te vargu 31 çfarë tha etiopasi
se kishte nevojë me qëllim që t’i kuptonte shkrimet e Isaias. Merrni parasysh ta
shkruani Isaian 53:7–8 si referencë-kryq në shkrimet tuaja të shenjta pranë Veprave
të Apostujve 8:32–33.

Përdorni fjalët udhërrëfejmë, nxitjet dhe mundësitë për ta plotësuar parimin vijues që
mund ta mësojmë nga përvoja e Filipit: Kur ua vëmë veshin
____________________ nga Perëndia, ne mund të marrim
____________________ për të ndihmuar që t’i ____________________ të tjerët
drejt Jezu Krishtit.
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Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim mbi
rëndësinë e të ndihmuarit për t’i udhërrëfyer të tjerët drejt Shpëtimtarit: “Qëllimi
që secili prej nesh të ‘vij[ë] te Krishti’ [DeB 20:59], t’i zbatojë urdhërimet e Tij dhe
ta ndjekë shembullin e Tij për t’u kthyer sërish tek Ati, është pa dyshim qëllimi më
i lartë e më i shenjtë i ekzistencës njerëzore. T’i ndihmosh të tjerët që ta bëjnë
këtë po ashtu – t’i mësosh, t’i bindësh e t’i udhëheqësh me lutje edhe ata që të

ecin në atë shteg të pendimit – sigurisht që kjo mund të jetë detyra e dytë më e rëndësishme në
jetën tonë. Ndoshta kjo është përse Presidenti Dejvid O. Mek-Kei njëherë tha: ‘Asnjë përgjegjësi
më e madhe nuk mund të qëndrojë mbi ndonjë burrë [ose grua] sesa të jetë një mësues i fëmijëve
të Perëndisë’ [në Conference Report, tetor 1916, f. 57]” (“A Teacher Come from God”, Ensign,
maj 1998, f. 25).

3. Përzgjidhni një ose më shumë nga situatat vijuese:

Situata 1: Një i ri me të cilin jeni shok, i përket një kishe tjetër të krishterë. Një
ditë gjatë drekës, ju ndieni nxitjen që të flisni me të rreth Kishës.

Situata 2: Teksa ktheheni më këmbë nga shkolla për në shtëpi, ju shihni një të re
që po qan. E njihni atë si një anëtare të lagjes suaj, e cila nuk ka frekuentuar
ndonjë mbledhje të Kishës për disa vjet. Ju ndieni nxitjen që t’i flisni asaj.
Ndërkohë që përpiqeni ta ngushëlloni, ajo përshkruan sfidat e veta dhe pyet:
“Përse s’mund të jem thjesht e lumtur?”

Situata 3: Nëna e një të riu me të cilin jeni lidhur në një faqe të medias
shoqërore, vdiq kohët e fundit. Ju ndiheni të nxitur t’i përgjigjeni komentit
vijues që ai bëri kohët e fundit: “Ndihem vetëm pikërisht tani. Sa do të doja që
dikush të më kuptonte.”

Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani se çfarë do të
thoshit dhe do të bënit për të ndihmuar që ta udhërrëfeni këtë njeri drejt Jezu
Krishtit. Në përshkrimin tuaj, përfshini përgjigjet për pyetjet vijuese:

a. Cilat të vërteta të ungjillit do të ndani për të ndihmuar që ta udhërrëfeni
këtë njeri drejt Jezu Krishtit?

b. Cili është një shkrim i shenjtë që ju mund ta ftonit këtë njeri ta studionte?

c. Çfarë do ta ftonit të bënte këtë njeri?

Lexoni Veprat e Apostujve 8:36–40, duke kërkuar atë që ndodhi si rrjedhojë e
mësimit të dhënë nga Filipi zyrtarit etiopas rreth Jezusit.

4. Përgjigjiuni njërës ose të dyja pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Kur dhe si keni ndihmuar për ta udhërrëfyer dikë drejt Jezu Krishtit?

b. Kur dhe si ju ka ndihmuar dikush për t’ju udhërrëfyer drejt Jezu Krishtit?

Teksa e filloni ditën tuaj me lutje vetjake, kërkoni udhërrëfimin e Frymës së Shenjtë
që t’ju nxitë. Më pas, teksa vazhdoni ditën tuaj, dëgjoni për nxitje nga Perëndia që
do t’ju ndihmojnë t’i udhërrëfeni të tjerët drejt Jezu Krishtit.
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5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Veprat e Apostujve 8 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 18: DITA 3

Veprat e Apostujve 9
Hyrje
Jezusi iu shfaq Saulit (i cili më vonë do të quhej Pal) teksa udhëtonte për në
Damask, përvojë pas së cilës Sauli u verbua. Pasi Anania e shëroi atë, Sauli u
pagëzua dhe filloi predikimin në Damask. Sauli më vonë shkoi në Jerusalem dhe u
bashkua me dishepujt atje, por kur judenjtë grekë në Jerusalem e kërcënuan jetën e
Saulit, Apostujt e dërguan atë në Tars. Pjetri kreu mrekulli në Lida dhe Jopa.

Veprat e Apostujve 9:1–9
Jezusi i shfaqet Saulit në rrugën për në Damask
Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim rreth
nevojës sonë për të falur:

“Ka diçka brenda shumë prej nesh që në mënyrë të veçantë nuk ia del mbanë të
falë dhe të harrojë gabimet e mëparshme në jetë – qofshin ato gabimet tona ose
gabimet e të tjerëve. Nuk është e mirë. Nuk është e krishterë. Qëndron në
kundërshtim të jashtëzakonshëm me madhështinë dhe mrekullinë e Shlyerjes së
Jezu Krishtit. …

Le të pendohen njerëzit. Le të rriten njerëzit. Besoni që njerëzit mund të
ndryshojnë dhe të përmirësohen. A është ky besim? Po! A është kjo shpresë? Po! A është kjo
dashuri hyjnore? Po! Mbi të gjitha, ajo është dashuri hyjnore, dashuria e pastër e Krishtit” (“The
Best Is Yet to Be”, Ensign, janar 2010, f. 25–26).

1. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Cilat janë disa situata në të cilat do të ishte e rëndësishme për ju që t’i lejoni
të tjerët të ndryshojnë, të përmirësohen dhe të besojnë se ata mund ta bëjnë
këtë gjë?

b. Përse është e rëndësishme për ju që të besoni se mund të ndryshoni dhe të
përmirësoheni?

Teksa studioni Veprat e Apostujve 9, kërkoni të vërteta që mund t’i mësojmë nga
përvoja e dikujt që ndryshoi dhe u përmirësua.

Shumica e tekstit të Veprave të Apostujve 9 përqendrohet te përvojat e një burri të
quajtur Saul. “Sauli u lind në Tars, një qytet grek në Kiliki (shih Veprat e Apostujve
21:39). Ai ishte lindur si një qytetar romak (shih Veprat e Apostujve 16:37) dhe fliste
një ‘gjuhë hebraike’ (ndoshta aramaike) si dhe greqisht (shih Veprat e Apostujve
21:37–40). Ai ishte një jude nga linja e prejardhjes së Beniaminit (shih Romakëve
11:1) dhe një farise i devotshëm (shih Veprat e Apostujve 23:6), i cili i ndoqi dhe i
mundoi zellshmërisht pasuesit e Jezu Krishtit (shih Veprat e Apostujve 9:1–2). Ai
më vonë u njoh me emrin e tij në latinisht, Pal [shih Veprat e Apostujve 13:9]” (New
Testament Student Manual [Church Educational System manual, 2014], f. 294). Sauli
u arsimua në Jerusalem nga Gamalieli (shih Veprat e Apostujve 22:3), një farise i
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mirënjohur dhe mësues i respektuar i ligjit judeas (shih Veprat e Apostujve
5:34–40).

Ne lexojmë për herë të parë për Saulin te Veprat e Apostujve 7 që përshkruan
vrasjen me gurë të dishepullit Stefan. Ju mund të sillni ndërmend se ata që e vranë
me gurë Stefanin, i vunë rrobat e tyre te këmbët e Saulit (shih Veprat e Apostujve
7:58–59).

Lexoni Veprat e Apostujve 8:1–3; 9:1–2, duke kërkuar mënyrën se si Sauli i trajtoi
pasuesit e Jezu Krishtit. Mund të jetë e dobishme të dini që fraza merrte me vete
(Veprat e Apostujve 8:3) do të thotë tërhiqte zvarrë me forcë.

Lexoni Veprat e Apostujve 9:3–6, duke kërkuar atë që përjetoi Sauli teksa
udhëtonte për në Damask që të arrestonte dishepujt e Jezu Krishtit që jetonin atje.

Vini në dukje frazën “godasësh me shkelm kundër gjembave” te Veprat e
Apostujve 9:5. “Një ‘gjemb’ i drejtohet një hosteni, që është një shigjetë apo shkop
i mprehtë që përdoret për të shpuar kafshët që t’i bëjnë të ecin përpara. Në vend që
të lëvizin përpara, kafshët kokëforta nganjëherë godasin mbrapsht që të
kundërpërgjigjen, fjalë për fjalë godasin me shkelma ‘kundër gjembave’. Një
reagim i tillë vetëm e shton shqetësimin ngaqë kafsha iu nënshtrohet nxitjeve më të
dhimbshme nga zotëria i saj. Shpëtimtari po e bën të qartë që, nëse Sauli vazhdon
të luftojë kundër Tij, ai vetëm do të sjellë shqetësim mbi veten e vet. Në letërsinë
greke, ‘god[itja] me shkelm kundër gjembave’ ishte një metaforë e mirënjohur për
kundërshtimin ndaj hyjnisë” (New Testament Student Manual, f. 295).

Vini re pyetjen e Saulit te Veprat e Apostujve 9:6. Çfarë mund t’ju mësojë kjo pyetje
rreth Saulit?

Sipas Joseph Smith Translation [Përkthimit prej Joseph Smith-it] për Veprat e
Apostujve 9:7, ata që udhëtonin me Saulin e panë dritën, por nuk e dëgjuan zërin e
Jezusit teksa Ai i fliste Saulit (shih Joseph Smith Translation [Përkthimi prej Joseph
Smith-it], Veprat e Apostujve 9:7 [në Biblën në anglisht Veprat e Apostujve 9:7,
shënimi a në fund të faqes]; shih edhe Veprat e Apostujve 22:9).

Pas vegimit, Sauli ishte fizikisht i verbër. Ai u çua në Damask dhe as nuk hëngri as
nuk piu për tri ditë.

Përfytyroni sikur jeni Sauli. Nëse i kishit përndjekur egërsisht dishepujt e Jezu
Krishtit, çfarë mund të mendonit dhe ndienit gjatë kësaj kohe?

Veprat e Apostujve 9:10–22
Sauli shërohet nga Anania i Damaskut, pagëzohet dhe predikon rreth Jezu Krishtit
Lexoni Veprat e Apostujve 9:10–12, duke kërkuar atë që Zoti e drejtoi të bënte
Ananian, një anëtar të drejtë të Kishës në Damask.
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Anania e bekoi Saulin që t’i kthehej shikimi.

Mbani mend se qëllimi fillestar i Saulit për të shkuar në Damask ishte që të
arrestonte njerëz si Anania. Nëse ishit Anania dhe e njihnit famën e Saulit, çfarë
mund të kishit menduar pasi të merrnit këtë udhëzim nga Zoti?

Lexoni Veprat e Apostujve 9:13–16, duke kërkuar atë që Zoti i mësoi Ananias
rreth Saulit.

Si ndryshonte këndvështrimi i Zotit për Saulin nga këndvështrimi i Ananias për
Saulin? ____________________

Vini re te Veprat e Apostujve 9:15 punën e veçantë që Zoti e kishte zgjedhur Saulin
të bënte. Nga ajo që dini prej rrethanave të Saulit, çfarë do ta kishte përgatitur atë
që t’u predikonte “johebrenjve, mbretërve dhe bijve të Izraelit”? (Ju mund të doni
t’i drejtoheni përshkrimit të Saulit që e lexuat më parë në mësim.)

Sipas Veprave të Apostujve 9:16, çfarë tjetër tha Zoti se do t’i ndodhte Palit, edhe
pse ai do të bëhej një vegël e zgjedhur përpara johebrenjve dhe mbretërve?

Dy të vërteta që mund t’i mësojmë nga Veprat e Apostujve 9:13–16 janë që Zoti na
sheh siç mund të bëhemi dhe Zoti e sheh potencialin tonë për ta ndihmuar
Atë në punën e Tij.

2. Teksa mendoni për këto të vërteta, përfytyroni mënyrën se si ju
sheh Perëndia ju. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta,

vizatoni një figurë të thjeshtë të vetes suaj dhe renditni disa nga aftësitë dhe
tiparet tuaja karakteristike që mendoni se Zoti mund t’i përdorë për ta
ndihmuar Atë në punën e Tij.

Vini re te Veprat e Apostujve 9:17 se
Anania e bekoi Saulin që t’i kthehej
shikimi dhe që të mbushej me Frymën e
Shenjtë. Sipas Veprave të Apostujve
9:18–20, kur Perëndia ia ktheu shikimin
Saulit, si ishte mënyra se si Sauli e pa
Zotin, e ndryshme nga mënyra se si e
kishte parë Atë më parë?

Pendimi, pagëzimi dhe predikimi i
Saulit treguan besimin e tij në Jezu
Krisht dhe nënshtrimin e tij ndaj
vullnetit të Zotit.

Lexoni Veprat e Apostujve 9:21–22, duke kërkuar mënyrën se si njerëzit reaguan
ndaj predikimit të Saulit.

Pyetja që Sauli i bëri Zotit te Veprat e Apostujve 9:6, tregoi përulësinë e tij dhe
dëshirën e tij për t’iu nënshtruar vullnetit të Zotit. Si Sauli, nëse i nënshtrohemi
vullnetit të Zotit, atëherë ne mund të ndryshojmë dhe mund ta përmbushim
potencialin që Ai sheh brenda nesh.

Për t’ju ndihmuar të kuptoni çfarë do të thotë të jemi të nënshtruar ndaj vullnetit të
Zotit, përfytyroni sikur keni një sasi plasteline që është e butë dhe një që është
tashmë e forcuar. Si do të ishte e ndryshme përvoja e orvatjes për të bërë një
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skulpturë duke përdorur plastelinën e butë, nga orvatja për të bërë një skulpturë
duke përdorur plastelinën e forcuar?

3. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si mund të krahasohen të dy llojet e ndryshme të plastelinës me
nënshtrimin e një njeriu ndaj vullnetit të Zotit?

b. Si ju ka ndihmuar nënshtrimi ndaj Zotit ju ose të tjerët që të ndryshoni dhe
që të përmbushni potencialin që Zoti sheh brenda jush ose brenda tyre?

Përsiatni se si pyetja e Saulit, “Zot, ç’don ti të bëj unë?” (Veprat e Apostujve 9:6),
gjen zbatim në vetë jetën tuaj.

Presidenti Ezra Taft Benson dha mësim: “Një [njeri] nuk mund të bëjë pyetje më
të rëndësishme në jetën e tij [ose të saj] sesa ajo që bëri Pali: ‘… Zot, ç’don ti të
bëj unë?’ Një [person] nuk mund të ndërmarrë veprim më të madh sesa të ndjekë
një udhë që do t’i sjellë atij [ose asaj] përgjigje ndaj asaj pyetjeje dhe më pas ta
vërë në veprim atë përgjigje” (“Listen to a Prophet’s Voice”, Ensign, janar
1973, f. 57).

Vazhdoni të luteni me zell dhe të kërkoni përgjigje ndaj kësaj pyetjeje dhe të
veproni sipas ndonjë nxitjeje që merrni.

Veprat e Apostujve 9:23–31
Jeta e Saulit kërcënohet në Damask dhe më pas në Jerusalem dhe Apostujt e
dërgojnë atë në Tars
Te Veprat e Apostujve 9:23–26 ne lexojmë se judenjtë në Damask komplotuan për
ta vrarë Saulin, por anëtarët e Kishës e ndihmuan të largohej nga qyteti. Ne
gjithashtu lexojmë se Sauli shkoi në Jerusalem, ku ai “u përpoq të bashkohej me
dishepujt, por të gjithë kishin frikë nga ai, sepse nuk mund të besonin se ai ishte
dishepull” (Veprat e Apostujve 9:26).

Si mendoni ju, përse anëtarët e Kishës ishin ngurrues të besonin që Sauli ishte bërë
një dishepull i Jezu Krishtit?

Te Veprat e Apostujve 9:27–31 ne lexojmë se Barnaba, një anëtar i Kishës (shih
Veprat e Apostujve 4:36–37), e solli Saulin tek Apostujt dhe u tregoi atyre për
vegimin e Saulit dhe për predikimin e tij të guximshëm në Damask. Atëherë
anëtarët e Kishës e mirëpritën Saulin në shoqërimin e tyre. Kur judenjtë grekë në
Jerusalem kërkuan ta vrisnin Saulin, udhëheqësit e Kishës e dërguan atë në Tars. Te
Veprat e Apostujve 9:31 ne gjithashtu mësojmë se Kisha përjetoi paqe dhe rritje në
Jude, Galile dhe Samari.

Veprat e Apostujve 9:32–43
Pjetri kryen mrekulli në Lida dhe Jopa
Mendoni për dikë të cilin do të donit ta ndihmonit që të kthehej te Zoti dhe të
besonte në Të. Ndërsa studioni pjesën në vazhdim të Veprave të Apostujve 9,
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kërkoni një mënyrë se si mund ta ndihmoni këtë njeri dhe njerëz të tjerë që të
kthehen te Zoti.

Veprat e Apostujve 9:32–35 dhe Veprat e Apostujve 9:36–42 përshkruajnë
mrekullitë që Pjetri i kreu në Lida dhe në Jopa. Teksa i lexoni këto vargje, kërkoni
mrekullitë që Pjetri i kreu dhe mënyrën se si u përgjigjën njerëzit. Shpjegimet
vijuese mund të jenë të dobishme: Te Joseph Smith Translation [Përkthimi prej
Joseph Smith-it], Veprat e Apostujve 9:32 thuhet se “Pjetri kaloi përmes të gjitha
këtyre krahinave” (shkrimi kursiv i shtuar). Lëmosha (Veprat e Apostujve 9:36) është
praktika e dhënies së ofertave të varfërve. Fjala afër te vargu 38 do të thotë pranë
dhe fjala treguan te vargu 39 do të thotë paraqitën.

Si iu përgjigjën njerëzit në Lida dhe njerëzit në Jopa shërbesës së Pjetrit? Një parim
që mund ta mësojmë nga shembulli i Pjetrit është që duke u dhënë shërbesë
njerëzve të tjerë, ne mund t’i ndihmojmë njerëzit të kthehen te Zoti dhe të
besojnë në Të.

Dhënia e bekimeve të priftërisë është një mënyrë për t’u dhënë shërbesë njerëzve
të tjerë. Shembulli i Tabithës (ose Gazelës) te Veprat e Apostujve 9:36, 39 tregon një
mënyrë tjetër se si mund t’u japim shërbesë të tjerëve. Të bërit e “shumë vepra[ve]
të mira” (Veprat e Apostujve 9:36) dhe të shërbyerit të tjerëve mund t’i ndihmojë të
tjerët të kthehen te Zoti.

4. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Kur ju kanë ndihmuar veprat e mira të dikujt tjetër ju ose njerëzit e tjerë që
të ktheheni te Zoti dhe të besoni në Të?

b. Cilat janë disa mënyra se si mund t’u jepni shërbesë të tjerëve? (Jini të
hollësishëm dhe shënoni dy ose tri ide.)

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

Unë e kam studiuar Veprat e Apostujve 9 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 18: DITA 4

Veprat e Apostujve 10–12
Hyrje
Perëndia i zbuloi në një vegim Pjetrit se ungjilli duhej t’u predikohej johebrenjve.
Pjetri ia mësoi ungjillin Kornelit dhe familjes së tij e më vonë sheshoi grindjen mes
shenjtorëve judeas rreth ungjillit që po u predikohej johebrenjve. Puna e Zotit
vazhdoi të ecte përpara pavarësisht nga përndjekja. Herod Agripa I, nipi i Herodit
të Madh, vrau Apostullin Jakob dhe më pas arrestoi e burgosi Pjetrin. Natën
përpara se Pjetri të ekzekutohej, një engjëll e ndihmoi të arratisej nga burgu.
Herodi u godit nga një engjëll i Perëndisë dhe ungjilli vazhdoi të ecte përpara.

Veprat e Apostujve 10
Perëndia i zbulon Pjetrit në një vegim se ungjilli duhet të predikohet te johebrenjtë
Çfarë ju jep vetëbesim për ta ndjekur dikë?

Përfytyroni sikur jeni me një grup njerëzish që e kanë humbur udhën. Shumë
anëtarë të grupit ofrojnë ta udhëheqin çdo njeri drejt sigurisë, secili duke sugjeruar
një udhë të ndryshme. Çfarë do të përcaktonte apo do të ndikonte se cilin person
do të ndiqnit? ____________________

Ndërsa studioni Veprat e Apostujve 10–12, kërkoni të vërteta që mund t’ju
ndihmojnë të fitoni vetëbesim në ndjekjen e atyre që Zoti i ka thirrur për ta
udhëhequr Kishën e Tij.

Deri në këtë pikë në kohët e Dhiatës së Re, ungjilli u ishte predikuar, me pak
përjashtime, vetëm judenjve. Madje Jezusi u predikoi vetëm “dele[ve të] humbura
të shtëpisë së Izraelit” dhe i urdhëroi Apostujt e Tij të bënin të njëjtën gjë (shih
Mateu 10:5–6). Mirëpo, Shpëtimtari u tha dishepujve të Tij se pasi Fryma e Shenjtë
të vinte mbi ta, ata do ta predikonin ungjillin “deri në skajin e dheut” (Veprat e
Apostujve 1:8). Te Veprat e Apostujve 10 ne lexojmë rreth një ndryshimi të
rëndësishëm në mënyrën se si Kisha vepronte, që do të ndihmonte për të ndodhur
kjo gjë.

Lexoni Veprat e Apostujve 10:1–2, duke kërkuar hollësi rreth një johebreu të
quajtur Kornel.

Korneli ishte një centurion. Një centurion ishte “një oficer në ushtrinë romake në
komandë të një kompanie me 50 deri 100 burra. Një kompani e tillë formonte një
të gjashtëdhjetën e një legjioni romak” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
“Centurion”, f. 20, scriptures.lds.org).

Sipas procedurës në Kishë në atë kohë, si johebre, Korneli nuk mund të bashkohej
me Kishën e Krishtit pa u kthyer fillimisht në besimin e judaizmit. Edhe pse Korneli
nuk mund të bashkohej me Kishën si një johebre, si e tregoi ai besimin e tij te
Perëndia?
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Siç shënohet te Veprat e Apostujve
10:3–48, Pjetri pati një vegim që ai
fillimisht nuk e kuptoi. Megjithatë,
duke e ndjekur Shpirtin, Pjetri iu
paraqit Kornelit, që kishte parë një
vegim në të cilin një engjëll i tha se Zoti
i kishte dëgjuar lutjet e Kornelit. Pjetri
hyri në shtëpinë e Kornelit dhe ua
mësoi ungjillin atij dhe familjes së tij.
Fryma e Shenjtë zbriti mbi çdo njeri në
shtëpi. Pjetri e kuptoi se vegimi i tij, në
të cilin u urdhërua të hante kafshë që përcaktoheshin si të papastra, ishte një
udhëzim qiellor për t’ua predikuar ungjillin johebrenjve dhe për t’i lejuar ata të
pagëzoheshin pa u kthyer fillimisht në judaizëm.

1. Plotësoni sa vijon në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Lexoni Veprat e Apostujve 10:34–35 dhe shënoni ndonjë mendim ose
ndjenjë që keni rreth asaj që thuhet se Pjetri mësoi në këto dy vargje.

b. Lexoni 2 Nefin 26:33 dhe më pas përgjigjiuni pyetjes vijuese: Çfarë do të
thotë që “Perëndia nuk tregohet i anshëm” (Veprat e Apostujve 10:34)?

Merrni parasysh se çfarë thotë thënia vijuese rreth Perëndisë që nuk tregohet “i
anshëm”:

“Ungjilli i Jezu Krishtit është për këdo. Libri i Mormonit deklaron: ‘Të zinj dhe të bardhë, skllevër
dhe të lirë, burra dhe gra; … të gjithë janë njësoj para Perëndisë’ (2 Nefi 26:33). Ky është mësimi
zyrtar i Kishës.

Njerëz të të gjitha racave janë mirëpritur dhe pagëzuar gjithmonë në Kishë, që nga fillimi i saj. …

Kisha e kundërshton pa asnjë mëdyshje racizmin, përfshirë çfarëdo racizëm dhe të gjithë racizmin
e së shkuarës, nga individë si jashtë ashtu edhe brenda Kishës. Në vitin 2006, Gordon B. Hinkli,
presidenti i atëhershëm i Kishës, shpalli se ‘asnjë njeri që bën vërejtje përçmuese lidhur me
njerëzit e racave të tjera, nuk mund ta konsiderojë veten një dishepull të vërtetë të Krishtit. As
nuk mund ta konsiderojë veten të jetë në harmoni me mësimet e Kishës. … Le ta pranojmë të
gjithë se secili prej nesh është një bir ose bijë e Atit tonë në Qiell, i cili i do të gjithë fëmijët e Tij’
[“The Need for Greater Kindness”, Ensign ose Liahona, maj 2006, f. 58]” (“Race and the Church:
All Are Alike unto God”, mormonnewsroom.org/article/race-church).

Veprat e Apostujve 11:1–18
Pjetri sheshon grindjen mes shenjtorëve judeas rreth predikimit të ungjillit te
johebrenjtë
Nga ajo që lexuat te Veprat e Apostujve 10:28, si mendoni se mund të jenë ndier
shenjtorët judeas kur dëgjuan rreth ndërveprimit të Pjetrit me një johebre?

Lexoni Veprat e Apostujve 11:1–3, duke kërkuar mënyrën se si dishepujt iu
përgjigjën asaj që kishte bërë Pjetri.
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Siç shënohet te Veprat e Apostujve 11:4–15, Pjetri u përshkroi dishepujve vegimet
që kishte marrë ai dhe Korneli. Ai u tha atyre se Korneli dhe familja e tij i kishin
pranuar mësimet e Jezu Krishtit dhe më pas kishin përjetuar fuqinë e Frymës së
Shenjtë në të njëjtën mënyrë sipas së cilës e kishin përjetuar Pjetri dhe dishepujt
e tjerë.

Lexoni Veprat e Apostujve 11:16–17, duke kërkuar vërejtjet përmbyllëse të Pjetrit
drejtuar dishepujve.

Çfarë mendoni se donte të thoshte Pjetri kur tha: “Kush isha unë që të mund t’i
kundërvihesha Perëndisë?” (Veprat e Apostujve 11:17)? ____________________

Lexoni Veprat e Apostujve 11:18, duke kërkuar se si dishepujt iu përgjigjën
shpjegimit të Pjetrit.

Si u përgjigjën dishepujt pasi mësuan se Pjetri ishte udhëhequr nga Perëndia?

Sa vijon është një parim që mund ta mësojmë nga ky rrëfim: Kur e dimë që ata të
cilët kryesojnë mbi kishën udhëhiqen nga Perëndia, ne mund t’i mbështetim
dhe ndjekim ata me vetëbesim. Ky parim është pohuar në shkrimin e shenjtë të
ditëve të mëvonshme, i cili shënon që Perëndia ua ka zbuluar vullnetin e Tij atyre
që mbajnë çelësat e priftërisë për të kryesuar mbi Kishën (shih DeB 1:38; 28:2, 7;
42:11; 107:65–66).

2. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si keni arritur të dini se ata që kryesojnë mbi Kishën udhëhiqen nga
Perëndia?

b. Çfarë këshille nga profetët keni zgjedhur të ndiqni ngaqë e dini se profetët
udhëhiqen nga Perëndia?

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani një
synim për të fituar një dëshmi më të fortë se ata që kryesojnë mbi

Kishën udhëhiqen nga Perëndia.

Veprat e Apostujve 11:19–30
Puna e Zotit ecën përpara pavarësisht nga përndjekja
Veprat e Apostujve 11:19–26 shënon se për shkak të përndjekjes, disa dishepuj u
shpërndanë anembanë krahinës, por me besnikëri e predikuan ungjillin e Jezu
Krishtit kudo që shkuan. Veprat e Apostujve 11:27–30 shënon që profetët shkuan
“nga Jeruzalemi në Antioki” dhe që njëri nga profetët, Agabi, dëshmoi se do të
kishte zi buke. Përpjekje u bënë më pas për t’u dhënë ndihmë njerëzve në Jude.
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Veprat e Apostujve 12:1–17
Herodi vret Jakobin dhe arreston Pjetrin, i cili nëpërmjet një mrekullie arratiset
nga burgu
Një busull tregon veriun ngaqë Poli
Verior magnetik i tokës e tërheq cepin
verior të magnetit të busullës. Vizatoni
një X diku pranë busullës (por jo pranë
pikës së veriut të busullës) dhe
përfytyroni se shenja X përfaqëson një
magnet që mbahet në dorë.

Si do të ndikonte ky magnet në lëvizjen
e shigjetës së busullës?

Si do të ndikonte kjo në aftësinë tonë
për të bërë zgjedhjen e duhur se në
çfarë drejtimi duhet të shkojmë?

Teksa studioni Veprat e Apostujve 12,
kërkoni një ndikim që mund të ndërhyjë në aftësinë tonë për të marrë vendimet
e duhura.

Që nga martirizimi i Stefanit, anëtarët e Kishës në Jerusalem dhe përreth tij patën
përjetuar përndjekje në rritje. Lexoni Veprat e Apostujve 12:1–4, duke kërkuar se si
mbreti Herod Agripa luajti rol në këtë përndjekje.

Cilin e bëri Herodi të vritej?

Jakobi i përmendur në vargun 2 ishte Apostulli Jakob, vëllai i Apostullit Gjon dhe
biri i Zebedeut. Sipas analeve, Jakobi ishte Apostulli i parë i martirizuar në Kishën e
hershme të krishterë. Ai ishte gjithashtu anëtar i Presidencës së Parë bashkë me
Pjetrin dhe Gjonin.

Sipas Veprave të Apostujve 12:3, cilët u kënaqën me vdekjen e Jakobit?

Fraza “Judenjve” në vargun 3 iu drejtohet udhëheqësve judeas me ndikim të madh
në Jerusalem, të cilët e nxitën përndjekjen ndaj Kishës së Jezu Krishtit. Herod
Agripa “ishte i shqetësuar që të shihej si një jude ortodoks” (Bible Dictionary,
“Herod”) dhe u përpoq t’i kënaqte këta udhëheqës judeas. Ngjitur shenjës X pranë
busullës, shkruani: Nëse kërkojmë t’i kënaqim njerëzit e tjerë në vend të Perëndisë,
atëherë …

Çfarë bëri Herodi pasi e pa që vrasja e Jakobit i kënaqi udhëheqësit judeas? (Vini re
se një skuadër është e përbërë nga katër ushtarë.)

Duke marrë parasysh figurën e busullës dhe shenjën X, si ndikoi dëshira e Herodit
për t’i kënaqur njerëzit e tjerë në vend të Perëndisë në drejtimin e tij në jetë?

Në bazë të asaj që mund të mësojmë nga shembulli i Herodit, plotësoni parimin
vijues: Nëse kërkojmë t’i kënaqim njerëzit e tjerë në vend të Perëndisë,
atëherë ____________________.

4. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:
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Një engjëll i Zotit e çliroi Pjetrin nga burgu.

a. Përveç shembullit të Herodit, cilët janë disa shembuj të tjerë që tregojnë se si
përpjekja për t’i kënaqur njerëzit e tjerë në vend të Perëndisë, mund ta
udhëheqë dikë drejt mëkatit?

b. Cilat janë disa mënyra që një dëshirë për t’i kënaqur njerëzit e tjerë mund
t’ju drejtojë që të largoheni nga Ati juaj në Qiell? Çfarë do të bëni për t’i bërë
ballë çuarjes drejt mëkatit?

Përsiatni mënyra se si mund të jeni duke e lejuar dëshirën tuaj për t’i kënaqur
njerëzit e tjerë që t’ju çojë larg prej Atit tuaj në Qiell.

Lexoni Veprat e Apostujve 12:5–6. Çfarë po bënin anëtarët e Kishës në këtë kohë?
____________________

Lexoni Veprat e Apostujve 12:7–10. Përmes çfarë kufizimesh dhe pengesash kaloi
Pjetri gjatë arratisjes së tij? ____________________

Lexoni Veprat e Apostujve 12:11–15.
Kur e kuptoi Pjetri se çfarë kishte
ndodhur ishte e vërtetë dhe jo një
vegim? ____________________

Çfarë ndodhi kur Pjetri trokiti te dera e
shtëpisë së Marisë?

Lexoni Veprat e Apostujve 12:16–17.
Cilit ia dha Pjetri meritën për nxjerrjen
e tij nga burgu? ____________________

Shihni sërish te Veprat e Apostujve 12:5
dhe merrni parasysh se si ky varg lidhet
me nxjerrjen e Pjetrit nga burgu.

Çfarë mendoni se sugjeron fraza “bënin
lutje të vazhdueshme” (Veprat e
Apostujve 12:5) rreth sinqeritetit dhe
zellshmërisë së lutjeve të anëtarëve
të Kishës?

Ky rrëfim tregon të vërtetën që lutjet
tona të sinqerta dhe të zellshme i
ftojnë mrekullitë dhe bekimet e
Perëndisë në jetën tonë dhe në jetën e njerëzve të tjerë.

Çfarë do të thotë të lutemi me sinqeritet dhe zellshmëri? ____________________

Ky parim nuk do të thotë që nëse lutjet tona janë të sinqerta dhe të zellshme, ne
menjëherë do të marrim atë për të cilën po lutemi. Faktorë të tjerë që luajnë rol në
marrjen e mrekullive dhe bekimeve të Perëndisë, përfshijnë vullnetin dhe kohën e
Perëndisë, si edhe lirinë e individit për të zgjedhur.

Lexoni thënien vijuese, duke kërkuar përse lutja është e rëndësishme: “Lutja është akti me anën e
të cilit vullneti i Atit dhe vullneti i fëmijës vijnë në bashkërendim me njëri-tjetrin. Qëllimi i lutjes
nuk është të ndryshohet vullneti i Perëndisë, por të sigurojmë për veten tonë dhe të tjerët
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bekimet që Perëndia është tashmë i gatshëm për t’i dhënë, por që ne duhet t’i kërkojmë që të
mund t’i marrim. Bekimet kërkojnë një farë pune ose përpjekjeje nga ana jonë përpara se të
mund t’i sigurojmë ato. Lutja është një formë pune dhe është një mjet i caktuar për të siguruar
bekimet më larta nga të gjitha bekimet” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Lutje”, f. 107–108).

5. Përgjigjiuni dy ose të gjitha pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Sipas kësaj thënieje nga Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, cili është një
qëllim i rëndësishëm i lutjes?

b. Përse është e rëndësishme të kujtojmë se qëllimi i lutjes nuk është ta
ndryshojë vullnetin e Perëndisë?

c. Kur i ka ftuar lutja mrekullitë dhe bekimet e Perëndisë në jetën tuaj ose në
jetën e njerëzve të tjerë për të cilët jeni lutur?

Përsiatni për kë ose për çfarë mund të jeni duke u lutur. Merrni parasysh se si mund
të jeni në gjendje të luteni me më shumë sinqeritet e zellshmëri, me qëllim që të
ftoni bekimet dhe mrekullitë që Perëndia është i gatshëm t’i japë mbi ju dhe mbi
të tjerët.

Veprat e Apostujve 12:18–25
Herodi goditet nga një engjëll i Perëndisë dhe ungjilli vazhdon të ecë përpara
Veprat e Apostujve 12:18–25 shënon se Herodi mësoi për nxjerrjen e Pjetrit nga
burgu dhe i vrau rojet që mendoi se ishin përgjegjës për ta lejuar Pjetrin të largohej.
Në këto vargje ne gjithashtu mësojmë se Herodi u mbajti një fjalim njerëzve, të cilët
e mbuluan me lavdërim dhe shpallën se ai fliste si një perëndi. Ngaqë Herodi nuk
ia dha lavdinë Perëndisë, një engjëll e goditi atë me një sëmundje dhe ai vdiq.

Është e rëndësishme të kuptohet që ndëshkimi i Perëndisë për të ligjtë është në
përputhje me vullnetin dhe kohën e Tij. Jo të gjithë njerëzit e ligj ndëshkohen
menjëherë (shih Alma 14:10–11).

Sipas Veprave të Apostujve 12:24, çfarë i ndodhi punës misionare të Kishës
pavarësisht nga përndjekja që hasën anëtarët e Kishës? ____________________

Shqyrtoni të vërtetat që mësuat në këtë mësim dhe përsiatni se si mund t’i zbatoni
ato në jetën tuaj.

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

Unë e kam studiuar Veprat e Apostujve 10–12 dhe e përfundova këtë mësim
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 19: DITA 1

Veprat e Apostujve 13–14
Hyrje
Pali (më parë i quajtur Saul) u nis në udhëtimin e tij të parë misionar me Barnabën
si shoqëruesin e tij. Ata predikuan ungjillin dhe ngritën degë të Kishës në mes të
përndjekjes së vazhdueshme. Kur judenjtë refuzuan që ta pranonin fjalën e
Perëndisë, Pali dhe Barnaba u përqendruan në predikimin mes johebrenjve.

Veprat e Apostujve 13:1–13
Pali dhe Barnaba nisen në një udhëtim misionar dhe qortojnë një profet të rremë
Figura vijuese përfaqëson përmasën e kundërshtimit që mund të hasë një njeri kur
përpiqet ta jetojë ungjillin. Njëra anë e figurës përfaqëson mungesën e
kundërshtimit dhe ana tjetër e figurës përfaqëson kundërshtimin e vazhdueshëm.

Shkruani emrin Moisiu në vendin në figurë që mendoni se përfaqëson nivelin e
kundërshtimit që hasi Moisiu. Bëni të njëjtën gjë për Jozef Smithin dhe për Nefin.
Nisur nga kundërshtimi që keni marrë teksa jeni përpjekur ta jetoni ungjillin, ku do
ta shkruanit emrin tuaj në figurë?

Çdo dishepull i Jezu Krishtit do të hasë kundërshtim në kohë të ndryshme dhe në
nivele të ndryshme në jetën e tij ose të saj. Ndërsa studioni Veprat e
Apostujve 13–14, kërkoni parime që mund të ndihmojnë për t’ju udhëhequr kur
hasni kundërshtim në përpjekjet tuaja për të jetuar me drejtësi.

Te Veprat e Apostujve 13:1–2 ne mësojmë se teksa profetë dhe mësues të caktuar u
mblodhën në Antioki, ata morën drejtim nga Fryma e Shenjtë që Sauli dhe Barnaba
duhej të thirreshin për ta predikuar ungjillin së bashku.

Përpara kësaj thirrjeje misioni, Pali e kishte kaluar kohën që nga kthimi i tij në
besim duke mësuar ungjillin e Jezu Krishtit (shih Galatasve 1:17–18) dhe më pas
duke dhënë mësim dhe duke e predikuar ungjillin në Damask, Jerusalem, Tars, Siri,
Kiliki dhe Antioki (shih Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Pal”). Barnaba ishte
një jude nga Qipro, i cili ishte kthyer në besimin tek ungjilli i Jezu Krishtit (shih
Veprat e Apostujve 4:36).

Ne mësojmë te Veprat e Apostujve 13:3–6 që pasi Sauli dhe Barnaba u veçuan për
misionin e tyre, ata udhëtuan nga Antiokia drejt ishullit të Qipros dhe predikuan në
një sinagogë në qytetin Salamina. Që atje ata udhëtuan drejt anës tjetër të ishullit
për në qytetin Pafo.
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Udhëtimi i parë misionar i Palit (shih Veprat e Apostujve 13–14).

Lexoni Veprat e Apostujve 13:6–8, duke kërkuar atë që ndodhi kur Sauli dhe
Barnaba mbërritën në Pafo.

Lexoni Veprat e Apostujve 13:9–12, duke kërkuar atë që i ndodhi Elimasit (të
quajtur Bar-Jezus te Veprat e Apostujve 13:6), një magjistari dhe profeti të rremë. Ju
mund të merrni parasysh të shenjoni se si dëshmimi i fuqisë së Perëndisë ndikoi te
një prokonsull romak, Sergj Pali, te vargu 12.

Një parim që mund të mësojmë nga Veprat e Apostujve 13:9–12 është që fuqia e
Perëndisë është shumë më e madhe sesa fuqia e djallit. Merreni parasysh ta
shkruani këtë parim në shkrimet tuaja të shenjta pranë këtyre vargjeve.

1. Përgjigjiuni sa vijon në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta:

a. Shpjegoni se si të kuptuarit që fuqia e Perëndisë është shumë më e madhe
sesa fuqia e djallit, mund t’ju ndihmojë kur hasni kundërshtim në jetën tuaj.

b. Renditni dy ose tri situata në të cilat të kujtuarit e këtij parimi mund t’ju
ndihmonte.

Vini re që Veprat e Apostujve 13:9 tregon ndryshimin e emrit nga Saul në Pal në
shkrimet e shenjta (shih Veprat e Apostujve 13:13).
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Veprat e Apostujve 13:14–43
Pali tregon historinë e izraelitëve dhe dëshmon që Jezu Krishti erdhi për të
përmbushur premtimet e Perëndisë
Mendoni për një gabim që keni bërë, që
do të dëshironit të mund të ktheheshit
pas dhe ta fshinit. Ndonjëherë
kundërshtimi që hasim, ndodh për
shkak të vetë zgjedhjeve tona mëkatare.
Ndërsa studioni Veprat e Apostujve
13:14–43, kërkoni një parim që mund
t’ju ndihmojë për ta kapërcyer këtë lloj
kundërshtimi.

Veprat e Apostujve 13:14–37 shënon që
Pali dhe Barnaba u larguan nga Qipro
dhe lundruan për në Panfili që ishte në bregdetin jugor të Turqisë së kohës së
sotme. Për disa arsye të pashpjeguara, njëri prej shoqëruesve të tyre udhëtues, Gjon
Marku, vendosi t’i linte dhe të kthehej në shtëpi. Në Shabat, Pali qëndroi në këmbë
përpara burrave në sinagogë në qytetin e Antiokisë në Pisidi dhe iu kujtoi historinë
izraelite, duke përfshirë skllavërinë në Egjipt, marrjen e tokës së premtuar, thirrjen
e mbretit David nga Perëndia dhe ardhjen e një Shpëtimtari nëpërmjet farës së
Davidit. Pali më pas dha mësim rreth jetës dhe misionit të Jezu Krishtit.

Lexoni Veprat e Apostujve 13:32–33, duke kërkuar atë që Pali dha mësim rreth Jezu
Krishtit. Ju mund të doni të shenjoni në shkrimet tuaja të shenjta se çfarë ai dha
mësim rreth Shpëtimtarit.

Lexoni Veprat e Apostujve 13:38–39, duke kërkuar çfarë bekimi dha mësim Pali të
cilin ne mund ta marrim nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit.

Nga Veprat e Apostujve 13:38–39 mësojmë parimin vijues: Ne mund të falemi për
mëkatet tona dhe të shfajësohemi nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit.

Fjala shfajësohej, siç përdoret në vargun 39, do të thotë “të falesh nga ndëshkimi për
mëkatin dhe të shpallesh i pafajshëm” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
“Shfajësim, Shfajësoj”, f. 176–177, scriptures.lds.org). Kur një njeri shfajësohet
nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit, marrëdhënia e tij ose e saj me Perëndinë bëhet
përsëri siç duhet.

Teksa lexoni atë që Plaku D. Tod Kristoferson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, dha mësim rreth çfarë do të thotë të shfajësohesh nëpërmjet Shlyerjes
së Jezu Krishtit, shenjoni bekimet që ai tha se vijnë nëpërmjet pendimit: “Jezusi
vuajti dhe dha jetën e Tij për të shlyer për mëkatin. Fuqia e Shlyerjes së Tij mund
t’i fshijë ndikimet e mëkatit brenda nesh. Kur pendohemi, hiri i Tij shlyes na
shfajëson dhe na pastron (shih 3 Nefi 27:16–20). Është njësoj si të mos ishim

dorëzuar, si të mos kishim rënë në tundim” (“That They May Be One in Us”, Ensign ose Liahona,
nëntor 2002, f. 71).

2. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

NJËSIA 19,  DITA 1

385



a. Çfarë duhet të bëjmë që të falemi për mëkatet tona dhe të shfajësohemi
nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit?

b. Cilët janë disa njerëz nga shkrimet e shenjta që u falën për mëkatet e tyre
dhe u shfajësuan nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit?

Nëse keni mundësi përdorimi të një libri himnesh të Kishës, këndoni ose lexoni dy
strofat e para të himnit “Qëndroj Plot Habi” (Himne, nr. 113). Teksa këndoni ose
lexoni, kërkoni mënyrën se si shkruesi i himnit e shprehu mirënjohjen e tij për
Shlyerjen e Shpëtimtarit dhe për faljen.

3. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta: Çfarë ndjenjash keni kundrejt Jezu Krishtit kur mendoni

rreth mënyrës se si Shlyerja e Tij bën të mundur për ju që të faleni për
mëkatet tuaja?

Ju lutemi ndiqni ndonjë nxitje që mund të keni marrë nga Fryma e Shenjtë për t’ju
ndihmuar të merrni falje dhe shfajësim nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit.

Veprat e Apostujve 13:40–43 shpjegon që pas predikimit të Palit, shumë johebrenj i
kërkuan atij t’u jepte mësim sërish në Shabatin pasues.

Veprat e Apostujve 13:44–52
Pali dhe Barnaba predikojnë me guxim pavarësisht nga përndjekja në rritje
Ditën e ardhshme të Shabatit, gati i tërë qyteti erdhi për të dëgjuar Palin dhe
Barnabën të jepnin mësim për fjalën e Perëndisë.

Lexoni Veprat e Apostujve 13:44–52, duke krahasuar sjelljet dhe veprimet e
judenjve dhe sjelljet dhe veprimet e johebrenjve ndërsa erdhën për t’i dëgjuar të
flisnin Palin dhe Barnabën. “Gra[të e] perëndishme të shtresës së lartë”, të
përmendura te vargu 50, ishin ato që shiheshin me shumë nderim në komunitetin
e tyre.

Vini re që Joseph Smith Translation [Përkthimi prej Joseph Smith-it] i Veprave të
Apostujve 13:48 qartëson se “të gjithë ata që besuan, u shuguruan në jetë të
përjetshme” (Joseph Smith Translation [Përkthimi prej Joseph Smith-it], Veprat e
Apostujve 13:48 [në Biblën në anglisht Veprat e Apostujve 13:48, shënimi a në fund
të faqes]). Fjala paracaktuan në këtë varg mund të nënkuptonte që ato u kthyen në
besim dhe hodhën hapat e nevojshëm për të fituar jetë të përjetshme. Ato hapa do
të përfshinin pagëzimin, marrjen e dhuratës së Frymës së Shenjtë, bindjen dhe
durimin me besim deri në fund.
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Veprat e Apostujve 14
Pali dhe Barnaba kryejnë mrekulli teksa predikojnë ungjillin në mes të përndjekjes së
vazhdueshme
Si mendoni, përse Zoti lejon që njerëzit
e mirë të përjetojnë sprova të vështira?
____________________

Teksa studioni Veprat e Apostujve 14,
kërkoni një parim që mund t’ju
ndihmojë të kuptoni se si t’i përgjigjeni
kësaj pyetjeje.

Veprat e Apostujve 14:1–21 përshkruan
disa nga pikëllimet që Pali dhe Barnaba
duruan ndërkohë që vazhdonin të
predikonin. Lexoni fragmentet vijuese,
duke kërkuar se çfarë pikëllimesh hasën
misionarët dhe merrni parasysh t’i
shenjoni ato në shkrimet tuaja të
shenjta:

• Veprat e Apostujve 14:1–2

• Veprat e Apostujve 14:8–18

• Veprat e Apostujve 14:19–20

4. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta: Çfarë mendimesh mund të kishit pasur po të kishit qenë

me Palin dhe Barnabën gjatë këtyre sprovave?

Lexoni Veprat e Apostujve 14:22, duke kërkuar atë që Pali dha mësim rreth
pikëllimit.

Nga ky varg ne mësojmë parimin vijues: Nëse kalojmë përmes pikëllimit me
besnikëri, ne do të përgatitemi që të hyjmë në mbretërinë çelestiale.

Përsiatni bekimet që ju kanë ardhur juve ose njerëzve që njihni, ndërkohë ju ose ata
kanë kaluar me besnikëri përmes pikëllimeve. Në çfarë mënyrash mendoni se
durimi me besnikëri i pikëllimeve mund të na përgatitë për mbretërinë e qiellit?

Nëse keni mundësi përdorimi të internetit, shihni te faqja Mormon
Messages [Mesazhe Mormone] materialin filmik “The Refiner’s Fire”

[“Zjarri i Rafinuesit”] (05:02), që është në dispozicion te LDS.org. Teksa shikoni,
kërkoni llojet e bekimeve që mund të vijnë nga durimi me besim i pikëllimeve.

Zgjidhni një parim që e keni mësuar teksa studionit Veprat e Apostujve 13–14, që
do t’ju ndihmojë më shumë gjatë sprovave. Shkruajeni parimin që zgjodhët në një
fletushkë shënimi ose një fletë të vogël letre. Merrni parasysh ta vendosni atë ku do
ta shihni shpesh (te një pasqyrë, te dollapi juaj në shkollë ose në ndonjë vend tjetër
që e shihni shpesh) për t’iu dhënë forcë dhe nxitje teksa hasni pikëllim.

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

NJËSIA 19,  DITA 1

387



Unë e kam studiuar Veprat e Apostujve 13–14 dhe e përfundova këtë mësim
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 19: DITA 2

Veprat e Apostujve 15
Hyrje
Anëtarë të Kishës nga Judea udhëtuan për në Antioki dhe u dhanë mësim
johebrenjve të kthyer në besim se kishin nevojë të rrethpriteshin me qëllim që të
shpëtoheshin. Pali dhe Barnaba e çuan çështjen për diskutim tek Apostujt në
Jerusalem. Kjo mbledhje që u mbajt rreth viteve 49–50 Ps.K., nganjëherë u quajt
kuvendi i Jerusalemit. Në këtë kuvend, Pjetri dëshmoi se Perëndia do t’i shpëtonte
judenjtë dhe johebrenjtë besnikë, pavarësisht nëse ishin rrethprerë apo jo. Jakobi i
miratoi fjalët e Pjetrit duke përdorur fjalët e shkrimeve të shenjta. Apostujt u
dërguan letra anëtarëve të Kishës në Antioki, Siri dhe Kiliki duke shpjeguar se
rrethprerja nuk ishte e nevojshme për shpëtim. Pali zgjodhi Silën si shoqëruesin e
tij misionar dhe u nis për misionin e tij të dytë.

Veprat e Apostujve 15:1–29
Nëpërmjet këshillës së frymëzuar, Pjetri dhe Apostujt e tjerë vendosin që rrethprerja
nuk kërkohet më
Shkruani të paktën pesë vendime të rëndësishme që ju duhet t’i merrni tani dhe në
të ardhmen. ____________________

Përsiatni mënyrën se si do t’iu përgjigjeshit pyetjeve vijuese:

• Përse është e urtë të kërkoni ndihmën e Perëndisë kur merrni vendime të
rëndësishme?

• Çfarë mund të bëni për ta ditur vullnetin e Perëndisë për ju?

Teksa studioni Veprat e Apostujve 15, kërkoni të vërteta që mund t’ju udhërrëfejnë
ndërsa përpiqeni të dini vullnetin e Perëndisë për ju.

Për ta kuptuar më mirë Veprat e Apostujve 15, është e rëndësishme të dini se
ndërkohë që Pali dhe Barnaba po vizitonin shenjtorët në Antioki, disa judenj nga
Judea, të cilët ishin kthyer në besimin e krishterë, bënë disa shpallje lidhur me atë
që nevojitej të bënin johebrenjtë e kthyer në besim për t’u shpëtuar. Këta njerëz,
dhe të tjerë si ata, kanë arritur të njihen si “judaizues” ngaqë ngulnin këmbë se
johebrenjtë e kthyer në besim gjithashtu kishin nevojë të ktheheshin në besimin te
judaizmi.

Lexoni Veprat e Apostujve 15:1, duke kërkuar atë që këta burra nga Judea shpallën
se duhej të bënin të gjithë johebrenjtë e kthyer në besim për t’u shpëtuar.

Si pjesë e besëlidhjes së bërë me Abrahamin, Perëndia urdhëroi që të rrethpriteshin
të gjithë meshkujt që hynin në besëlidhje me Të. Rrethprerja “kryhej duke prerë
‘mishin e prepucit’ të foshnjave meshkuj dhe gjithashtu të të rriturve. Të gjithë ata
që e pranonin atë, gëzonin privilegjet e besëlidhjes dhe pranonin përgjegjësitë e saj
(shih Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Rrethprerje”, f. 164, scriptures.lds.org).
Rrethprerja u bë një simbol ose kujtues i besëlidhjes që njerëzit kishin bërë me
Perëndinë. Praktika u themelua gjatë ditëve të Moisiut dhe vazhdoi të praktikohej
midis shtëpisë besimtare të Izraelit deri në kohën e Shpëtimtarit.
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Lexoni Veprat e Apostujve 15:2–3, duke kërkuar atë që ndodhi pasi Pali dhe
Barnaba i dëgjuan këta burra të shpallnin se johebrenjtë e kthyer në besim kishin
nevojë të rrethpreheshin. Fraza “një grindje jo e vogël dhe një diskutim … me ata”
(Veprat e Apostujve 15:2) do të thotë që anëtarët e Kishës u grindën me Palin dhe
Barnabën duke shpallur se johebrenjtë kishin nevojë të rrethpriteshin.

Sipas vargut 2, çfarë vendosën ata se duhej bërë?

Lexoni Veprat e Apostujve 15:4–6, duke kërkuar atë që ndodhi kur Pali dhe të tjerët
mbërritën në Jerusalem. Fraza “për ta shqyrtuar këtë problem” në vargun 6 i
drejtohet këshillimit së bashku.

Lexoni Veprat e Apostujve 15:7–11, duke kërkuar atë që Pjetri ia tha këshillit. Fraza
“duke qenë se lindi një diskutim i madh” te vargu 7 do të thotë që Apostujt kishin
debatuar fuqimisht për çështjen e rrethprerjes.

1. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta: Si mendoni ju, çfarë donte të thoshte Pjetri kur tha se

Perëndia “nuk bëri asnjë dallim midis nesh [judenjve të kthyer në besim] dhe
atyre [johebrenjve të kthyer në besim]” (Veprat e Apostujve 15:9)?

Pjetri ishte Apostulli në tokë me më shumë kohë në detyrë dhe, si rrjedhim, ishte i
autorizuar të fliste për Zotin. Shpallja e frymëzuar e Pjetrit se johebrenjtë nuk
kishin nevojë të rrethpriteshin, është një shembull i Zotit duke e udhërrëfyer
Kishën e Tij me anë të zbulimit të vullnetit të Tij Apostujve të Tij (shih Veprat e
Apostujve 1:2).

Shqyrtoni Fjalët e Profetëve dhe të Apostujve të Ditëve të Mëvonshme
Fjalët e profetëve dhe të apostujve të ditëve të mëvonshme mund të na ndihmojnë t’i kuptojmë
shkrimet e shenjta dhe doktrinat e parimet që gjenden në to. Apostulli i Zotit me më shumë kohë
në detyrë, profeti, flet në emër të Perëndisë (shih DeB 1:37–38).

Nga këto vargje ne mund të mësojmë të vërtetën vijuese: Ne mund ta dimë
vullnetin e Zotit nëpërmjet profetëve dhe apostujve të Tij të gjallë. Merrni
parasysh shkrimin ose shënimin e kësaj të vërtete në shkrimet tuaja të shenjta
pranë Veprave të Apostujve 15:6–7.

Në kohën tonë, cilat janë disa mënyra që Apostujt e gjallë na ndihmojnë t’i dimë
zbulesat që kanë marrë ata? ____________________

Lexoni Veprat e Apostujve 15:12–15, duke kërkuar mënyrën se si grumbulli i
njerëzve iu përgjigj shpalljes së Pjetrit që rrethprerja nuk ishte e nevojshme për
shpëtim.

Pjetri kryesoi në këtë kuvend dhe duket që Jakobi e drejtoi mbledhjen. Jakobi ishte
thjeshtëri i Jezu Krishtit dhe peshkopi i parë i bashkësisë së Kishës në Jerusalem.
Siç shënohet te Veprat e Apostujve 15:16–18, Jakobi citoi profetin Amos (shih Amos
9:11–12) për të treguar që shpallja e Pjetrit u pajtua me fjalët e profetëve, siç
shënohen në shkrimet e shenjta.

Bazuar tek ajo që dha mësim Jakobi, ne mësojmë të vërtetën vijuese: Ne mund ta
dimë vullnetin e Zotit nëpërmjet studimit të shkrimeve të shenjta. Merrni
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parasysh shkrimin ose shënimin e kësaj të vërtete në shkrimet tuaja të shenjta
pranë Veprave të Apostujve 15:15–18.

Lexoni Veprat e Apostujve 15:19–20, duke kërkuar atë që Jakobi i këshilloi të bënin
udhëheqësit e Kishës.

Fjala gjykoj te vargu 19 do të thotë të bësh një propozim ose rekomandim. Jakobi po
shprehte mbështetjen e tij ndaj rregullit që Pjetri, i cili kryesonte mbi Kishën, kishte
shpallur te Veprat e Apostujve 15:7–11 (shih Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 3 vëll. [1965–1973], 2:143). Te Veprat e Apostujve 15:20, vini
re cilat pjesë të ligjit të Moisiut tha Jakobi që të kthyerit në besim ende kishin
nevojë t’i mbanin.

Lexoni Veprat e Apostujve 15:22–27, duke kërkuar vendimin e këshillit.

Këshilli vendosi t’u dërgonte letra anëtarëve të Kishës duke shpallur që rrethprerja
nuk kërkohej për shpëtim dhe se ky ishte vendimi i bashkuar i Apostujve.
Presidenca e Parë dhe Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve i ndjekin po këto praktika
në kohën tonë për t’u dhënë udhërrëfim të frymëzuar anëtarëve të Kishës.

Nga ky rrëfim te Veprat e Apostujve 15, ne mësojmë parimin vijues: Duke u
këshilluar së bashku dhe duke kërkuar zbulesë nga Perëndia, udhëheqësit e
Kishës marrin frymëzim rreth problemeve të vështira.

Për ta kuptuar më mirë se si kjo e vërtetë lidhet me Kishën sot, merrni parasysh
thënien vijuese nga Plaku D. Tod Kristoferson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve. Pasi përdori shembujt te Veprat e Apostujve 10 dhe Veprat e
Apostujve 15 për të treguar se si Shpëtimtari “mund t’u drejtohet Vetë
shërbëtorëve të Tij një e nga një ose si këshill”, Plaku Kristoferson tha: “Në
Kishën e rivendosur të Jezu Krishtit ndiqen sot po të njëjtat modele. Presidenti i

Kishës mund të njoftojë ose të interpretojë doktrina bazuar te zbulesat që i jepen (shih për
shembull, DeB 138). Interpretimi doktrinor mund të vijë edhe nëpërmjet këshillit të bashkuar të
Presidencës së Parë dhe të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve (shih për shembull, Deklaratën
Zyrtare 2). Diskutimet në këshill do të përfshijnë shpesh një peshim të veprave standarde të
shkrimeve të shenjta, mësimet e udhëheqësve të Kishës dhe praktikat e mëparshme. Por në fund,
ashtu si në Kishën e Dhiatës së Re, synimi nuk është thjesht marrëveshja e përgjithshme mes
anëtarëve të këshillit, por zbulesa nga Perëndia. Ky është një proces që përfshin edhe arsyen edhe
besimin për të mësuar mendjen dhe vullnetin e Zotit” (“Doktrina e Krishtit”, Ensign ose Liahona,
maj 2012, f. 88).

Lexoni Veprat e Apostujve 15:28–29, duke kërkuar atë që Apostujt dhe pleqtë
shkruan në letrat e tyre drejtuar anëtarëve të Kishës. Fraza “që të mos ju ngarkojmë
asnjë barrë tjetër përveç këtyre gjërave të nevojshme” te vargu 28 do të thotë që
njerëzit nuk kishin nevojë t’iu bindeshin kërkesave shtesë, të cilat kishin ardhur
nga njerëzit dhe jo nga Perëndia.

Sipas Veprave të Apostujve 15:28, si e dinin Apostujt vullnetin e Perëndisë lidhur
me kërkesat për johebrenjtë e kthyer në besim?

Jo vetëm që Fryma e Shenjtë i kishte frymëzuar Apostujt teksa këshilloheshin së
bashku, por Ai gjithashtu siguroi një dëshmim pohues që vendimi i tyre ishte i
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saktë. Nga Veprat e Apostujve 15:28 ne mësojmë se një mënyrë se si mund ta
dimë vullnetin e Zotit është nëpërmjet frymëzimit nga Fryma e Shenjtë.

2. Shqyrtoni listën tuaj të vendimeve të rëndësishme nga fillimi i
mësimit. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta,

shpjegoni se si do t’i përdorni fjalët e profetëve bashkëkohorë dhe shkrimet e
shenjta për të fituar drejtimin e Zotit në rrethanat e tanishme dhe të ardhshme.

Veprat e Apostujve 15:30–41
Pali dhe të tjerët ua dorëzojnë letrën e Apostujve anëtarëve të Kishës në Antioki
Veprat e Apostujve 15:30–41 shpjegon se disa udhëheqës të Kishës ua dorëzuan
letrën e Apostujve anëtarëve të Kishës në Antioki. Atëherë, pasi predikuan në
Antioki, Pali i kërkoi Barnabës të shkonte me të për të vizituar vendet ku kishin
predikuar ungjillin gjatë misionit të tyre të parë. Barnaba dëshironte ta merrnin
Markun me vete, por Pali nuk pranoi ngaqë Marku i kishte lënë gjatë misionit të
tyre të parë. Pas njëfarë grindjeje midis këtyre dy udhëheqësve fisnikë të Kishës, u
gjet zgjidhje kur Barnaba vendosi të merrte Markun me vete për në Qipro dhe Pali
zgjodhi Silën si shoqërues misioni dhe u nis për misionin e tij të dytë.

Nuk është mëkat të mos jesh dakord me të tjerët. Siç e tregon ky rrëfim, në vend që
të jemi grindavecë, ne duhet të kërkojmë së bashku që të gjejmë zgjidhje për
mosmarrëveshjet tona.

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

Unë e kam studiuar Veprat e Apostujve 15 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 19: DITA 3

Veprat e Apostujve 16–17
Hyrje
Fryma e Shenjtë i udhëzoi Palin dhe shoqëruesit e tij që ta predikonin ungjillin në
Maqedoni (Greqia veriore). Pasi Pali e nxori jashtë një frymë të ligë nga një vajzë
shërbëtore, ai dhe Sila u rrahën dhe u burgosën. Atë natë, ata u çliruan në mënyrë
të mrekullueshme nga burgu, pas së cilës ata e pagëzuan rojën e burgut dhe
familjen e tij. Pali dhe Sila gjithashtu e dhanë mësim ungjillin në Thesaloniki dhe
Berea. Përndjekja nga mosbesuesit në këto qytete e detyroi Palin të largohej me të
shpejtë për në Athinë, ku, në Areopag [Kodra e Marsit], ai u dha mësim njerëzve
rreth natyrës së vërtetë të Perëndisë.

Veprat e Apostujve 16:1–15
Pali dhe shoqëruesit e tij predikojnë ungjillin në Maqedoni
Një nxitje u drejtohet ndjenjave ose mbresave që i marrim nga Fryma e Shenjtë për
të thënë ose bërë diçka.

Presidenti Tomas S. Monson tregoi një përvojë që pati kur ndoqi një nxitje për të
shkuar dhe për t’i dhënë një bekim priftërie një miku në spital. Kjo bëri që t’i
shpëtohej jeta mikut të vet. Presidenti Monson tha se ai atë ditë mori mësimin
vijues: “Kurrë, kurrë, kurrë mos e shty një nxitje” (“The Spirit Giveth Life”,
Ensign, qershor 1997, f. 5).

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani Kurrë
mos e vononi përgjigjen ndaj një nxitjeje nga Zoti. Poshtë asaj thënieje

shkruani rreth pasojave të mundshme pozitive të të kushtuarit vazhdimisht
vëmendje ndaj nxitjeve të Frymës së Shenjtë.

Teksa studioni Veprat e Apostujve 16, kërkoni një parim që mund t’ju ndihmojë ta
kuptoni më tej rëndësinë e kushtimit të vëmendjes ndaj nxitjeve të Frymës së
Shenjtë.

Te Veprat e Apostujve 16:1–5 ne lexojmë se Pali, Sila dhe Timoteu udhëtuan drejt
disa degëve të Kishës për të shpallur vendimet që kishin marrë udhëheqësit e
Kishës në Jerusalem, të cilat do të ndikonin në të gjithë Kishën dhe do ta forconin
besimin e anëtarëve të Kishës.

Lexoni Veprat e Apostujve 16:6–10, duke kërkuar se si Pali dhe shoqëruesit e tij, të
cilët ka të ngjarë të përfshinin Llukën, e dinin se ku të shkonin teksa udhëtonin. Ju
mund të doni të drejtoheni te Hartat e Biblës, nr. 13, “Udhëtimet Misionare të
Apostullit Pal”, për vendet ku udhëtoi Pali.

Vini re te Veprat e Apostujve 16:10 që Pali dhe shoqëruesit e tij iu bindën Shpirtit
dhe iu përgjigjën “menjëherë” vegimit që kishte marrë Pali.

Ne lexojmë te Veprat e Apostujve 16:11–13 se Pali dhe Sila udhëtuan nga Troasi
derisa mbërritën në Filipi, një qytet në Maqedoni. Në ditën e Shabatit, ata dolën
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“Lidia, që ishte tregtare të purpurtash”
(Veprat e Apostujve 16:14)

nga qyteti për t’u lutur pranë bregut të një lumi dhe filluan të flisnin me gratë e
mbledhura atje.

Lexoni Veprat e Apostujve 16:14–15,
duke kërkuar mënyrën se si një grua e
quajtur Lidia iu përgjigj mësimeve të
dhëna nga Pali. Në vargun 14 fraza
“tregtare të purpurtash” i drejtohet
faktit se Lidia shiste bojë me ngjyrë të
purpurt, që ishte shumë e shtrenjtë, dhe
ndoshta do të thotë që ajo ishte një
grua me pasuri dhe ndikim. Fraza për të
dëgjuar do të thotë që ajo kushtoi
vëmendje ose vuri vesh.

Çfarë frazash te Veprat e Apostujve
16:14 tregojnë që Lidia ishte gati ta
pranonte ungjillin?

Nga përvoja e Palit mund të mësojmë se
kur ndjekim zbulesën që na është
dhënë nga Perëndia, ne mund të
udhërrëfehemi drejt atyre që janë të
gatshëm për ta pranuar ungjillin.

Lexojeni thënien vijuese nga Plaku
Dallin H. Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dhe shenjoni atë që ai tha
se duhet të bëjmë për t’u udhërrëfyer drejt atyre që janë gati për ta pranuar
ungjillin:

“Ne duhet të lutemi për ndihmën dhe udhëzimet e Zotit që të mund të jemi mjete
në duart e Tij për dikë që tani është gati – personin që Ai do që ne ta ndihmojmë
sot. Më pas, ne duhet të jemi vigjilentë për të dëgjuar dhe për t’ua vënë veshin
nxitjeve të Shpirtit të Tij lidhur me mënyrën se si të veprojmë.

Ato nxitje do të vijnë. Ne e dimë nga dëshmi të panumërta vetjake se në vetë
mënyrën e Tij dhe në vetë kohën e Tij Zoti po i përgatit njerëzit që ta pranojnë

ungjillin e Tij. Njerëz të tillë po kërkojnë, dhe kur ne përpiqemi t’i përcaktojmë ata, Zoti do t’iu
përgjigjet lutjeve të tyre duke iu përgjigjur lutjeve tona. Ai do t’i nxitë dhe udhërrëfejë ata që
dëshirojnë dhe ata që me çiltërsi kërkojnë udhërrëfim lidhur me mënyrën, vendin, kohën dhe
personin që ta ndajnë ungjillin e Tij” (“Sharing the Gospel”, Ensign, nëntor 2001, f. 8).

2. Përsiatni për një kohë kur ju ose dikush që e njihni, i kushtoi
vëmendje nxitjeve të Frymës së Shenjtë dhe gjeti dikë që ishte gati

ta pranonte ungjillin ose kur dikush i ndoqi nxitjet e Frymës së Shenjtë për t’ju
gjetur juve kur ishit gati ta pranonit ungjillin. Shënojeni përvojën në ditarin tuaj
të studimit të shkrimeve të shenjta.

Përpiquni ta ndiqni këshillën e dhënë nga Plaku Ouks duke u lutur për ndihmën e
Zotit dhe më pas duke i ndjekur nxitjet e Shpirtit për ta ndarë ungjillin me njerëzit
përreth jush.
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Veprat e Apostujve 16:16–40
Pali dhe Sila burgosen dhe më pas lirohen
Lexoni Veprat e Apostujve 16:16–18, duke kërkuar atë që bëri Pali kur u takua me
një “skllave [të] re” (Veprat e Apostujve 16:16), ose një vajzë shërbëtore, e cila ishte
pushtuar nga një frymë e ligë. Falli (Veprat e Apostujve 16:16) është “çdo metodë
supersticioze e përpjekjes për të zbuluar drejtimin e ngjarjeve të ardhshme. Praktika
të tilla janë gjetur mes të gjitha kombeve dhe në çdo epokë; ato shpesh dënohen në
shkrimet e shenjta” (Bible Dictionary, “Divination”).

Lexoni Veprat e Apostujve 16:19–21, duke kërkuar mënyrën se si u përgjigjën
zotërinjtë e vajzës shërbëtore ndaj veprimeve të Palit.

Sipas Veprave të Apostujve 16:19, përse u zemëruan ata?

Te Veprat e Apostujve 16:22–24 ne mësojmë se turma dhe autoritetet vendore
urdhëruan që Pali dhe Sila të rriheshin dhe të futeshin në burg.

3. Kopjojeni tabelën vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta. Lexoni fragmentet e shkrimit të shenjtë, të renditura në

tabelë dhe vizatoni një figurë të thjeshtë në tabelën tuaj që të tregojë atë që po
përshkruhet në secilin fragment.

Veprat e Apostujve 16:25 Veprat e Apostujve 16:26 Veprat e Apostujve 16:27–28

Veprat e Apostujve 16:29–30 Veprat e Apostujve 16:31–32 Veprat e Apostujve 16:33–34

Vini re te Veprat e Apostujve 16:31 mënyrën se si Pali dhe Sila iu përgjigjën pyetjes
së rojës së burgut: “Ç’duhet të bëj unë që të shpëtohem?” ( Veprat e Apostujve
16:30). Çfarë bëri roja i burgut më pas për ta treguar besimin e tij në Jezu Krishtin?

Nga mësimet e Palit dhënë rojës së burgut, ne mësojmë që shpëtimi kërkon
besim në Jezu Krisht dhe ne e shfaqim besimin tonë tek Ai nëpërmjet
pagëzimit.

Shpëtim do të thotë “të shpëtohesh si nga vdekja fizike ashtu dhe ajo shpirtërore”
(Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Shpëtim”, f, 182, scriptures.lds.org). Si mund
ta tregojë pagëzimi besimin tonë në Jezu Krisht? ____________________

Përveç pagëzimit, cilat janë mënyra të tjera sipas të cilave mund ta tregojmë
besimin tonë në Jezu Krisht? ____________________

Te Veprat e Apostujve 16:35–40 ne mësojmë se pretorët i dërguan fjalë rojës së
burgut që t’i linte të shkonin Palin dhe Silën. Pali nuk pranoi të ikte ngaqë ai i njihte
të drejtat e tij si qytetar romak dhe e dinte që trajtimi i tyre ndaj tij ishte i padrejtë.
Ishte e paligjshme të goditej një qytetar romak pa mbajtur fillimisht një gjyq. Kur
pretorët mësuan se Pali dhe Sila ishin romakë, ata u frikësuan. Pretorët erdhën te
burgu, i liruan Palin e Silën dhe iu kërkuan atyre të largoheshin nga qyteti.

Veprat e Apostujve 17:1–15
Disa prej judenjve në Thesaloniki përpiqen ta ndalojnë Palin të predikojë ungjillin
Mendoni rreth këshillës që do t’ju jepnit individëve në skenarët vijues:
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• Një i ri që është anëtar i Kishës, dëgjon një anëtar të Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve të flasë rreth rëndësisë së martesës dhe familjes në planin e Atit
Qiellor. Disa prej shokëve të të riut shprehin mospajtimin e tyre me mësimet e
Apostullit. I riu dëshiron të dijë vetë nëse mësimet e dhëna nga Apostulli janë
të vërteta.

• Një e re e vë në dyshim rëndësinë e mbajtjes së ditës së Shabatit të shenjtë.
Shumica e shoqeve të saj mblidhen së bashku të dielave për të shkuar në pazar,
për të ngrënë në restorant ose për të shkuar në kinema. Nëna e saj shpjegon
bekimet që mund të vijnë nga nderimi i Zotit të dielën, por e reja ende e ka të
vështirë të besojë se mbajtja e ditës së Shabatit të shenjtë është e rëndësishme.

Teksa studioni Veprat e Apostujve 17, kërkoni parime që do t’ju ndihmojnë të dini
për veten tuaj vërtetësinë e mesazheve që marrim nga shërbëtorët e Zotit.

Te Veprat e Apostujve 17:1 ne mësojmë se Pali dhe Sila udhëtuan drejt Thesalonikit,
ku ata dhanë mësim në sinagogën judease.

Lexoni Veprat e Apostujve 17:2–3, duke kërkuar se çfarë përdori Pali për t’u dhënë
mësim judenjve se Jezusi ishte Krishti, Mesia.

Fraza duke treguar te vargu 3 do të thotë duke shpallur ose duke deklaruar. Pali i
përdori fragmentet e shkrimit të shenjtë si provë për të mbështetur dëshminë e tij
se Jezusi është Krishti.

Lexoni Veprat e Apostujve 17:4–5, duke kërkuar mënyrën se si njerëzit e
Thesalonikit iu përgjigjën mësimeve të dhëna nga Pali. Fjala bashkuan te vargu 4 do
të thotë u mblodhën me ta, dhe fjala të këqij te vargu 5 do të thotë të ligj.

Te Veprat e Apostujve 17:6–9 ne mësojmë se një turmë jobesimtarësh u përpoq të
gjente Palin dhe Silën, por kur nuk mundi t’i gjente, turma mori disa prej
besimtarëve, shkoi te krerët e Thesalonikit dhe shpalli që mësimet e dhëna nga Pali
kërcënonin autoritetin e Cezarit.

Lexoni Veprat e Apostujve 17:10–12, duke kërkuar se për ku u larguan Pali e Sila
dhe se si judenjtë atje iu përgjigjën mësimeve të dhëna nga Pali.

Merrni parasysh të shenjoni te Veprat e Apostujve 17:11 se çfarë bënë njerëzit që
çoi drejt besimit të tyre te mësimet e dhëna nga Pali. Më pas, plotësoni ekuacionin
vijues me veprimet që shenjuat:

__________________________ + _____________________________ = Besim

Për ta kuptuar më mirë se çfarë do të thotë ta “pran[osh] fjalën me gatishmëri të
madhe” (Veprat e Apostujve 17:11), përfytyroni se si ngjan kur dikush është gati
për ta kapur një top. Tani përfytyroni se si mund të duket nëse dikush nuk është gati
për ta kapur një top. Si mund të duket kur dikush është gati për t’i pranuar fjalët e
shërbëtorëve të Perëndisë? Si mund të duket nëse dikush nuk është gati për t’i
pranuar fjalët e shërbëtorëve të Perëndisë?

Dikush që e pranon fjalën me gatishmëri të mendjes, është dikush që është i
përulur, i duruar dhe i gatshëm për ta ndjekur vullnetin e Zotit ndërkohë që ai ose
ajo e mëson atë (shih Mosia 3:19).

Nga Veprat e Apostujve 17:10–12 ne mësojmë që nëse i pranojmë fjalët e
shërbëtorëve të Perëndisë me gatishmëri të madhe të mendjes dhe i
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Pali dha mësim në Areopag.

shqyrtojmë shkrimet e shenjta çdo ditë, atëherë do të forcohet besimi ynë në
fjalët e tyre.

4. Rishikojini skenarët e përshkruar në fillim të kësaj pjese dhe më pas
përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve

të shenjta:

a. Si mund t’i ndihmojë ky parim njerëzit në këta skenarë?

b. Në çfarë mënyre mund ta ndihmojë aftësinë tonë për ta besuar të vërtetën
gatishmëria për të mësuar?

c. Në çfarë mënyre mund të ndikojë në aftësinë tonë për ta besuar të vërtetën
studimi i përditshëm i shkrimeve të shenjta?

Merrni parasysh raste kur keni dëshmuar për vërtetësinë e këtij parimi. Ju mund të
merrni parasysh që t’ia tregoni përvojat tuaja një shoku, shoqeje ose një pjesëtari të
familjes.

Te Veprat e Apostujve 17:13–15 ne mësojmë se kur judenjtë në Thesaloniki dëgjuan
që Pali po predikonte në Berea, ata shkuan që t’i provokonin njerëzit e Bereas. Palit
sërish iu desh të largohej me të shpejtë, kështu që udhëtoi drejt Athinës.

Veprat e Apostujve 17:16–34
Pali predikon në Areopag
Te Veprat e Apostujve 17:16–34 ne
mësojmë se në Athinë Pali vuri re një
altar me mbishkrimin “Perëndisë së
panjohur” (Veprat e Apostujve 17:23).
Pali atëherë u dha mësim athinasve
rreth natyrës së Perëndisë së vërtetë –
Atit Qiellor – Perëndisë që ata nuk e
njihnin.

5. Shkruani sa vijon në
fund të detyrave të

sotme në ditarin tuaj të studimit të
shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Veprat e Apostujve 16–17 dhe e përfundova këtë mësim
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 19: DITA 4

Veprat e Apostujve 18–19
Hyrje
Pali nuk u pranua nga shumë prej judenjve në Korint, por pati sukses atje mes
johebrenjve. Në Efes, Akuila dhe Priskila, një çift të martuarish të drejtë, e
udhëzuan Apollon, një jude nga Aleksandria, dhe e ndihmuan të kuptonte udhën e
Perëndisë. Pali predikoi për Frymën e Shenjtë, kreu mrekulli dhe iu shmang një
turme të papërmbajtshme tek teatri në Efes.

Veprat e Apostujve 18:1–17
Pali predikon në Korint

1. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Cilat janë disa mënyra se si keni marrë pjesë në punën e Zotit?

b. Çfarë sfidash keni përjetuar kur jeni përpjekur të bëni punën e Zotit?

Teksa studioni Veprat e Apostujve 18, kërkoni një parim që mund t’ju ndihmojë
ndërsa përpiqeni të bëni punën e Zotit.

Te Veprat e Apostujve 18:1–5 ne mësojmë që Pali u largua nga Athina dhe udhëtoi
për në Korint, ku ai dha mësim në sinagogë. Lexoni Veprat e Apostujve 18:6, duke
kërkuar sfidat që përjetoi Pali teksa u jepte mësim rreth Jezu Krishtit judenjve
në Korint.

Çfarë planifikoi të bënte Pali ngaqë judenjtë në sinagogë nuk e pranuan mesazhin
e tij?

Lexoni Veprat e Apostujve 18:7–10, duke kërkuar se çfarë ndodhi që mund t’i ketë
dhënë kurajë Palit. Merrni parasysh të shenjoni në vargun 10 atë që Zoti i premtoi
Palit nëse vazhdonte ta predikonte ungjillin në Korint.

Ne mund të mësojmë nga këto vargje që nëse jetojmë me denjësi, Zoti do të jetë
me ne ndërkohë që bëjmë punën e Tij. Merrni parasysh ta shkruani këtë parim
në anë të faqes së shkrimeve tuaja të shenjta pranë Veprave të Apostujve 18:9–10.

Presidenti Tomas S. Monson dha nxitjen vijuese: “Tani, disa nga ju mund të jenë
të druajtur nga natyra ose ta konsiderojnë veten të papërshtatshëm për t’iu
përgjigjur pozitivisht një thirrjeje. Mbani mend që kjo vepër nuk është vetëm
juaja dhe imja. Ajo është vepra e Zotit, dhe kur jemi në punën e Zotit, na është
dhënë e drejta të kemi ndihmën e Zotit. Kujtoni që Zoti do t’i japë shpinës atë
formë që të mund ta mbajë barrën e vendosur mbi të” (“Të Mësojmë, të Bëjmë,

të Jemi”, Ensign ose Liahona, nëntor 2008, f. 62).

2. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:
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a. Përse është e rëndësishme të dini që Zoti do të jetë me ju kur bëni punën
e Tij?

b. Kur ka qenë Zoti me ju teksa bënit punën e Tij? Si e dinit që Ai ishte me ju?

Veprat e Apostujve 18:11–17 shënon që Pali vazhdoi të predikonte në Korint për një
vit e gjysmë. Ndërkohë që ishte në Korint, disa judenj u përpoqën ta nxirrnin në
gjyq për atë që po jepte mësim, por prokonsulli nuk e pranoi çështjen, duke
përmbushur kështu premtimin e Zotit dhënë Palit.

Veprat e Apostujve 18:18–28
Akuila dhe Priskila ndihmojnë Apollon që të kuptojë udhën e Perëndisë
Te Veprat e Apostujve 18:18–23 ne mësojmë se një bashkëshort e një bashkëshorte,
Akuila dhe Priskila, e shoqëruan Palin për në Efes. Pasi e la çiftin në Efes, Pali
udhëtoi drejt zonës së Jerusalemit dhe më pas në veri drejt Antiokisë, ku përfundoi
udhëtimin e tij të dytë misionar. Ky udhëtim misionar zgjati tre vjet. Gjatë kësaj
kohe Pali kishte udhëtuar rreth 4.600 kilometra.

Pas njëfarë kohe, Pali u largua nga Antiokia dhe filloi udhëtimin e tij të tretë
misionar (shih Hartat e Biblës, nr. 13, “Udhëtimet Misionare të Apostullit Pal”). Në
këtë udhëtim ai udhëtoi edhe njëherë nëpër zonat ku kishte krijuar më parë degë të
Kishës, duke i forcuar dishepujt.

Lexoni Veprat e Apostujve 18:24–25, duke kërkuar se çfarë ndodhi në Efes pasi u
largua Pali.

Çfarë kuptonte tashmë Apolloja rreth “gjëra[ve të] Zotit” (vargu 25)?

Duke njohur “vetëm pagëzimin e Gjonit” (vargu 25), Apollos i mungonte një
kuptueshmëri e plotë për Jezu Krishtin dhe misionin e Tij. Lexoni Veprat e
Apostujve 18:26, duke kërkuar atë që Akuila dhe Priskila bënë kur dëgjuan
mësimet që jepte Apollo.

Fraza “ia shtjelluan më thellë udhën e Perëndisë” (vargu 26) do të thotë që Akuila
dhe Priskila i dhanë më shumë mësim Apollos rreth Jezu Krishtit dhe ungjillit të Tij,
që e shtoi njohurinë dhe kuptueshmërinë e Apollos.

Lexoni Veprat e Apostujve 18:27–28, duke kërkuar provë që Akuila dhe Priskila e
ndihmuan Apollon ta kuptonte në mënyrë më të përsosur udhën e Perëndisë.

Veprat e Apostujve 19:1–20
Pali jep dhuratën e Frymës së Shenjtë dhe kryen mrekulli
Teksa Pali e filloi udhëtimin e tij të tretë misionar, ai udhëtoi anembanë zonave të
Galatisë dhe Frigjisë (shih Veprat e Apostujve 18:23) dhe më pas u kthye në Efes.
Lexoni Veprat e Apostujve 19:2–6, duke kërkuar mënyrën se si Pali i ndihmoi
njerëzit në Efes që ta kuptonin në mënyrë më të përsosur udhën e Perëndisë.
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Rrënojat e teatrit grek në Efes, ku Apostulli
Pal predikoi

Çfarë doktrine ndihmoi Pali që ta
kuptonin më mirë dishepujt në Efes?

Teksa lexoni thënien vijuese, e cila u botua nën drejtimin e Profetit Jozef Smith, kërkoni arsyen
përse këta njerëz në Efes kishin nevojë të pagëzoheshin përsëri: “Duket … që disa judenj sektarë
ishin duke pagëzuar si Gjon [Pagëzori], por kishin harruar t’i njoftonin ata se kishte një njeri që
duhej ndjekur, të quajtur Jezu Krisht, që pagëzonte me zjarr dhe me Frymën e Shenjtë – i cili u
tregoi këtyre të kthyerve në besim se pagëzimi i tyre i parë ishte i paligjshëm dhe kur e dëgjuan
këtë, ata u pagëzuan me dëshirë dhe pasi duart u vendosën mbi ta, morën dhuratat, sipas
premtimit” (“Baptism”, Times and Seasons, 1 shtator 1842, f. 904).

Nga kjo përvojë ne mësojmë se për të qenë i vlefshëm, pagëzimi duhet të
kryhet nga një shërbëtor i autorizuar i Perëndisë dhe me qëllim që pagëzimi
të jetë i plotë, ai duhet të shoqërohet nga marrja e Frymës së Shenjtë.

Profeti Jozef Smith dha mësim që pagëzimi duhet të shoqërohet nëpërmjet
“dhuratës së Frymës së Shenjtë me anë të vënies së duarve”: “Ju do të mund të
pagëzonit njëlloj një thes me rërë në vend të një njeriu dhe do të kishte të njëjtën
pasojë, nëse nuk do të bëhej nga pikëpamja e heqjes së mëkateve dhe marrjes së
Frymës së Shenjtë. Pagëzimi me ujë është vetëm gjysmë pagëzim dhe nuk vlen
për asgjë pa gjysmën tjetër – që është pagëzimi i Frymës së Shenjtë” (Mësimet e

Presidentëve të Kishës: Jozef Smith [2009], f. 99).

Te Veprat e Apostujve 19:7–10 ne mësojmë se Pali vazhdoi të predikonte në Efes për
më shumë se dy vjet. Lexoni Veprat e Apostujve 19:11–12, duke kërkuar se çfarë
mrekullish kreu Perëndia nëpërmjet Palit.

Një doktrinë që mësojmë nga ky rrëfim, është që një mënyrë se si Perëndia e
shfaq fuqinë e Tij është nëpërmjet shërbëtorëve të Tij të autorizuar.
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Lexoni Veprat e Apostujve 19:13–16, duke kërkuar atë që ndodhi kur disa burra u
përpoqën të dëbonin demonë sikurse kishte bërë Pali.

Ngaqë bijtë e Skevit nuk e kishin autoritetin e priftërisë për të shërbyer në emër të
Jezu Krishtit, fryma e ligë nuk e dalloi ose pranoi autoritetin e tyre, madje edhe pse
ata shpallën se përfaqësonin Shpëtimtarin.

Lexoni Veprat e Apostujve 19:17–20, duke kërkuar atë që bënë shumë individë pasi
mësuan rreth kësaj ngjarjeje. Shpjegoni se fjala “magji” te vargu 19 i drejtohet
kryerjes së magjisë dhe praktikave të tjera të liga.

Si e treguan këta njerëz besimin e tyre te Jezu Krishti?

Ne mund të mësojmë parimin vijues nga këto vargje: Nëpërmjet rrëfimit dhe
braktisjes së praktikave të liga, ne shfaqim besimin tonë në Jezu Krishtin.

3. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta: Cilat janë disa sakrifica që dikush mund të nevojitet të

bëjë me qëllim që ta braktisë një mëkat që ai ose ajo e ka rrëfyer?

Përsiatni nëse ka ndonjë mëkat që Zoti do që ju ta rrëfeni dhe ta braktisni. Zgjidhni
të veproni sipas ndonjë nxitjeje që mund të keni ndier ndërkohë që e studiuat
këtë mësim.

Veprat e Apostujve 19:21–41
Adhuruesit e perëndeshës së rremë Diana flasin kundër Palit dhe shkaktojnë trazirë
në qytet
Te Veprat e Apostujve 19:21–41 ne mësojmë se disa nga bizneset në Efes
mbështeteshin nga adhurimi i perëndeshës së rreme Diana. Ngaqë Pali predikoi
kundër adhurimit të perëndive të rreme, artizanët që bënin idhuj të Dianës, i
kthyen njerëzit kundër Palit. Njerëzit morën dy prej shoqëruesve të Palit dhe u
mblodhën në amfiteatrin e qytetit, i cili mund të mbante deri në 24.000 njerëz. Pali
pati dëshirë t’i fliste turmës, por u bind nga disa dishepuj e udhëheqës qeveritarë që
të mos hynte në teatër. Kancelari i qytetit më së fundi i qetësoi dhe i shpërndau
njerëzit. Pali dhe shoqëruesit e tij duke u mbrojtur është një shembull i mënyrës se
si puna e Perëndisë do të vazhdojë pavarësisht nga kundërshtimet dhe përndjekjet
e liga.

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

Unë e kam studiuar Veprat e Apostujve 18–19 dhe e përfundova këtë mësim
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 20: DITA 1

Veprat e Apostujve 20–22
Hyrje
Pali e predikoi ungjillin në Azinë e Vogël (Turqia e kohës së sotme) dhe ndërkohë
që ishte në Milet, një qytet pranë Efesit, ai paralajmëroi për një braktisje të
ardhshme dhe i nxiti udhëheqësit e priftërisë që t’i lartësonin anëtarët e Kishës. Më
pas udhëtoi për në Jerusalem, ku u përndoq dhe u arrestua. Teksa qëndronte te
shkallët e fortesës Antonia (një garnizon ku qëndronin trupat romake), Pali tregoi
historinë e tij të kthimit në besim.

Veprat e Apostujve 20–21
Pali kryen shërbesë në Azinë e Vogël dhe udhëton për në Jerusalem, ku ai rrihet dhe
arrestohet
Mendoni për një rast kur juve ju desh të largoheshit për disa ditë, javë ose muaj nga
familja, shoqëria juaj ose njerëz të tjerë që i donit.

• Çfarë lloj ndjenjash kishit përpara se të largoheshit ju ose ata nga të cilët u
larguat?

• Çfarë i thatë njëri-tjetrit përpara se të ndaheshit?

Gjatë udhëtimit të tretë misionar të Palit, ai kaloi kohë në Maqedoni, Greqi dhe
Azinë e Vogël (shih Hartat e Biblës, nr. 13, “Udhëtimet Misionare të Apostullit Pal”,
në shtojcën e kombinimit tresh). Gjatë këtij udhëtimi, ai ndjeu mbresën që të
kthehej në Jerusalem. Teksa udhëtonte, ai ndalej për të predikuar dhe për t’u thënë
lamtumirë anëtarëve të Kishës përgjatë udhës. Natën përpara largimit të tij nga
Troasi, Pali foli me shenjtorët deri natën vonë.

Lexoni Veprat e Apostujve 20:9–12, duke kërkuar atë që i ndodhi një të riu të
quajtur Eutik pasi e zuri gjumi gjatë predikimit të Palit. Merrni parasysh të shënoni
në shkrimet tuaja të shenjta atë që bëri Pali për të treguar dashuri dhe shqetësim
për Eutikun.

Si ishin veprimet e Palit të ngjashme me veprimet e Shpëtimtarit gjatë shërbesës së
Tij? ____________________

Si pjesë e udhëtimit të tij të tretë misionar, Pali kaloi gati tre vjet në Efes duke
punuar mes njerëzve atje. Te Veprat e Apostujve 20:13–17 ne mësojmë se në udhën
e tij për në Jerusalem, Pali ndaloi në Milet, në të dalë të Efesit, dhe dërgoi lajm për
udhëheqësit e Kishës në Efes që të takoheshin me të.

Lexoni Veprat e Apostujve 20:18–23, duke kërkuar atë që Pali shpjegoi rreth
shërbimit të tij misionar.

Pali tha se ai “nuk fsheh[u] asgjë nga ato gjëra që ishin të dobishme” (Veprat e
Apostujve 20:20) nga ata të cilëve u dha mësim. Vini re te Veprat e Apostujve 20:21
se si Pali e dha mësim atë që ishte më e dobishmja – ai dëshmoi se çdo njeri kishte
nevojë të pendohej dhe të kishte besim në emrin e Zotit Jezu Krisht.

Sipas vargut 22–23, Pali ishte gati të përballej me çfarëdo mundimesh që e prisnin
në Jerusalem. Ai ishte veçanërisht i cenuar nga rreziku në Jerusalem, ku
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udhëheqësit judeas e shihnin si një tradhtar për shkak të përpjekjeve të tij për të
predikuar ungjillin e Jezu Krishtit. Megjithatë, një nga arsyet që Pali ishte gati të
shkonte në Jerusalem, ishte sepse Shpirti i Zotit e kishte drejtuar atë që ta bënte
këtë gjë.

Lexoni Veprat e Apostujve 20:24–27, duke kërkuar atë që Pali tha se ishte i
përgatitur të bënte si shërbëtor i Zotit. Merrni parasysh ta shenjoni atë që tha ai te
vargu 24.

Nga Veprat e Apostujve 20:24–27, ne mësojmë që shërbëtorët e vërtetë të Zotit e
kryejnë me besnikëri detyrën e tyre dhe kur e bëjnë këtë gjë, ata ndiejnë
gëzim. Ju mund të dëshironi ta shkruani këtë të vërtetë në shkrimet tuaja të
shenjta ose ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

Përsiatni se çfarë do të thotë për ju që ta jepni tërë veten tuaj në shërbim të
Perëndisë.

Si mund ta zbatoni këtë parim në vetë jetën tuaj? ____________________

1. Mendoni për një rast në jetën tuaj ose në jetën e dikujt që njihni,
kur ju ose personi tjetër zgjodhët t’i shërbenit Zotit me gjithë

energjinë e forcën dhe përjetuat gëzim të madh. Shkurtimisht përshkruajeni
këtë përvojë dhe mësimin që mund të keni mësuar nga ajo në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta.

Pali i vizitoi udhëheqësit e Kishës në Efes për herën e fundit përpara se të nisej për
në Jerusalem. Nëse do të ishit në vendin e Palit dhe e dinit se nuk do t’i shihnit
përsëri këta udhëheqës të Kishës, çfarë këshille do t’u jepnit atyre përpara se të
largoheshit?

Lexoni Veprat e Apostujve 20:28–31, duke kërkuar paralajmërimet e Palit dhënë
këtyre udhëheqësve të Kishës.

Pali i përdori ujqërit si një metaforë për anëtarët jobesnikë të Kishës dhe njerëzit, të
cilët do t’i mashtronin anëtarët besnikë të Kishës.

Pali i kujtoi udhëheqësit e Kishës që “ka më shumë lumturi të japësh sesa të
marrësh” (Veprat e Apostujve 20:35) dhe, pasi u lut me ta, ai u tha lamtumirë dhe
filloi udhëtimin e tij drejt Jerusalemit (shih Veprat e Apostujve 20:36–38).

Te Veprat e Apostujve 21:1–10 ne mësojmë se Pali e vazhdoi udhëtimin e tij drejt
Jerusalemit dhe ndaloi në krahina të ndryshme për të kaluar kohë me anëtarët e
Kishës përgjatë udhës. Kur u ndal në qytetin e Tiros, disa dishepuj – të shqetësuar
në mënyrë të dukshme për sigurinë e Palit – e këshilluan që të mos shkonte në
Jerusalem (shih Veprat e Apostujve 21:4).

Në Cezarea, një profet i quajtur Agab profetizoi lidhur me atë që do t’i ndodhte
Palit në Jerusalem.

Lexoni Veprat e Apostujve 21:11, duke kërkuar atë që Agabi profetizoi se do t’i
ndodhte Palit në Jerusalem. Fjala brez i drejtohet një rripi.

Lexoni Veprat e Apostujve 21:12–14, duke kërkuar se si Pali dhe shoqëruesit e tij iu
përgjigjën profecisë.

Çfarë ju bie në sy rreth përgjigjes së Palit? ____________________
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Jo të gjithë shërbëtorëve të Zotit iu kërkohet ta sakrifikojnë jetën e tyre. Megjithatë,
shërbëtorët e vërtetë të Zotit janë të gatshëm të bëjnë vullnetin e Perëndisë
pavarësisht nga çmimi vetjak.

2. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Çfarë lloj sakrificash mund t’ju kërkohet të bëni si një shërbëtor i Zotit?

b. Kur keni qenë të gatshëm ta bëni vullnetin e Perëndisë pavarësisht nga
çmimi për ju? Përse ishit të gatshëm ta bënit atë?

Te Veprat e Apostujve 21:17–40 ne mësojmë se Pali mbërriti në Jerusalem dhe u dha
një raportim për punët e tij misionare udhëheqësve vendorë të Kishës. Ai shkoi në
tempull dhe kur një grup judenjsh që e njihnin nga udhëtimet e tij misionare, e
panë atë, ata shpallën se Pali ishte një mësues i rremë që jepte mësim kundër ligjit
të Moisiut dhe në mënyrë të paligjshme sillte johebrenj në tempull. Për shkak të
këtij akuzimi, një turmë e largoi Palin nga tempulli dhe filloi ta godiste atë. Ushtarët
romakë ndërhynë dhe e morën atë me vete që t’i bëhej gjyqi dhe Pali u kërkoi
ushtarëve nëse mund t’u fliste njerëzve.

Veprat e Apostujve 22
Pali tregon për kthimin e tij në besim dhe dëshmon për Jezu Krishtin
Të kthehesh në besim do të thotë të ndryshosh. Mendoni rreth mënyrës se si mund të
kthehet ose ndryshohet uji, që të përdoret për qëllime të ndryshme. (Për shembull,
uji mund të kthehet në akull ose avull.) Përsiatni llojet e ndryshimeve që sjell kthimi
në besimin tek ungjilli.

Lexoni Veprat e Apostujve 22:1–5, duke kërkuar mënyrën se si Pali e përshkroi
veten teksa u foli judenjve nga shkallët e një fortese në Jerusalem.

Lexoni Veprat e Apostujve 22:6–21, në të cilën Pali tregon historinë e kthimit të tij
në besim. Më pas, përputhini pyetjet vijuese me përgjigjet e tyre të sakta duke e
vendosur shkronjën e përgjigjes së saktë në hapësirën bosh pranë pyetjes. (Pasi të
mbaroni, kontrollojini përgjigjet tuaja me ato që janë dhënë në fund të këtij
mësimi.)

Kthimi i Palit në Besim

____ 1. Çfarë i ndodhi Palit në rrugën për në Damask?
(Shih Veprat e Apostujve 22:6–8, 14.)

____ 2. Çfarë u udhëzua të bënte Pali? (Shih Veprat e
Apostujve 22:10–11.)

____ 3. Cilin takoi Pali në Damask dhe çfarë fitoi Pali
përsëri? (Shih Veprat e Apostujve 22:12–13.)

____ 4. Çfarë profetizoi Anania rreth Palit? (Shih Veprat
e Apostujve 22:14–15.)

____ 5. Si e tregoi Pali besimin e tij në Jezu Krishtin?
(Shih Veprat e Apostujve 22:16; shih edhe Veprat e
Apostujve 9:18.)

a. Ai duhej të shkonte
në Damask.

b. Ai u takua me Ananian, një
burrë të drejtë, dhe fitoi përsëri
shikimin e tij.

c. Ai u pagëzua dhe thirri emrin
e Zotit.

d. Ai u thirr të ishte dëshmitar i
Jezu Krishtit.

e. Ai pa një dritë, dëgjoi zërin e
Jezu Krishtit dhe e pa Atë në
një vegim.
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Pali i dëgjoi dhe iu bind fjalëve të Jezu Krishtit dhe filloi të ndryshonte. Te Galatasve
1:17–18 ne mësojmë se pas vegimit të tij mbresëlënës, Pali kaloi tre vjet në Arabi, që
do të kishte qenë një kohë e mirë për përgatitje dhe rritje shpirtërore, përpara
kthimit në Damask dhe më pas vajti në Jerusalem që të takohej me Pjetrin.

Mendoni rreth asaj se sa thellësisht ndryshoi jeta e Palit si rrjedhojë e kthimit të tij
në besim te Shpëtimtari. Kthimi i Palit në besim na mëson se kur iu bindemi
fjalëve të Jezu Krishtit, ne mund të kthehemi tërësisht në besim.

Motra Boni L. Oskarson, presidente e përgjithshme e Të Rejave, shpjegoi se si
bindja jonë ndaj fjalëve të Krishtit lidhet me kthimin e vërtetë në besim:

“Kthimi i vërtetë në besim është më shumë se sa thjesht të pasurit e një njohurie
mbi parimet e ungjillit dhe përfshin shumë më tepër se sa vetëm të pasurit e një
dëshmie mbi ato parime. Është e mundur të kesh një dëshmi për ungjillin pa e
jetuar atë. Të qenit vërtet të kthyer në besim do të thotë se po veprojmë sipas
asaj që besojmë dhe po e lejojmë atë që të krijojë ‘një ndryshim të madh te ne,
ose në zemrat tona’ [Mosia 5:2]. …

… Kthimi në besim ndodh kur jemi të zellshëm në bërjen e lutjeve tona, në studimin e shkrimeve
tona të shenjta, në frekuentimin e kishës dhe në të qenit të denjë për të marrë pjesë në
ordinancat e tempullit. Kthimi në besim vjen ndërsa veprojmë sipas parimeve të drejta që
mësojmë në shtëpitë tona dhe në klasë. Kthimi në besim vjen ndërsa bëjmë jetë të dëlira e të
virtytshme dhe gëzojmë shoqërinë e Frymës së Shenjtë. Kthimi në besim vjen ndërsa e kuptojmë
Shlyerjen e Jezu Krishtit, e pranojmë Atë si Shpëtimtarin dhe Shëlbuesin tonë dhe e lejojmë
Shlyerjen të veprojë në jetët tona” (“Kthehuni në Besim”, Ensign ose Liahona, nëntor 2013,
f. 76–78).

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruajini një
letër vetes rreth asaj që mund të bëni për t’u bërë me të vërtetë të

kthyer në besim te Shpëtimtari.
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Ai u lidh nga romakët.

Te Veprat e Apostujve 22:22–30 ne
mësojmë se pasi Pali tregoi historinë e
kthimit të tij në besim, njerëzit që e
dëgjuan shpallën se ai duhej të dënohej
me vdekje. Pali u soll përpara
kryemijësit të ushtrisë romake në
Jerusalem, i cili vendosi që Pali duhej të
rrihej me kamxhik ose të fshikullohej,
një taktikë që normalisht përdorej për
të poshtëruar dhe për të fituar
informacion nga kriminelët. Megjithatë,
kur oficerët romakë mësuan se Pali
ishte një qytetar romak, ata vendosën të
mos e rrihnin me kamxhik dhe në vend
të kësaj e sollën atë përpara këshillit
qeverisës judeas, sinedrit. Ishte në
kundërshtim me ligjin romak që të
lidhej ose rrihej me kamxhik një qytetar
romak i cili ishte i “pagjykuar” (Veprat e
Apostujve 22:25).

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

Unë e kam studiuar Veprat e Apostujve 20–22 dhe e përfundova këtë mësim
më (data).

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

Përgjigjet për veprimtarinë përputhëse: 1) e, 2) a, 3) b, 4) d, 5) c.
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NJËSIA 20: DITA 2

Veprat e Apostujve 23–28
Hyrje
Pas arrestimit të tij në Jerusalem, Pali u çua në Cezare, ku e mbrojti veten kundrejt
akuzave të rreme përpara disa udhëheqësve romakë. Ai tregoi për kthimin e tij në
besim dhe dëshmoi për Jezu Krishtin. Teksa udhëtonte për në Romë si i burgosur,
Palit iu mbyt anija në një ishull, ku mbeti i padëmtuar pasi u pickua nga një gjarpër
helmues dhe shëroi ata që ishin të sëmurë. Më së fundi, Pali u çua në Romë.
Ndërkohë që ishte atje, ai jetoi si i burgosur në shtëpi për dy vjet dhe dha mësim e
dëshmoi për Jezu Krishtin.

Veprat e Apostujve 23–26
Pali përndiqet, burgoset dhe sillet në gjyq përpara mbretit Agripa

Çfarë bekimesh keni marrë nëpërmjet ndjekjes së urdhërimeve dhe mësimeve të
dhëna nga Perëndia? ____________________

Çfarë mund ta bëjë një njeri që të largohet prej Perëndisë dhe të mos jetojë më në
përputhje me urdhërimet dhe mësimet e Tij?

____________________

Përsiatni se çfarë mund të ndodhë kur njerëzit veçohen dhe largohen nga Perëndia.

Ndërsa studioni Veprat e Apostujve 23–26, kërkoni të vërteta që mund t’ju
ndihmojnë kur e ndieni se jeni larguar nga Perëndia dhe bekimet e Tij.

Mbani mend që Pali ishte arrestuar jashtë tempullit në Jerusalem dhe u soll përpara
udhëheqësve judeas (shih Veprat e Apostujve 21:30–33; 22:23–30). Te Veprat e
Apostujve 23–25 ne mësojmë rreth takimit të tij me udhëheqësit judeas dhe se Pali
u burgos. Ndërkohë që Pali ishte në burg, Zoti erdhi ta ngushëllonte dhe sërish t’i
jepte siguri atij (shih Veprat e Apostujve 23:11). Kapiteni romak, i cili kishte
arrestuar Palin, e dërgoi atë në Cezare për të penguar vrasjen e tij prej një grupi
judenjsh. Atje Pali e shpalli pafajësinë e tij përpara qeveritarit romak, Feliksit. Edhe
pse i bindur për pafajësinë e Palit, Feliksi vazhdoi ta mbante atë në një shtëpi si të
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burgosur për dy vjet. Festi zuri vendin e Feliksit si guvernatori romak i Judesë dhe
mbreti Herod Agripa, i cili sundonte mbi një zonë të vendosur në verilindje të Detit
të Galilesë, vizitoi Festin dhe dëshiroi të dëgjonte çështjen e Palit. Pali u soll më pas
përpara mbretit Agripa.

Lexoni Veprat e Apostujve 26:4–11, duke kërkuar se si Pali ia përshkroi të shkuarën
e tij mbretit Agripa.

Siç shënohet te Veprat e Apostujve 26:12–16, Pali sërish tregoi për vegimin e tij me
Shpëtimtarin në rrugën për në Damask.

Lexoni Veprat e Apostujve 26:16–18, duke kërkuar misionin që Zoti ia dha Palit.
Fjala trashëgim siç përdoret te vargu 18 i drejtohet marrjes së hyrjes në mbretërinë
çelestiale të Perëndisë.

Mendoni për pyetjet vijuese: Çfarë mendoni se ndihmon që të hapen shpirtërisht
sytë e një njeriu? Çfarë mund ta ndihmojë dikë të largohet prej errësirës dhe të
kthehet drejt dritës dhe urdhërimeve e bekimeve të Perëndisë?

Lexoni Veprat e Apostujve 26:19–23, duke kërkuar atë që Pali tha se ua kishte
mësuar si judenjve dhe johebrenjve se duhej të bënin për të marrë bekimet e
përmendura në vargun 18.

Sipas vargut 20, çfarë u mësoi Pali të bënin si judenjve dhe johebrenjve?

Një e vërtetë që mund ta mësojmë nga këto vargje është që nëse pendohemi dhe
kthehemi te Perëndia, ne mund ta mposhtim fuqinë e Satanit në jetën tonë,
mund të marrim falje për mëkatet tona dhe të kualifikohemi për mbretërinë
çelestiale. Merreni parasysh ta shkruani këtë të vërtetë në shkrimet tuaja të shenjta
pranë Veprave të Apostujve 26:18–20.

Për t’ju ndihmuar ta kuptoni këtë parim, lexoni thënien vijuese nga Plaku Nil L.
Andersen, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve:

“Kur mëkatojmë, ne ikim nga Perëndia. Kur pendohemi, kthehemi përsëri
drejt Tij.

Ftesa për pendim rrallëherë është një zë ndëshkimi, por më shumë një thirrje me
dashuri për të bërë kthesë e për t’u ‘ri-kthyer’ drejt Perëndisë [shih Helamani
7:17]. Ajo është shenja ftuese e një Ati të dashur dhe e Birit të Tij të Vetëmlindur
që të jemi më të mirë sesa jemi, të ngrihemi në një udhë më të lartë jete, të

ndryshojmë si dhe të ndiejmë lumturinë prej zbatimit të urdhërimeve” (“Pendohuni … Që të
Mund t’Ju Shëroj”, Ensign ose Liahona, nëntor 2009, f. 40).
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Pali përpara mbretit Agripa

1. Përgjigjiuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta: Nisur nga ajo që keni mësuar nga Pali dhe Plaku

Andersen, çfarë mund të arrijmë kur pendohemi dhe kthehemi sërish tek Ati
Qiellor dhe Jezu Krishti?

Teksa vazhdoni të studioni Veprat e Apostujve 26, kërkoni atë që i pengoi Festin
dhe mbretin Agripa që të pendoheshin, të ktheheshin te Perëndia dhe të
ktheheshin në besim te Jezu Krishti.

Lexoni Veprat e Apostujve 26:24–29, duke kërkuar mënyrën se si reaguan Festi dhe
mbreti Agripa secili, ndaj mësimeve dhe dëshmisë së Palit për Shpëtimtarin. Në
tabelën më poshtë, shkruani fraza që përshkruajnë reagimet e tyre ndaj mësimeve
të dhëna nga Pali:

Reagimet ndaj Mësimeve të Dhëna nga Pali

Festi Mbreti Agripa

Vini re që Festi nuk i besoi mësimet e dhëna nga Pali. Mbreti Agripa i besoi fjalët e
profetëve, por nuk do të zotohej tërësisht që të bëhej i krishterë.

Një e vërtetë që mësojmë nga Festi dhe
mbreti Agripa është se, që të kthehemi
në besim te Jezu Krishti, ne duhet të
zgjedhim që të besojmë në të
jetuarin e ungjillit dhe të jemi
tërësisht të zotuar që ta jetojmë
ungjillin.

Lexoni tregimin vijues nga Presidenti
Diter F. Uhtdorf, i Presidencës së Parë,
duke kërkuar atë që ai dha mësim rreth
zotimit:
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“Dy vëllezër të vegjël qëndruan në majë të një rrëpire të vogël nga ku hidhej
vështrimi mbi ujërat e kthjellëta të një liqeni blu. Ky ishte një vend mjaft i njohur
për zhytje dhe vëllezërit shpesh kishin folur rreth hedhjes që atje – diçka që
kishin parë të tjerët ta bënin.

Edhe pse dëshironin të hidheshin, asnjëri nuk donte të hidhej i pari. Lartësia e
rrëpirës nuk ishte shumë e madhe, por për dy djemtë e vegjël, dukej që largësia

shtohej sa herë që fillonin të përkuleshin drejt saj – dhe guximi i tyre po pakësohej me të shpejtë.

Më së fundi, njëri vëlla e vuri këmbën te buza e rrëpirës dhe eci përpara me vendosmëri. Në atë
çast vëllai i tij pëshpëriti: ‘Ndoshta duhet të presim deri verën e ardhshme’.

Megjithatë, vrulli i vëllait të parë tashmë po e tërhiqte atë përpara. ‘Vëlla’, u përgjigj ai, ‘unë jam
i zotuar!’

Ai u përplas në ujë dhe doli në sipërfaqe me të shpejtë, me një britmë fitimtare. Vëllai i dytë e
ndoqi menjëherë. Më pas, që të dy qeshën rreth fjalëve të fundit të djalit të parë përpara se të
zhytej në ujë: ‘Vëlla, unë jam i zotuar’.

Zotimi është paksa i ngjashëm me zhytjen në ujë. Ti ose je i zotuar ose nuk je. Ti ose po ecën
përpara ose po qëndron palëvizur. Nuk ka rrugë të mesme. Si anëtarë të Kishës, ne duhet të
pyesim veten: ‘A do të zhytem tërësisht apo thjesht do qëndroj në buzë? A do të ec përpara apo
thjesht do të provoj temperaturën e ujit me gishtat e këmbës sime?’ …

Ata që janë vetëm disi të zotuar, mund të presin vetëm disi që të marrin bekimet e dëshmisë,
gëzimit dhe paqes. Pragjet e qiellit mund të jenë vetëm disi të hapura për ta. …

Në njëfarë mënyre, secili prej nesh qëndron te një pikë vendimtare, duke e parë ujin nga lart.
Është lutja ime që ne do të kemi besim, do të ecim përpara, do të përballemi me frikën dhe
dyshimet tona me kurajë dhe do t’i themi vetes: ‘Unë jam i zotuar!’” (“Brother, I’m Committed”,
Ensign, korrik 2011, f. 4–5).

Sipas Presidentit Uhtdorf, përse është e rëndësishme që të jemi tërësisht të zotuar
në vend që të jemi “disi të zotuar” në të jetuarin e ungjillit?

2. Kryeni një ose të dyja veprimtaritë vijuese në ditarin tuaj të studimit
të shkrimeve të shenjta:

a. Shkruani si ju ka ndihmuar zotimi për ta jetuar një urdhërim ose parim të
ungjillit që ta forconi kthimin tuaj në besimin te Jezu Krishti.

b. Bëni një listë të urdhërimeve ose parimeve të ungjillit për të cilat e ndieni se
jeni tërësisht të zotuar për t’i jetuar. Merrni parasysh ndonjë parim të
ungjillit që e ndieni “të bëhen[i] të tillë” (Veprat e Apostujve 26:29), por nuk
jeni zotuar që ta jetoni. Shkruani një synim të asaj që mund të bëni për ta
shtuar kuptueshmërinë dhe zotimin tuaj ndaj njërit prej këtyre parimeve.

Lutuni për ndihmë teksa përpiqeni të bëheni me të vërtetë të kthyer në besimin te
Jezu Krishti duke e jetuar më plotësisht ungjillin e Tij.

Te Veprat e Apostujve 26:30–32 ne lexojmë se Festi dhe mbreti Agripa e gjetën Palin
të pafajshëm dhe do ta kishin liruar atë, por ngaqë Pali ia kishte apeluar çështjen e
tij Cezarit, atyre iu kërkohej ta dërgonin në Romë.
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Veprat e Apostujve 27–28
Pali çohet në Romë, ku ai jep mësim dhe dëshmon për Jezu Krishtin
Plaku Nil L. Andersen, i Kuorumit të
Dymbëdhjetë Apostujve, iu drejtua
sfidave dhe sprovave të jetës si
“vorbullat e erërave shpirtërore” (shih
“Vorbullat e Erërave Shpirtërore”,
Ensign ose Liahona, maj 2014, f. 18–21).

Përsiatni shembuj të sprovave dhe
vështirësive që mund të krahasohen me
vorbullat e erërave në jetën e një njeriu.

Ndërsa studioni Veprat e Apostujve
27–28, kërkoni një parim që mund t’ju ndihmojë t’i duroni besnikërisht vorbullat e
erërave shpirtërore që hasni.

Veprat e Apostujve 27 tregon se si Pali u çua drejt Romës nëpërmjet detit gjatë
muajve të dimrit. Anija pothuajse u shkatërrua gjatë një stuhie dhe Pali e të gjithë
njerëzit që ishin në anije, mbetën në ishullin e Melitës ose Maltës (shih Hartat e
Biblës, nr. 13, “Udhëtimet Misionare të Apostullit Pal”, në shtojcën e
kombinimit tresh).

3. Lexoni Veprat e Apostujve 28:1–10 dhe Veprat e Apostujve
28:16–24, duke kërkuar atë që përjetoi Pali në ishull dhe në Romë.

Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, vizatoni një figurë dhe
shkruani një titull të një artikulli gazete që përmbledh ngjarjet e përshkruara në
secilin prej këtyre fragmenteve të shkrimit të shenjtë.

Merrni parasysh sprovat që përjetoi Pali, të cilat u shënuan te Veprat e Apostujve
23–28: ai u burgos padrejtësisht, iu mbyt anija, u pickua nga një gjarpër helmues
dhe u çua në Romë, ku jetoi në një shtëpi si i burgosur.

Lexoni Veprat e Apostujve 28:30–31, duke kërkuar atë që Pali ishte në gjendje të
bënte në Romë pavarësisht nga të jetuarit në një shtëpi si i burgosur.

Çfarë bëri Pali që tregoi se ai mbeti besnik ndaj Perëndisë pavarësisht nga sprovat
që përjetoi?

Çfarë e mire erdhi nga sprovat që përjetoi Pali ndërsa ishte në det, teksa mbytej
anija dhe ndërkohë që ishte i burgosur në Romë?

Një parim që mund ta mësojmë nga përvojat e Palit është që nëse jemi besnikë,
Perëndia mund të na ndihmojë t’i kthejmë sprovat në bekime për veten tonë
dhe të tjerët.

4. Përgjigjiuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Cilët janë disa shembuj të mënyrave se si Perëndia mund t’i ndihmojë
njerëzit që t’i kthejnë sprovat në bekime për veten e tyre dhe për të tjerët?

b. Kur ju ka ndihmuar Perëndia ju ose dikë që njihni, për ta kthyer një sprovë
në një bekim për veten tuaj ose për të tjerët?
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Bëni zgjedhjen që ta ndiqni shembullin e Palit dhe të mbeteni besnikë kur përjetoni
sprova, me qëllim që Perëndia të mund t’ju ndihmojë për t’i kthyer ato sprova në
bekime për veten tuaj dhe për të tjerët.

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

Unë e kam studiuar Veprat e Apostujve 23–28 dhe e përfundova këtë mësim
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Hyrje te Romakëve
Përse të Studiohet Ky Libër?
Letra drejtuar Romakëve është letra më e gjatë e Apostullit Pal dhe cilësohet nga
shumë njerëz si letra e tij më e madhështore. Kjo letër përmban shpjegimin e tij më
të plotë të doktrinës së shfajësimit me anë të besimit te Jezu Krishti sesa nga
zbatimi i ligjit të Moisiut. Ajo përmban shumë mësime rreth doktrinave të
shpëtimit dhe zbatimit praktik të atyre doktrinave në jetën e përditshme.
Nëpërmjet studimit tuaj të kësaj letre, ju mund të fitoni një vlerësim më të madh
për Shlyerjen e Jezu Krishtit dhe për shpresën e paqen që të gjithë njerëzit mund të
gjejnë te Krishti.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Apostulli Pal është autori i Letrës drejtuar Romakëve (shih Romakëve 1:1). Kur e
shkroi këtë letër, Pali përdori ndihmën e një shkruesi, Tercit, i cili e shkroi
përshëndetjen e vet për shenjtorët romakë gati në mbyllje të letrës (shih Romakëve
16:22).

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Pali e shkroi Letrën e tij drejtuar Romakëve nga Korinti, në prag të fundit të
udhëtimit të tij të tretë misionar. Disa të dhëna sugjerojnë se ai e shkroi këtë letër
gjatë tre muajve që qëndroi në Korint (shih Veprat e Apostujve 20:2–3; fjala Greqi
në këto vargje i referohet Korintit), ndoshta midis viteve 55 dhe 56 ps.K . (Shih
Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Letra të Palit”.)

Për Kë u Shkrua Ky Libër dhe Përse?
Letra e Palit drejtuar Romakëve i drejtohet anëtarëve të Kishës në Romë (shih
Romakëve 1:7). Fillesat e Kishës në Romë janë të panjohura, por ndoshta datojnë
fill pas ditës së Rrëshajave, kur judenjtë e ardhur nga Roma e dëgjuan Pjetrin të
predikonte (shih Veprat e Apostujve 2:10). Edhe pse Pali nuk kishte qenë ende në
Romë, ai u dërgoi përshëndetje shenjtorëve të veçantë, të cilët i njihte qoftë nga
njohje të mëparshme apo nëpërmjet të tjerëve që kishin jetuar në Romë, të tillë si
Priskila dhe Akuila (shih Apostujve 18:1–2, 18; Romakëve 16:1–16, 21).

Duket sikur ka të paktën tri arsye kryesore përse Pali ia dërgoi këtë letër romakëve:

1) Për t’i përgatitur për mbërritjen e tij të ardhshme në Romë. Për vite të tëra Pali kishte
dashur ta predikonte ungjillin në Romë (shih Veprat e Apostujve 19:21; Romakëve
1:15; 15:23). Ai gjithashtu shpresonte se Kisha në Romë do të shërbente si bazë nga
e cila ai mund të shërbente një mision në Spanjë (shih Romakëve 15:22–24, 28).

2) Për t’i qartësuar dhe mbrojtur mësimet e tij. Pali haste kundërshtime të
vazhdueshme nga individë që i keqkuptonin ose i shtrembëronin mësimet e tij
rreth ligjit të Moisiut dhe besimit në Krisht (shih Veprat e Apostujve 13:45; 15:1–2;
21:27–28; Romakëve 3:8; 2 Pjetër 3:15–16). Me sa duket, ai kishte arsye të dyshonte
se keqkuptime të tilla kishin arritur deri tek anëtarët e Kishës në Romë, kështu që
ai u shkroi për të zgjidhur çdo shqetësim përpara se të mbërrinte atje.
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3) Për të nxitur unitetin midis anëtarëve judenj dhe johebrenj të Kishës. Jo shumë kohë
përpara se Pali të shkruante letrën e tij, të krishterët judeas që ishin dëbuar nga
Roma prej perandorit Klaudi (shih Veprat e Apostujve 18:2) filluan të ktheheshin në
Romë dhe të mbizotëronin në bashkësitë e krishtera johebrease. Kjo situatë mund
të ketë shkaktuar gjendje të nderë dhe probleme midis të krishterëve judeas dhe
johebreas. Si “apostulli i johebrenjve” (Romakëve 11:13), Pali u përpoq që t’i
integronte johebrenjtë e kthyer në besim në Kishë; prapëseprapë, si një jude (shih
Romakëve 11:1), ai gjithashtu ndjente një dëshirë të madhe që vetë populli i tij ta
pranonte ungjillin. Ai e nxiti unitetin në Kishë duke dhënë mësim për mënyrën se
si doktrinat e ungjillit gjejnë zbatim për të gjithë shenjtorët (shih Romakëve
3:21–4:25; 11:13–36; 14:1–15:13).

Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Pas përshëndetjes hyrëse, letra fillon me një deklaratë të temës së saj: “Ungjilli [i]
Krishtit … është fuqia e Perëndisë për shpëtimin” e të gjithë atyre që “jetoj[n]ë me
anë të besimit” në Jezu Krisht (Romakëve 1:16–17).

Sipas Plakut Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, edhe pse
Letra drejtuar Romakëve ka luajtur një rol të rëndësishëm në historinë e krishterë,
ajo fatkeqësisht ka qenë edhe “burimi i një keqkuptimi, keqinterpretimi dhe
djallëzie më të madhe doktrinore sesa ndonjë libër tjetër biblik” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 vëll. [1965–1973], 2:211). Edhe midis të krishterëve të
hershëm, shkrimet e Palit cilësoheshin si të “vështira për t’u kuptuar” dhe mësimet
e tij ndonjëherë shtrembëroheshin dhe keqinterpretoheshin (2 Pjetër 3:15–16).

Përmbledhje
Romakëve 1–3. Pali shpjegon doktrinën e shfajësimit me anë të besimit në Jezu
Krisht. Ai përcakton gjendjen mëkatare me të cilën përballet i gjithë njerëzimi dhe
jep mësim se zgjidhja e Perëndisë ndaj këtij problemi për të gjithë njerëzit është
Shlyerja e Jezu Krishtit. Duke e pranuar plot besim Shlyerjen e Krishtit, i gjithë
njerëzimi mund të shfajësohet (falet) dhe të marrë shpëtimin.

Romakëve 4–8. Pali citon shembullin e Abrahamit për të ilustruar doktrinën e
shfajësimit me anë të besimit. Ai shpjegon doktrinat e shpëtimit dhe jep mësim se
si ato doktrina ndikojnë në jetën e të gjithë atyre që kanë besim në Krisht.

Romakëve 9–16. Pali shkruan rreth gjendjes së zgjedhur të Izraelit, mospranimit të
tanishëm të ungjillit dhe shpëtimit përfundimtar. Pali i këshillon anëtarët judenj
dhe johebrenj të Kishës që ta jetojnë ungjillin, në mënyrë që të ketë paqe dhe unitet
në Kishë. Ai u përgjërohet shenjtorëve në Romë që të vazhdojnë t’i zbatojnë
urdhërimet.

ROMAKËVE
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Romakëve 1–3
Hyrje
Apostulli Pal u shkroi një letër, ose shkresë, shenjtorëve në Romë. Në të ai shpalli
se ungjilli i Jezu Krishtit është fuqia e Perëndisë për shpëtim. Ai shpjegoi që për
shkak se të gjithë njerëzit mëkatojnë, asnjë nuk mund të shpëtohet me anë të
veprave të tij apo të saj. Ata duhet të shpëtohen me anë të hirit të Perëndisë të bërë
të mundur nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit.

Përpiquni të Kuptoni Domethënien e Fjalëve dhe të Frazave të Vështira
Është e rëndësishme që të përkufizoni fjalë të vështira teksa i studioni shkrimet e shenjta. Kjo do
t’ju ndihmojë të keni një kuptueshmëri më të mirë për to. Kontrolloni poshtëshënimet te shkrimet
e shenjta, përdorni një fjalor, ose këshillohuni me një prind apo mësues, nëse në studimin tuaj
hasni fjalë apo fraza që nuk i kuptoni. Mund të jetë e dobishme ta shkruani kuptimin e këtyre
fjalëve dhe frazave në shkrimet tuaja të shenjta.

Lista vijuese mund t’ju ndihmojë të kuptoni disa nga fjalët që përdori Pali në letrat
(shkresat) e tij:

Ungjill: “Plani i Perëndisë për shpëtimin, i bërë i mundur nëpërmjet Shlyerjes së
Jezu Krishtit. Ungjilli përmban të vërtetat e përjetshme ose ligjet, besëlidhjet dhe
ordinancat e nevojshme që njerëzimi të rikthehet në praninë e Perëndisë”
(Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Ungjill”, scriptures.lds.org).

Shpëtim: “Të shpëtohesh si nga vdekja fizike ashtu dhe ajo shpirtërore”
(Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Shpëtim”, scriptures.lds.org).

Shfajësim: “Të falesh nga ndëshkimi për mëkatin dhe të shpallesh i pafajshëm.
Një njeri shfajësohet me anë të hirit të Shpëtimtarit nëpërmjet besimit në të. Ky
besim tregohet me anë të pendimit dhe bindjes ndaj ligjeve dhe ordinancave të
ungjillit. Shlyerja e Jezu Krishtit i jep mundësi njerëzimit të pendohet dhe të
shfajësohet ose falet nga ndëshkimi që përndryshe ata do të merrnin” (Udhëzuesi
për Shkrimet e Shenjta, “Shfajësim, Shfajësoj”, scriptures.lds.org).

Besim: “Siç përdoret më shpesh në shkrimet e shenjta, besimi është mirëbesim në
Jezu Krishtin, që e bën dikë t’i bindet atij. Besimi duhet të përqendrohet në Jezu
Krishtin me qëllim që ai ta çojë një person drejt shpëtimit” (Udhëzuesi për
Shkrimet e Shenjta, “Besim”, scriptures.lds.org).

Pajtim: Dëmshpërblim (të kthesh ose të ndreqësh); shlyerje (“Siç përdoret në
shkrimet e shenjta, të shlyesh do të thotë të vuash dënimin për një vepër mëkati
dhe në këtë mënyrë t’i heqësh pasojat e mëkatit prej mëkatarit të penduar dhe ta
lejosh atë të pajtohet me Perëndinë. Jezu Krishti ishte i vetmi njeri i aftë për të bërë
një shlyerje të përsosur për gjithë njerëzimin” [Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
“Shlyej, Shlyerje”, scriptures.lds.org].)

Hir: “Fuqia aftësuese nga Perëndia që i lejon burrat dhe gratë të marrin bekime në
këtë jetë dhe të fitojnë jetë të përjetshme dhe ekzaltim, pasi të kenë ushtruar besim,
pasi të jenë penduar dhe të kenë bërë përpjekjet më të mira për të zbatuar
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urdhërimet. Një ndihmë ose forcë e tillë hyjnore jepet nëpërmjet mëshirës dhe
dashurisë së Perëndisë. Çdo person i vdekshëm ka nevojë për hirin hyjnor për
shkak të rënies së Adamit dhe gjithashtu për shkak të dobësive të njeriut”
(Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Hir”, scriptures.lds.org).

Vepra: “Veprimet e një njeriu, qofshin të mira ose të liga. Çdo njeri do të gjykohet
sipas veprave të tij” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Vepra”,
scriptures.lds.org).

Ligj: “Urdhërimet ose rregullat e Perëndisë mbi të cilat të gjitha bekimet dhe
ndëshkimet bazohen, si në qiell edhe në tokë. Ata që u binden ligjeve të Perëndisë
marrin bekimet e premtuara. …

Ligji i Moisiut [ose thjesht ‘ligji’, siç përdorej nga Pali] ishte një ligj përgatitor për t’i
sjellë burrat dhe gratë te Krishti” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Ligj”,
scriptures.lds.org).

Romakëve 1:1–17
Ungjilli i Jezu Krishtit është fuqia e Perëndisë për shpëtim
Plaku Leri Eko Houk, i Të Shtatëdhjetëve, tregoi një përvojë që e pati si një i ri pasi
u regjistrua vullnetarisht në Korpusin e Marinsave të Shteteve të Bashkuara:

“E takova instruktorin tim të stërvitjes, një veteran i kalitur nga lufta, kur ai me
shqelm hapi derën e kazermës dhe hyri duke thënë me britma fjalë të mbushura
me përdhosje.

Pas këtij prezantimi tmerrues, ai filloi nga njëri cep i kazermës dhe e sfidoi çdo
rekrut me pyetje. Pa përjashtim, instruktori i stërvitjes metodikisht gjeti diçka për
t’u tallur me çdo rekrut, me një gjuhë të fortë, vulgare. Teksa kalonte rreshtin,

sipas urdhrit, çdo marins i përgjigjej duke bërtitur: ‘Po’ ose ‘Jo, Instruktor Rreshter’. Nuk mund të
shihja saktësisht se çfarë po bënte ai, sepse ne ishim urdhëruar të qëndronim gatitu me sytë
drejtuar përpara. Kur erdhi radha ime, mund ta dalloja që ai e mori çantën time të shpinës dhe e
zbrazi çfarë kishte në dyshekun prapa meje. Ai pa përmes gjërave të mia personale, pastaj u
kthye për t’u përballur me mua. U përgatita për sulmin e tij. Në dorën e tij ishte Libri im i
Mormonit” (“Eja tek Unë, O ti Shtëpi e Izraelit”, Ensign ose Liahona, nëntor 2012, f. 32).

1. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si do të ndiheshit nëse do të ishit në situatën e Plakut Eko Houk?

b. Si mendoni ju, çfarë do të bënte instruktori i stërvitjes?

c. A jeni ndodhur ndonjëherë në një situatë ku ju u shqetësuat se bindjet tuaja
do të talleshin? Nëse po, cilat ishin rrethanat?

Ndërsa studioni Romakëve 1, kërkoni të vërteta që mund t’ju ndihmojnë kur
përballeni me tallje ose përndjekje për bindjet dhe standardet tuaja.

Libri i Romakëve është një letër apo shkresë, që Apostulli Pal ua shkroi shenjtorëve
në Romë pranë fundit të udhëtimeve të tij misionare. Ai e shkroi atë që t’i
përgatiste ata për mbërritjen e tij, t’i qartësonte dhe mbronte mësimet e tij dhe të
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nxiste unitetin midis anëtarëve judenj dhe johebrenj të Kishës. Roma – kryeqyteti i
Perandorisë Romake – ishte e bombarduar me filozofitë e botës dhe do të ketë qenë
një vend i vështirë për të predikuar ungjillin e Jezu Krishtit.

Te Romakëve 1:1–14, ne lexojmë se si Pali e filloi letrën e tij duke dëshmuar për Jezu
Krishtin dhe duke shprehur shpresën e dëshirën e tij për t’i vizituar shenjtorët
në Romë.

Lexojeni Romakëve 1:15–17, duke kërkuar atë që u mësoi Pali shenjtorëve romakë
rreth ungjillit të Jezu Krishtit.

Këto vargje na mësojnë të vërtetën vijuese: Ungjilli i Jezu Krishtit është fuqia e
Perëndisë për shpëtimin e të gjithë atyre që ushtrojnë besim në Jezu Krishtin.
Merreni parasysh shenjimin e frazave që e japin mësim këtë të vërtetë te Romakëve
1:15–17.

Ungjilli na mëson se si mund të shpëtohemi si nga vdekja fizike dhe ajo
shpirtërore, dhe të kthehemi në praninë e Perëndisë. Ne duhet të ushtrojmë besim
në Jezu Krishtin me qëllim që t’i marrim bekimet e shpëtimit, sepse Ai siguroi
Shlyerjen, e cila e bën të mundur shpëtimin.

“Për Palin, besimi [dhe të besuarit] në Jezu Krishtin nënkuptonte jo vetëm një miratim mendor të
idesë se Jezu Krishti është Biri i Perëndisë, por pranimin e Jezu Krishtit me plot zemër dhe
mirëbesimin tek Ai, si i Vetmi që e dha Veten e Tij në Shlyerje për mëkatet tona. Ky mirëbesim i
thellë na çon drejt një jete besnike, që tregohet duke u penduar për mëkatet, duke u pagëzuar
dhe duke u përpjekur për të jetuar ashtu siç dha mësim Jezu Krishti (shih Veprat e Apostujve
16:30–33; Romakëve 6:1–11; 1 Korintasve 6:9–11). ‘Besimi në Jezu Krishtin … shfaqet në një
jetë bindjeje ndaj ligjeve dhe ordinancave të ungjillit dhe një jetë shërbimi për Krishtin’
(Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Shpëtim”; scriptures.lds.org)” (New Testament Student
Manual [manual i Sistemit Arsimor të Kishës, 2014], f. 334).

Një parim që mund të përcaktojmë prej Romakëve 1:16 është që kur ne fitojmë
një dëshmi se ungjilli i Jezu Krishtit ka fuqi për ta shpëtuar secilin prej nesh,
atëherë ne nuk do të kemi turp ta ndajmë atë me të tjerët.

2. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Si mendoni ju, përse të fituarit e një dëshmie për ungjillin e

Jezu Krishtit mund të na ndihmojë të kemi kurajën që na nevojitet për ta ndarë
atë me të tjerët?

Lexoni më shumë për përvojën e Plakut Eko Houk me instruktorin e stërvitjes:

“Prisja që të më bërtiste; në vend të kësaj, ai u afrua tek unë dhe pëshpëriti: ‘A je ti mormon?’

Sipas urdhrit, unë bërtita: ‘Po, Instruktor Rreshter’.

Përsëri prisja më të keqen. Përkundrazi, ai ndaloi dhe e ngriti dorën e tij që mbante Librin tim të
Mormonit, dhe me një zë shumë të qetë tha: ‘A beson në këtë libër?’

Unë përsëri thashë me zë të lartë: ‘Po, Instruktor Rreshter’.

Në këtë pikë isha i sigurt se ai do të thoshte se s’bën fjalë përçmuese për mormonët dhe Librin e
Mormonit, por ai vetëm qëndroi atje në heshtje. Pas një çasti, ai u kthye te shtrati im dhe e
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vendosi me kujdes Librin tim të Mormonit. Pastaj ai vazhdoi të ecte pranë meje pa u ndalur dhe
vijoi të përqeshte e përçmonte me gjuhë përdhosëse të gjithë rekrutët e mbetur” (“Eja tek Unë, O
ti Shtëpi e Izraelit”, f. 32).

Mendoni për mënyrën se si përgjigjja e Plakut Eko Houk është një shembull i mirë i
parimit të dhënë mësim te Romakëve 1:16.

Lexoni pjesën e mbetur të thënies së Plakut Eko Houk: “Shpesh kam pyetur veten
përse ai rreshter i ashpër i Korpusit të Marinsave u tregua i mëshirshëm me mua
atë ditë. Por unë jam mirënjohës që isha i aftë të thosha pa hezitim: ‘Po, unë jam
anëtar i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme’ dhe ‘Po,
unë e di se Libri i Mormonit është i vërtetë’. Kjo dëshmi është një dhuratë e
çmuar që më është dhënë përmes Frymës së Shenjtë” (“Eja tek Unë, O ti Shtëpi e

Izraelit”, f. 32).

3. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Në ç’rast keni treguar kurajë ju apo dikush që e njihni dhe nuk keni pasur
turp ta ndani ungjillin e Jezu Krishtit?

b. Cila është dëshmia juaj për ungjillin e Jezu Krishtit?

c. Cilat janë disa nga mënyrat se si ju po e forconi dëshminë tuaj për ungjillin?
Çfarë tjetër mund të bëni për ta bërë dëshminë tuaj më të fortë? Shkruani
një synim me të cilin ju mund të punoni këtë javë, që do t’ju ndihmojë ta
forconi dëshminë tuaj.

Romakëve 1:18–3:23
I gjithë njerëzimi mëkaton dhe privohet nga lavdia e Perëndisë
Gjatë kohës së Palit, disa të krishterë johebrenj u përpoqën që ta shfajësonin
imoralitetin ose sjelljen mëkatare, duke e vënë theksin te mëshira e Perëndisë dhe
duke e shpërfillur drejtësinë e Tij të përsosur. Përveç kësaj, disa të krishterë judeas
ende besonin se respektimi i ligjit të Moisiut ishte i nevojshëm për shpëtimin.
Apostulli Pal u përpoq t’i korrigjonte të dyja këto ide të gabuara.

Lexoni Romakëve 1:22–31, duke kërkuar mëkatet që po kryenin johebrenjtë.

Te Romakëve 1:25, çfarë mendoni se do të thotë të adhurosh dhe t’i shërbesh
“krijesës në vend të Krijuesit”? ____________________

Fraza të tilla si “i shndërruan marrëdhëniet natyrore në atë që është kundër
natyrës” te Romakëve 1:26 dhe “duke lënë marrëdhëniet e natyrshme me gruan” te
Romakëve 1:27, i referohen sjelljes lezbike dhe homoseksuale. Për ta kuptuar më
mirë qëndrimin e Kishës për sjelljet lezbike dhe homoseksuale, lexoni thëniet
vijuese:
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“Sjellja homoseksuale dhe lezbike është një mëkat serioz. Nëse e gjeni veten duke luftuar me
tërheqjen ndaj personave të të njëjtës gjini ose po ju mbushet mendja për të marrë pjesë në
sjellje të papërshtatshme, kërkoni këshillë nga prindërit dhe peshkopi juaj. Ata do t’ju ndihmojnë”
(Për Forcën e Rinisë [broshurë, 2011], f. 36).

“Veprimtaria homoseksuale … është në kundërshtim me qëllimet e tërheqjes seksuale njerëzore
(shih Romakëve 1:24–32). Ajo i shtrembëron marrëdhëniet e dashurisë dhe i pengon njerëzit të
marrin bekimet që mund të gjenden në jetën familjare dhe në ordinancat shpëtuese të ungjillit”
(Të Vërtetë ndaj Besimit: Një Referim për Ungjillin [2005], f. 31).

“Qëndrimi ynë doktrinor është i qartë: Veprimtaria seksuale duhet të ndodhë vetëm midis një
burri dhe një gruaje që janë të martuar. Megjithatë, kjo nuk duhet të përdoret kurrë si justifikim
për sjelljen e ashpër. Jezu Krishti, të cilin ne e ndjekim, ishte i qartë në dënimin nga ana e Tij të
imoralitetit seksual, por nuk qe kurrë mizor. Interesi i Tij ishte që ta lartësonte gjithmonë
individin, kurrë që ta poshtëronte. …

Kisha bën dallim mes tërheqjes dhe sjelljes ndaj së njëjtës gjini. Ndërsa pohojmë se ndjenjat dhe
prirjet drejt së njëjtës gjini nuk janë në thelb mëkatare, përfshirja në sjellje homoseksuale është
në konflikt me ‘parimin doktrinor, të bazuar te shkrimet e shenjta … se martesa midis një burri
dhe një gruaje është thelbësore për planin e Krijuesit, për fatin e përjetshëm të fëmijëve të Tij’
[‘First Presidency Statement on Same-Gender Marriage’]” (“Same-Sex Attraction”,
topics.lds.org).

Si mendoni ju, përse është e rëndësishme që ne t’i kuptojmë mësimet e profetëve
dhe të apostujve të Zotit lidhur me sjelljen lezbike dhe homoseksuale?
____________________

Te Romakëve 2:1–3:8, Pali dha mësim se të gjithë njerëzit do të gjykohen sipas
veprave të tyre dhe ai tregoi se padrejtësia e judenjve vinte nga të jetuarit e ligjit të
Moisiut në mënyrë sipërfaqësore, por jo së brendshmi.

Lexojeni Romakëve 3:9–12, 23, duke kërkuar se kush, tha Pali, ndikohet
nga mëkati.

Merreni parasysh të shenjoni te vargu 23 se çfarë ndikimi kanë mëkatet te ne.

Një e vërtetë që këto vargje na mësojnë është se të gjithë njerëzit e përgjegjshëm
mëkatojnë dhe kanë nevojë për faljen e Perëndisë. Si na ndihmon kjo e vërtetë
për ta kuptuar më mirë arsyen përse kemi nevojë për Jezu Krishtin?
____________________

Ndërsa ju vazhdoni të studioni Romakëve 3, kërkoni të vërtetat që dha mësim Pali,
të cilat na japin shpresë për gjendjen tonë mëkatare.
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Romakëve 3:24–31
I gjithë njerëzimi mund të shfajësohet nëpërmjet pranimit të plotë të Shlyerjes së
Krishtit
Pasi shpjegoi se ne të gjithë kryejmë mëkat, dhe si rrjedhojë, qëndrojmë të dënuar
përpara Perëndisë për shkak se Ai nuk mund ta pranojë mëkatin, te Romakëve
3:24–31, Apostulli Pal dha mësim se si mund të kapërcehet gjendja nëpërmjet
besimit në Shlyerjen e Jezu Krishtit. Për t’i kuptuar këto vargje, ju keni nevojë të
kuptoni domethënien e fjalëve vijuese: shfajësim do të thotë të jesh i falur nga
ndëshkimi për mëkatin dhe të shpallesh i pafajshëm, hir është ndihma ose forca
hyjnore që jepet nëpërmjet mëshirës dhe dashurisë së Perëndisë, dhe pajtim do të
thotë shlyerje.

Lexojeni Romakëve 3:24–26, duke zëvendësuar përkufizimet e dhëna më lart. Ju
mund të doni të shenjoni te Romakëve 3:24, mënyrën se si shfajësohemi apo
shpallemi të denjë për të qenë në prani të Perëndisë.

Përkthimi prej Joseph Smith-it i Romakëve 3:24 e ndryshon fjalën falas në vetëm
(shih Joseph Smith Translation [Përkthimin prej Joseph Smith-it], Romakëve 3:24
[te Romakëve 3:24, poshtëshënimin a, në variantin shdm të Biblës në anglisht]).
Edhe pse veprat e mira ndihmojnë për të treguar besimin tonë te Jezu Krishti, ne
nuk mund ta fitojmë ose meritojmë shpëtimin nga ato vepra sepse, ashtu siç dha
mësim Pali te Romakëve 3:23, ne të gjithë kemi mëkatuar dhe, prandaj, jemi privuar
nga shpëtimi. Është vetëm nëpërmjet hirit të Perëndisë – forcës dhe fuqisë
mundësuese të Tij hyjnore – që ne shpëtohemi.

Vini re te Romakëve 3:25–26, se ata që besojnë dhe kanë besim te Jezu Krishti
shfajësohen me anë të hirit të Perëndisë. Mbani mend se fjalët bindje dhe besim
duan të thonë ta pranosh Jezu Krishtin me gjithë zemër, gjë e cila e çon një njeri të
bëhet një anëtar i Kishës së Tij, me një gatishmëri për t’i zbatuar urdhërimet e Tij
dhe për të qenë i bindur ndaj ordinancave të ungjillit. Nga këto vargje ne mund të
mësojmë parimin vijues: Nëpërmjet pranimit me besnikëri të Shlyerjes së Jezu
Krishtit, i gjithë njerëzimi mund të shfajësohet dhe të marrë shpëtimin.

Përsiatni mbi nevojën që keni për një Shpëtimtar, Jezu Krishtin, me qëllim që të
merrni shpëtimin. Shkruani disa nga mënyrat se si ju mund të tregoni një pranim
plot besim të Shlyerjes së Shpëtimtarit: ____________________

Merreni parasysh t’i ndani ndjenjat dhe dëshminë tuaj për Jezu Krishtin dhe
Shlyerjen e Tij, me dikë që mund të përfitojë nga të dëgjuarit rreth Shpëtimtarit.

Te Romakëve 3:27–31, Pali ritheksoi se si judenjtë edhe johebrenjtë shfajësohen me
anë të besimit në Jezu Krisht. Duke u kthyer te Jezu Krishti nëpërmjet besimit, ata
përmbushin, ose “forcoj[n]ë ligjin” e Moisiut (Romakëve 3:31), i cili të drejtonte te
Krishti.

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

Unë e kam studiuar Romakëve 1–3 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 20: DITA 4

Romakëve 4–7
Hyrje
Pali shpjegoi se si Abrahami ishte shfajësuar nëpërmjet hirit. Ai më pas përshkroi
bekimet që u vijnë atyre të cilët janë të shfajësuar, dhe dha mësim se pagëzimi
simbolizon të bëhesh i vdekur për mëkatin dhe i gjallë në Krishtin.

Romakëve 4–5
Pali shpjegon se si u shfajësua Abrahami nëpërmjet hirit
Përfytyroni sikur po vdisni nga etja në një shkretëtirë dhe ka një shishe me ujë në
majë të një kodre atje pranë. Cili nga variantet e mëposhtme do t’ju shpëtojë?

A. Bindja juaj se uji mund t’ju shpëtojë.

B. Përpjekja juaj për të arritur tek uji dhe për ta pirë atë.

C. Uji.

Ky skenar mund të na ndihmojë të kuptojmë mësimet e Palit te Romakëve 4–7, për
sa i takon mënyrës se si lidhen besimi, veprat dhe hiri me doktrinën e shfajësimit.

Te Romakëve 1–3 ne mësuam se të shfajësohesh do të thotë të falesh nga ndëshkimi
për mëkatin dhe të bëhesh i drejtë nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit (shih DeB
76:69).

Disa nga shenjtorët judenj në Romë theksuan së tepërmi rëndësinë e vetë
përpjekjeve të tyre dhe të ligjit të Moisiut [lidhur me] të qenit i shfajësuar. Si mund
të kenë njerëzit sot një keqkuptim të ngjashëm për shfajësimin?

Cili nga tre variantet në skenar mund të përfaqësojë idenë se ne mund të
shpëtohemi me anë të veprave tona? ____

Pali u përpoq ta korrigjonte këtë keqkuptim duke u kujtuar judenjve patriarkun e
lashtë, Abrahamin, të cilin shumë judenj e shihnin si të shfajësuar.

Përkthimi prej Joseph Smith-it i Romakëve 4:2–5 qartëson arsyen përse Abrahami u
shfajësua dhe u gjykua si i drejtë: “Sepse nëse Abrahami ishte shfajësuar me anë të
ligjit të veprave, ai duhet të lëvdohet në veten e tij; por jo në Perëndinë. Në fakt,
çfarë thotë Shkrimi? ‘Abrahami i besoi Perëndisë dhe kjo iu numërua për drejtësi’.
Tani, atij që shfajësohet me anë të ligjit të veprave, shpërblimi nuk i konsiderohet si
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hir por si borxh. Por atij që nuk kërkon të shfajësohet me anë të ligjit të veprave,
por beson në atë që shfajëson të paudhin, besimi i tij i numërohet për drejtësi”.

Me anë të kujt nuk u shfajësua Abrahami? ____________________

Mbani mend se Pali dha mësim që “të gjithë mëkatua[m] dhe u privua[m] nga
lavdia e Perëndisë” (Romakëve 3:23). Në fund të fundit edhe sikur ne t’u bindeshim
urdhërimeve në mënyrë të përsosur, mëkatet dhe shkeljet tona të kaluara do të na
shkualifikonin nga të qenit të shfajësuar me anë të ligjit të veprave. Me fjalë të tjera,
shfajësimi me anë të ligjit të veprave do të kërkonte prej nesh që të mos mëkatonim
kurrë, ose madje, edhe pa e ditur, të mos shkelnim asnjë nga ligjet e Perëndisë.

Te Romakëve 4:6–15 ne mësojmë se prejardhja dhe bindja ndaj ligjit të Moisiut nuk
e kanë fuqinë të na pastrojnë nga mëkati.

Lexojeni Përkthimin prej Joseph Smith-it që gjendet te Romakëve 4:16 [tek
Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta], duke kërkuar një shpjegim më të plotë të
mënyrës se si shfajësohemi.

Një doktrinë që mund të mësojmë prej Romakëve 4:16, është që ne shfajësohemi
me anë të besimit dhe veprave nëpërmjet hirit. (Ju mund të doni ta shkruani
këtë doktrinë në shkrimet tuaja të shenjta pranë Romakëve 4:16.)

Mbani mend se hiri i referohet bekimeve, mëshirës, ndihmës dhe forcës që është në
dispozicion për ne, për shkak të Shlyerjes së Jezu Krishtit. Referojuni skenarit në
fillim të mësimit. Cili nga tre variantet mund të përfaqësojë Shlyerjen e Jezu Krishtit
dhe hirin e Perëndisë? ____

Cili variant mund të përfaqësojë besimin tonë në Të? ____

Nëse ju do të ishit në atë situatë, a do të mund të shpëtoheshit me anë të bindjeve
dhe përpjekjeve tuaja nëse nuk do të kishte ujë në majë të kodrës? Në ç’mënyrë
është uji në këtë skenar si Shlyerja e Jezu Krishtit dhe hiri i Perëndisë?

Presidenti Diter F. Uhtdorf, i Presidencës së Parë, dha mësim:

“Shpëtimi nuk mund të blihet me monedhën e bindjes; ai blihet nëpërmjet gjakut
të Birit të Perëndisë [shih Veprat e Apostujve 20:28]. …

Hiri është një dhuratë nga Perëndia dhe dëshira jonë për të qenë të bindur ndaj
secilit prej urdhërimeve të Perëndisë është shtrirja e dorës sonë të vdekshme për
ta marrë këtë dhuratë të shenjtë nga Ati ynë Qiellor” (“Dhurata e Hirit”, Ensign
ose Liahona, maj 2015, f. 109–110).

Vini në dukje se ndërsa skenari mbi nevojën për ujë në shkretëtirë na ndihmon që
të kuptojmë se si na mbështesin besimi, veprat dhe hiri që të shfajësohemi, ai nuk i
ilustron të gjitha mënyrat se si ne mund ta marrim hirin e Shpëtimtarit. Jezu Krishti
jo vetëm na siguron ujin jetëshpëtues që përfaqëson hirin e Perëndisë, i cili na
shfajëson dhe na pastron nga mëkati; Ai gjithashtu na aftëson që të kemi besimin
dhe forcën që na nevojiten për ta marrë ujin, ose për ta përdorur hirin e Perëndisë.
Ne mund të bekohemi me anë të këtij hiri përpara, gjatë dhe pasi ushtrojmë besim
në Jezu Krishtin dhe kryejmë vepra të mira.
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Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim: “Fuqia
e Shlyerjes e bën pendimin të mundur dhe e mposht [fashit] dëshpërimin e
shkaktuar nga mëkati; ajo gjithashtu na forcon që të kuptojmë, të bëjmë dhe të
bëhemi të mirë në mënyra që mund të mos i dallonim kurrë apo mund të mos i
përmbushnim kurrë me aftësinë tonë të kufizuar njerëzore” (“Prandaj, Ata e
Përmbajtën Frikën”, Ensign ose Liahona, maj 2015, f. 47).

Si mund të na ndihmojnë Shlyerja dhe hiri i Perëndisë për të ushtruar besim në
Jezu Krishtin e për të bërë vepra të mira? ____________________

Disa vepra që ne duhet t’i bëjmë për të treguar besimin tonë në Krisht dhe për t’u
shfajësuar nëpërmjet hirit të Perëndisë, përfshijnë pendimin për mëkatet tona,
bindjen ndaj urdhërimeve dhe marrjen e ordinancave shpëtuese të ungjillit (shih
Moroni 10:32–33).

1. Përfytyroni sikur dy nga shokët tuaj po grinden rreth mënyrës se si
mund të “shpëtohemi”. Një shok thotë se gjithçka që ne duhet të

bëjmë për t’u shpëtuar është të shprehim bindjen tonë për Jezu Krishtin. Shoku
tjetër ngul këmbë se ajo që na shpëton është bindja jonë ndaj urdhërimeve. Në
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani mbi mënyrën se si do
t’ia shpjegonit shokëve tuaj lidhjen midis besimit, veprave dhe hirit.

Siç shënohet te Romakëve 5, Pali dha mësim për paqen që u vjen atyre, të cilët
kanë qasje te hiri i Perëndisë me anë të besimit në Jezu Krisht (shih vargjet 1–2). Ai
shpjegoi më tej se hiri që është në dispozicion për ne për shkak të Shlyerjes së
Krishtit, është më se i mjaftueshëm për t’i mposhtur efektet e Rënies.

Romakëve 6–7
Pali jep mësim rreth mënyrës se si të bëhemi të lirë prej mëkatit dhe të marrim jetë
të përjetshme
Përfytyroni sikur shoku juaj po planifikon që përfundimisht të shërbejë në një
mision, por aktualisht po bën zgjedhje që janë në kundërshtim me standardet e
Zotit. Kur ju shprehni shqetësim rreth sjelljes së shokut tuaj, ai thotë: “Nuk është
ndonjë problem i madh. Për shkak të Shlyerjes, unë mund të pendohem gjithmonë
përpara se të shkoj në mision”.

Përsiatni mbi mënyrën se si do t’i përgjigjeshit shokut tuaj. Ndërsa studioni
Romakëve 6, kërkoni arsyen përse qëndrimi i tij shpalos një keqkuptim të madh për
doktrinën e hirit.

Lexojeni Romakëve 6:1–6, 11–12, duke kërkuar mënyrën se si mësimet e Palit mund
ta korrigjojnë mënyrën e të menduarit të shokut tuaj.

Me vetë fjalët tuaja, shpjegoni se si mund ta ndihmojnë shokun tuaj mësimet e Palit
në këto vargje: ____________________

Si mendoni ju, çfarë do të thotë të jesh i “vdekur për mëkatin” (Romakëve 6:2) dhe
të jesh i “varros[ur] me të me anë të pagëzimit në vdekje” (Romakëve 6:4)?
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Një e vërtetë që mund të mësojmë nga këto vargje, është se pagëzimi me anë të
zhytjes mund të simbolizojë vdekjen tonë ndaj mëkatit dhe risinë e jetës
shpirtërore.

Jeta e re shpirtërore që ne fillojmë kur pagëzohemi përfshin marrjen e heqjes së
mëkateve tona dhe zotimin për t’iu bindur urdhërimeve të Perëndisë. Ata që e
shkelin besëlidhjen e tyre të pagëzimit duke mëkatuar qëllimisht me synimin që të
pendohen më vonë, po tallen me Shlyerjen e Shpëtimtarit dhe po e vënë veten në
një rrezik shpirtëror.

Kush e paguan pagën e një punëtori? Përse një punëdhënës nuk paguan për pagën
e punëtorit të dikujt tjetër?

Lexojeni Romakëve 6:13 dhe përcaktoni dy “punëdhënës” ose zotërinj, të cilëve
dikush mund t’u jepet dhe shërbejë. Në këtë varg, fjala jepni do të thotë t’ia ofrosh
ose t’ia japësh veten dikujt, dhe gjymtyrë i referohet pjesëve të trupit e mendjes.

Lexojeni Romakëve 6:14–23, duke kërkuar “paga[t]” (Romakëve 6:23), ose pasojat
e mëkatit dhe dhuntinë e Perëndisë. Renditeni atë që gjeni në tabelën vijuese.

Pagat e mëkatit Dhuntitë e Perëndisë

Vdekja si pagë e mëkatit i referohet “ndarje[s] nga Perëndia dhe ndikimi[t të] Tij”
dhe do të thotë të “vdesësh për gjërat që çojnë drejt drejtësisë” (Udhëzuesi për
Shkrimet e Shenjta, “Vdekje, Shpirtërore”, scriptures.lds.org).

Prej Romakëve 6:16 ne mësojmë se nëse i jepemi mëkatit, atëherë ne do të
bëhemi shërbëtorë të mëkatit. Merreni parasysh ta shkruani këtë parim pranë
Romakëve 6:16 në shkrimet tuaja të shenjta.

2. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Në ç’mënyrë dhënia ndaj një mëkati na bën shërbëtorë të

atij mëkati?

Përsiatni mbi rastet kur dhënia e dikujt ndaj mëkatit çoi në humbjen e lirisë.

Referojuni listës që shkruat nën titullin “Dhuntitë e Perëndisë” në tabelën e
mëparshme. Cilat janë përfitimet kur i shërbejmë drejtësisë më shumë sesa
mëkatit?

3. Shkruani parimin vijues në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Nëse i jepemi Perëndisë, ne mund të bëhemi të lirë

prej mëkatit dhe të marrim dhuratën e jetës së përjetshme. Pastaj
përgjigjjuni pyetjeve të mëposhtme:

a. Në ç’mënyra mund t’i jepemi Perëndisë?

b. Në ç’mënyra e keni përjetuar lirinë prej mëkatit duke iu dhënë Perëndisë?

4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani një
synim lidhur me mënyrën se si do t’i jepeni më shumë Perëndisë,

në mënyrë që të mund të merrni hirin e Tij në jetën tuaj.
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Siç shënohet te Romakëve 7, Pali përdori metaforën e martesës për të dhënë mësim
se anëtarët e Kishës ishin çliruar nga ligji i Moisiut dhe ishin bashkuar me Krishtin.
Ai shkroi edhe për luftën midis “mishi[t]” (Romakëve 7:18), ose orekseve fizike,
dhe “njeriut të brendshëm” (Romakëve 7:22), apo të qenit shpirtëror.

Përkthimi prej Joseph Smith-it i Romakëve 7:24–25 jep një ide shtesë për dëshminë
e fuqishme të Palit kur pohon se mishi mund të mposhtet:

“Dhe nëse nuk e nënshtroj mëkatin që është në mua, por me mishin i shërbej ligjit
të mëkatit; Oh, ç’njeri fatkeq që jam! kush do të më çlirojë mua nga trupi i kësaj
vdekjeje?

Unë falënderoj Perëndinë nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit tonë, pra, kështu që me
mendjen unë vetë t’i shërbej ligjit të Perëndisë” (Përkthimi prej Joseph Smith-it,
Romakëve 7:26–27 [tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta]).

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

Unë e kam studiuar Romakëve 4–7 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 21: DITA 1

Romakëve 8–11
Hyrje
Apostulli Pal dha mësim rreth bekimeve që vijnë nga të qenit i lindur shpirtërisht
dhe nënshtrimit ndaj vullnetit të Atit Qiellor. Ai dha mësim rreth mospranimit nga
ana e Izraelit të besëlidhjes së Perëndisë të bërë me Abrahamin dhe pasardhjen e
tij. Pali dha mësim se populli i zgjedhur i Perëndisë përcaktohej më tepër nga
besnikëria e tyre ndaj besëlidhjes sesa nga prejardhja, dhe ai dha mësim rreth
çuarjes së ungjillit te johebrenjtë.

Bazat e të Nxënit të Ungjillit
Ndërsa ju i studioni shkrimet e shenjta në vijueshmëri, ju përfshini shumë nga bazat e të nxënit
të ungjillit, të tilla si të kuptuarit e kontekstit dhe përmbajtjes së shkrimeve të shenjta; të
dalluarit, të kuptuarit dhe të ndierit e së vërtetës dhe rëndësisë së doktrinave e parimeve; dhe të
zbatimit të doktrinave dhe parimeve. Këto baza krijojnë një model që ju mund ta ndiqni për ta
rrënjosur ungjillin brenda mendjes dhe zemrës suaj.

Romakëve 8
Pali përshkruan bekimet e të qenit i lindur shpirtërisht
A njihni ndokënd që ka trashëguar diçka me vlerë të madhe apo me rëndësi nga
dikush tjetër? Për shembull, ndonjëherë një prind apo një gjysh i jep diçka me vlerë
të madhe fëmijëve ose nipërve e mbesave të vet.

Nëse ju do të mund të trashëgonit pasurinë e dikujt, pasurinë e kujt do të zgjidhnit
dhe përse do ta donit atë? ____________________

Mendoni për bekimet që do të merrnit nëse do të trashëgonit gjithçka që zotëron
Ati juaj Qiellor. Ndërsa studioni Romakëve 8:1–18, kërkoni atë që duhet të bëjmë
ne për të qenë trashëgimtarë të gjithçkaje që ka Ati Qiellor.

Lexojeni Romakëve 8:1, 5–7, 13, duke kërkuar atë që dha mësim Apostulli Pal rreth
të ecurit “sipas mishit”, ose nënshtrimit ndaj prirjes natyrore për të mëkatuar, dhe
të ndjekurit “sipas Frymës”.

Në këto vargje, Pali dha mësim rreth dy qëndrimeve të ndryshme: të qenit me
“mendj[e të] kontrolluar nga mishi” dhe të qenit me “mendj[e të] kontrolluar nga
Fryma” (Romakëve 8:6). Të jesh me mendje të kontrolluar nga mishi lidhet me
kënaqësitë fizike, pasionet dhe epshet e trupit fizik. Çfarë mendoni se do të thotë të
kesh mendj[e të] kontrolluar nga Fryma? ____________________

Fraza “i bëni të vdesin veprat e trupit” (Romakëve 8:13) do të thotë t’i mposhtim
ose të çlirohemi nga dobësitë, tundimet dhe mëkatet që lidhen me trupin tonë të
vdekshëm (shih Romakëve 8:13, poshtëshënimin b [në variantin shdm të Biblës në
anglisht]; Mosia 3:19). Nga ky varg ne mësojmë që nëse e ndjekim ndikimin e
Shpirtit, ne mund ta mposhtim prirjen për të mëkatuar.
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Lexojeni Romakëve 8:14–17, duke kërkuar mënyrën se si i quan Pali ata që e
ndjekin Shpirtin. Fjala bij në vargun 14 do të thotë fëmijë dhe përfshin bijat (shih
DeB 25:1).

Shkrimet e shenjta flasin për ne si “bij të Perëndisë” (Romakëve 8:16) në më shumë
se një kuptim. Së pari, çdo qenie njerëzore është në mënyrë të drejtpërdrejtë një
fëmijë i dashur shpirtëror i Atit Qiellor. Së dyti, ne lindemi sërish si fëmijë të
Perëndisë nëpërmjet një marrëdhënieje besëlidhëse me Jezu Krishtin kur ne
pendohemi, pagëzohemi dhe marrim Frymën e Shenjtë.

Birësimi ishte i zakonshëm në botën romake dhe do të ketë qenë një koncept i
njohur për lexuesit e Palit. Një njeri që e birësonte dikë ligjërisht, i jepte atij personi
të gjitha të drejtat dhe privilegjet që do të kishte një fëmijë i lindur nga gjaku.
Prandaj, kur ne e marrim “frymën e birërisë” (Romakëve 8:15) nëpërmjet hyrjes në
besëlidhjen e ungjillit, ne bëhemi fëmijë të Perëndisë dhe “bashkëtrashëgimtarë të
Krishtit” (Romakëve 8:17).

Në Librin e Mormonit, mbreti Beniamin dha gjithashtu mësim mbi mënyrën se si
ne mund të bëhemi “fëmijët e Krishtit” (shih Mosia 5:5–10).

Presidenti Jozef Filding Smith dha mësim se Jezu Krishti “bëhet Ati ynë … për
shkak se Ai na jep jetë, jetë të përjetshme, nëpërmjet shlyerjes të cilën e bëri për
ne”. Ai shpjegoi: “Ne bëhemi fëmijët, bijtë dhe bijat e Jezu Krishtit, nëpërmjet
besëlidhjeve tona për t’iu bindur Atij” (Doctrines of Salvation, përpil. Bruce R.
McConkie, 3 vëll. [1954–1956], 1:29).

Lexojeni përsëri Romakëve 8:17. Një bashkëtrashëgimtar është dikush që merr një
trashëgimi të barabartë me trashëgimtarët e tjerë.

Nëse jemi tashmë fëmijë të Perëndisë, Atit, përse nuk e marrim ne automatikisht
një trashëgimi të barabartë me Jezu Krishtin? Përse është e nevojshme që të bëhemi
bij dhe bija të Jezu Krishtit?

Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi: “Ne të
gjithë jemi trashëgimtarë të prindërve tanë qiellorë. ‘Ne jemi bij të Perëndisë’,
dha mësim Apostulli Pal, ‘dhe nëse jemi bij, jemi dhe trashëgimtarë,
trashëgimtarë të Perëndisë dhe bashkëtrashëgimtarë të Krishtit’ (Romakëve
8:16–17). Kjo do të thotë, siç na thuhet në Dhiatën e Re, se ne jemi
‘trashëgimtarë të jetës së përjetshme’ (Titit 3:7) dhe që nëse vijmë tek Ati, ne do

t’i ‘trashëgoj[më] të gjitha gjërat’ (Zbulesa 21:7) – gjithçka që ka Ai – një koncept që mendjet
tona të vdekshme vështirë se mund ta kuptojnë. Por së paku ne mund të kuptojmë se arritja e
këtij fati përfundimtar në përjetësi është e mundur vetëm nëse e ndjekim Shpëtimtarin tonë, Jezu
Krishtin, i cili na mësoi se ‘askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje’ (Gjoni 14:6)”
(“Pasues të Krishtit”, Ensign, maj 2013, f. 98).

Bazuar në vetë denjësinë tonë, ne nuk do të merrnim asgjë sepse ne të gjithë kemi
mëkatuar dhe jemi privuar nga lavdia e Perëndisë (shih Romakëve 3:23). Sidoqoftë,
kur ne birësohemi nga Jezu Krishti, papërsosuria jonë mposhtet nëpërmjet jetës së
Tij të përkryer dhe Shlyerjes. Pra, nëpërmjet besëlidhjeve tona dhe bindjes ndaj
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Jezu Krishtit, ne bëhemi bashkëtrashëgimtarë dhe “vuajmë m[e] [Jezu Krishtin]”
(Romakëve 8:17). Kjo nuk do të thotë se ne vuajmë atë që vuajti Shpëtimtari si
pjesë e flijimit të Tij shlyes. Përkundrazi, ne vuajmë me Të duke e ndjekur Atë dhe
duke sakrifikuar gjërat e botës, duke iu bindur urdhërimeve dhe duke e duruar
kundërshtimin me besnikëri.

Prej Romakëve 8:14–18 ne mësojmë që nëse jemi fëmijë besnikë besëlidhës të
Perëndisë, ne mund të bëhemi bashkëtrashëgimtarë me Jezu Krishtin për
gjithçka që ka Ati Qiellor.

1. Vizatoni në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta një
tabelë me tre kolona, duke e emërtuar njërën kolonë Kërkesat,

kolonën e mesit Kundërshtimi dhe kolonën e tretë Trashëgimia. Më pas bëni
sa vijon:

a. Te kolona “Kërkesat”, renditni katër ose pesë urdhërime, apo standarde të
veçanta që ne duhet t’i jetojmë, me qëllim që të konsiderohemi fëmijë
besnikë besëlidhës të Perëndisë.

b. Te kolona “Kundërshtimi”, renditni disa shembuj të kundërshtimit që ne
mund të përjetojmë ndërsa përpiqemi të jetojmë si fëmijë besnikë
besëlidhës të Perëndisë.

c. Te kolona “Trashëgimia”, renditni disa bekime që ne mund të trashëgojmë
nga Ati Qiellor nëse përpiqemi të jetojmë si fëmijët besnikë besëlidhës të Tij.

Duke parë atë që ju renditët në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta,
krahasoni bekimet e të qenit një bashkëtrashëgimtar me Krishtin, me kërkesat që
duhet të plotësoni dhe kundërshtimin që mund të provoni. Çfarë do t’i thoshit
dikujt, nëse do t’ju pyeste nëse ia vlen të jesh besnik ndaj urdhërimeve të Zotit?

Lexojeni Romakëve 8:18, duke kërkuar atë që tha Pali rreth mënyrës se si
krahasohet ajo që ne sakrifikojmë me atë që marrim nga Ati Qiellor si trashëgimi.

Romakëve 8:19–30 shënon që Pali dha mësim se Shpirti na ndihmon në dobësitë
tona, dhe se Jezu Krishti u thirr në jetën para lindjes për të qenë Shpëtimtari i
fëmijëve të Perëndisë. (Te Romakëve 8:29–30, fjala i paracaktuar do të thotë i
parashuguruar ose i thirrur. Ju do të studioni më shumë rreth mësimeve të
Apostullit Pal mbi parashugurimin tek Efesianët.)

Lexojeni Romakëve 8:28, 31–39, duke kërkuar të vërtetat që dha mësim Pali rreth
dashurisë së Perëndisë që lidhen me kundërshtimin, sfidat dhe mundimet e
vdekshmërisë. Ju mund të doni të shenjoni fjalë ose fraza që janë kuptimplota
për ju.

Përkthimi prej Joseph Smith-it i Romakëve 8:31 thotë, “Në qoftë se Perëndia është
me ne, kush mund të triumfojë kundër [të na mposhtë] nesh?” (Joseph Smith
Translation [Përkthimi prej Joseph Smith-it]; Romakëve 8:31 [te Romakëve 8:31,
poshtëshënimi a, në variantin shdm të Biblës në anglisht]).

Disa të vërteta që mund t’i përcaktojmë në këto vargje përfshijnë sa vijon: Nëse e
duam Perëndinë, atëherë të gjitha gjërat do të veprojnë së bashku për të
mirën tonë. Nëpërmjet Jezu Krishtit, ne mund t’i kapërcejmë të gjitha sfidat

NJËSIA 21,  DITA 1

428



dhe mundimet e vdekshmërisë. Asgjë nuk mund të na ndajë nga dashuria e
Perëndisë, e cila tregohet në Shlyerjen e Jezu Krishtit.

2. Kryeni një ose më shumë prej veprimtarive vijuese në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Mendoni për sfidat dhe mundimet që keni përjetuar, dhe më pas shkruani
dy thënie prej Romakëve 8:28, 31–39 që ju bëjnë më shumë përshtypje dhe
shpjegoni përse.

b. Përshkruani se si e keni përjetuar dashurinë e Perëndisë gjatë sfidave tuaja.

c. Shkruani disa nga mënyrat se si ju mund ta tregoni dashurinë tuaj për
Perëndinë. Vendosni një synim për të vepruar sipas asaj që shkruat dhe për
të besuar se të gjitha gjërat do të veprojnë së bashku për të mirën tuaj.

Romakëve 9–11
Pali jep mësim rreth mospranimit nga ana e Izraelit të besëlidhjes së Perëndisë dhe
rreth çuarjes së ungjillit te johebrenjtë
Siç shënohet te Romakëve 9–11, Apostulli Pal përdori termat Izrael dhe izraelitë në
vend të [termit] judenj. Në kohët e Dhiatës së Vjetër, Perëndia zgjodhi pasardhësit e
Jakobit, apo Izraelit, për të qenë pjesë e besëlidhjes të Tij me Abrahamin (shih
Romakëve 9:4–5). Kjo besëlidhje përfshinte bekime të tilla si tokën, autoritetin e
priftërisë dhe përgjegjësinë e bekimit të njerëzve kudo në botë me ungjillin, i cili
bën të mundur jetën e përjetshme.

Lexojeni Romakëve 9:6, 8, duke kërkuar atë që dha mësim Pali rreth pjesëtarëve të
shtëpisë së Izraelit.

Çfarë mendoni se donte të thoshte Pali me [frazën] “jo të gjithë që janë nga Izraeli
janë Izrael” (Romakëve 9:6)?

Disa judenj nuk e kuptonin se jo të gjithë njerëzit që ishin lindur në shtëpinë e
Izraelit ishin të kualifikuar për të qenë pjesë e besëlidhjes së Perëndisë me Izraelin.
Ata gabimisht besonin se linja e tyre e prejardhjes u jepte automatikisht bekimet e
besëlidhjes.

Lexojeni Romakëve 10:8–13, duke kërkuar mënyrën se si çdokush, izraelit ose
joizraelit, mund të bëhet pjesë e popullit besëlidhës të Perëndisë.

Në këto vargje, fjala e përkthyer si rrëfej nënkupton një pranim të hapur miratues,
ose një besëlidhje, dhe fjala greke e përkthyer si besoj nënkupton një zotim
mirëbesues. Ky mirëbesim i thellë te Shpëtimtari bën që njerëzit ta miratojnë hapur
pranimin e Tij nga ana e tyre, në mënyrat që i ka caktuar Ai. Këto mënyra
përfshijnë bindjen ndaj urdhërimeve të Perëndisë, pendimin dhe marrjen e
ordinancave shpëtuese të ungjillit, të cilat përfshijnë pagëzimin dhe dhuratën e
Frymës së Shenjtë.

Sipas mësimeve të Palit, nëse e pranojmë dhe i bindemi Jezu Krishtit dhe
ungjillit të Tij, ne mund t’i marrim bekimet e besëlidhjeve të Perëndisë dhe
të shpëtohemi.

3. Disa njerëz e kanë përdorur Romakëve 10:9, 13 për të pretenduar se
gjithçka që duhet të bëjmë për t’u shpëtuar është të rrëfejmë
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gojarisht besimin tonë në Jezu Krisht. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta, shkruani rreth mënyrës se si mund t’ju ndihmojnë të vërtetat e
diskutuara në këtë mësim për t’iu përgjigjur këtij pretendimi të rremë.

Në pjesën e mbetur të Romakëve 10–11, ne lexojmë që Pali dha mësim se dëgjimi i
fjalës së Perëndisë është thelbësor për zhvillimin e besimit në Jezu Krisht. Ai
shpjegoi më shumë rreth mospranimit nga ana e Izraelit të ungjillit të Jezu Krishtit
dhe përdori analogjinë e shartimit të degëve nga një pemë ulliri e egër te një pemë
ulliri e butë, për të paraqitur birësimin e johebrenjve në shtëpinë e Izraelit (shih
Jakobi [LiM] 5). Ai dha gjithashtu mësim se ungjilli do t’u ofrohet sërish judenjve.

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

Unë e kam studiuar Romakëve 8–11 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 21: DITA 2

Romakëve 12–16
Hyrje
Apostulli Pal u mësoi anëtarëve të Kishës në Romë që ta paraqitnin trupin e tyre si
fli të gjallë te Perëndia dhe t’u bindeshin urdhërimeve të Perëndisë. Ai u mësoi
gjithashtu shenjtorëve se si t’i shmangnin mosmarrëveshjet dhe të kërkonin paqe
kur krijoheshin mospajtime për shkak të parapëlqimeve vetjake. Kur e përfundoi
këtë letër, Pali i paralajmëroi ata që kërkonin të mashtronin.

Romakëve 12–13
Pali i këshillon shenjtorët që ta paraqesin trupin e tyre si fli të gjallë te Perëndia dhe
t’u binden urdhërimeve të Perëndisë
Vini re formën e lëngut në gotën e parë
të ujit. Si do të ndryshonte forma e
lëngut nëse do ta hidhnit atë nga gota e
parë në gotën e dytë? Si do të
ndryshonte forma e tij nëse do ta
hidhnit atë në gotën e tretë?

Përfytyroni sikur lëngu përfaqëson një
njeri dhe mbajtëset përfaqësojnë bindje
dhe praktika të ndryshme të botës. Çfarë rreziqesh mund të vijnë nga përshtatja në
mënyrë të vazhdueshme me bindjet dhe praktikat e botës? ____________________

Lexojeni Romakëve 12:1–2, duke kërkuar atë që Pali i nxiti anëtarët e Kishës në
Romë të bënin.

Kur i këshilloi anëtarët e Kishës që ta “paraqisni[n] trupin [e tyre] si fli të gjallë …
te Perëndia” (Romakëve 12:1), Pali bëri një krahasim me praktikën në Dhiatën e
Vjetër të sjelljes së kafshëve në altarin e tempullit për t’u flijuar. Këto kafshë ishin
oferta të përkushtuara për Perëndinë. Prandaj, Pali dha mësim se anëtarët e Kishës
duhet t’ia përkushtojnë jetën e tyre – trupin e tyre fizik, dëshirat, zgjedhjet,
veprimet, pasuritë dhe kohën – Perëndisë. Kjo bëhet duke hequr dorë nga dëshirat
mëkatare dhe duke iu bindur urdhërimeve të Perëndisë.

Nga këshillat e Palit te Romakëve 12:1–2, ne mësojmë se Perëndia pret që ne t’ia
përkushtojmë jetën tonë Atij dhe t’i ruhemi përshtatjes me botën. Merreni
parasysh ta shkruani këtë të vërtetë në shkrimet tuaja të shenjta.

1. Gjatë gjithë Romakëve 12–13, Pali u mësoi anëtarëve të Kishës
shumë parime që do t’i ndihmonin ata t’ia përkushtonin jetën e tyre

Perëndisë dhe t’i ruheshin përshtatjes me botën. Për t’i zbuluar disa nga këto
parime, bëni një tabelë me tre kolona në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta. Shkruani një nga referencat vijuese të shkrimeve të shenjta në krye të
secilës kolonë: Romakëve 12:9–16; Romakëve 12:17–21; Romakëve 13:8–13. Më pas
plotësoni detyrat vijuese:

a. Lexojeni secilin fragment të shkrimit të shenjtë dhe më pas shkruani një ose
më shumë mësime nga secili fragment në kolonën përkatëse.
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b. Përshkruani se si të jetuarit e një prej mësimeve që ju përcaktuat mund t’ju
ndihmojë që t’ia përkushtoni jetën tuaj Perëndisë dhe t’i ruheni përshtatjes
me botën.

Lexojeni Romakëve 13:14, duke kërkuar atë që Pali i këshilloi shenjtorët të bënin.

Fraza “vishuni me Zotin Jezu Krisht” do të thotë të bëhemi si Shpëtimtari në
cilësitë dhe veprimet tona. Mendoni për mënyrën se si mund t’ju ndihmojnë
mësimet që keni studiuar deri tani te Romakëve 12–13 për t’u bërë si Jezu Krishti.

Romakëve 13:14 na ndihmon të kuptojmë se nëse ia përkushtojmë jetën tonë
Perëndisë dhe i ruhemi përshtatjes me botën, ne mund të bëhemi më shumë
si Jezu Krishti.

2. Shpëtimtari është një shembull i përkushtimit të jetës së dikujt ndaj
Perëndisë dhe i ruajtjes nga përshtatja me botën. Mendoni për dikë

tjetër që ju e njihni, i cili përpiqet ta bëjë këtë. Në ditarin tuaj të studimit të
shkrimeve të shenjta, shkruani rreth personit për të cilin menduat dhe atë që ai
ose ajo bën, që mishëron përkushtimin ndaj Perëndisë dhe ruajtjen nga
përshtatja me botën. Shpjegoni se si ky person është bërë si rrjedhojë më
shumë si Shpëtimtari.

Në një fletë letre veçan, shkruani një mënyrë se si ju mund t’ia përkushtoni jetën
tuaj më plotësisht Perëndisë dhe t’i ruheni përshtatjes me botën. Vendoseni këtë
letër në një vend që do t’ju ndihmojë ta kujtoni synimin tuaj.

Romakëve 14:1–15:3
Pali u mëson anëtarëve të Kishës që t’i shmangin mosmarrëveshjet mbi çështjet e
parapëlqimeve vetjake
A është e pranueshme që një shenjtor i ditëve të mëvonshme 1) të ndjekë një
regjim ushqimor vegjetarian? 2) të hajë çokollatë? 3) të veshë pantallona të
shkurtra në publik? 4) ta përdorë teknologjinë në ditën e Shabatit? 5) të marrë
pjesë në kremtimin e festimeve që janë të rrënjosura në zakone të tjera fetare apo
kulturore?

Përgjigjja për të gjitha këto pyetje është “po”. Ndërkohë që disa sjellje kërkohen ose
ndalohen qartësisht nga urdhërimet e Zotit, [sjellje] të tjera lihen në varësi të
parapëlqimeve apo gjykimit të vetë anëtarëve. Këto çështje mund të përfshijnë disa
zgjedhje në aspektet si zbavitjen, veshjen, regjimin ushqimor, respektimin e ditës së
Shabatit dhe rregullat prindërore për fëmijët. Zoti ka dhënë standarde dhe
urdhërime që t’i drejtojnë zgjedhjet tona në disa nga këto çështje, të tilla si veshjen
e pantallonave të shkurtra që janë modeste, por disa vendime i lihen gjykimit
vetjak. Anëtarët ndonjëherë mund t’i bazojnë te frymëzimi vendimet e tyre lidhur
me aspekte të tilla, në varësi nga situatat apo nevojat e tyre të veçanta.

Ndërsa studioni Romakëve 14:1–15:3, kërkoni të vërtetat që jep mësim Pali për
mënyrën se si duhet t’i trajtojmë çështjet mbi parapëlqimet vetjake në Kishë.

Te Romakëve 14:1–5 ne mësojmë se një çështje e parapëlqimit vetjak që hasën
anëtarët e Kishës në kohën e Palit, lidhej me regjimin ushqimor të një personi. Disa
njerëz nuk i zbatonin kufizimet për regjimin ushqimor. Të tjerë përmbaheshin nga
mishi dhe hanin vetëm perime (shih Romakëve 14:2, poshtëshënimin a, [në
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variantin shdm të Biblës në anglisht]). Veç kësaj, disa anëtarë të Kishës zgjodhën që
t’i respektonin zakonet, praktikat dhe festat judease.

Çfarë problemesh mendoni se mund të jenë shfaqur brenda Kishës ndërsa anëtarët
merrnin vendime të ndryshme vetjake për këto çështje?

Lexojeni Romakëve 14:3, duke kërkuar këshillën që u dha Pali anëtarëve të Kishës
të cilët kishin parapëlqime të ndryshme.

Si mendoni ju, përse disa anëtarë të Kishës mund t’i përçmojnë, përbuzin dhe
gjykojnë anëtarët e tjerë, zgjedhjet e të cilëve ndryshojnë nga të tyret?

Lexojeni Romakëve 14:10–13, 15, 21, duke kërkuar atë që Pali u mësoi anëtarëve të
Kishës të mos bënin në këtë çështje të parapëlqimit vetjak.

Një e vërtetë që mund të mësojmë nga udhëzimet e Palit te Romakëve 14:13, është
që për çështje që nuk trajtohen nga urdhërime të veçanta, ne duhet të ruhemi
nga gjykimi për zgjedhjet e të tjerëve.

3. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Përse është problem kur anëtarët e Kishës i përçmojnë ose i

dënojnë anëtarët e tjerë të Kishës, të cilët bëjnë zgjedhje të ndryshme për
çështje kur asnjë urdhërim nuk e kërkon apo nuk e ndalon një sjellje të caktuar?

Vini re frazën “mos i vini gur pengese ose skandal” te Romakëve 14:13. Kjo i
referohet ndikimit [që mund të kemi] tek dikush tjetër për ta penguar shpirtërisht
ose për ta bërë të dështojë në përpjekjet e tij apo të saj që të besojë në Jezu Krisht
dhe ta jetojë ungjillin e Tij. Vini re gjithashtu se Përkthimi prej Joseph Smith-it i
Romakëve 14:15 thotë: “Por nëse vëllai yt trishtohet për shkak të ushqimit tënd, ti
nuk ecën më sipas dashurisë nëse ha; prandaj mos e shkatërro me ushqimin tënd,
atë për të cilin Krishti vdiq”.

Pali i këshilloi anëtarët e Kishës të ishin të kujdesshëm ndaj ndikimit që kishin
praktikat e tyre vetjake tek të tjerët, dhe të ishin të gatshëm të hiqnin dorë nga
veprime që mund të ndikonin tek të tjerët për t’u penguar shpirtërisht. Nga
udhëzimet e Palit ne gjithashtu mësojmë se për çështje që nuk trajtohen nga
urdhërime të veçanta, ne duhet të jemi të kujdesshëm për mënyrën se si
zgjedhjet tona ndikojnë tek të tjerët.

Kujtoni çështjet mbi parapëlqimet vetjake të përmendura në fillim të kësaj pjese të
mësimit. Përsiatni mbi atë që mund të bëjnë anëtarët e Kishës në kohën tonë për t’i
ndjekur këshillat e Palit në çështje të tilla si këto. Si mund të “ndihmojnë për paqe”
zgjedhje të tilla midis anëtarëve të Kishës (shih Romakëve 14:19)?

Romakëve 15:4–16:27
Pali e përfundon Letrën e tij drejtuar Romakëve
Pranë përfundimit të Letrës së Palit drejtuar Romakëve, ai dha mësim një të vërtetë
rreth shkrimeve të shenjta. Lexojeni Romakëve 15:4, duke kërkuar atë që dha
mësim Pali rreth arsyes përse u shkruan shkrimet e shenjta.

Në bazë të asaj që lexuat, plotësoni të vërtetën vijuese: Shkrimet e shenjta u
shkruan që të ____________________.
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4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani rreth
një rasti kur studimi i shkrimeve të shenjta ju dha njohuri,

ngushëllim ose shpresë.

Pali tregoi se si shkrimet e shenjta mund të na mësojnë dhe japin shpresë, duke
cituar disa shkrime të shenjta të Dhiatës së Vjetër, për t’i siguruar shenjtorët se
puna misionare midis johebrenjve ishte në përputhje me planin e Perëndisë (shih
Romakëve 15:9–12).

Pjesa e mbetur e Romakëve 15–16 përmban nxitje dhe këshilla shtesë për anëtarët e
Kishës në Romë. Kjo përfshinte një paralajmërim ndaj atyre që shkaktojnë përçarje,
japin mësim doktrina të rreme dhe kërkojnë t’i mashtrojnë të tjerët (shih Romakëve
16:17–18).

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

Unë e kam studiuar Romakëve 12–16 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Hyrje te 1 Korintasve
Përse të Studiohet Ky Libër?
Anëtarët e Kishës së hershme që jetonin në Korint, u përballën me shumë
probleme që ekzistojnë në botë sot, të tilla si përçarjen, mësimet e rreme dhe
pamoralshmërinë. Te 1 Korintasve ne mësojmë se Apostulli Pal u mësoi këtyre
shenjtorëve si të nxitnin unitetin në Kishë, si t’i mësonin gjërat e Perëndisë, mbi
rolin e trupit fizik si një tempull për Frymën e Shenjtë, natyrën e dhuntive
frymërore, rëndësinë e marrjes së sakramentit në mënyrë të denjë dhe vërtetësinë e
Ringjalljes. Nëpërmjet studimit tuaj të mësimeve të Palit të shënuara te 1
Korintasve, ju mund të mësoni doktrina dhe parime që do t’ju ndihmojnë të jetoni
me drejtësi pavarësisht çfarëdo lloj ligësie që mund të hasni.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Vargu hyrës te 1 Korintasve tregon se ajo u dërgua nga Apostulli Pal dhe një
dishepull i quajtur Sosteni, i cili mund të ketë shërbyer si shkruesi i Palit (shih
1 Korintasve 1:1). Ndërkohë që hollësitë mbi rolin e Sostenit nuk dihen, është e
qartë se Pali ishte autori i përmbajtjes së letrës (shih 1 Korintasve 16:21–24).

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Pali e shkroi letrën e njohur si 1 Korintasve, pranë fundit të vizitës së tij trevjeçare
në Efes (gjatë misionit të tij të tretë), që ka gjasa të ketë përfunduar diku midis
viteve 55 dhe 56 ps.K. (shih Veprat e Apostujve 19:10; 20:31; Udhëzuesi për
Shkrimet e Shenjta, “Letra të Palit”).

Për Kë u Shkrua Ky Libër dhe Përse?
Kjo letër iu shkrua anëtarëve të Kishës në qytetin e Korintit. Pali e kishte predikuar
ungjillin në Korint për pothuaj dy vjet (shih Veprat e Apostujve 18:1–18) dhe kishte
organizuar një degë të Kishës atje (shih Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Letra
të Palit”). Më vonë, ndërkohë që Pali po predikonte në Efes gjatë udhëtimit të tij të
tretë misionar, ai mori një lajm nga anëtarët e Kishës në Korint. Ai i ktheu një
përgjigje degës (shih 1 Korintasve 5:9), por fatkeqësisht kjo letër humbi dhe si
rrjedhojë nuk gjendet në shkrimet tona të shenjta. Më vonë, Pali mori një njoftim
tjetër nga anëtarët e Kishës në Korint lidhur me problemet e Kishës atje (shih 1
Korintasve 1:11), të cilëve ai iu përgjigj duke u shkruar një letër tjetër, e cila u bë e
njohur si 1 Korintasve. Prandaj, 1 Korintasve në të vërtetë është letra e dytë e Palit
drejtuar anëtarëve të Kishës në Korint.

Në kohën e Palit, Korinti ishte kryeqyteti i krahinës romake, Akaia, e cila përfshinte
pjesën më të madhe të Greqisë së lashtë, në jug të Maqedonisë. Si një qendër
tregtare e pasur, Korinti tërhiqte njerëz nga të gjitha anët e perandorisë romake,
duke e bërë atë një nga qytetet më të larmishme në zonë. Në kulturën fetare
korintase mbizotëronte adhurimi i idhujve, dhe kudo në qytet kishte shumë tempuj
e faltore. Në kohën e shërbesës së Palit, korintasve u kishte dalë nami se ishin
shumë të shthurur. Për shembull, në tempullin e Afroditës thuhet të jetë praktikuar
prostitucioni ritual.
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Në këtë letër, Pali e bëri të qartë se anëtarëve të Kishës u mungonte uniteti dhe se
disa bindje e praktika pagane kishin filluar të ndikonin në respektimin nga ana e
tyre të parimeve dhe ordinancave të ungjillit (shih 1 Korintasve 1:11; 6:1–8;
10:20–22; 11:18–22). Ai u shkroi anëtarëve të Kishës në Korint që t’i ndihmonte ata
për pyetjet dhe problemet e tyre, dhe t’i forconte të kthyerit në besim që po hasnin
vështirësi me kthimin në bindjet dhe praktikat e tyre të kaluara.

Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Dhiata e Re përmban më shumë këshilla dhe mësime të Palit drejtuar anëtarëve të
Kishës në Korint sesa ndonjë dege tjetër të Kishës. Në fakt, të dyja letrat e Palit
drejtuar korintasve përbëjnë një të katërtën e të gjitha shkrimeve ekzistuese të Palit.

Siç shënohet te 1 Korintasve, Pali shpjegoi se Jezu Krishti e kishte përmbushur
ligjin e Moisiut. Pali theksoi rëndësinë e “zbatimi[t të] urdhërimeve të Perëndisë”
(1 Korintasve 7:19) “nën ligjin e Krishtit” (1 Korintasve 9:21), me qëllim që t’i
marrim bekimet e shpëtimit nëpërmjet ungjillit.

Përmbledhje
1 Korintasve 1–11. Pali paralajmëron kundër përçarjes brenda Kishës dhe thekson
rëndësinë e unitetit midis anëtarëve të Kishës. Ai i paralajmëron anëtarët ndaj
imoralitetit seksual, jep mësim se trupi është një tempull për Shpirtin e Shenjtë dhe
nxit vetëdisiplinimin. Ai trajton pyetje të veçanta lidhur me martesën dhe
shërbimin misionar, si edhe ordinancën e sakramentit, dhe nëse është e lejueshme
ose jo të hash mish sakrifice që u ishte flijuar idhujve paganë.

1 Korintasve 12–14. Pali jep mësim se ne duhet t’i kërkojmë dhuntitë e Shpirtit. Ai
u kujton shenjtorëve korintas për rëndësinë e apostujve, profetëve dhe mësuesve,
dhe për kujdesin që anëtarët duhet të kenë ndaj njëri-tjetrit. Ai thekson rëndësinë e
dashurisë hyjnore mbi të gjitha dhuntitë e tjera frymërore.

1 Korintasve 15–16. Pali dëshmon se ai qëndron midis shumë të tjerëve që janë
dëshmitarë të Krishtit të ringjallur. Ai jep mësim se çdokush do të ringjallet dhe se
pagëzimi për të vdekurit pohon të vërtetën e Ringjalljes së ardhshme. Ai shpjegon
se trupat e ringjallur do të ndryshojnë në shkallët e lavdisë dhe se fitorja e Jezu
Krishtit mbi varrin heq gjembin e vdekjes. Ai organizon një mbledhje ndihmash për
shenjtorët e varfër në Jeruzalem.

1 KORINTASVE
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NJËSIA 21: DITA 3

1 Korintasve 1–2
Hyrje
Pasi mësoi për disa nga problemet që po përjetonin anëtarët e Kishës në Korint, Pali
u shkroi atyre dhe i nxiti që ta largonin grindjen dhe të bëheshin të bashkuar. Ai
gjithashtu shpjegoi se Perëndia i thërret të dobëtit dhe të përulurit për të predikuar
ungjillin e Tij, dhe se gjërat e Perëndisë mund të dihen e kuptohen vetëm
nëpërmjet Shpirtit.

1 Korintasve 1:1–16
Pali u shkruan shenjtorëve në Korint dhe u bën thirrje që ta largojnë grindjen dhe të
jenë të bashkuar
Mendoni për një familje, një ekip sportiv dhe një grup miqsh.

Çfarë mund të shkaktojë përçarje dhe
grindje në secilin prej këtyre grupeve?
____________________

Si mund të ndikojnë përçarje dhe
grindje të tilla në një familje, ekip apo
grup miqsh? ____________________

Mendoni mbi mënyrat se si mund të
ndikojnë në Kishë përçarjet dhe
grindjet midis anëtarëve të saj.

Ndërsa studioni 1 Korintasve 1, kërkoni
një të vërtetë rreth përçarjeve dhe
grindjeve që Pali ua mësoi shenjtorëve
në Korint.

Gjeni Korintin në hartën vijuese:
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Gjatë udhëtimit të tij të dytë misionar, Pali udhëtoi për në qytetin e Korintit në
Greqi, ku ai predikoi ungjillin. Në atë kohë, u pagëzuan shumë njerëz (shih Veprat
e Apostujve 18:1–18). Më vonë, ndërkohë që Pali po predikonte në Efes, ai mësoi se
midis anëtarëve të Kishës në Korint kishin dalë probleme për shkak të disa të
kthyerve në besim, të cilët po i ktheheshin bindjeve dhe praktikave të hershme të
adhurimit të idhujve. Pali u shkroi anëtarëve të Kishës në Korint për t’i forcuar ata
dhe për t’u kujtuar zotimin e tyre për t’i shërbyer Zotit.

Te 1 Korintasve 1:1–9, ne lexojmë që Pali u tha shenjtorëve në Korint se ai e
falënderonte Perëndinë në emër të tyre për hirin që ata kishin marrë nëpërmjet Jezu
Krishtit, i cili i kishte bekuar në çdo mënyrë.

Lexojeni 1 Korintasve 1:10–11, duke kërkuar atë që Pali i nxiti shenjtorët korintas
të bënin.

Për të përcaktuar një të vërtetë të shënuar në këto vargje, përdorni fjalët vijuese për
të plotësuar vendet bosh në thënien vijuese: të bashkuar, pret, grindjet, largojmë.

Zoti ____________________ nga ne si shenjtorë që të jemi
____________________ dhe t’i ____________________ përçarjet dhe
____________________.

1. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Çfarë bekimesh marrim ne si anëtarë të Kishës kur përpiqemi të jemi të
bashkuar dhe t’i largojmë përçarjet e grindjet?

b. Kur jeni bekuar si rezultat i të qenit të bashkuar në familjen, klasën,
kuorumin, apo lagjen ose degën tuaj?

c. Çfarë mund të bëjmë ne për t’i larguar përçarjet dhe grindjet në Kishë?
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Sipas 1 Korintasve 1:12–16, anëtarët e Kishës në Korint po ndaheshin në grupe në
bazë të interpretimeve të ndryshme të doktrinës së Kishës dhe ata i mbështetnin
këndvështrimet e tyre duke cituar udhëheqësit e spikatur të Kishës.

1 Korintasve 1:17–31
Pali u mëson shenjtorëve se Perëndia thërret të dobëtit për të predikuar ungjillin e Tij
Gjatë kohës së Palit, Greqia ishte nën sundimin romak dhe shumë grekë jetonin në
Korint. Grekët i vlerësonin shumë idetë filozofike dhe diturinë e botës.

Merreni në shqyrtim përse dikush që i vlerëson filozofitë e botës mund ta ketë të
vështirë ta pranojë apo jetojë ungjillin.

Ndërsa studioni 1 Korintasve 1:17–31, kërkoni një të vërtetë që mund t’ju ndihmojë
të kuptoni marrëzinë e të mbështeturit në diturinë e botës.

Lexojeni 1 Korintasve 1:17–22, duke kërkuar atë që dha mësim Apostulli Pal rreth
diturisë së botës përkundrejt diturisë së Perëndisë. Frazat “dituria e të diturve” (1
Korintasve 1:19) dhe “dituri[a] e kësaj bote” (1 Korintasve 1:20), i referohen
traditave të gabuara filozofike të kohës. Mund të jetë gjithashtu e dobishme të dini
se Pali e përdori frazën “kryqi” (1 Korintasve 1:17–18) për t’iu referuar jetës,
misionit dhe Shlyerjes së Jezu Krishtit.

Si mendoni ju, përse jobesimtarët e konsideronin marrëzi mesazhin e Shlyerjes së
Jezu Krishtit? ____________________

Lexojeni 1 Korintasve 1:25, duke kërkuar atë që dha mësim Apostulli Pal rreth
diturisë njerëzore krahasuar me diturinë e Perëndisë. Perëndia nuk është i marrë, as
nuk ka ndonjë dobësi. Pali i përdori frazat “marrëzia e Perëndisë është më e ditur se
njerëzit” dhe “dobësia e Perëndisë më e fortë se njerëzit”, për të përçuar idenë se
dituria dhe fuqia njerëzore nuk janë asgjë krahasuar me diturinë dhe fuqinë e
Perëndisë.

Qarkoni të vërtetën që e përshkruan më mirë atë që Pali u mësoi korintasve rreth
diturisë së Perëndisë:

• Dituria e Perëndisë është më e madhe se dituria njerëzore.

• Një njeri është i fuqishëm kur ai ose ajo është i/e mençur.

• Shenjat prej qiellit janë më të mëdha sesa dituria e grekëve.

2. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Si mendoni ju se mund të ndikojë të kuptuarit që dituria e

Perëndisë është më e madhe sesa dituria njerëzore, në mënyrën se si një person
kërkon zgjidhje për problemet e tij apo të saj?

Lexojeni 1 Korintasve 1:26–27, duke kërkuar se kë zgjedh Perëndia për ta predikuar
ungjillin e Tij.

Përsiatni përse Perëndia zgjedh ata që bota i konsideron të marrë dhe të dobët për
ta dhënë mësim ungjillin e Tij.

Te 1 Korintasve 1:28–31 ne mësojmë që Pali dha mësim se Jezu Krishti është
shembulli i përkryer i “dituri[së], drejtësi[së], shenjtërim[it] dhe shpengim[it]”
(1 Korintasve 1:30) dhe ne duhet të lëvdohemi, ose gëzohemi në Të.
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1 Korintasve 2
Pali shpjegon mënyrën se si i mësojmë ne gjërat e Perëndisë
Lexoni rrëfimin vijues që dha Presidenti Bojd K. Paker, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, rreth një përvoje që ndodhi përpara se të thirrej për të qenë një
Autoritet i Përgjithshëm:

“Në aeroplan u ula pranë një ateisti të deklaruar, i cili këmbëngulte me kaq
rrëmbim për mosbesimin tij në Perëndi, saqë unë i dëshmova atij. ‘E ke gabim’, i
thashë, ‘ka një Perëndi. E di se Ai jeton!’

Ai kundërshtoi: ‘Ti nuk e di. Askush nuk e di këtë! Ti nuk mund ta dish atë!’ Kur
[e pa] që nuk po dorëzohesha, ateisti, i cili ishte avokat, bëri ndoshta pyetjen më
elementare mbi çështjen e dëshmisë. ‘Shumë mirë’, tha ai në një mënyrë

thumbuese, mospërfillëse, ‘ti thua se e di. Më thuaj se si e di’.

Kur u orvata që t’i përgjigjesha, edhe pse kisha diploma akademike të thelluara, unë isha i
pashpresë për ta kumtuar. …

Kur përdora fjalët Shpirt dhe dëshmi, ateisti u përgjigj: ‘Nuk e di për çfarë e ke fjalën’. Fjalët lutje,
dallim, dhe besim, ishin po ashtu të pakuptimta për të. ‘E shikon’, tha ai, ‘në të vërtetë ti nuk e
di. Nëse do ta dije, do të ishe i aftë të më tregoje se si e di’.

Pata ndjesinë se ndofta i kisha dëshmuar atij jo siç duhet dhe u ndjeva i përhumbur për atë që
duhet të bëja” (“The Candle of the Lord”, Ensign, janar 1983, f. 51).

Nëse ju do të kishit qenë në këtë situatë, çfarë do t’i kishit thënë këtij burri që nuk
besonte në Perëndi?

Ndërsa studioni 1 Korintasve 2, kërkoni një të vërtetë që do t’ju ndihmojë të
kuptoni përse ky burrë nuk mund t’i kuptonte fjalët e Presidentit Paker dhe përse ju
mund të keni siguri në njohurinë tuaj për çështje shpirtërore.

Te 1 Korintasve 2:1–8, ne lexojmë që Pali u tha shenjtorëve në Korint se ai nuk
përdori diturinë e botës që t’i bindte ata për vërtetësinë e ungjillit. Ai shpjegoi se u
dha mësim atyre me anë të fuqisë së Shpirtit, në mënyrë që ata të kishin besim në
Perëndi. Pali u tha gjithashtu atyre se jobesimtarët nuk mund t’i kuptojnë misteret e
Perëndisë.

Lexojeni 1 Korintasve 2:9–16, duke kërkuar arsyen përse Pali tha se disa njerëz
mund t’i dinë dhe t’i kuptojnë “gjërat e Perëndisë” (1 Korintasve 2:10–11), ndërsa
të tjerët jo.

Kërkoni Frymën e Shenjtë
Kur Shpirti i Shenjtë mund ta pohojë vërtetësinë dhe rëndësinë e doktrinave dhe parimeve të
ungjillit që po mësoni, ju do të keni më shumë gjasa t’i zbatoni ato në jetën tuaj. Teksa i
përcaktoni doktrinat e parimet, lidhini ato me përvojat tuaja vetjake dhe kërkoni pohimin e
Frymës së Shenjtë se ato janë të vërteta.

3. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:
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a. Sipas 1 Korintasve 2:9–10, përse Pali dhe njerëzit e tjerë besnikë mundën t’i
kuptonin gjërat e Perëndisë?

b. Sipas 1 Korintasve 2:14, përse disa njerëz nuk janë në gjendje t’i kuptojnë
gjërat e Perëndisë?

Nga këto vargje ne mësojmë të vërtetën vijuese: Ne mund t’i dimë dhe kuptojmë
gjërat e Perëndisë vetëm nëpërmjet Shpirtit të Tij. Merreni parasysh t’i shenjoni
fjalët ose frazat te 1 Korintasve 2:10–14 që na e mësojnë këtë të vërtetë.

Presidenti Paker e përfundoi këtë rrëfim duke shpjeguar se ai u ndie i frymëzuar
ta pyeste burrin e ulur pranë tij në aeroplan, nëse ai e dinte se çfarë shije
kishte kripa.

“‘Sigurisht që e di’, ishte përgjigjja e tij.

‘Kur e provuat kripën për herë të fundit?’

‘Sapo hëngra darkë në aeroplan.’

‘Ti thjesht mendon që e di se çfarë shije ka kripa’, i thashë.

Ai këmbënguli: ‘E di se çfarë shije ka kripa, ashtu siç di çdo gjë tjetër’. …

‘Atëherë’, i thashë, ‘duke hamendësuar se nuk e kam shijuar kurrë kripën, thjesht më shpjegoni
se çfarë shije ka kripa’. …

Natyrisht, pas disa orvatjesh, ai nuk mundi ta shpjegonte atë. Ai nuk mundi ta përçonte vetëm
me fjalë, një përvojë kaq të zakonshme siç është shijimi i kripës. Unë i dëshmova atij sërish dhe i
thashë: ‘E di se ka një Perëndi. Ju u tallët me atë dëshmi dhe thatë që nëse e dija, unë do të
mund t’jua tregoja saktësisht se si e di. Miku im, duke folur në mënyrë shpirtërore, unë e kam
shijuar kripën. Unë jam në gjendje t’jua përçoj me fjalë se si më ka ardhur kjo njohuri, po aq sa ju
jeni në gjendje të më thoni se çfarë shije ka kripa. Por unë ju them sërish se ka një Perëndi! Ai
jeton! Dhe vetëm se ju nuk e dini, mos u përpiqni të më tregoni se unë nuk e di, sepse unë e di!’

Kur u ndamë, e dëgjova atë të pëshpëriste: ‘Nuk kam nevojë ta përdor fenë tuaj si patericë! Nuk
kam nevojë për të’.

Që prej asaj përvoje e më tej, nuk kam qenë kurrë në siklet apo i turpëruar, që nuk mund ta
shpjegoja vetëm me fjalë çdo gjë që unë e di në mënyrë shpirtërore” (“The Candle of the
Lord”, f. 52).

4. Plotësoni sa vijon në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Renditni disa nga gjërat e Perëndisë që mund të dihen dhe kuptohen vetëm
nëpërmjet Shpirtit të Tij.

b. Përse është e rëndësishme që ne të besojmë se mund t’i dimë dhe kuptojmë
gjërat e Perëndisë vetëm nëpërmjet Shpirtit të Tij?

Mendoni për një rast kur ju arritët ta dinit dhe ta kuptonit nëpërmjet Shpirtit një
prej gjërave të Perëndisë që renditët në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta. Merreni parasysh atë që mund të bëni tani për të kërkuar ndihmën e
Shpirtit, ndërsa përpiqeni t’i dini dhe kuptoni gjërat e Perëndisë.

5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:
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Unë e kam studiuar 1 Korintasve 1–2 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 21: DITA 4

1 Korintasve 3–6
Hyrje
Apostulli Pal u shpjegoi shenjtorëve në Korint rolet e misionarëve në ndërtimin e
mbretërisë së Perëndisë. Ai dha mësim se bashkësitë e tyre ishin vende ku mund të
banonte Shpirti dhe i nxiti ata që të mos mendonin se disa njerëz janë më të mirë
se të tjerët. Për më tepër, Pali i paralajmëroi që të mos i lejonin njerëzit e ligj të
ndikonin tek ata. Ai gjithashtu i paralajmëroi ata që t’i shmangnin filozofitë dhe
praktikat imorale që gjendeshin shpesh në Korint.

1 Korintasve 3
Pali shpjegon rolet e misionarëve dhe të anëtarëve të Kishës në ndërtimin e
mbretërisë së Perëndisë
Përfytyroni sikur një shok regjistrohet në një klasë të matematikës së thelluar, si ajo
e llogaritjes, por nuk i ka bërë klasat përgatitore, si për shembull algjebrën bazë.

Merreni në shqyrtim se sa i suksesshëm do të ishte shoku juaj në klasën e
matematikës së thelluar. Përse është e nevojshme që të kuptoni idetë bazë të një
lënde përpara se të përvetësoni konceptet më të thelluara?

Lexojeni 1 Korintasve 3:1–3, duke kërkuar analogjinë që përdori Apostulli Pal për
t’u treguar shenjtorëve në Korint se ata nuk ishin ende gati për të vërteta të tjera të
ungjillit. Ju mund të doni t’i shenjoni fjalët qumësht dhe ushqim i fortë te
1 Korintasve 3:2.

Çfarë sugjeron fraza “foshnja në Krisht” te 1 Korintasve 3:1, rreth pjekurisë
shpirtërore të shenjtorëve korintas? ____________________

Kujtoni se shenjtorët në Korint nuk ishin të bashkuar dhe se disa prej tyre
përfshinin bindje dhe praktika pagane (të paperëndishme) në zbatimin e ungjillit.
Ata kishin filluar gjithashtu të ndaheshin në grupe në bazë të interpretimeve të
ndryshme të doktrinës së Kishës, dhe ata i mbështetnin këndvështrimet e tyre duke
cituar udhëheqësit e spikatur të Kishës (shih 1 Korintasve 1:10–16; 3:4).

Lexojeni 1 Korintasve 3:5–8, duke kërkuar metaforën që përdori Pali për t’i
ndihmuar shenjtorët të kuptonin rolet e misionarëve që e kishin sjellë ungjillin
në Korint.

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenja, vizatoni një
figurë të metaforës së Palit dhe shkruani atë që ju mendoni se Pali

po përpiqej t’u mësonte shenjtorëve korintas nëpërmjet kësaj metafore.

Vini re te 1 Korintasve 3:6–7 se kush i shkakton ndryshimet në zemrën e njerëzve,
të cilat çojnë në kthimin në besim. Nga këto vargje ne mund të mësojmë se ndërsa
ne mund t’i ndihmojmë të tjerët të mësojnë rreth ungjillit të Jezu Krishtit,
është nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë që njerëzit kthehen në besim.

Përsiatni se përse është e rëndësishme që ne të kuptojmë se është fuqia e
Perëndisë, jo e jona, që kthen në besim.
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Te 1 Korintasve 3:9–23, ne mësojmë se Pali i nxiti shenjtorët në Korint që ta
ndërtonin themelin e besimit të tyre mbi Jezu Krishtin dhe ta lejonin Shpirtin të
banonte në Kishë. Pali i këshilloi gjithashtu shenjtorët që të mos vareshin nga
dituria e botës sepse ajo është “marrëzi” (1 Korintasve 3:19) kur krahasohet me
diturinë e Perëndisë.

1 Korintasve 4
Pali u thotë shenjtorëve në Korint që të mos mendojnë se disa njerëz janë më të mirë
se të tjerët
Bazuar te këshillat e Apostullit Pal të shënuara te 1 Korintasve 4:1–3, me sa duket
disa anëtarë të Kishës në Korint e kishin gjykuar rendimentin e punës së Palit si
misionar dhe udhëheqës i Kishës. Ata mund ta kenë vënë në pikëpyetje gjykimin e
tij apo të kenë menduar se dikush tjetër mund të kishte bërë një punë më të mirë.

Siç shënohet te 1 Korintasve 4:3–5, Pali dha mësim se Zoti do të ishte gjykatësi i tij
dhe do të “nx[irrte] në dritë gjërat e fshehta” dhe do të “shfaq[te] këshillat e
zemrave” (1 Korintasve 4:5). Nga kjo ne mund të mësojmë se pavarësisht se si na
gjykojnë të tjerët, Zoti do të na gjykojë me drejtësi për shkak se Ai i di të gjitha
gjërat, përfshirë mendimet dhe qëllimet e zemrës sonë.

Te 1 Korintasve 4:6–21, ne mësojmë se Pali u tha shenjtorëve në Korint që të mos
ishin krenarë për ndonjërin nga udhëheqësit e tyre të Kishës në kurriz të një tjetri.
Ai u tha gjithashtu atyre se Apostujt e Jezu Krishtit thirren për të vuajtur, për shkak
të ligësisë së botës. Bota i gjykon Apostujt dhe udhëheqësit e tjerë të Kishës si “të
marrë” (1 Korintasve 4:10), ngaqë kërkojnë të ndjekin Krishtin. Më pas Pali dha
mësim se mbretëria e Perëndisë udhëhiqet nga fuqia e Perëndisë nëpërmjet atyre që
i mbajnë çelësat e priftërisë.

1 Korintasve 5
Pali i paralajmëron shenjtorët që të mos shoqërohen me ata që zgjedhin të
mëkatojnë me dashje
Përfytyroni sikur keni një tas me fruta të freskëta dhe një frutë të kalbur në të.

Çfarë do të ndodhte nëse ju do ta linit
frutin e kalbur të qëndronte në një tas
me frutat e tjera?
____________________

Çfarë mund të përfaqësojë në jetën tonë
fruti i kalbur? ____________________

Ndërsa studioni 1 Korintasve 5, kërkoni
të vërteta që mund t’ju ndihmojnë të
reagoni më mirë ndaj ndikimeve të
dëmshme në jetën tuaj.

Lexojeni 1 Korintasve 5:1–2, duke
kërkuar një mëkat për të cilin shenjtorët
korintas nuk kishin marrë asnjë masë
disiplinore.
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Kurvërimi i referohet çdo marrëdhënieje seksuale jashtë martesës. Me sa duket
njëri prej anëtarëve të Kishës në Korint ishte përfshirë në një mëkat seksual me
njerkën e tij.

Fraza “të hiqet nga mesi juaj” te 1 Korintasve 5:2, do të thotë se mëkatari duhet të
shkishërohet nga Kisha. Përpara shkishërimit apo përpara se të ndodhë ndonjë
formë tjetër e disiplinës së Kishës, udhëheqësit e Kishës marrin në shqyrtim në
mënyrë të kujdesshme shumë faktorë. Përveç marrjes në konsideratë se sa e rëndë
është shkelja, udhëheqësit e Kishës marrin parasysh qëllimet e ndryshme të
disiplinës së Kishës: ta ndihmojë një person të pendohet, t’i mbrojë ata që do të
ndikoheshin në mënyrë negative nga veprimet ose bindjet e një personi, dhe të
mbrojë integritetin moral të mësimeve të Kishës (shih “Church Discipline”,
mormonnewsroom.org/article/church-discipline).

Lexojeni 1 Korintasve 5:6–7, duke kërkuar analogjinë që përdori Apostulli Pal për të
shpjeguar përse ky individ duhet ta humbiste anëtarësinë e tij në Kishë.

Majaja, ose tharmi, bën që brumi i bukës të fryhet. Ajo gjithashtu e bën bukën që të
prishet ose të myket. Masa e brumit përfaqëson Kishën e Jezu Krishtit. Si do ta
përmblidhnit domethënien e kësaj analogjie? ____________________

Nga analogjia e Palit ne mund të mësojmë të vërtetën vijuese: Nëse zgjedhim të
shoqërohemi ngushtësisht me ata që e përqafojnë mëkatin, ne mund të
ndikohemi nga ligësia e tyre.

Lexojeni 1 Korintasve 5:9–11, duke kërkuar këshillën që u dha Pali shenjtorëve
korintas për t’i ndihmuar ata që të zbatonin parimin e dhënë mësim në vargun 6.

Merreni në shqyrtim se si lidhet mësimi i Palit me tasin e frutave që ka një frutë të
kalbur në të.

Për ta kuptuar më tej këshillën e Palit për të mos u shoqëruar me kurvarë ose të
tjerë që refuzojnë të pendohen për mëkatin, lexoni thënien vijuese nga Plaku
Nil A. Maksuell, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve: “Mos u shoqëroni me
kurvarë – jo sepse ju jeni shumë të mirë për ta, por ashtu siç shkroi [C. S.] Luis,
ngaqë ju nuk jeni mjaftueshëm të mirë. Mbani mend se situatat e këqija mund të
prishin edhe njerëz të mirë” (“The Stern but Sweet Seventh Commandment”,

New Era, qershor 1979, f. 42).

2. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Cilët janë disa shembuj të situatave të këqija që mund të

prishin njerëz të mirë, saqë ata arrijnë t’i rrezikojnë standardet e tyre dhe e
pranojnë sjelljen mëkatare?

Ne duhet të përpiqemi që t’i ndihmojmë dhe frymëzojmë njerëzit që po luftojnë me
mëkatin pa i rrezikuar vetë standardet tona. Merrni në shqyrtim plot lutje se çfarë
mund të bëni që të ndikoni tek të tjerët në mënyrë pozitive pa i rrezikuar
standardet tuaja.

Te 1 Korintasve 5:12–13, ne mësojmë se udhëheqësit e Kishës kanë përgjegjësinë t’i
gjykojnë dhe, nëse është e nevojshme, t’i shkishërojnë ata që kryejnë shkelje
të rënda.
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Apostulli Pal dha mësim se trupi ynë është
një tempull i Perëndisë.

1 Korintasve 6
Pali u jep mësim shenjtorëve rreth unitetit dhe ligjit të dëlirësisë
Korinti i lashtë ishte me nam për imoralitet, dhe shumë korintas nxitnin idenë se
trupi ynë ishte bërë për kënaqësi. Te 1 Korintasve 6:13–17, Apostulli Pal u mësoi
shenjtorëve korintas se trupi ynë u krijua për të përmbushur qëllimet e Zotit, jo për
t’u përfshirë në mëkat seksual apo thjesht të gëzojë kënaqësi fizike, të tilla si
ushqimin. Ata që bashkohen me Kishën, bëhen një me Krishtin si “gjymtyrë”
shpirtërore të trupit të Tij. Imoraliteti seksual nuk përputhet me një marrëdhënie
shpirtërore me Jezu Krishtin.

Lexojeni 1 Korintasve 6:18–20, duke kërkuar atë që dha mësim Pali rreth trupit
tonë. 1 Korintasve 6:19–20 është një fragment i zotërimit të shkrimit të shenjtë. Ju
mund të doni ta shenjoni atë në një mënyrë të dallueshme, që t’ju ndihmojë ta
gjeni në të ardhmen.)

3. Plotësojini detyrat vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta:

a. Përmblidhni të vërtetën që dha mësim Pali te 1 Korintasve 6:19.

b. Shpjegoni se si duhet të ndikojë kuptueshmëria jonë se trupi ynë është një
tempull i Perëndisë, në mënyrën se si ne e trajtojmë trupin tonë dhe trupin e
të tjerëve.

c. Përmblidhni të vërtetën që Pali e dha mësim te 1 Korintasve 6:20.

Përsiatni se si mund t’ju ndihmojë
kuptueshmëria e këtyre të vërtetave
rreth trupit tonë që të qëndroni të
pastër kur rrethoheni nga ligësia.

Përsiatini Doktrinat dhe Parimet
Përsiatja përfshin të menduarit, meditimin, bërjen e pyetjeve dhe vlerësimin e asaj që dini dhe të
asaj që po përpiqeni të kuptoni. Përsiatja shpesh na ndihmon të kuptojmë se çfarë duhet të
bëjmë për t’i zbatuar parimet e ungjillit. Te 1 Korintasve 6, ndërsa përsiatni mbi mësimet e
Apostullit Pal për ligjin e dëlirësisë dhe mënyrën se si trupi juaj është si një tempull, merrni
parasysh të kaloni kohë duke menduar për këto të vërteta dhe përse është e rëndësishme që t’i
jetoni ato.

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë – 1 Korintasve 6:19–20
4. Për t’ju ndihmuar që ta mësoni përmendsh këtë fragment të

zotërimit të shkrimit të shenjtë, përsëritini rreshtat më poshtë, duke
i mbuluar disa prej tyre me një letër ndërsa ju njiheni me fjalët. Vazhdoni ta
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përsëritni fragmentin derisa ta keni mësuar përmendsh. Pastaj thuajani
fragmentin një pjesëtari të familjes ose një shoku, dhe kërkojuni atyre të
firmosin në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

[19] A

nuk e dini se trupi juaj është tempulli

i Frymës së Shenjtë që është në ju,

të cilin e keni nga Perëndia,

dhe se nuk i përkitni vetvetes?

[20] Sepse u bletë me një çmim!

Përlëvdoni Perëndinë, pra, në trupin tuaj

dhe në frymën tuaj,

që i përkasin Perëndisë.

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

Unë e kam studiuar 1 Korintasve 3–6 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 22: DITA 1

1 Korintasve 7–8
Hyrje
Apostulli Pal i udhëzoi si të martuarit edhe anëtarët beqarë të Kishës në Korint
rreth martesës dhe punës misionare. Duke iu përgjigjur një pyetje për ngrënien e
mishit që flijohej për idhujt, ai u mësoi shenjtorëve që të merrnin parasysh
ndikimin e praktikave të tyre vetjake tek të tjerët dhe të ishin të gatshëm që të
hiqnin dorë nga disa veprime, nëse ato veprime mund ta bënin dikë tjetër të
pengohej shpirtërisht.

1 Korintasve 7
Pali i këshillon anëtarët e martuar dhe beqarë të Kishës rreth martesës

1. Vizatoni skemën vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta. Ju do të shtoni më vonë tek ajo ndërsa studioni

1 Korintasve 7.

Ashtu si ne, anëtarët e Kishës në Korint jetonin në një shoqëri me ide pështjelluese
dhe kundërshtuese rreth martesës dhe intimitetit fizik ose seksual. Me këtë dhe
doktrina e parime të tjera të ungjillit, është e rëndësishme që të jemi në gjendje të
dallojmë midis bindjeve të vërteta e të rreme.

Te 1 Korintasve 5–6 ju lexoni për disa bindje të rreme rreth marrëdhënieve seksuale
që mbizotëronin në Korint. Një prej këtyre bindjeve të rreme ishte sa vijon: Është e
pranueshme të kesh intimitet fizik me çdokënd. Shkruajeni këtë thënie nën titullin
“Bindje e rreme:” në anën e djathtë të skemës, në ditarin tuaj të studimit të
shkrimeve të shenjta. Merreni në shqyrtim përse kjo bindje është e rreme.

Anëtarët e Kishës në Korint i kishin shkruar Apostullit Pal, duke i kërkuar
udhërrëfim lidhur me standardin e Zotit për pastërtinë seksuale. Lexojeni 1
Korintasve 7:1, duke kërkuar se për çfarë e pyetën shenjtorët korintas Palin.

Fraza “mirë është për njeriun të mos prekë grua” në vargun 1, tregon se shenjtorët
korintas kishin pyetje nëse intimiteti fizik ishte i përshtatshëm dhe në ç’rast. Përveç
kësaj, disa prej tyre mund të kenë vënë në pikëpyetje nëse edhe njerëzit e martuar
duhet të kishin intimitet fizik. Shkruajeni këtë thënie nën titullin “Bindje e rreme:”
në anën e majtë të skicës, në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta: Nuk
është kurrë e pranueshme që të kesh intimitet fizik, madje as në martesë.

Të dyja bindjet e rreme të shkruara në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta përfaqësojnë pikëpamje të skajshme, të cilat ndryshojnë nga standardet e
Perëndisë për intimitetin fizik.
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Lexojeni 1 Korintasve 7:2–3, duke kërkuar atë që Pali u mësoi korintasve rreth
intimitetit fizik. Fjala kurvërim në vargun 2, i referohet marrëdhënieve seksuale
jashtë martesës dhe fraza “detyrë martesore” në vargun 3, i referohet dashurisë dhe
intimitetit të shprehur midis bashkëshortit dhe bashkëshortes.

Në broshurën Për Forcën e Rinisë ne mësojmë se “intimiteti fizik midis burrit dhe gruas është i
bukur dhe i shenjtë. Ai është shuguruar nga Perëndia për krijimin e fëmijëve dhe për shprehjen e
dashurisë midis burrit dhe gruas. Perëndia ka urdhëruar se intimiteti seksual rezervohet për
martesën” ([broshurë, 2011], f. 35).

Shkruani sa vijon nën titullin “E vërteta:” në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Intimiteti fizik midis burrit dhe gruas është shuguruar nga Perëndia.

Presidenti Bojd K. Paker, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve tha:

“Urdhërimi për t’u shumëzuar e për të mbushur tokën nuk është hequr kurrë. Ai
është thelbësor për planin e shëlbimit dhe është burimi i lumturisë njerëzore.
Nëpërmjet ushtrimit të drejtë të kësaj fuqie, ne mund të vijmë pranë Atit tonë në
Qiell dhe të përjetojmë një plotësi të gëzimit, madje të qenit perëndi. Fuqia e
riprodhimit nuk është një pjesë rastësore e planit; ajo është plani i lumturisë; ajo
është kyçi i lumturisë.

Dëshira e njerëzimit për t’u çiftëzuar është e përhershme dhe shumë e fortë. Lumturia jonë në
jetën në vdekshmëri, gëzimi dhe ekzaltimi ynë varen nga mënyra se si u përgjigjemi këtyre
dëshirave fizike të vazhdueshme dhe shtrënguese” (“Plani i Lumturisë”, Ensign ose Liahona, maj
2015, f. 26).

Përse riprodhimi – aftësia për të krijuar jetë të vdekshme – është kaq i rëndësishëm
në planin e Atit Qiellor për shpëtimin e fëmijëve të Tij? ____________________

Siç shënohet te 1 Korintasve 7:1–24, Pali dha mësim se me përjashtim të rrethanave
të veçanta e të përkohshme, bashkëshortët nuk duhej t’ia mohonin njëri-tjetrit
dashurinë martesore; se anëtarëve të ve dhe të divorcuar të Kishës u lejohej të
rimartoheshin nëse zgjidhnin ta bënin këtë; dhe se anëtarët e Kishës duhet të
“mbete[shin] te Perëndia” (1 Korintasve 7:24), sido që të ishin rrethanat e tyre. Pali
gjithashtu e shkurajonte divorcin.

Në Korint kishte anëtarë të Kishës, bashkëshortët/et e të cilave/cilëve nuk ishin të
krishterë. Merrini në shqyrtim disa nga vështirësitë që mund të përjetojnë
bashkëshortët e besimeve të ndryshme.

Lexojeni 1 Korintasve 7:12–17, duke kërkuar të vërtetat që dha mësim Pali, të cilat
mund t’i ndihmojnë familjet pjesërisht anëtare sot.

Sa vijon është një e vërtetë që ne mund ta mësojmë nga ky fragment: Pasuesit
besnikë të Jezu Krishtit kanë një ndikim shenjtërues te familjet e tyre.

2. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Çfarë shembujsh keni parë ku një anëtar i Kishës ka pasur

një ndikim pozitiv te pjesëtarët e familjes, të cilët nuk ishin anëtarë të Kishës
apo nuk ishin aktivë në Kishë?
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Te 1 Korintasve 7:25–40, Pali diskutoi përparësitë dhe pengesat e të qenit beqar apo
i martuar ndërkohë që “thirren në shërbesë” (Përkthimi prej Joseph Smith-it,
1 Korintasve 7:29 [tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta]) ose thirren në misione.
Ai dha mësim se misionarët e pamartuar ose beqarë do të kishin më pak
shpërqendrime ndërsa shërbenin se sa dikush që ishte i martuar dhe kishte
shqetësime materiale që lidheshin me sigurimin e të ardhurave për një familje.
Sidoqoftë, ai nuk ua ndaloi atyre që të martoheshin ose të ishin të martuar
ndërkohë që shërbenin në një mision. Disa shembuj të çifteve të martuara që
përfshihen në shërbimin me kohë të plotë në Kishë sot janë çiftet misionare në
moshë, presidentët e misioneve, presidentët e tempujve dhe Autoritetet e
Përgjithshme të Kishës.

1 Korintasve 8
Pali i përgjigjet një pyetjeje rreth ngrënies së mishit të flijuar për idhujt
Plaku L. Tom Peri, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, tregoi përvojën vijuese:

“Kam zbuluar se nëse jetoni në mënyrën që duhet të jetoni, njerëzit e vënë re dhe
u bëjnë përshtypje bindjet tuaja, dhe ju keni një ndikim në jetën e të tjerëve.

E kalova karrierën time në biznesin e mapove industriale. Për shkak se isha pjesë
e grupit të menaxhimit, ishte e rëndësishme për mua që të bashkëveproja
shoqërisht me organizatat e bizneseve vendore. Mbledhjet për shumicën e këtyre
organizatave fillonin gjithmonë me një orë kokteji [gjatë së cilës shërbehen

tradicionalisht pije alkoolike]. Ishte rasti që të shoqërizohesha dhe të njihesha me njerëzit që i
përkisnin organizatës. Nuk jam ndier asnjëherë rehat në raste të atilla. Fillimisht kërkova një
limonadë. Shpejt zbulova se limonada duket si shumë pije të tjera. Nuk mund të lija përshtypjen e
një njeriu që nuk pi, me një limonadë të tejdukshme në duart e mia” (“The Tradition of a
Balanced, Righteous Life”, Ensign, gusht 2011, f. 48–49).

Çfarë do të kishte ndodhur nëse Plaku Peri do të vazhdonte të pinte pije joalkoolike
që dukeshin si pije alkoolike gjatë atyre takimeve shoqërore?
____________________

Cilat janë disa situata në të cilat shembulli juaj mund të ndikojë negativisht tek të
tjerët, edhe pse mund të mos jeni duke bërë asgjë të gabuar?
____________________

Anëtarët e Kishës në Korint pyesnin veten nëse ishte e pranueshme të hanin
ushqimin që u ishte ofruar idhujve apo perëndive pagane. Në përgjigje, Apostulli
Pal e pranoi që anëtarët e Kishës mund të mendonin se kjo ishte e pranueshme
ngaqë ata e dinin se perënditë pagane nuk ekzistonin me të vërtetë (shih 1
Korintasve 8:4–6).

Lexojeni 1 Korintasve 8:1, duke kërkuar atë që Pali u mësoi shenjtorëve korintas.

Vëreni në vargun 1 atë që mund të vijë si rrjedhojë e njohurisë dhe atë që vjen si
rrjedhojë e dashurisë hyjnore. Pali po sugjeronte se dashuria hyjnore (“dashuria e
pastër e Krishtit” [Moroni 7:47], të paturit e një dashurie zemërgjerë për të tjerët)
ishte më e rëndësishme sesa të shfaqje njohuri për ligje të veçanta të ushqimit.
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Lexojeni 1 Korintasve 8:7–11, duke kërkuar atë që dha mësim Pali rreth ngrënies së
ushqimeve që mund t’u ishin flijuar idhujve. Fjala [të] dobët në këto vargje i
referohet anëtarëve të Kishës që ishin të dobët në besimin e tyre. Fjala të ngrënit në
Bibël zakonisht do të thotë “ushqim”. Fjala liri në vargun 9, i referohet mungesës së
një urdhërimi të veçantë që e ndalon ngrënien e ushqimeve të veçanta.

Te 1 Korintasve 8:9, vini re se Pali dha një arsye bindëse përse shenjtorët mund të
zgjidhnin të mos hanin mish të flijuar për idhujt. Çfarë shembulli dha Pali te 1
Korintasve 8:10–11, të një mënyre se si ngrënia e mishit të flijuar për idhujt mund
të ishte një pengesë?

Lexojeni 1 Korintasve 8:12–13, duke kërkuar mënyrën se si e përfundoi Pali
këshillën e tij rreth të bërit të gjërave që ndoshta mund t’i bënin të tjerët të
pengoheshin. Fraza “skandalizoj vëllanë tim” në vargun 13 mund të përkthehet
edhe “e bëj vëllanë tim të pengohet [apo] lëkundet” (1 Korintasve 8:13,
poshtëshënimi a [në variantin shdm të Biblës në anglisht]).

Një parim që mund të mësojmë nga mësimet e Palit është sa vijon: Ne mund të
tregojmë dashuri hyjnore për të tjerët duke i shmangur veprimet që mund t’i
bëjnë ata të pengohen shpirtërisht. (Ju mund të kujtoni nga studimi juaj i
Romakëve 14 se Pali u mësoi një parim të ngjashëm shenjtorëve në Romë.)

Lexoni pjesën e mbetur të rrëfimit të Plakut Peri për zgjedhjet e tij gjatë një ore
kokteji. Vini re mënyrën se si e zbatoi ai këtë parim.

“Vendosa se duhej të merrja një pije që do të më dallonte qartësisht si një njeri
që nuk pija. Shkova te banakieri dhe i kërkova një gotë qumësht. Banakierit nuk i
ishte bërë kurrë një kërkesë e tillë. Ai shkoi në kuzhinë dhe më gjeti një gotë
qumësht. Tani unë kisha një pije që dukej shumë ndryshe nga pijet alkoolike që
po pinin të tjerët. Papritur isha në qendër të vëmendjes. U bënë shumë shaka për
pijen time. [Gota] ime me qumësht ishte një objekt bisede. …

Qumështi u bë pija ime e zgjedhur në raste kokteji. Shpejt u bë gjerësisht e ditur se unë isha
mormon. Respekti që mora më befasoi vërtet, ashtu sikurse dhe një ngjarje interesante që filloi të
ndodhte. Shpejt ndodhi që dhe të tjerë më shoqëruan në një koktej vetëm me qumësht!”

Guxoni të jeni të ndryshëm. Jetoni sipas nivelit të standardeve që na janë mësuar në ungjill”
(“The Tradition of a Balanced, Righteous Life”, f. 49).
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3. Përgjigjjuni pyetjes
vijuese në ditarin tuaj të

studimit të shkrimeve të shenjta:
Cilët janë disa shembuj të mënyrës
se si ju mund të tregoni dashuri
hyjnore për të tjerët, duke shmangur
veprime që mund t’i bëjnë ata të
pengohen shpirtërisht?

4. Shkruani sa vijon në
fund të detyrave të

sotme në ditarin tuaj të studimit të
shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar 1 Korintasve 7–8
dhe e përfundova këtë mësim
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të
doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 22: DITA 2

1 Korintasve 9–10
Hyrje
Apostulli Pal trajtoi shqetësimet e shenjtorëve korintas rreth përdorimit të burimeve
të Kishës për të siguruar një sasi parash për shpenzimet e tij të jetesës. Ai shpjegoi
se qëllimi i predikimit të tij ishte që t’u sillte shpëtim fëmijëve të Perëndisë. Ai i nxiti
ata që të shmangnin kryerjen e mëkateve si edhe fyerjen e të tjerëve për bindjet e
tyre fetare.

1 Korintasve 9
Pali predikon ungjillin në mënyrë që ai dhe dëgjuesit e tij të mund të shpëtohen
A e keni pasur ndonjëherë të vështirë për t’u zgjuar në mëngjes, dhe si rrjedhojë,
humbët diçka të rëndësishme? Si ju bën të ndiheni kur kuptoni se e humbët
mundësinë për diçka, ose dështuat për të arritur diçka të rëndësishme ngaqë nuk
arritët të përgatiteshit?

Gjëja më e rëndësishme në këtë jetë që ne duhet të punojmë për ta marrë është
mundësia për t’u kualifikuar për jetën e përjetshme.

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani përse
jeta e përjetshme është diçka që ju e dëshironi.

Ashtu si vështirësia për t’u zgjuar në mëngjes mund të bëjë që ne t’i humbasim
gjërat e rëndësishme apo të mos i marrim ato, disa sjellje mund të bëjnë që të mos
ia dalim mbanë për të marrë gjënë më të rëndësishme nga të gjitha gjërat – jetën e
përjetshme. Ndërsa studioni 1 Korintasve 9, kërkoni një parim që mund t’ju
ndihmojë të dini se si të siguroheni se do ta merrni jetën e përjetshme.

Te 1 Korintasve 9:1–21, Pali iu përgjigj pyetjeve të ndryshme nga shenjtorët
korintas. Ai shkroi se ndonëse do të ishte plotësisht i shfajësuar po të mbështetej
për problemet e tij materiale nga anëtarët e Kishës, ai nuk kishte qenë i varur prej
tyre për shpenzimet e tij të jetesës. Ai shpjegoi se duke iu përshtatur rrethanave të
ndryshme pa i rrezikuar standardet e ungjillit, ai kishte qenë në gjendje t’i
ndihmonte judenjtë, johebrenjtë dhe çdokënd tjetër që ishte i dobët në ungjill që ta
pranonte ungjillin.

Lexojeni 1 Korintasve 9:17, duke kërkuar mënyrën se si e predikoi Pali ungjillin.

Lexojeni 1 Korintasve 9:22–23, duke kërkuar arsyen përse Pali e predikoi ungjillin
me dëshirë.

Mendoni për një rast kur ju keni praktikuar ose jeni trajnuar për një ngjarje. Sa
gjithëpërfshirës ishte plani i praktikës ose programi i trajnimit tuaj? Si ju nxiti të
punuarit drejt arritjes së një synimi?

Pali shpjegoi se atletët mund ta mposhtin tundimin për të mos u trajnuar duke u
përqendruar te synimi i tyre. Lexojeni 1 Korintasve 9:24–25, duke kërkuar garën e
atletikës që përdori Pali për t’u dhënë mësim shenjtorëve korintas.

Çfarë cilësie apo veçorie tha Pali se duhej të kishin vrapuesit me qëllim që të ishin
të suksesshëm?
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Ta kontrollosh veten në të gjitha gjërat do të thotë të ushtrosh vetëpërmbajtje, ose
gjakftoftësi. Kurora që nuk prishet së cilës iu referua Pali, që do të mbetet
përgjithmonë, është jeta e përjetshme.

Prej 1 Korintasve 9:25 ne mund të mësojmë parimin vijues: Për të marrë jetë të
përjetshme, ne duhet të mësojmë të ushtrojmë vetëpërmbajtje në të gjitha
gjërat. Në fund të fundit, sidoqoftë, jeta e përjetshme vjen vetëm “nëpërmjet
meritave dhe mëshirës dhe hirit” të Jezu Krishtit (2 Nefi 2:8) se sa nga
vetëpërmbajtja jonë.

2. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si mendoni ju, përse ushtrimi i vetëpërmbajtjes është i nevojshëm me qëllim
që të merrni jetën e përjetshme?

b. Në cilat aspekte të jetës sonë duhet që të gjithë ne të ushtrojmë
vetëpërmbajtje, me qëllim që të mund të marrim jetën e përjetshme?

Lexojeni 1 Korintasve 9:26–27, duke kërkuar mënyrën se si i përshkroi Pali vetë
përpjekjet e tij për të ushtruar vetëpërmbajtje. Fraza “e mundoj” në vargun 27, do
të thotë të disiplinosh në mënyrë të hekurt (shih 1 Korintasve 9:27, poshtëshënimin
a [në variantin shdm të Biblës në anglisht]).

Si mendoni ju, çfarë nënkuptoi Pali në vargun 27 kur shkroi, “e mundoj trupin tim
dhe e nënshtroj, se mos, pasi t’u kem predikuar të tjerëve, të bëhem për t’u
përjashtuar”? ____________________

Merrini në shqyrtim thëniet vijuese nga Presidenti Brigam Jang:

“Ju nuk mund ta trashëgoni jetën e përjetshme nëse dëshirat tuaja nuk i
nënshtrohen shpirtit që jeton brenda jush, atij shpirti që na e dha Ati ynë në Qiell.
Dua të them, Ati i shpirtrave tuaj, i atyre shpirtrave që i ka vendosur në këta
tabernakuj [trupa]. Tabernakulli duhet t’i nënshtrohet në mënyrë të përkryer
shpirtit, përndryshe trupi juaj nuk mund të ngrihet për të trashëguar jetën e
përjetshme. … Kërkoni me zell, derisa t’ia nënshtroni gjithçka ligjit të Krishtit”

(Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young [1997], f. 204).

“Nëse shpirti i dorëzohet trupit, ai [shpirti] prishet; por nëse trupi i dorëzohet shpirtit, ai [trupi]
bëhet i kulluar dhe i shenjtë” (Teachings: Brigham Young, f. 205).

3. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Cilat janë disa nga gjërat që ju mund të bëni për ta

ndihmuar trupin tuaj t’i dorëzohet shpirtit tuaj?
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1 Korintasve 10
Pali i këshillon shenjtorët korintas që ta shmangin mëkatin dhe fyerjen e të tjerëve

Presidenti Xhejms E. Faust, i Presidencës së Parë paralajmëroi: “Një nga mitet e
mëdha në jetë është kur [individët] mendojnë se janë të pamposhtur. Shumë
njerëz mendojnë se ata janë [bërë] prej çeliku, mjaft të fortë për t’i bërë ballë çdo
tundimi. Ata e mashtrojnë veten duke menduar: ‘Kjo s’mund të më ndodhë
mua’” (“It Can’t Happen to Me”, Ensign, maj 2002, f. 46).

Mendoni për situatat kur njerëzit mund ta lejojnë veten e tyre të dalin zbuluar ndaj
tundimit, duke menduar se janë mjaft të fortë për t’i bërë ballë atij.

Siç shënohet te 1 Korintasve 10:1–5, Pali iu referua disa gjërave që përjetuan bijtë e
Izraelit gjatë kohës së Moisiut, të cilat duhej t’i kishin bërë ata shpirtërisht të fortë.
Edhe pse ata u bekuan nga Zoti në shkretëtirë dhe dëshmuan shumë mrekulli, Zoti
ishte i pakënaqur me shumë prej tyre, dhe ata u ndëshkuan.

Lexojeni 1 Korintasve 10:6–11, duke kërkuar atë që Pali donte që shenjtorët
korintas të mësonin nga shembulli i izraelitëve të lashtë.

Megjithëse izraelitët e lashtë përjetuan bekime të mëdha, ata zgjodhën që t’i
jepeshin tundimit. Pali donte t’i paralajmëronte shenjtorët korintas, në mënyrë që
ata të shmangnin përsëritjen e mëkateve të izraelitëve të lashtë.

Lexojeni 1 Korintasve 10:12, dhe përmblidheni mesazhin e Palit me vetë fjalët tuaja:
____________________

Lexojeni 1 Korintasve 10:13, duke kërkuar atë që dha mësim Pali rreth tundimit. Ju
mund të doni ta shenjoni atë që gjeni.

Çfarë mund të mësojmë nga ky varg rreth tundimit? ____________________

Merreni parasysh pyetjen vijuese: Nëse Perëndia nuk do të na lejojë që të
tundohemi përtej fuqisë sonë për ta përballuar, përse izraelitët e lashtë iu dhanë
tundimit?

Lexojeni 1 Korintasve 10:14, duke kërkuar atë që Pali u mësoi shenjtorëve korintas
të bënin. Idhujtaria ishte një mëkat me të cilën patën vështirësi si izraelitët e lashtë
edhe shenjtorët korintas.

Prej 1 Korintasve 10:13–14 ne mund të mësojmë se, Perëndia do të na japë një
mënyrë që t’i shpëtojmë tundimit, por ne duhet të zgjedhim ta veçojmë veten
tonë nga tundimi.

Lexojeni Almën 13:28, duke kërkuar atë që ne mund të bëjmë për ta veçuar veten
tonë nga tundimi. Merreni parasysh ta shkruani këtë referencë kryq në shkrimet
tuaja të shenjta pranë 1 Korintasve 10:13–14.

4. Përgjigjjuni sa vijon në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta:
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a. Nga ajo që keni mësuar te 1 Korintasve 10:13–14 dhe Alma 13:28, shkruani
një titull gazete ose një kushtrim për një stendë afishimi që u tregon
njerëzve se si të mund t’i shpëtojnë tundimit.

b. Si mund të na ndihmojnë përulja e vetvetes, kujdesi dhe lutja e
vazhdueshme për ta veçuar veten tonë nga tundimi?

Ju mund të mos jeni gjithmonë në gjendje ta shmangni tundimin. Për shkak të
kësaj, ne kemi nevojë të vendosim tani se si do të veprojmë kur të përballemi me
tundimin. Merrini në shqyrtim thëniet vijuese nga Presidenti Spenser W. Kimball:

“Vendimet e drejta janë më të thjeshta për t’u marrë kur ne i marrim ato shumë
më herët, duke pasur në mendje objektivat përfundimtarë; kjo na kursen ankthin
e tepërt [gjatë çasteve të vendimit], kur ne jemi të lodhur dhe të tunduar së
tepërmi. …

… Koha për të marrë vendimin se nuk do të synojmë asgjë më pak përveçse të
jetojmë përjetësisht me Atin tonë është tani, në mënyrë që çdo zgjedhje që bëjmë

do të ndikohet nga vendosmëria jonë për të mos lënë asgjë të ndërhyjë për arritjen e atij synimi
përfundimtar” (Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball, [2006], f. 108–109).

“Zhvilloni vetëdisiplinën, në mënyrë që të mos ju duhet të vendosni dhe rivendosni vazhdimisht
atë që do të bëni kur të përballeni me po të njëjtin tundim herë pas here. Për disa gjëra ju duhet
të vendosni vetëm një herë!

Çfarë bekimi i mrekullueshëm është që të mos ju duhet të merrni vazhdimisht vendime të
vështira për sa i përket një tundimi. Bërja e kësaj gjëje të harxhon kohë dhe është shumë e
rrezikshme” (Teachings: Spencer W. Kimball, f. 109).

“Koha për të hequr dorë nga mënyrat e liga është përpara se ato të fillojnë. Sekreti i një jete të
mirë qëndron te mbrojtja dhe parandalimi. Ata që i jepen së ligës janë zakonisht ata që e kanë
vendosur veten e tyre në një pozitë të cenueshme” (Teachings: Spencer W. Kimball, f. 109).

Merreni në shqyrtim se me cilat tundime ju hasni më tepër vështirësi. Çfarë
ndryshimesh mund të bëni për t’iu shmangur tundimit, përpara se të përballeni
ndonjëherë me të?

Gjeni një çast për të lexuar një temë nga broshura Për Forcën e Rinisë, që mund t’ju
ndihmojë të dini se si ta veçoni veten tuaj nga tundimi. Bazuar në atë që lexoni,
merreni parasysh të shkruani një synim dhe ta mbani me vete për një farë kohe, në
mënyrë që t’ju kujtojë se si t’i shpëtoni tundimit.

Te 1 Korintasve 10:15–33, Pali i këshilloi shenjtorët korintas që t’i respektonin
praktikat fetare të të tjerëve pa i vënë në rrezik praktikat e tyre, dhe shkroi sërish se
ai po predikonte me qëllim që t’i ndihmonte shumë njerëz të shpëtoheshin.

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

Unë e kam studiuar 1 Korintasve 9–10 dhe e përfundova këtë mësim më (data).
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Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:

NJËSIA 22,  DITA 2

457



NJËSIA 22: DITA 3

1 Korintasve 11
Hyrje
Apostulli Pal trajtoi grindjet midis shenjtorëve korintas lidhur me zakonet fetare. Ai
theksoi se burrat dhe gratë kanë role të përjetshme dhe hyjnore, dhe janë
thelbësorë për njëri-tjetrin në planin e Zotit. Ai u mësoi anëtarëve të Kishës edhe
rreth përgatitjes së duhur për marrjen e sakramentit.

1 Korintasve 11:1–16
Pali trajton grindjet rreth zakoneve fetare
Lexoni thëniet vijuese të cilat
pasqyrojnë mënyrën se si mund të
ndihen disa njerëz rreth martesës:

• “Të qenit i suksesshëm në karrierën
time është shumë e rëndësishme
për mua. Nuk dua ta kem
vëmendjen time njëherësh edhe te
synimet e mia për karrierë edhe te
martesa.”

• “Nuk dua t’i futem një
marrëdhënieje afatgjatë.
Shqetësohem të marr një vendim
për të cilin do të pendohem
më vonë.”

• “Martesa do të më mbante të lidhur.
Nuk do të arrija të bëja çfarëdo gjëje
që do të doja.”

• “E di se martesa është vendimi më i rëndësishëm që do të marr ndonjëherë dhe
mezi e pres atë.”

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shënoni
mënyrën se si ndiheni ju rreth martesës.

Te 1 Korintasve 11, ne lexojmë më shumë rreth asaj që shkroi Apostulli Pal për t’iu
përgjigjur shqetësimeve që kishin anëtarët e Kishës në Korint. Lexojeni 1
Korintasve 11:3, duke kërkuar atë që dha mësim Pali rreth përgjegjësive të
bashkëshortit.

Fraza “kreu i gruas është burri” do të thotë që bashkëshorti ka përgjegjësinë e
shenjtë për të kryesuar në shtëpi. Të kryesosh do të thotë t’i drejtosh dhe
udhëheqësh të tjerët me drejtësi, në çështje shpirtërore dhe materiale.

Vini re te vargu 3 se kush duhet të kryesojë mbi bashkëshortin dhe ta udhëheqë atë
ndërsa kryeson në familjen e tij. Përse do të ishte e rëndësishme që një bashkëshort
dhe baba ta shohë Krishtin si udhëheqësin dhe udhërrëfyesin e tij?
____________________
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Kur ne e kuptojmë mënyrën se si kryeson Ati ynë Qiellor në mbretërinë e Tij, ne
mund të shohim se Ai është një Perëndi rregulli dhe jo rrëmuje (shih DeB 132:8).

Siç shënohet te 1 Korintasve 11:4–16, Pali trajtoi pyetjet e shenjtorëve korintas për
zakonet e burrave dhe grave kur ata luteshin dhe profetizonin gjatë shërbesave të
tyre të adhurimit. Këto zakone përfshinin praktikën ku gratë vinin duvak.

Lexuesit e Dhiatës së Re ndonjëherë i keqkuptojnë mësimet e Palit, duke lënë të
nënkuptojnë se roli i burrit është më i rëndësishëm sesa roli i gruas. Plaku M. Rasëll
Ballard, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, e qartësoi këtë ide të gabuar:

“Burrat dhe gratë janë të barabartë në sytë e Perëndisë dhe në sytë e Kishës, por
të barabartë nuk do të thotë që ata janë njësoj. Përgjegjësitë dhe dhuratat
hyjnore të burrave dhe grave ndryshojnë për nga natyra, por jo për nga rëndësia
ose ndikimi. Doktrina e Kishës sonë i vendos gratë të barabarta dhe
prapëseprapë të ndryshme nga burrat. Perëndia nuk e konsideron asnjërën nga
gjinitë më të mirë apo më të rëndësishme se tjetra. …

Burrat dhe gratë kanë dhurata të ndryshme, fuqi të ndryshme dhe pikëpamje e prirje të
ndryshme. Kjo është një nga arsyet themelore përse kemi nevojë për njëri-tjetrin” (“Men and
Women in the Work of the Lord”, New Era, prill 2014, f. 4).

Lexojeni 1 Korintasve 11:11, duke kërkuar atë që dha mësim Pali rreth
marrëdhënies midis një bashkëshorti dhe bashkëshorteje. Fraza “në Zotin” i
referohet planit të Zotit për të na ndihmuar të bëhemi si Ai dhe të marrim jetën e
përjetshme.

Prej 1 Korintasve 11:11 ne mësojmë të vërtetën vijuese: Në planin e Zotit, burrat
dhe gratë nuk mund të marrin jetë të përjetshme pa njëri-tjetrin (shih edhe
DeB 131:1–4).

Martesa midis një burri dhe një gruaje është pjesë e planit të Perëndisë. Mendoni
për pyetjet vijuese: Në ç’mënyrë, të qenit një baba ose nënë e drejtë e çon përpara
planin e Perëndisë? Si na përgatit kjo çuarje përpara për t’u bërë si Ati ynë Qiellor?

Mendoni për mënyrën se si
funksionojnë gërshërët. Sa mirë do të
punonin gërshërët nëse tehet do të
ishin të shkëputura dhe ju do të
përpiqeshit ta pritnit letrën ose
pëlhurën vetëm me një teh? Në
ç’mënyrë janë gërshërët si një
bashkëshort dhe bashkëshorte që
përpiqen të marrin jetën e përjetshme?
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Lexoni thënien vijuese nga Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, duke kërkuar mënyrën se si një bashkëshort dhe bashkëshorte janë
bërë që të punojnë së bashku për të marrë jetën e përjetshme: “Sipas planit
hyjnor, burrat dhe gratë janë caktuar që të përparojnë së bashku drejt përsosjes
dhe një plotësie të lavdisë. Për shkak të karaktereve dhe aftësive të tyre të
dallueshme, meshkujt dhe femrat, secili, sjellin në një marrëdhënie martesore

këndvështrime dhe përvoja të pashoqe. Burri dhe gruaja japin ndihmesa të ndryshme, por të
barabarta në një bashkim dhe unitet që nuk mund të arrihen në ndonjë mënyrë tjetër. Burri e
plotëson dhe e përsos gruan dhe gruaja e plotëson dhe e përsos burrin, teksa ata e mësojnë, e
forcojnë dhe e bekojnë në mënyrë reciproke njëri-tjetrin” (“Marriage Is Essential to His Eternal
Plan”, Ensign, qershor 2006, f. 83–84).

2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani rreth
disa karakteristikave dhe përgjegjësive të ndryshme të burrave dhe

grave që e mbështetin dhe e forcojnë njëri-tjetrin në një familje.

Te “Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës”, Presidenca e Parë dhe Kuorumi i të Dymbëdhjetë
Apostujve shpallën: “Nëpërmjet planit hyjnor, etërit duhet të kryesojnë familjet e tyre me dashuri
e drejtësi dhe janë përgjegjës për të siguruar gjërat e nevojshme për jetën dhe mbrojtjen për
familjet e tyre. Nënat janë kryesisht përgjegjëse për edukimin e fëmijëve të tyre. Në këto
përgjegjësi të shenjta, etërit dhe nënat kanë detyrim të ndihmojnë njëri-tjetrin si partnerë të
barabartë. Paaftësia, vdekja ose rrethana të tjera mund të bëjnë të nevojshme përshtatjen ose
ndryshimin e këtyre roleve” (Ensign, nëntor 2010, f. 129; “Familja: Një Proklamatë drejtuar
Botës”).

3. Mendoni rreth qëndrimeve të ndryshme mbi martesën që
pasqyrohen në thëniet që lexuat në fillim të mësimit. Më pas

përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
Pasi të studioni 1 Korintasve 11:1–16, si do t’i përgjigjeshit dikujt që nuk e ka
kuptuar rëndësinë e martesës në planin e Perëndisë?

1 Korintasve 11:17–34
Pali u mëson shenjtorëve korintas që të mos e trajtojnë me lehtësi sakramentin
Çfarë ju vjen në mendje kur i lexoni frazat e mëposhtme?

• “Një përvojë me të vërtetë shpirtërore.”

• “Një përtëritje për shpirtin.”

• “Thelbi i ditës sime të Shabatit.”

Përsiatni mbi përvojën tuaj më të fundit të marrjes së sakramentit, dhe mendoni
rreth faktit nëse këto fraza do ta përshkruanin ose jo përvojën tuaj.

Ndërsa studioni 1 Korintasve 11:17–34, kërkoni të vërteta që mund t’ju ndihmojnë
për ta bërë marrjen e sakramentit një përvojë më shpirtërore dhe kuptimplote.

Në kohën e Palit, anëtarët e Kishës kremtonin një praktikë të ngjashme me Darkën
e Fundit. Ata mblidheshin herë pas here për të ngrënë një vakt së bashku dhe më
pas merrnin sakramentin. Apostulli Pal i dënoi mbledhjet sepse shenjtorët i kishin
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kthyer ato në vakte të zakonshme, në vend që të ruanin shenjtërinë që duhet të
shoqërojë marrjen e sakramentit. Përkthimi prej Joseph Smith-it qartëson thënien e
Palit rreth qëllimit të mbledhjes së tyre së bashku: “Kur mblidheni bashkë, pra, në
një vend, a nuk e bëni këtë për të ngrënë darkën e Zotit?” (Joseph Smith
Translation [Përkthimi prej Joseph Smith-it], 1 Korintasve 11:20 [te 1 Korintasve
11:20, poshtëshënimi a në variantin shdm të Biblës në anglisht]).

Megjithëse këto mbledhje kishin për qëllim që të shtonin shoqërizimin dhe
unitetin, ato shpesh u bënë objekt grindjeje. Siç shënohet te 1 Korintasve 11:17–22,
Pali e dënoi grindjen që ekzistonte midis shenjtorëve korintas gjatë këtyre vakteve.

Lexojeni 1 Korintasve 11:23–26, duke kërkuar atë që Pali i nxiti anëtarët e Kishës të
kujtonin rreth sakramentit. Në anglisht, fjala shpallni [shew] në vargun 26 është e
njëjta si fjala tregoj [show] dhe shqiptohet njësoj. Por fjala greke nga e cila u
përkthye do të thotë të deklarosh, lajmërosh, ose dëshmosh (shih 1 Korintasve
11:26, poshtëshënimin b në variantin shdm të Biblës në anglisht).

Lexojeni 1 Korintasve 11:27–30, duke
kërkuar paralajmërimin që u dha Pali
shenjtorëve korintas rreth sakramentit.

Nga këto vargje ne mësojmë se ata që e
marrin sakramentin padenjësisht,
sjellin dënim dhe mallkim mbi
veten e tyre.

Kjo e vërtetë pohohet në Librin e
Mormonit, ku Jezu Krishti paralajmëroi
se ata që e marrin sakramentin padenjësisht, hanë dhe pinë mallkimin e shpirtrave
të tyre (shih 3 Nefi 18:29). Përveç kësaj, Shpëtimtari u tha udhëheqësve të priftërisë
se ata nuk duhet t’i lejojnë ata që janë të padenjë të marrin sakramentin (shih 3
Nefi 18:29). Nëse keni ndonjë pyetje lidhur me denjësinë tuaj për ta marrë
sakramentin, ju duhet të flisni me peshkopin ose presidentin tuaj të degës.

Te 1 Korintasve 11:29, fjala greke e përkthyer si “dënim” mund të jetë edhe
“ndëshkim” (shih 1 Korintasve 11:29, poshtëshënimin b në variantin shdm të
Biblës në anglisht). Dënim do të thotë “të gjykohesh fajtor nga Perëndia”
(Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Dënoj, Dënim”, scriptures.lds.org). Mallkimi i
referohet “gjendj[es] kur diku[jt i] ndalohet të përparojë dhe i mohohet hyrja në
praninë e Perëndisë dhe në lavdinë e tij. Mallkimi ekziston në shkallë të ndryshme.
Të gjithë ata që nuk fitojnë plotësinë e ekzaltimit çelestial, do të kufizohen në një
farë shkalle në përparimin dhe privilegjet e tyre dhe do të mallkohen deri në atë
shtrirje” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Mallkim”, scriptures.lds.org).

Mbani mend se “ju nuk duhet të jeni i përkryer që të merrni sakramentin, por
duhet të keni një shpirt përulësie dhe pendimi në zemrën tuaj” (Të Vërtetë ndaj
Besimit: Një Referim për Ungjillin (2005), f. 152). Nëse e marrim sakramentin me një
zemër të papenduar dhe nuk kemi dëshirë që ta kujtojmë dhe ndjekim
Shpëtimtarin, ne po e marrim sakramentin padenjësisht.

Mendoni rreth arsyes përse marrja e sakramentit padenjësisht mund të sjellë
mallkim për shpirtin tuaj.
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Rilexoni 1 Korintasve 11:28, duke kërkuar atë që Pali i këshilloi anëtarët e Kishës të
bënin ndërkohë që merrnin sakramentin. Merreni parasysh ta shenjoni atë që gjeni.

Nga ky varg ne mësojmë se kur marrim sakramentin, ne duhet ta shqyrtojmë
jetën tonë.

Si mendoni ju, në çfarë mënyre duhet ta shqyrtojmë jetën tonë?

Qëllimi i shqyrtimit të jetës sonë nuk është që të analizojmë vetëm nëse jemi të
denjë për ta marrë sakramentin, por të analizojmë edhe se sa shumë po përpiqemi
për t’i mbajtur besëlidhjet tona me Perëndinë dhe se si mund të përpiqemi për t’u
penduar e përmirësuar.

Lexojini thëniet vijuese dhe merrini parasysh mënyrat se si mund ta shqyrtoni jetën
tuaj ndërsa merrni sakramentin.

Duke përshkruar një përvojë që pati ndërkohë që merrte sakramentin, Presidenti
Hauard W. Hanter tha: “I bëra vetes këtë pyetje: ‘A e vendos unë Perëndinë mbi
të gjitha gjërat e tjera dhe a i zbatoj të gjitha urdhërimet e Tij?’ Atëherë erdhën
reflektimi dhe vendosmëria. Bërja e një besëlidhjeje me Zotin për t’i zbatuar
gjithmonë urdhërimet e Tij është një detyrim serioz dhe ripërtëritja e asaj
besëlidhjeje me anë të marrjes së sakramentit është po aq serioze. Çastet

solemne të të menduarit, ndërkohë që po shërbehet sakramenti, kanë domethënie të madhe. Ato
janë çaste të vetëanalizës, të vetëshqyrtimit, të zbulimit të vetvetes – një kohë për të reflektuar
dhe për të vendosur” (“Thoughts On the Sacrament”, Ensign, maj 1977, f. 25).

Ted R. Kelister, president i përgjithshëm i Shkollës të së Dielës, kur ishte një
anëtar i Të Shtatëdhjetëve, dha mësim se sakramenti është një kohë reflektimi
dhe vetëvlerësimi: “Sakramenti është … një kohë vetëshqyrtimi dhe vetëanalize.
… Sakramenti është një kohë kur ne jo vetëm që e kujtojmë Shpëtimtarin, por e
matim jetën tonë me atë të Shembullit të Madhërishëm [Jezu Krishtit]. Është
koha për të lënë mënjanë të gjithë vetëmashtrimin; është koha për të vërtetën

absolute sublime. Të gjitha shfajësimet, të gjitha fasadat duhet të shemben përgjatë rrugës, duke
i dhënë mundësi shpirtit tonë, ashtu siç vërtetë është, që të komunikojë shpirt më Shpirt, me Atin
tonë. Në këtë çast ne bëhemi gjykatësit e vetes, duke medituar se çfarë është jeta jonë në të
vërtetë dhe se çfarë duhet të jetë ajo në të vërtetë” (The Infinite Atonement [2000], f. 291).

Një mënyrë se si ta zbatojmë këtë parim të shqyrtimit të jetës sonë ndërsa e marrim
sakramentin, është duke menduar pyetje që mund t’i analizojmë ndërkohë që
përgatitemi për të marrë sakramentin. Për shembull, ju mund të bëni pyetjen, “Si
mund të jem një dishepull më i mirë i Jezu Krishtit?” “Në ç’mënyrë është jeta ime
si ajo e Shpëtimtarit? Në ç’mënyra nuk është e tillë ajo?” “Me cilën dobësi kam
probleme që po më mban larg rritjes shpirtërore?” “Çfarë mund të bëj këtë javë për
t’u bërë paksa më i mirë?”

Zbatoni Doktrinat dhe Parimet
Zbatimi ndodh kur ju mendoni, flisni dhe jetoni sipas doktrinave dhe parimeve që i keni mësuar
nga studimi juaj i shkrimeve të shenjta. Ndërsa i zbatoni doktrinat e parimet në jetën tuaj, ju do
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të bekoheni. Për shembull, ndërsa vini në zbatim atë që po mësoni te 1 Korintasve 11 rreth
sakramentit, ju do të fitoni një kuptueshmëri dhe dëshmi më të madhe të kësaj ordinance.

4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, renditni disa
pyetje shtesë që mund t’i bëni vetes përpara dhe gjatë sakramentit.

5. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta një plan
lidhur me atë që do të bëni për t’u përgatitur më mirë kur t’ju [vijë]

mundësia e radhës për të marrë sakramentin.

Ndërsa e shqyrtoni jetën tuaj përpara dhe gjatë sakramentit, Zoti mund t’ju
ndihmojë të dini se si mund t’i përmbushni më mirë besëlidhjet tuaja dhe të
kualifikoheni për të marrë bekimet që Ai dëshiron t’ju japë. Zotohuni për të
ndjekur çfarëdo nxitjeje që merrni.

Te 1 Korintasve 11:33–34, ne lexojmë udhëzimet shtesë që Pali u dha shenjtorëve
korintas për sa i takon vaktit që hanin kur mblidheshin së bashku për të marrë
sakramentin. Ai u tha shenjtorëve të mendonin për njëri-tjetrin dhe ta shmangnin
grindjen.

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

Unë e kam studiuar 1 Korintasve 11 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 22: DITA 4

1 Korintasve 12–14
Hyrje
Apostulli Pal shkroi për dhuntitë e shumta të Shpirtit. Ai e krahasoi Kishën me një
trup fizik dhe shpjegoi se ashtu si trupi ka nevojë që çdo pjesë e tij të funksionojë
siç duhet, ashtu edhe çdo anëtar i Kishës mund t’i përdorë dhuntitë e tij apo të saj
të Shpirtit për ta ndihmuar Kishën dhe për ta forcuar atë. Pali i këshilloi shenjtorët
që të kërkonin dashurinë hyjnore dhe dhuntinë frymërore të profecisë.

1 Korintasve 12
Pali jep mësim rreth dhuntive frymërore
Lexojini thëniet vijuese dhe qarkoni atë që ju mendoni se është më e saktë:

• Dëshmia fitohet.

• Dëshmia është një dhunti.

Shpjegoni përgjigjen tuaj: ____________________

Ndërsa studioni 1 Korintasve 12, kërkoni një parim që do t’ju ndihmojë të dini
mënyrën se si të merrni një dëshmi të fortë vetjake për Jezu Krishtin dhe ungjillin
e Tij.

Te 1 Korintasve 12:1–2 ne lexojmë se Apostulli Pal donte t’u mësonte anëtarëve të
Kishës në Korint rreth dhuntive frymërore.

Lexojeni 1 Korintasve 12:3, duke kërkuar mënyrën se si mund ta dimë vetë se Jezusi
është Zoti dhe Shpëtimtari. Profeti Jozef Smith dha mësim se fjala thotë te
1 Korintasve 12:3 duhet të kuptohet si di (shih History of the Church, 4:602–603).

Duke përdorur atë që keni mësuar nga 1 Korintasve 12:3, plotësoni të vërtetën
vijuese: Vetëm nëpërmjet ____________________ ne mund të marrim një
dëshmi vetjake se Jezu Krishti është Shpëtimtari ynë.

Presidenti Diter F. Uhtdorf, i Presidencës së Parë, dha mësim rreth nevojës sonë për
të marrë një dëshmi vetjake:

“Një dëshmi është zotërimi më i çmuar për shkak se nuk merret vetëm me anë të
logjikës apo arsyes, nuk mund të blihet me zotërime tokësore, dhe nuk mund të
jepet si dhuratë ose të trashëgohet nga paraardhësit tanë. Ne nuk mund të
varemi nga dëshmitë e njerëzve të tjerë. Ne kemi nevojë ta dimë vetë. Presidenti
Gordon B. Hinkli tha: ‘Çdo shenjtor i ditëve të mëvonshme ka përgjegjësi që të
dijë vetë me siguri, përtej çdo dyshimi, se Jezusi është Biri i ringjallur, i gjallë, i

Perëndisë së gjallë’ (“Fear Not to Do Good”, Ensign, maj 1983, f. 80). …

Ne e marrim këtë dëshmi kur Shpirti i Shenjtë i flet shpirtit tonë brenda nesh. Ne do të marrim një
siguri qetësuese dhe të palëkundur që do të jetë burimi i dëshmisë dhe bindjes sonë” (“Forca e
Një Dëshmie Personale”, Ensign ose Liahona, nëntor 2006, f. 38; Konferenca e Përgjithshme,
tetor 2006, f. 54).
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1. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Përse është e rëndësishme të kuptojmë se një dëshmi për Jezu Krishtin vjen
vetëm nëpërmjet Frymës së Shenjtë?

b. Çfarë mund të bëjmë ne për ta ftuar Frymën e Shenjtë në jetën tonë dhe për
ta marrë atë dëshmi?

Siç shënohet te 1 Korintasve 12:4–31, Pali u mësoi shenjtorëve në Korint se
dhuntitë e shumta frymërore jepen për dobinë e të gjithë fëmijëve të Atit Qiellor
dhe për t’i ndihmuar anëtarët e Kishës që t’i shërbejnë njëri-tjetrit. Dhuntitë e
Shpirtit janë bekime ose aftësi që jepen nga Fryma e Shenjtë, dhe Perëndia i jep të
paktën një dhunti çdo anëtari të Kishës (shih DeB 46:11). Pali e krahasoi Kishën me
një trup fizik. Ashtu si trupi ka nevojë që çdo pjesë e tij të funksionojë siç duhet,
ashtu dhe çdo anëtar i Kishës mund t’i përdorë dhuntitë e tij apo të saj të Shpirtit
për ta ndihmuar dhe forcuar Kishën. Për këtë qëllim, Pali i këshilloi shenjtorët që të
“kërkoni[n] [ose të synonin] me zemër të zjarrtë dhuntitë më të mira”
(1 Korintasve 12:31).

1 Korintasve 13
Pali jep mësim mbi rëndësinë e të paturit dashuri hyjnore
Lexojini skenarët vijues dhe merrni në shqyrtim se çfarë pasojash të dëmshme
mund të vijnë si rrjedhojë e këtyre qëndrimeve dhe sjelljeve.

• Ju shpesh bezdiseni dhe mërziteni nga sjellja e një vëllai apo motre.

• Një shok i klasës sillet në mënyrë të pahijshme me ju, prandaj edhe ju ndiheni i
shfajësuar që t’ia ktheni në mënyrë të pasjellshme.

• Ju ndiheni ziliqar për talentet dhe arritjet e një shokut/shoqes suaj.

• Nganjëherë ju e keni të lehtë të bëni thashetheme dhe të flisni keq për të tjerët
në kuorumin tuaj të priftërisë apo në klasën e Të Rejave.

Vendosni Synime për të Zbatuar Atë Që Mësoni
Vendosja e synimeve për të zbatuar atë që mësoni, mund t’ju ndihmojë të veproni me besim, të
mësoni më shumë nga studimi juaj dhe të përparoni shpirtërisht. Kërkoni udhërrëfimin e Frymës
së Shenjtë ndërsa vendosni synime. Sigurohuni që synimet tuaja të kërkojnë përpjekje, por të jenë
si realiste edhe të arritshme. Shkruani konkretisht se çfarë do të bëni, kur planifikoni ta bëni dhe
si planifikoni ta bëni. Më pas, rishikojeni përparimin tuaj rregullisht.

Teksa studioni 1 Korintasve 13, kërkoni të vërteta që mund t’ju ndihmojnë të
shmangni qëndrime dhe sjellje që mund ta prishin lumturinë tuaj vetjake dhe
marrëdhëniet pozitive me të tjerët.

Lexojeni 1 Korintasve 13:1–3, duke kërkuar një cilësi dhe dhunti të Shpirtit që Pali e
lëvdoi së tepërmi.

Dashuria hyjnore është “lloji më i lartë, më fisnik, më i fuqishëm, i dashurisë, jo
thjesht pëlqim” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Dashuri Hyjnore”).
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Vini re në këto vargje mënyrën se si i përshkroi Apostulli Pal ata që kanë dhunti të
tjera frymërore, por nuk kanë dashuri hyjnore (shih edhe DeB 88:125).

Frazat “bronz që kumbon” dhe “cimbali që tingëllon” në vargun 1, u referohen
instrumenteve që krijojnë tinguj të lartë. Në kontekstin e 1 Korintasve 13:1, këto
fraza mund të nënkuptojnë thënien e fjalëve boshe ose të pakuptimta kur folësi
nuk nxitet nga dashuria hyjnore.

Pali i përshkroi cilësitë dhe karakteristikat e dashurisë hyjnore që t’i ndihmonte
shenjtorët korintas ta kuptonin më mirë këtë dhunti. Lexojeni 1 Korintasve 13:4–8,
duke kërkuar përshkrimin e Palit për dashurinë hyjnore. Ju mund të merrni
parasysh ta shenjoni atë që gjeni.

Merrrini në shqyrtim shpjegimet vijuese të frazave që mund të jenë të vështira për
t’u kuptuar: Fraza “është e durueshme” (vargu 4) përshkruan dikë që i përballon
me durim sprovat. “Nuk ka smirë” (vargu 4) përshkruan dikë që nuk është ziliqar
për të tjerët. “Nuk vë në dukje” (vargu 4) përshkruan dikë që nuk mburret. “Nuk
krekoset” (vargu 4) përshkruan cilësinë e të qenit i përulur. “Nuk sillet në mënyrë
të pahijshme” (vargu 5) përshkruan dikë që nuk është i pasjellshëm ose i patakt.
“Nuk kërkon të sajat” (vargu 5) përshkruan cilësinë e vendosjes së Perëndisë dhe të
të tjerëve përpara vetes. “Nuk pezmatohet” (vargu 5) përshkruan dikë që nuk
inatoset lehtësisht. “I beson të gjitha” (vargu 7) përshkruan dikë që e pranon të
gjithë të vërtetën.

Jeta e kujt është një shembull i të gjitha këtyre cilësive të dashurisë hyjnore që
përshkroi Pali?

Te Moroni 7:47 ne lexojmë se profeti Mormoni dha mësim se “dashuria hyjnore
është dashuria e pastër e Krishtit”. Ju mund të merrni parasysh ta shkruani këtë
përkufizim dhe referencë pranë 1 Korintasve 13:4–8.

2. Zgjidhni dy ose tre përshkrime të dashurisë hyjnore nga
1 Korintasve 13:4–8. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të

shenjta shpjegoni mënyrën se si e përshkruajnë ato Jezu Krishtin, dhe jepni një
shembull nga jeta e Tij për secilin përshkrim që ju zgjodhët.

Një e vërtetë që mund të mësojmë prej 1 Korintasve 13:4–8 është se kur kërkojmë
të marrim dhuntinë frymërore të dashurisë hyjnore, ne bëhemi më shumë si
Shpëtimtari ynë, Jezu Krishti.

Çfarë mendoni se do të thotë në vargun 8 që “dashuria [hyjnore] nuk ligështohet
kurrë”? ____________________

Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, përshkroi një
mënyrë se si dashuria hyjnore nuk dështon kurrë: “Jeta ka pjesën e vet të
frikërave dhe dështimeve. Ndonjëherë gjërat dështojnë. Ndonjëherë njerëzit na
lënë në baltë, ose ekonomitë apo bizneset, ose qeveritë na lënë në baltë. Por një
gjë në kohë ose përjetësi nuk na lë në baltë – dashuria e pastër e Krishtit” (Christ
and the New Covenant [1997], f. 337).

Te 1 Korintasve 13:9–12 ne lexojmë atë që dha mësim Pali rreth arsyes përse
dhuntitë frymërore të njohurisë dhe profecisë përfundimisht do të zhdukeshin. Pali
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vërejti se njohuria e vënë në dispozicion në këtë jetë është e paplotë dhe se ne do të
marrim një njohuri të përsosur në përjetësi.

Lexojeni 1 Korintasve 13:13, duke kërkuar tri dhuntitë e Shpirtit që Pali dha mësim
se do të mbeten, çka do të thotë se do të zgjasin ose do të mbeten të
pandryshueshme.

Bazuar te 1 Korintasve 13:13, plotësoni të vërtetën vijuese: ____________________
është dhuntia më e madhe e Shpirtit.

Si mendoni ju, përse dashuria hyjnore është dhuntia më e madhe e Shpirtit?
____________________

Siç shënohet te 1 Korintasve 14:1, Pali i këshilloi shenjtorët të “kërkoni[n]
dashurinë [hyjnore]”. Lexojeni Moronin 7:48, duke kërkuar atë që Mormoni i mësoi
popullit të tij të bënte për të marrë dhuntinë e dashurisë hyjnore.

Si e marrim ne këtë dhe dhunti të tjera frymërore? Sipas Mormonit, kujt ia dhuron
Ati Qiellor dhuntinë e dashurisë hyjnore?

3. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Në ç’mënyrë të paturit e dashurisë hyjnore i përmirëson marrëdhëniet tona
me familjen, miqtë dhe bashkëmoshatarët?

b. Kur e keni parë dashurinë hyjnore në mënyrën se si dikush ju trajtoi juve
apo të tjerët?

c. Cilat prej cilësive të dashurisë hyjnore të renditura te 1 Korintasve 13:4–7
mendoni se i keni më të vështira për t’i patur? Përse? Shkruani një synim
lidhur me atë që do të bëni për ta kërkuar dhe për ta marrë dhuntinë e
dashurisë hyjnore.

1 Korintasve 14
Pali jep mësim se dhuntia e profecisë është më e madhe sesa dhuntia e gjuhëve
Te 1 Korintasve 14:1–3 Pali i këshilloi shenjtorët që ta kërkonin dhuntinë e
profecisë. Ai tha se dhuntia e profecisë i ndërton apo i udhëzon të tjerët më shumë
sesa dhuntia e gjuhëve.

“Një profeci përbëhet nga fjalë ose shkrime të frymëzuara në mënyrë hyjnore, që një njeri i merr
nëpërmjet zbulesës nga Fryma e Shenjtë. Dëshmia e Jezusit është shpirti i profecisë (Zbulesa
19:10). … Kur një njeri profetizon, ai flet ose shkruan atë që Perëndia dëshiron që ai të dijë, për
të mirën e tij ose të të tjerëve” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Profeci, Profetizoj”,
scriptures.lds.org).

Prej 1 Korintasve 14:1–3 ne mësojmë se ndërsa japim mësim dhe dëshmojmë
me anë të frymëzimit, ne mund të ndihmojmë për t’i ndërtuar dhe
ngushëlluar të tjerët. Një mënyrë se si mund t’i këshillojmë të tjerët (shih
vargun 3) është duke i nxitur ata.
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Merreni në shqyrtim rastin kur mësimdhënia ose dëshmia e dikujt ju udhëzoi, nxiti
apo ngushëlloi juve.

Te 1 Korintasve 14:4–40, Pali i porositi shenjtorët korintas rreth dhuntisë së të
folurit në gjuhë [tjetër]. Ai paralajmëroi se nëse ajo nuk përdorej siç duhej, dhuntia
e gjuhëve nuk do të arrinte ta ndërtonte Kishën dhe do t’i shpërqendronte anëtarët
nga të kërkuarit e dhuntive më të mira frymërore. Pali dha gjithashtu mësim se
“Perëndia nuk është Perëndi trazimi” (1 Korintasve 14:33) dhe se të gjitha gjërat në
Kishë duhet të bëhen në rendin e duhur.

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

Unë e kam studiuar 1 Korintasve 12–14 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 23: DITA 1

1 Korintasve 15:1–29
Hyrje
Apostulli Pal mësoi se disa anëtarë të Kishës në Korint po jepnin mësim se nuk
kishte Ringjallje të të vdekurve. Ai dëshmoi se Jezu Krishti u ringjall nga të vdekurit
dhe shpjegoi atë që Ringjallja nënkupton për të gjithë fëmijët e Atit Qiellor.

1 Korintasve 15:1–10
Pali jep prova për Ringjalljen e Jezu Krishtit

Lexoni thënien vijuese nga Presidenti Tomas S. Monson: “Vëllezërit dhe motrat e
mia, ne qeshim, qajmë, punojmë, luajmë, dashurojmë, jetojmë. Dhe më pas
vdesim. Vdekja është trashëgimia jonë e përbotshme. Të gjithë duhet t’i kalojnë
portat e saj. Vdekja merr të moshuarit, të lodhurit dhe të munduarit. Ajo i viziton
të rinjtë në lule të moshës dhe në pritje të së ardhmes së tyre. As fëmijët e vegjël
nuk i shpëtojnë pushtetit të saj. Në fjalët e Apostullit Pal: ‘Është caktuar që

njerëzit të vdesin vetëm një herë’ [Hebrenjve 9:27]” (“E Di Se Rron Shëlbuesi Im!” Ensign ose
Liahona, maj 2007, f. 24; Konferenca e Përgjithshme, prill 2007, f. 26).

Reflektoni mbi mendimet ose ndjenjat që keni përjetuar kur dikush që ju e njihni
ndërroi jetë.

Ndërsa studioni 1 Korintasve 15:1–29, kërkoni parime që mund t’ju ndihmojnë kur
dikush që ju e njihni ndërron jetë.

Kur Apostulli Pal e përfundoi letrën e tij drejtuar shenjtorëve në Korint, ai foli për
një bindje të rreme që ishte dhënë mësim nga disa anëtarë të Kishës. Lexojeni 1
Korintasve 15:12, duke kërkuar bindjen e rreme që ishte dhënë mësim.

Si mendoni ju, përse Pali ishte i shqetësuar rreth kësaj bindjeje të rreme?
____________________

Lexojeni 1 Korintasve 15:3–8, duke kërkuar atë që shkroi Pali për t’i ndihmuar
anëtarët e Kishës të kuptonin vërtetësinë e Ringjalljes së Shpëtimtarit. (Vini re se
Kefa ishte një emër tjetër për Apostullin Pjetër.)

Nga këto vargje ne mund të mësojmë që Apostujt dëshmojnë se Jezu Krishti
vdiq për mëkatet tona dhe u ringjall nga të vdekurit. (Ju mund të doni ta
shenjoni apo shënoni këtë të vërtetë në shkrimet tuaja të shenjta.)

Presidenti Monson tregoi dëshminë vijuese: “Me gjithë zemrën time dhe zjarrin e
shpirtit tim, unë ngre zërin për të dëshmuar si dëshmitar i veçantë dhe shpall se
Perëndia jeton. Jezusi është Biri i Tij, i Vetëmlinduri i Atit në mish. Ai është
Shëlbuesi ynë; Ai është Ndërmjetësi ynë me Atin. Ishte Ai që vdiq në kryq për të
shlyer mëkatet tona. Ai u bë fryti i parë i Ringjalljes. Për shkak se Ai vdiq, të
gjithë do të jetojnë përsëri. “Ç’gëzim më jep, oh kjo fjali: ‘E di, jeton Shëlbuesi

im!’” [“E di, Jeton Shëlbuesi im”, Himne, nr. 74.] Qoftë e mundur që e gjithë bota ta dijë atë dhe
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të jetojë me anë të asaj njohurie” (“E Di Se Rron Shëlbuesi Im!” f. 27).

Përsiatni për mënyrën se si kanë ndihmuar dëshmitë e Apostujve për Ringjalljen e
Jezu Krishtit që ta forcojnë besimin tuaj te Shpëtimtari dhe Ringjallja e Tij.

1 Korintasve 15:11–29
Pali shpjegon doktrinën e Ringjalljes
Siç shënohet te 1 Korintasve 15:11–15, Apostulli Pal pyeti përse shenjtorët korintas
kishin filluar të dyshonin në vërtetësinë e Ringjalljes. Ai arsyetoi që nëse nuk kishte
ringjallje të të vdekurve, atëherë as Jezu Krishti nuk ishte ringjallur. Dhe nëse Jezu
Krishti nuk ishte ngritur nga të vdekurit, atëherë të gjitha dëshmitë për Ringjalljen
e Tij ishin të rreme dhe nuk do të kishte qëllim për predikimin e ungjillit.

Profeti Jozef Smith dha mësim: “Parimet themelore të besimit tonë janë dëshmia
e Apostujve dhe Profetëve në lidhje me Jezu Krishtin, që Ai vdiq, u varros, u ngrit
sërish ditën e tretë dhe u ngjit në qiell; dhe gjithë gjërat e tjera që i përkasin
besimit tonë janë vetëm shtojca të kësaj” (Mësimet e Presidentëve të Kishës:
Jozef Smith [2009], f. 52; shtojca janë shtesa të diçkaje ose pjesë që bashkohen
në diçka më të madhe).

1. Kopjojeni tabelën vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta. Më pas lexojini fragmentet e shkrimit të shenjtë të cilat

tregohen në kolonën e majtë të tabelës, duke kërkuar mënyrën se si do t’i
plotësonit fjalitë përkatëse në kolonën e djathtë. Më pas plotësojini fjalitë në
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

Vini re se fjala fryti i parë te 1 Korintasve 15:20, i referohet të korrës së parë që
vilet nga një fermer. Ashtu si këto fryte të së vjelës janë të parat e shumë të
tjerave që do të vilen, Jezu Krishti ishte njeriu i parë që u ringjall. (Vini në dukje
se 1 Korintasve 15:20–22 është një fragment i zotërimit të shkrimit të shenjtë. Ju
mund të doni ta shenjoni atë në një mënyrë të dallueshme, kështu që të mund
ta gjeni në të ardhmen.)

1 Korintasve 15:16–19 Nëse Jezusi nuk do të ringjallej nga të vdekurit, atëherë …

1 Korintasve 15:20–22 Meqë Jezusi u ringjall nga të vdekurit, atëherë …

Referojuni thënies së Palit te 1 Korintasve 15:19: “Në qoftë se shpresojmë në
Krishtin vetëm në këtë jetë, ne jemi më të mjerët e të gjithë njerëzve”. Një e vërtetë
që mund të mësojmë nga dëshmia e Palit në vargjet 20–22, është që për shkak të
Ringjalljes së Jezu Krishtit, ne mund të kemi shpresë.

2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani se si
Ringjallja e Jezu Krishtit mund t’ju sjellë shpresë kur dikush që ju e

njihni ndërron jetë, ose kur keni frikë për vetë vdekjen tuaj.
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3. Përgjigjjuni njërës ose të dyja detyrave vijuese në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Shkruani dëshminë tuaj për vërtetësinë e Ringjalljes dhe për rëndësinë e saj
në planin e Atit Qiellor për shpëtimin. Merreni parasysh ta ndani dëshminë
tuaj për Ringjalljen me një person tjetër.

b. Kërkojini një prindi, shoku/shoqeje ose udhëheqësi/je të Kishës të ndajë me
ju dëshminë e tij apo të saj për Ringjalljen. Shkruani rreth asaj që mësuat
dhe ndiet ndërsa e dëgjuat atë dëshmi.

Siç shënohet te 1 Korintasve 15:23–24, Pali dha mësim se do të ketë një rend për
Ringjalljen. Jezu Krishti u ringjall i pari dhe pasuesit e tij besnikë do të ringjallen më
pas. Doktrina e Besëlidhje na mëson se këta pasues besnikë do të trashëgojnë
lavdinë çelestiale (shih DeB 76:50–70; 88:97–98). Ata që nuk janë të guximshëm në
dëshminë e tyre për Jezu Krishtin dhe ata që janë të ligj do të ringjallen më vonë
(shih DeB 76:71–86; 88:99–101). Pali dha gjithashtu mësim se në “fund” (gjatë
Mijëvjeçarit), Jezu Krishti do t’ia “dorëzojë mbretërinë” Atit Qiellor pasi t’i ketë
asgjësuar të gjitha format e “pushtet[it] e fuqi[së]” tokësore (apo të botës)
(1 Korintasve 15:24).

Lexojeni 1 Korintasve 15:25–26, duke kërkuar atë që Pali dha mësim se do t’u
ndodhë përfundimisht armiqve të Jezu Krishtit gjatë Mijëvjeçarit.

Vini re armikun e fundit që Jezu Krishti do të shkatërrojë. Përse vdekja mund të
konsiderohet një armik i Jezu Krishtit dhe i planit të Atit Qiellor? (Shih Moisiu
1:39.) ____________________

Lexojeni 1 Korintasve 15:29, duke kërkuar ordinancën që kishin kryer shenjtorët
korintas.

Me vetë fjalët tuaja, përmblidhni atë që Pali u kërkoi shenjtorëve lidhur me
pjesëmarrjen e tyre në pagëzimet për të vdekurit: ____________________

Një e vërtetë që e mësojmë prej 1 Korintasve 15:29 është se ata që kanë vdekur pa
pagëzimin, mund ta marrin këtë ordinancë themelore.

Presidenti Gordon B. Hinkli shpjegoi se tempujt qëndrojnë si një simbol i besimit
tonë për Ringjalljen: “Çdo tempull, qoftë i madh ose i vogël, i vjetër ose i ri, është
një shprehje e dëshmisë tonë se jeta përtej varrit është po aq e vërtetë dhe e
sigurt sa është edhe vdekshmëria. Nuk do të ishte nevoja për tempuj nëse fryma
dhe shpirti njerëzor nuk do të ishin të përjetshëm. Çdo ordinancë e kryer në këto
shtëpi të shenjta është e përhershme në pasojat e saj” (“This Peaceful House of

God”, Ensign, maj 1993, f. 74).
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Tempulli i Pejsënit, Juta

Nëse keni jetuar ndonjëherë pranë një
tempulli, mendoni për një rast kur kryet
pagëzime për të vdekurit apo përgatitët
emrat e paraardhësve tuaj për t’i çuar
në tempull. Çfarë ndjenjash kishit
ndërsa përgatitët emrat apo kryet
punën për ta në tempull? Nëse nuk
jetoni pranë një tempulli, merrni
parasysh atë që mund të bëni për të
ndihmuar në punën e shpëtimit për të
vdekurit.

4. Përgjigjjuni pyetjes
vijuese në ditarin tuaj të

studimit të shkrimeve të shenjta:
Çfarë mund të bëni për të marrë
pjesë më plotësisht në punën për
historinë familjare dhe atë në
tempull, dhe si mendoni ju se
pjesëmarrja juaj mund t’ju ndihmojë
ta forconi dëshminë tuaj për
Ringjalljen?

Në një fletë letre, shkruani një synim vetjak lidhur me mënyrën se si mund të
merrni pjesë më shumë në punën për historinë familjare dhe atë në tempull.
Vendoseni letrën në një vend që do t’ju kujtojë të punoni për synimin tuaj.

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë – 1 Korintasve
15:20–22

5. Mësimi përmendsh i këtij fragmenti të shkrimit të shenjtë
(1 Korintasve 15:20–22) do t’ju ndihmojë të zotëroni fjalët dhe

kuptueshmërinë, të cilat do t’ju ndihmojnë për t’ua mësuar doktrinën e
Ringjalljes të tjerëve. Kaloni disa çaste duke mësuar përmendsh vargun 22, dhe
më pas përsëriteni atë pa i parë shkrimet tuaja të shenjta. Bëni të njëjtën gjë me
vargun 21, duke i përsëritur vargjet 21–22; dhe më pas vargun 20, duke i
përsëritur të tri vargjet sipas rendit. Në fund, përpiquni ta shkruani të gjithë
fragmentin e zotërimit të shkrimit të shenjtë nga kujtesa në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta.

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

Unë e kam studiuar 1 Korintasve 15:1–29 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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1 Korintasve 15:30–16:24
Hyrje
Apostulli Pal vazhdoi t’u mësonte shenjtorëve në Korint për Ringjalljen. Ai u gëzua
në fitoren e Jezu Krishtit mbi vdekjen. Pali i nxiti gjithashtu anëtarët e Kishës në
Korint që të jepnin ndihma bujare për shenjtorët në nevojë që jetonin në Jeruzalem.

Lutuni përpara se të Studioni
Lutja e sinqertë ndihmon që ta përshtatim vullnetin tonë sipas vullnetit të Perëndisë dhe e fton
Frymën e Shenjtë në jetën tonë. Bëjeni praktikë të luteni përpara se t’i studioni shkrimet tuaja të
shenjta dhe mësimet në këtë kurs seminari.

1 Korintasve 15:30–52
Pali jep mësim mbi Ringjalljen
A e keni menduar ndonjëherë se sa ndryshe do të ishte jeta juaj nëse nuk do të
besonit në jetën pas vdekjes? Si do të mund të zgjidhnin njerëzit të jetonin nëse
nuk do të besonin se do të jetonin pasi të vdisnin? ____________________

Te 1 Korintasve 15:1–29, ne mësojmë se Apostulli Pal e korrigjoi bindjen e rreme të
disa shenjtorëve korintas se nuk do të kishte ringjallje të të vdekurve. Te 1
Korintasve 15:30–34, ne lexojmë se Pali u kërkoi shenjtorëve që të merrnin në
shqyrtim përse dikush që besonte në Jezu Krisht do të duronte përndjekje dhe do
të rrezikonte vdekjen nëse nuk do të kishte ringjallje. Ai i paralajmëroi gjithashtu
shenjtorët që të mos mashtroheshin nga qëndrimi i njerëzve që thonin “le të hamë
e të pimë, sepse nesër do të vdesim” (1 Korintasve 15:32), i cili shpreh bindjen e
rreme se ne mund të bëjmë çfarë të duam sepse nuk ka jetë pas vdekjes dhe, si
rrjedhojë, s’ka gjykim hyjnor.

Meqenëse Ringjallja është e vërtetë, përse mund të jetë i rrezikshëm pranimi i këtij
qëndrimi?

Ndërsa studioni pjesën tjetër të 1 Korintasve 15, kërkoni të vërteta që mund t’ju
ndihmojnë të kuptoni se si të paturit e njohurisë për Ringjalljen mund të ndikojë në
zgjedhjet tuaja në vdekshmëri.

Lexojeni 1 Korintasve 15:35, duke kërkuar pyetjet që mund të kenë njerëzit për
Ringjalljen.

Te 1 Korintasve 15:36–38, ne mësojmë se Pali ndihmoi për t’iu përgjigjur këtyre
pyetjeve duke përdorur një farë për të përfaqësuar trupin e vdekshëm, i cili – pas
vdekjes dhe varrimit në tokë – do të ngrihet në Ringjallje.

Mendoni për mënyrën se si do ta
përshkruanit dallimin midis sasisë së
dritës që prodhohet nga dielli kur
krahasohet me sasinë e dritës që
prodhohet nga hëna. Si krahasohet
drita e hënës me dritën e yjeve?
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Lexojeni 1 Korintasve 15:39–42, duke kërkuar mënyrën se si e përdori Pali
shkëlqimin e diellit, të hënës dhe të yjeve për të shpjeguar dallimet në trupat e
ringjallur. Lexoni edhe Përkthimin prej Joseph Smith-it të 1 Korintasve 15:40 (tek
Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta). Në këtë kontekst, fjala lavdi mund t’i referohet
dritës, madhështisë, ose shkëlqimit. (Vini në dukje se 1 Korintasve 15:40–42 është
një fragment i zotërimit të shkrimit të shenjtë. Ju mund të doni ta shenjoni atë në
një mënyrë të dallueshme, që të mund ta gjeni në të ardhmen.)

Një e vërtetë që jep mësim Apostulli Pal në këto vargje është se ka shkallë të
ndryshme të lavdisë për trupat e ringjallur. Me fjalë të tjera, disa trupa të
ringjallur do të kenë shumë më tepër shkëlqim dhe madhështi sesa të tjerët.

Lexojeni thënien vijuese nga Presidenti Jozef Filding Smith, duke kërkuar mënyrën
se si lavditë e ndryshme të trupave të ringjallur do të ndryshojnë nga njëri-tjetri.
(Kur Presidenti Smith iu referua “trupa[ve] çelestialë”, ai nënkuptonte ata që
marrin shkallën më të lartë të mbretërisë çelestiale [shih DeB 131:1–4].)

“Në ringjallje do të ketë lloje të ndryshme të trupave; ata nuk do të jenë të gjithë
njëlloj. Trupi që merr një njeri do të përcaktojë vendin e tij paskëtaj. Do të ketë
trupa çelestialë, trupa terrestrialë dhe trupa telestialë. …

… Disa do të marrin trupa çelestialë me të gjitha fuqitë e ekzaltimit dhe të rritjes
së përjetshme. Këta trupa do të shkëlqejnë si dielli, ashtu siç shkëlqen Shpëtimtari
ynë. … Ata që hyjnë në mbretërinë terrestriale do të kenë trupa terrestrialë dhe

ata nuk do të shkëlqejnë si dielli, por do të jenë më të lavdishëm sesa trupat e atyre që marrin
lavdinë telestiale” (Doctrines of Salvation, përp. Bruce R. McConkie, 3 vëll. [1954–1956],
2:286–287).

Vini re që Presidenti Smith shpjegoi se lavdia ose trupi që ne marrim në Ringjallje
do të përcaktojë mbretërinë ku do të jetojmë.

“Fuqitë e ekzaltimit”, të cilave iu
referua Presidenti Smith, përfshijnë
aftësinë për të jetuar llojin e jetës që
jeton Perëndia dhe “rritj[a e]
përjetshme” është aftësia që të
vazhdojmë të kemi fëmijë në përjetësi.
Këto bekime janë në dispozicion vetëm
për ata që ekzaltohen në shkallën më të
lartë të mbretërisë çelestiale (shih DeB
131:1–4; 132:19–20).

Lexojeni Doktrinën e Besëlidhjet
88:21–22, duke kërkuar atë që duhet të bëjmë ne për të marrë një trup çelestial kur
të ringjallemi. T’i “qëndroj[më] ligjit të … mbretëri[së] çelestiale” (vargu 22), do të
thotë të marrim të gjitha ordinancat dhe të bëjmë e të zbatojmë të gjitha besëlidhjet
e nevojshme për të hyrë në mbretërinë çelestiale.

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani se si
mund të ndikojë njohuria për lavdinë dhe bekimet që janë në

NJËSIA 23,  DITA 2

474



dispozicion vetëm për qeniet e ringjallura në shkallën më të lartë të mbretërisë
çelestiale, në zgjedhjet që bën një individ në vdekshmëri.

Siç shënohet te 1 Korintasve 15:42–52, Pali qartësoi më tej mënyrën se si do të ishte
një trup i ringjallur. Ai iu referua një trupi të vdekshëm si “natyror” (vargjet 44, 46)
e të prishur, dhe një trupi të ringjallur iu referua si “frymëror” (vargjet 44, 46) e të
“paprisshëm” (vargu 52).

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë – 1 Korintasve
15:40–42

2. Mësojini një pjesëtari të familjes apo një shoku/shoqeje atë që keni
mësuar rreth dallimeve midis trupave të ringjallur. Përdoreni këtë

fragment të zotërimit të shkrimit të shenjtë (1 Korintasve 15:40–42) ndërsa
jepni mësim. Pasi të jepni mësim, kërkojini personit që juve i dhatë mësim të
tregojë çfarëdo gjëje që ai ose ajo mund t’i shtojë asaj çka ju i mësuat. Tregojini
personit që i dhatë mësim dëshminë tuaj për Ringjalljen. Në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta, shënoni atë që mësuat nga përvoja juaj.

1 Korintasve 15:53–58
Pali gëzohet në fitoren e Jezu Krishtit mbi vdekjen
Qarkoni rrethanat vijuese që ju do donit të përjetonit:

Sëmundje Uri Dhembje

Pa sëmundje Pa uri Pa dhembje

Lexojeni 1 Korintasve 15:53, duke kërkuar doktrinën që dha mësim Pali rreth
gjendjes së trupit tonë kur të ringjallemi.

Nga ky varg mësojmë se ne do të ringjallemi në një gjendje të paprisshme dhe
të pavdekshme. Trupi ynë i ringjallur do të jetë i paprisshëm, duke nënkuptuar se
ai nuk do të vdesë kurrë ose nuk do të provojë asnjëherë lëngatë, sëmundje, apo
dhembje. Kjo njohuri na ndihmon të kuptojmë se shqetësimet tona rreth vdekjes
mund të “përpi[hen]” (1 Korintasve 15:54) në shpresën e ringjalljes së lavdishme.

Mendoni për një rast kur ju ose dikush që ju njihni u pickua nga një insekt. Cili
mendoni ju se është lloji më i dhimbshëm i pickimit?

Lexojeni 1 Korintasve 15:54–55, duke kërkuar se për çfarë e kishte fjalën Pali kur
tha se nuk ka më një gjemb.

Në çfarë mënyrash vdekja fizike mund ketë një “gjëmb”, ose mund të duket se po
fiton mbi ne?

Në ç’mënyrë gjembi i vdekjes fizike është “përpi[rë] në fitore” (1 Korintasve 15:54)
nëpërmjet Jezu Krishtit?

Një e vërtetë që mund të mësojmë nga këto vargje është se vdekja fizike nuk
fiton mbi ne për shkak të Ringjalljes së Jezu Krishtit.
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Lexojeni 1 Korintasve 15:56, duke kërkuar gjembin që mund të mbetet ende kur
ne vdesim.

Lexojeni 1 Korintasve 15:57–58, duke kërkuar atë që dha mësim Pali se mund ta
heqë gjembin e vdekjes.

Fitorja e Jezu Krishtit është Shlyerja e Tij, nëpërmjet së cilës Ai mposhti si mëkatin
edhe vdekjen fizike. Sipas vargut 58, çfarë i ftoi Pali lexuesit e tij të bënin për shkak
të fitores së Jezu Krishtit mbi vdekjen?

Një e vërtetë që mund të mësojmë nga 1 Korintasve 15:56–58 është sa më poshtë:
Nëse jemi të fortë e të patundur për ta jetuar ungjillin, gjembi i vdekjes që
vjen prej mëkatit hiqet nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit.

3. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Çfarë do të thotë të jemi të fortë e të patundur për ta jetuar ungjillin?

b. Çfarë roli ka pendimi në të qenit të fortë e të patundur?

4. Te 1 Korintasve 15:30–58, ne lexojmë mësimet e Apostullit Pal mbi
Ringjalljen dhe argumentin e tij kundër filozofisë së atyre që jepnin

mësim se nuk ka ringjallje. Ata besonin se ne mund të bëjmë çfarë të duam
sepse “nesër do të vdesim” (1 Korintasve 15:32), dhe ngaqë besonin se nuk
kishte ringjallje, ata besonin se nuk do të kishte gjykim. Në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta, përdorni atë që keni mësuar në këtë mësim
për të shpjeguar përse kjo filozofi është e rreme.

Merreni në shqyrtim atë që do të bëni për të jetuar më me drejtësi, në mënyrë që
gjembi i vdekjes suaj të mund të hiqet dhe që ju të mund të merrni një ringjallje të
lavdishme në të ardhmen. Shkruani një synim lidhur me diçka që ju mund të bëni
për të qenë më të fortë e të patundur për ta jetuar ungjillin. Merreni parasysh t’ia
tregoni atë që shkruat dikujt që ju mendoni se do të përfitojë duke e dëgjuar
dëshminë tuaj.

1 Korintasve 16
Pali organizon një mbledhje ndihmash për të varfrit që jetojnë në Jeruzalem
Te 1 Korintasve 16:1–24, ne lexojmë se Apostulli Pal i udhëzoi shenjtorët korintas që
të ndihmonin në përkujdesjen për të varfrit në Jeruzalem, të “qëndroni[n] të
palëkundshëm në besim” (vargu 13) dhe t’i bënin të gjitha gjërat “me dashuri”
(vargu 14).

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

Unë e kam studiuar 1 Korintasve 15:30–16:24 dhe e përfundova këtë mësim
më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Hyrje te 2 Korintasve
Përse të Studiohet Ky Libër?
Kjo letër e Apostullit Pal drejtuar anëtarëve të Kishës në Korint spikat për temat e
saj të ngushëllimit mes vuajtjes, të forcës mes dobësisë (siç ilustrohet nga vetë Pali)
dhe të dallimit të mësuesve të vërtetë nga ata që janë të rremë. Shembulli dhe
mësimet e Palit të shënuara te 2 Korintasve mund t’ju frymëzojnë të qëndroni të
vërtetë dhe besnikë ndaj besëlidhjeve të përjetshme që keni bërë me Perëndinë,
Atin e Amshuar, pavarësisht nga rrethanat ose pasojat.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Pali ua shkroi këtë letër shenjtorëve korintas (shih 2 Korintasve 1:1).

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Pak pasi Pali shkroi letrën që ne e njohim si 1 Korintasve, në Efes u krijua një trazirë
për të kundërshtuar mësimet e tij (shih Veprat e Apostujve 19:23–41), dhe ai u nis
për në Maqedoni (shih Veprat e Apostujve 20:1; 2 Korintasve 2:13; 7:5). Me sa
duket, ndërkohë që ishte në Maqedoni, ai shkroi 2 Korintasve, me gjasë rreth viteve
55–57 ps.K. (shih Bible Dictionary [Fjalori Biblik], “Pauline Epistles” [“Letra të Palit”];
Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Letra të Palit”, scriptures.lds.org).

Për Kë u Shkrua Ky Libër dhe Përse?
Letra që ne e njohim si 2 Korintasve, iu shkrua anëtarëve të Kishës në Korint.
Ndërkohë që Pali ishte në Maqedoni gjatë udhëtimit të tij të tretë misionar, Titi i
solli lajmin nga Korinti se një letër, të cilën ai e kishte dërguar më përpara, qe pritur
mirë nga shenjtorët atje (shih 2 Korintasve 7:6–13). Dega e Kishës në Korint po
bënte përparime, por Pali mësoi gjithashtu se mësues të rremë atje po i prishnin
doktrinat e pastra të Krishtit. Diku [në periudhën] pas vizitës fillestare të Palit në
Korint dhe me të ngjarë pas një vizite të dytë, (shih 2 Korintasve 1:15–16), kur ai
duket t’i ketë qortuar disa prej shenjtorëve (shih 2 Korintasve 2:1; 12:21), predikues
nga zona e Jeruzalemit kishin ardhur në Korint dhe kishin filluar t’u mësonin
shenjtorëve se ata duhej të përvetësonin praktikat judease, [gjë që binte] në
kundërshtim me mësimet e Palit. Pjesa më e madhe e 2 Korintasve trajton
problemet e shkaktuara nga këta mësues të rremë.

Letra e Palit iu drejtua si atyre që dëshironin më shumë nga fjala e tij (shih
2 Korintasve 1–9), edhe atyre që ishin ngurrues për ta pranuar mësimdhënien e tij
(shih 2 Korintasve 10–13). Në përgjithësi, teksti i 2 Korintasve zbulon disa nga
qëllimet e kësaj letre:

• Për t’u shprehur mirënjohje dhe për t’i forcuar shenjtorët, të cilët i ishin
përgjigjur me mirëdashje letrës së tij të mëparshme

• Për t’i paralajmëruar ndaj mësuesve të rremë, të cilët i prishnin doktrinat e
pastra të Krishtit

• Për të mbrojtur karakterin dhe autoritetin e tij vetjak si një Apostull i Jezu
Krishtit (shih 2 Korintasve 10–13)
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• Për t’i nxitur shenjtorët korintas që t’i jepnin një ofertë bujare financiare
shenjtorëve të varfër në Jeruzalem (shih 2 Korintasve 8–9)

Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Ndërkohë që shumë nga letrat e Palit përqendrohen te doktrina, pjesa më e madhe
e kësaj letre nxjerr në pah marrëdhënien e Palit me shenjtorët korintas dhe
dashurinë e shqetësimin e tij për ta. Megjithëse Pali qe i vendosur në
kundërshtimin e tij ndaj kritikëve, gjatë gjithë 2 Korintasve ne e shohim atë si një
udhëheqës të butë priftërie, duke u kujdesur për lumturinë dhe mirëqenien e
shenjtorëve. Ai tregoi edhe disa hollësi autobiografike të jetës së tij dhe shkroi për
“gjëmb[in] [e tij] në mish” (2 Korintasve 12:7).

Në një përvojë të shenjtë të shënuar te 2 Korintasve 12:2–4, Pali e përshkroi veten e
tij si “një njeri në Krishtin”, i cili “u rrëmbye gjer në të tretin qiell” ku ai pa dhe
dëgjoi gjëra të patregueshme. Ky vegim, i marrë së bashku me thënien e tij të
mëparshme doktrinore lidhur me ndryshimet në lavdinë e trupave të ringjallur
(shih 1 Korintasve 15:35–44), mund të shihet si një krahasim biblik me vegimin e
shënuar te Doktrina e Besëlidhje 76.

Përmbledhje
2 Korintasve 1–5. Pali dëshmon se Perëndia i ngushëllon fëmijët e Tij në të gjitha
mundimet e tyre. Ai i sfidon shenjtorët që ta duan dhe ta falin njëri-tjetrin. Ungjilli
dhe punët e Shpirtit të Zotit janë më të lavdishme sesa germa e ligjit të Moisiut. Pali
i jep zemër lexuesve të tij në çastet e tyre të fatkeqësisë dhe u kujton atyre natyrën e
përjetshme të dashurisë e lavdisë së Perëndisë. Ai i ndihmon lexuesit që të kuptojnë
nevojën e tyre për t’u pajtuar me Perëndinë nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit.

2 Korintasve 6–13. Ndërsa përballet me kritika dhe kundërshtime nga mësues të
rremë, Pali e mbron sinqeritetin e tij si një shërbëtor i Zotit dhe i fton lexuesit e tij
që të veçohen nga bota. Ai jep mësim rreth “trishtimi[t] sipas Perëndisë” (shih 2
Korintasve 7:10). Pali i falënderon shenjtorët koritas për ndihmën e tyre ndaj të
varfërve në Jeruzalem dhe i nxit ata që të vazhdojnë të japin bujarisht. Ai flet
fuqishëm kundër “apostuj[ve] të rremë” (2 Korintasve 11:13). Ai lëvdohet në Zotin
dhe tregon hollësi biografike të mundimeve dhe besimit të tij në Jezu Krisht. Ai
shkruan vegimin e tij për qiellin e tretë dhe i fton shenjtorët që ta analizojnë
vetveten dhe ta provojnë veten e tyre besnikë.

2 KORINTASVE
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2 Korintasve 1–3
Hyrje
Apostulli Pal u shkroi shenjtorëve në Korint dhe u shpjegoi mënyrën se si ata do të
mund t’i ngushëllonin të tjerët. Ai i këshilloi gjithashtu ata që ta falnin një mëkatar,
i cili kishte qenë në bashkësinë e tyre. Pali u mësoi shenjtorëve se ndërsa
ktheheshin te Zoti, ata do të bëheshin më shumë si Perëndia.

2 Korintasve 1
Pali u mëson shenjtorëve korintas se si t’i ngushëllojnë të tjerët
Mendoni për një rast kur dikush që ju e njihni përjetoi një sprovë të vështirë apo
një vuajtje [të madhe]. Çfarë bëtë për ta ndihmuar atë? ____________________

A keni dashur ndonjëherë ta ngushëllonit dikë që po përjetonte një sprovë të
vështirë në jetën e tij apo të saj, por nuk dinit se si ta bënit?

Ndërsa studioni 2 Korintasve 1, kërkoni një të vërtetë që mund t’ju ndihmojë të
dini se si t’i ngushëlloni të tjerët në sprovat dhe vuajtjet e tyre.

Apostulli Pal ishte në Efes kur ua shkroi 1 Korintasve anëtarëve të Kishës në Korint.
Më vonë, në Efes, shpërtheu një trazirë si kundërpërgjigje ndaj mësimeve të Palit
atje (shih Veprat e Apostujve 19:23–41; Azia që përmendet në këto vargje ishte një
krahinë romake në Turqinë e ditëve të sotme). Pali u largua nga Efesi dhe shkoi në
Maqedoni, ku Titi i solli lajmin se letra e mëparshme e Palit ishte pritur mirë nga
shenjtorët në Korint. Pali mësoi gjithashtu se shenjtorët po përjetonin mundime
dhe se disa mësues të rremë në Korint po e prishnin doktrinën e vërtetë të Krishtit.
Pali e shkroi 2 Korintasve për t’i ngushëlluar shenjtorët dhe për të trajtuar
problemet që ishin shkaktuar nga mësuesit e rremë.

Lexojeni 2 Korintasve 1:1–5, duke kërkuar atë që Pali u tha shenjtorëve në Korint
rreth mundimeve të tyre. Merreni parasysh ta shenjoni ose shënoni në shkrimet
tuaja të shenjta atë që Pali tha në vargjet 3–4, që mund t’i ketë ndihmuar ata të
ngushëllohen.

Prej 2 Korintasve 1:4 ne mësojmë të vërtetën vijuese: Për shkak se Ati Qiellor na
ngushëllon në mundimet tona, ne jemi në gjendje t’i ndihmojmë të tjerët që
ta marrin ngushëllimin e Tij.

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani për një
rast kur ju morët ngushëllimin e Perëndisë gjatë një sprove. Si

mendoni se ju ndihmoi ajo përvojë që ta ndihmonit dikë tjetër të merrte
ngushëllimin e Tij?

Te 2 Korintasve 1:6–8, ne mësojmë atë që Pali u tregoi shenjtorëve në Korint rreth
mundimeve të mëdha e kërcënuese për jetën që kishin përjetuar ai dhe shokët e tij
[të misionit] ndërsa predikonin ungjillin në Efes.

Lexojeni 2 Korintasve 1:9–11, duke kërkuar atë që e ndihmoi Palin dhe shokët e tij
[të misionit] gjatë sprovave të tyre.
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Bazuar në vargun 11, plotësoni të vërtetën vijuese rreth mënyrës se si mund t’i
ndihmoni njerëzit që janë duke përjetuar sprova: ____________________ mund t’i
ndihmojnë ata që po përjetojnë sprova.

2. Përgjigjjuni njërës ose të dyja pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Si mund ta ndihmojnë lutjet tuaja dikë që po përjeton sprova?

b. Si ju kanë ndihmuar lutjet e të tjerëve gjatë një sprove që keni përjetuar?

Te 2 Korintasve 1:12–24, ne mësojmë se Pali gëzohej për ata, të cilët i kishin
pranuar këshillat që ai u kishte dhënë në letrën e tij të parë. Në vargjet 15–20 ai iu
përgjigj atyre që gjetën gabime tek ai, kur ai i ndryshoi planet e tij për t’i vizituar
ata. Disa nga kritikët e Palit me sa duket thoshin që për shkak se Pali i ndryshoi
planet e udhëtimit, ata nuk mund t’i mirëbesonin më atij apo mësimeve të tij. Pali
shpalli se mesazhi i ungjillit ishte i vërtetë, pavarësisht nga ndryshimi i planeve
të tij.

2 Korintasve 2
Pali i nxit shenjtorët në Korint që ta falin mëkatarin
Mendoni për një rast kur një person iu lëndoi juve apo dikë që ju doni. Mendoni se
përse mund të jetë e vështirë ta falni atë person.

Ndërsa studioni 2 Korintasve 2, kërkoni të vërteta që do t’ju ndihmojnë të kuptoni
se përse është e rëndësishme që t’i falni të gjithë njerëzit.

Në letrën e parë të Apostullit Pal drejtuar korintasve, ai i qortoi ata për mosbindjen
e tyre dhe mungesën e besimit. Lexojeni 2 Korintasve 2:1–4, duke kërkuar atë që
Pali shpresonte se shenjtorët në Korint do të kuptonin nga qortimi i tij. Merreni
parasysh të shenjoni ose shënoni në vargun 4 arsyen që dha Pali për qortimin e tij.

Në ç’mënyrë është qortimi apo korrigjimi një provë e dashurisë së dikujt për ne?
____________________

Siç shënohet te 2 Korintasve 2:5–6, Pali shkroi për një anëtar të Kishës, i cili kishte
mëkatuar ndaj anëtarëve të tjerë të Kishës dhe u kishte shkaktuar pikëllim. Si
rrjedhojë, Kisha e disiplinoi këtë njeri.

Lexojeni 2 Korintasve 2:7–8, duke kërkuar atë që tha Pali rreth mënyrës se si duhet
ta trajtonin shenjtorët këtë njeri. Fjala përkundrazi në vargun 7 do të thotë
përndryshe ose në të kundërt.

Edhe pse ky njeri kishte mëkatuar, vlera e shpirtit të tij është e madhe në sytë e
Perëndisë (shih DeB 18:10). Pali i këshilloi shenjtorët që ta falnin, ngushëllonin dhe
donin këtë njeri, për ta ndihmuar që të pendohej.

Lexojeni 2 Korintasve 2:9–11, duke kërkuar një arsye tjetër përse Pali tha se
shenjtorët duhet t’i falin të tjerët.

Sipas asaj që Pali u mësoi shenjtorëve në vargun 11, ne mund të përcaktojmë të
vërtetën vijuese: Nëse nuk i falim të tjerët, atëherë Satani do të ketë epërsi mbi
ne. Merreni parasysh ta shenjoni ose shënoni këtë të vërtetë te 2 Korintasve 2:11.
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Në zbulesën bashkëkohore, Zoti na urdhëron që të falim çdokënd (shih DeB
64:8–11).

Të falësh dikë nuk do të thotë që mëkatari/ja nuk duhet të mbahet përgjegjës/e për
veprimet e tij apo të saj. As nuk do të thotë që ne duhet ta vëmë veten tonë në
situata ku njerëzit mund të vazhdojnë të na keqtrajtojnë. Për më tepër, falje do të
thotë t’i trajtosh me dashuri si të Krishtit ata që na kanë keqtrajtuar dhe të mos
ushqejmë mëri ose zemërim përkundrejt tyre, gjë e cila do të ndikonte në
përparimin tonë shpirtëror (shih Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Fal”,
scriptures.lds.org).

“Nëse keni qenë viktimë e abuzimit, dijeni se ju jeni të pafajshëm dhe se Perëndia ju do. Flisni me
prindërit tuaj ose një të rritur tjetër të besuar dhe kërkoni menjëherë këshillën e peshkopit tuaj.
Ata mund t’ju mbështetin shpirtërisht dhe t’ju ndihmojnë për të marrë mbrojtjen dhe ndihmën që
ju nevojitet. Procesi i shërimit mund të kërkojë kohë. Besoni te Shpëtimtari. Ai do t’ju shërojë dhe
do t’ju japë paqe” (Për Forcën e Rinisë [broshurë, 2011], f. 36).

3. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Si mendoni ju, si ka epërsi Satani mbi ne kur nuk i falim

të tjerët?

Mendoni për dikë që mund t’ju duhet ta falni. (Mbani mend se të falni nuk do të
thotë ta lejoni veten tuaj të keqtrajtoheni. Do të thotë ta falni shkelësin, në mënyrë
që ju të mund të ecni përpara në përparimin tuaj shpirtëror.) Vini një synim për ta
falur atë person, në mënyrë që Satani të mos ketë epërsi mbi ju. Kërkoni ndihmën e
Atit Qiellor teksa përpiqeni që t’i falni të tjerët.

Siç shënohet te 2 Korintasve 2:12–17, Pali u tha shenjtorëve se e falënderonte
Perëndinë, që “[e] bën[te] të ngadhnje[nte] gjithnjë në Krishtin” (vargu 14), madje
edhe në kohë të vështira.

2 Korintasve 3
Pali u mëson shenjtorëve në Korint se ndërsa kthehen te Zoti, ata do të bëhen më
shumë si Perëndia
Pasi Apostulli Pal u largua nga Korinti, disa mësues të rremë filluan t’i
kundërshtonin mësimet e tij dhe u përpoqën që ta diskreditonin atë duke u thënë
të kthyerve në besim se ata duhej të ndiqnin ende ligjin e Moisiut. Te 2 Korintasve
3:1, në përgjigje ndaj atyre që u përpoqën ta diskreditonin atë, Pali u bëri një pyetje
retorike anëtarëve të Kishës në Korint – një pyetje që ai e bëri për ndikimin qortues
që ajo kishte mbi ta, duke mos pritur përgjigje prej tyre – nëse ai duhej t’u jepte
atyre një “let[ër] rekomandimi” apo të merrte prej tyre një letër, gjë e cila
dëshmonte për karakterin e tij dhe ligjshmërinë e tij si një Apostull i vërtetë i Jezu
Krishtit. (Në kohën e Palit, të sapoardhurit në një bashkësi mbanin me vete letra
rekomandimi. Këto letra i përshkruanin të sapoardhurit dhe jepnin siguri për
karakterin e tyre të mirë.)

Lexojeni 2 Korintasve 3:2–3, duke kërkuar atë që Pali tha se shërbente si letra e tij e
rekomandimit.
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Pali dha mësim se jeta e ndryshuar e shenjtorëve ishte si një letër nga Vetë Krishti,
që shërbente si një letër rekomandimi për karakterin e Palit. Fraza “e njohur dhe e
lexuar nga të gjithë njerëzit” në vargun 2, do të thotë se shumë njerëz do të arrinin
ta njihnin së pari Kishën dhe të gjykonin për vërtetësinë e saj nëpërmjet sjelljes dhe
shembujve vetjakë të anëtarëve të Kishës.

Merreni parasysh të shenjoni ose
shënoni frazën “jo mbi rrasa guri, por
mbi rrasa të një zemre mishi” te 2
Korintasve 3:3. Gjatë kohës së Moisiut,
urdhërimet ishin shkruar mbi rrasa guri.
Pali e përdori këtë frazë për t’i
ndihmuar shenjtorët në Korint të
kuptonin se urdhërimet ishin shkruar
në zemrën e tyre nëpërmjet fuqisë së
Frymës së Shenjtë.

Te 2 Korintasve 3:5–13, Pali u mbështet
te një rrëfim i Dhiatës së Vjetër për t’i ndihmuar shenjtorët të kuptonin gjendjen
shpirtërore të kohës së tyre. Ai u kujtoi shenjtorëve në Korint se Moisiu vuri një vel
mbi fytyrën e tij kur zbriti pasi foli me Zotin në malin Sinai, sepse fëmijët e Izraelit
patën frikë nga lavdia që rrezatonte prej fytyrës së tij.

Lexojeni 2 Korintasve 3:14–15, duke kërkuar se si i krahasoi Pali izraelitët, të cilët
patën frikë nga lavdia që rrezatonte prej fytyrës së Moisiut, me judenjtë në kohën e
tij. Merreni parasysh të shenjoni ose shënoni atë që gjeni në shkrimet tuaja të
shenjta.

Çfarë mendoni se do të thotë që “mendjet e tyre u errën” (vargu 14) dhe ata kishin
“një vel … mbi zemrat e tyre” në (vargun 15)? ____________________

Ashtu si izraelitët në kohën e Moisiut nuk mund ta duronin lavdinë që vinte nga
fytyra e Moisiut për shkak të padenjësisë së tyre, ashtu dhe judenjtë në kohën e
Palit nuk mund t’i kuptonin profecitë e Dhiatës së Vjetër mbi Jezu Krishin për
shkak të ligësisë së tyre.

Lexojeni 2 Korintasve 3:16–18, duke kërkuar atë që premtoi Pali se do ta hiqte velin
e keqkuptimit nga zemrat dhe mendjet e njerëzve.

Përkthimi prej Joseph Smith-it e ndryshon frazën “kur Izraeli të kthehet te Zoti” në
vargun 16 me “kur zemra e tyre të kthehet te Zoti” (Joseph Smith Translation,
[Përkthimi prej Joseph Smith-it, në variantin shdm të Biblës në anglisht], 2
Korintasve 3:16; kursivet e shtuara).

Sipas 2 Korintasve 3:18, çfarë u ndodh atyre që kthehen te Zoti dhe u hiqet veli i
keqkuptimit? Merreni parasysh ta shenjoni ose shënoni përgjigjen që gjeni në
shkrimet tuaja të shenjta.

Fraza “transformohemi në të njëjtën shëmbëllim nga lavdia në lavdi” (vargu 18) i
referohet ndryshimit gradual që ne marrim nëpërmjet Shpirtit, i cili na ndihmon të
bëhemi më shumë si Perëndia. Nga këto vargje ne mësojmë se kur e kthejmë
zemrën tonë te Zoti, ne do të kemi Shpirtin, i cili na ndryshon gradualisht që
të bëhemi më shumë si Perëndia.
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4. Plotësoni sa vijon në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Shpjegoni se çfarë mendoni se do të thotë ta kthejmë zemrën tonë te Jezu
Krishti.

b. Bëni një listë të mënyrave se si mund ta ktheni zemrën tuaj te Jezu Krishti.

Mendoni për mënyrën se si ju ka ndryshuar Shpirti që nga koha kur filluat studimin
tuaj të Dhiatës së Re këtë vit. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta,
shkruani një synim që do t’ju ndihmojë të ktheheni më plotësisht te Zoti, në
mënyrë që të mund të merrni Shpirtin dhe të bëheni më shumë si Perëndia.

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

Unë e kam studiuar 2 Korintasve 1–3 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 23: DITA 4

2 Korintasve 4–7
Hyrje
Apostulli Pal dha mësim se sprovat dhe vuajtjet e kësaj jete janë të përkohshme dhe
të vogla në krahasim me bekimet e përjetësisë. Ai gjithashtu u dha mësim
shenjtorëve në Korint rreth Gjykimit dhe dëshmoi se Jezu Krishti bëri të mundur që
ne të pajtohemi me Perëndinë. Ndërsa Pali vazhdonte ta mbronte sjelljen e tij si një
shërbëtor i Perëndisë, ai i këshilloi shenjtorët që ta veçonin veten e tyre nga të
gjitha padrejtësitë dhe të gëzoheshin që kishin përjetuar trishtimin sipas Perëndisë
dhe ishin penduar.

2 Korintasve 4
Pali dëshmon që edhe pse ka mundime, ai nuk është i frikësuar apo i shqetësuar
Çfarë duket se do të portretizojë kjo
figurë? Çfarë mund të mendojë personi
që po shtyhet për personin që po e
shtyn atë?

Varianti i zgjeruar i kësaj figure shpalos
se burri në të vërtetë po e shtyn burrin
tjetër nga rruga ku po vjen një makinë.

Në ç’mënyrë të parit e situatës në një
kontekst ose këndvështrim më të gjerë,
e ndryshon gjykimin tuaj për atë që
portretizon figura e parë?

Siç shënohet te 2 Korintasve 4,
Apostulli Pal u shkroi shenjtorëve në
Korint që t’i ndihmonte ata të shihnin
kontekstin e gjerë të mundimeve të
tyre. Ndërsa studioni këtë kapitull,
merrni parasysh mënyrën se si mund ta
zbatoni atë që Pali u mësoi shenjtorëve
rreth mundimeve të tyre.

Te 2 Korintasve 4:1–7 ne lexojmë për
mënyrën se si i siguroi Pali shenjtorët se
ai ua kishte predikuar me vërtetësi
ungjillin. Ai dha mësim se Satani,
“perëndia i këtij shekulli” (2 Korintasve
4:4), punon për t’i penguar njerëzit që
të mos e pranojnë ungjillin. Pali e
krahasoi veten e tij dhe
bashkëshërbestarët e tij me enët prej
balte që mbajnë “thesar[in]” e “[dritës]
[së] njohuri[s]ë [së] lavdisë së
Perëndisë” (2 Korintasve 4:6–7).
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Lexojeni 2 Korintasve 4:8–9, duke kërkuar mënyrën se si i përshkroi Pali sfidat e
punës së tij misionare.

Si mendoni ju, përse Pali mundi të ruante një qëndrim pozitiv ndërkohë që i
përjetonte këto sfida? ____________________

Siç shënohet te 2 Korintasve 4:11–14, Pali dha mësim që edhe pse disa njerëz do të
vdisnin për ungjillin e Jezu Krishtit, vdekja e tyre do të ishte e përkohshme.

Lexojeni 2 Korintasve 4:14–16, duke kërkuar se çfarë dinte Pali që e ndihmoi të
përballonte sprovat dhe përndjekjen.

Fraza “edhe pse njeriu ynë i jashtëm shkon në shkatërrim, ai i brendshëm
përtërihet nga dita në ditë” (2 Korintasve 4:16), do të thotë që edhe pse Pali dhe
shokët e tij [të misionit] do të vdisnin fizikisht, shpirti i tyre po forcohej çdo ditë.

Lexojeni 2 Korintasve 4:17–18, duke kërkuar të vërtetat që Pali u mësoi shenjtorëve
rreth sprovave dhe vuajtjeve.

Një e vërtetë që mund të mësojmë nga këto vargje është se sprovat dhe vuajtjet
tona në këtë jetë, janë të vogla kur krahasohen me bekimet dhe rritjen e
përjetshme që vijnë, kur i durojmë ato besnikërisht.

1. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Përse është e rëndësishme që t’i shohim vuajtjet tona në një kontekst më të
gjerë në planin e Atit Qiellor?

b. Kur e keni parë dikë të qëndrojë i fortë gjatë sprovave, për shkak se ai ose
ajo i pa vuajtjet në një kontekst më të gjerë në planin e Atit Qiellor?

2 Korintasve 5
Pali u jep mësim shenjtorëve rreth Gjykimit dhe Shlyerjes së Jezu Krishtit
Paloseni një fletë letre më dysh. Hapeni fletën. Shkruani emrin tuaj në njërën
gjysmë të fletës dhe shkruani Ati Qiellor në gjysmën tjetër. Kur erdhëm në tokë, ne
u larguam nga prania e Atit Qiellor. Griseni fletën më dysh dhe mbajini veçmas të
dyja gjysmat. Merreni në shqyrtim se si fleta e grisur mund të përfaqësojë atë që
ndodhi kur ne u larguam nga prania e Atit Qiellor dhe erdhëm në tokë për të
provuar vdekshmërinë. Te 2 Korintasve 5 ne lexojmë rreth disa të vërtetave që
tregoi Pali, të cilat mund të na ndihmojnë të kuptojmë atë që duhet të bëjmë për t’u
kthyer në praninë e Atit Qiellor.

Lexojeni 2 Korintasve 5:6–10, duke kërkuar të vërteta që mund të na ndihmojnë për
ta mbajtur në perspektivë marrëdhënien tonë me Atin Qiellor. Ju mund të doni ta
shenjoni ose shënoni në shkrimet tuaja të shenjta atë që gjeni.

Sa vijon janë dy të vërteta që ne mund t’i mësojmë nga këto vargje: Për shkak se
jemi të ndarë nga Perëndia në vdekshmëri, ne duhet të ecim nëpërmjet
besimit dhe jo nëpërmjet vizionit. Secili prej nesh do të gjykohet nga Jezu
Krishti sipas asaj që ka bërë në vdekshmëri.
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Mendoni se çfarë do të thotë të “ecim nëpërmjet besimit dhe jo nëpërmjet vizionit”
(2 Korintasve 5:7). Kush është ai person që ju e njihni, i cili ecën nëpërmjet besimit
dhe jo nëpërmjet vizionit? ____________________

Merreni në shqyrtim se çfarë mund të bëni në jetën tuaj që të punoni për t’i
“pëlq[yer Zotit]” (2 Korintasve 5:9).

Lexojeni 2 Korintasve 5:15–16, duke kërkuar se çfarë bëjnë pasuesit e Jezu Krishtit
për shkak të Shlyerjes. Lexoni gjithashtu tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
scriptures.lds.org, 2 Korintasve 5:16. Fraza “të mos jetojmë më sipas mishit” do të
thotë se ne duhet ta braktisim mënyrën e jetesës sipas botës.

Në gjysmën e fletës që ka emrin tuaj në të, shkruani atë që ju mësuat rreth mënyrës
se si duhet të jetojnë pasuesit e Jezu Krishtit.

Lexojeni 2 Korintasve 5:17–19, duke kërkuar mënyrën se si mund të na ndihmojë
Shlyerja e Jezu Krishti për t’u kthyer në praninë e Atit Qiellor. Ju mund të doni ta
shenjoni ose shënoni në shkrimet tuaja të shenjta atë që gjeni.

Shkruani të vërtetën vijuese në gjysmën e fletës që ka të shkruar në të “Ati Qiellor”:
Nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit, ne mund të bëhemi krijesa të reja dhe
të pajtohemi me Perëndinë.

Si mendoni ju, çfarë do të thotë të bëhesh “një krijesë e re” (2 Korintasve 5:17)?

Puthitini sërish të dyja gjysmat e fletës suaj. Të pajtohemi me Perëndinë do të thotë
që nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit ne mund të ndryshohemi dhe pastrohemi,
duke nënkuptuar se ne bëhemi krijesa te reja, në mënyrë që të mund të kthehemi
për të jetuar në praninë e Atit Qiellor.

Te 2 Korintasve 5:20–21 ne lexojmë se Pali iu referua vetes së tij dhe atyre që po
jepnin mësim me të si “lajmëtarë për Krishtin”, dhe i këshilloi shenjtorët që të
pajtoheshin me Perëndinë.

2 Korintasve 6
Pali përshkruan karakteristikat e shërbëtorëve të Perëndisë dhe i këshillon shenjtorët
që të dalin nga mesi i të ligjve
A jeni tallur ose kritikuar ndonjëherë kur po përpiqeshit t’i shërbenit dikujt tjetër
apo ta ndihmonit atë? Te 2 Korintasve 6:1–13 ne lexojmë për mënyrën se si i nxiti
Pali shenjtorët që të ishin shërbëtorë të Perëndisë dhe të ishin të duruar e të
kujdesshëm që të mos fyenin, edhe kur trajtoheshin keq.

Te 2 Korintasve 6:14–18 ne mësojmë se Pali u dha mësim shenjtorëve rreth
bekimeve [që vijnë] prej veçimit të vetes të tyre nga padrejtësia.

Plotësojeni tabelën vijuese duke lexuar 2 Korintasve 6:14–18 dhe duke renditur
këshillat e premtimet shoqëruese të Palit:

Këshilla për Shenjtorët Premtime nga Zoti

NJËSIA 23,  DITA 4

486



Te 2 Korintasve 6:15 fjala harmoni do të thotë përputhje, fjala belial do të thotë ligësi
(shih Bible Dictionary [Fjalori Biblik], “Belial” [“Belial”]), dhe jobesimtar i referohet
një njeriu të pafe apo dikujt që beson në perëndi të rreme. Për të krishterët e
hershëm, ata që nuk ishin të krishterë ishin jobesimtarë.

Frazat “ndahuni” dhe “mos prekni asgjë të ndyrë” (vargu 17) janë paralajmërime
për t’i shmangur adhuruesit e idhujve dhe praktikat e tyre të rreme, dhe kanë
zbatim edhe për ne në kohën tonë. “Pali i krahasoi shenjtorët korintas me
‘tempulli[n e] Perëndisë së gjallë’ (2 Korintasve 6:16). Ai më pas i shkurajoi ata që
të hynin në marrëdhënie me adhuruesit e idhujve apo të merrnin pjesë në praktikat
e tyre të ‘papast[ra]’ (shih Isaia 52:11). Me këto mësime, Pali përsëriti një premtim
që iu bë popullit të Perëndisë në lashtësi – që nëse ata do të ‘dilni[n] nga mesi’ i të
ligjve, Perëndia do të banonte midis tyre dhe do të ishte Perëndia i tyre
(2 Korintasve 6:17; shih edhe … Jeremia 32:38; dhe Ezekiel 11:19–20)” (New
Testament Student Manual [manual i Sistemit Arsimor të Kishës, 2014], f. 402). Pali i
paralajmëroi veçanërisht anëtarët që të shmangnin të gjithë adhurimin e rremë,
idhujtarët dhe praktikat e rreme, pikërisht ashtu siç Dhiata e Vjetër u kishte mësuar
njerëzve të adhuronin Perëndinë dhe të bëheshin populli i Tij i zgjedhur, duke i
refuzuar gjithë perënditë e tjera.

Një parim që mund të mësojmë prej 2 Korintasve 6:14–18 është se kur ne
veçohemi nga praktikat e rreme dhe gjërat e ndyra, Zoti do të na pranojë. (Ky
parim nuk do të thotë se ne duhet t’i trajtojmë njerëzit e besimeve të tjera në
mënyrë të vrazhdë ose të mos pranojmë të shoqërohemi me ta.)

2. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Në kohën tonë, çfarë do të thotë që ne duhet të veçohemi nga praktikat e
rreme dhe gjërat e ndyra? (Shih DeB 1:15–16.)

b. Kur jeni ndier të bekuar sepse e veçuat veten tuaj nga një situatë që mund
t’ju kishte larguar nga Zoti?

2 Korintasve 7
Pali gëzohet në pendimin e vërtetë të shenjtorëve
Te 2 Korintasve 7, Apostulli Pal shpjegoi se ndërsa ai dhe shokët e tij misionarë po
kalonin mundime të mëdha në Maqedoni, Titi i solli fjalë nga Korinti, të cilat e
mbushën Palin me gëzim dhe ngushëllim. Pali kishte dërguar më parë një letër në
Korint, duke u bërë thirrje disa shenjtorëve që të pendoheshin, dhe Titi i tregoi për
reagimin e anëtarëve të Kishës.

Lexojeni 2 Korintasve 7:8–10, duke kërkuar mënyrën se si reaguan shenjtorët në
Korint ndaj letrës së Palit.

Përse Pali ishte i kënaqur që shenjtorët ndien trishtim për shkak të letrës së tij?

Vlerësoni Jetën Tuaj
Kur ne e gjejmë kohën për të vlerësuar me ndershmëri mënyrën se sa mirë po e jetojmë një parim
të caktuar të ungjillit, ne i japim Frymës së Shenjtë mundësinë që të na ndihmojë të kuptojmë atë
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që po bëjmë mirë dhe se si mund të përmirësohemi. Teksa e vlerësoni veten tuaj, përpiquni të
kërkoni udhërrëfimin e Shpirtit të Shenjtë dhe jini tërësisht i ndershëm.

Merreni në shqyrtim nëse trishtimi që ju ndieni për mëkatet tuaja është trishtim
sipas Perëndisë, i cili “sjell pendim për shpëtim” apo “trishtimi i botës”
(2 Korintasve 7:10), që do të thotë se ju vjen keq që u kapët apo që do t’ju duhet të
përballeni me pasojat e keqbërjeve tuaja.

Lexojeni 2 Korintasve 7:11, duke kërkuar llojet e ndryshimeve që bënë shenjtorët
në jetën e tyre për shkak se trishtimi sipas Perëndisë i ndihmoi që të pendoheshin.

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

Unë e kam studiuar 2 Korintasve 4–7 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 24: DITA 1

2 Korintasve 8–9
Hyrje
Apostulli Pal u shkroi shenjtorëve në Korint, duke shpjeguar se anëtarët e Kishës në
Maqedoni u kishin dhënë bujarisht atyre që ishin në nevojë. Ai i nxiti shenjtorët
korintas që të ndiqnin gjithashtu shembullin e Shpëtimtarit duke u dhënë të
varfërve. Pali dha mësim për bekimet që u vijnë atyre të cilët u japin me gëzim të
varfërve.

Krijoni një Mjedis për të Mësuarin
Një mjedis ideal për të mësuarin e ungjillit përbëhet prej rregullit, nderimit dhe një ndjenje
paqeje. Mundohuni t’i mënjanoni shpërqendrimet që mund ta ndërpresin studimin dhe përsiatjen
e shkrimeve të shenjta. Presidenti Bojd K. Paker, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve dha mësim
që “frymëzimi vjen më me lehtësi në mjedise paqësore” dhe që “nderimi fton zbulesën”
(“Reverence Invites Revelation”, Ensign, nëntor 1991, f. 21–22).

2 Korintasve 8
Pali i këshillon shenjtorët që të kujdesen për të varfrit

Lexoni thënien vijuese nga Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, dhe merrni parasysh se cila fjalë mungon që do ta bënte këtë thënie
një thënie të vërtetë: “Gjatë gjithë historisë, ____________________ ka qenë
një nga sfidat më të mëdha dhe më të përhapura të njerëzimit. Barra e saj e
natyrshme është zakonisht fizike, por dëmtimi shpirtëror dhe emocional që mund
të sjellë, mund të jetë edhe më ligështues” (“A Nuk Jemi Ne të Gjithë Lypësa?”

Ensign ose Liahona, nëntor 2014, f. 40).

Shkruani te viza fjalën varfëri, dhe rilexojeni thënien e Plakut Holland duke marrë
parasysh kuptimin e saj.

Varfëria është gjendja e mospasjes së mjaft burimeve të nevojshme, të cilat mund të
përfshijnë para, të mira materiale ose mjete jetese. Përse varfëria mund të jetë një
sfidë kaq e vështirë?

Mendoni për individë që ju i njihni, të cilët mund të kenë nevojë për ndihmë të
çfarëdo lloji, përfshirë ndihmë fizike, emocionale, shoqërore ose shpirtërore.
Ndërsa studioni 2 Korintasve 8–9, kërkoni të vërteta që mund t’ju ndihmojnë të
kuptoni dhe përmbushni rolin tuaj për t’i ndihmuar të tjerët që janë në nevojë.

Te 2 Korintasve 8:1–8, Apostulli Pal u tha shenjtorëve korintas se anëtarët e Kishës
në Maqedoni kishin dhënë bujarisht për t’i ndihmuar të varfrit në nevojat e tyre
materiale (shih Harta e Fotografi të Biblës nr. 13 “Udhëtimet Misionare të
Apostullit Pal”, [tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta]). Ai shpjegoi se anëtarët
maqedonas e bënë këtë ngaqë donin të bënin vullnetin e Perëndisë. Pali i nxiti
shenjtorët e Korintit që ta ndiqnin këtë shembull, që të siguronin për nevojat e të
tjerëve prej dashurisë së sinqertë.
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1. Hiqni një vijë vertikale në mes të një flete bosh në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta, duke krijuar dy kolona. Shkruani

fjalën I pasur në krye të kolonës së parë, dhe shkruani fjalën I varfër në krye të
kolonës së dytë.

Lexojeni 2 Korintasve 8:9, duke kërkuar atë që tha Pali se Jezu Krishti bëri për
shenjtorët. Më pas përgjigjjuni pyetjeve vijuese, duke i renditur përgjigjet tuaja
në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta nën fjalët I pasur dhe I varfër.

a. Në ç’mënyra qe Jezu Krishti i pasur në jetën para lindjes?

b. Në ç’mënyra mund të jetë konsideruar Ai i varfër gjatë jetës së tij në
vdekshmëri?

c. Çfarë mendoni se do të thotë në vargun 9 që “të bëhe[m]i të pasur me anë
të varfërisë së [Shpëtimtarit]”?

Merreni parasysh që edhe përpara se Jezu Krishti të lindte, Ai ishte anëtar i
Kreut-Perëndi dhe qëndroi pranë Atit Qiellor në autoritet, fuqi dhe lavdi. Për shkak
se Jezu Krishti denjoi, apo u përul dhe e zbriti Veten e Tij nga froni i Tij para lindjes
dhe erdhi në tokë për të shërbyer, dha një shembull dhe e kreu Shlyerjen, ne mund
të fitojmë pasuritë e jetës së përjetshme (shih 1 Nefi 11:26–28).

Rreth një vit më parë, shenjtorët korintas ishin zotuar që të mblidhnin ndihma për
shenjtorët e varfër në Jeruzalem. Lexojeni 2 Korintasve 8:10–11, duke kërkuar atë
që Pali i këshilloi shenjtorët të bënin në atë kohë. Frazat “ta bëni” dhe
“përfundojeni edhe bërjen”, i referohen këshillës së Palit që shenjtorët ta
përmbushnin zotimin e tyre të mëparshëm për t’u dhënë shenjtorëve të varfër atë
që mundeshin, sikurse Shpëtimtari u kishte dhënë atyre pasuri të përjetshme.

Një parim që mund të mësojmë është se kur ne arrijmë të kuptojmë gjithçka që
Shpëtimtari na ka dhënë, ne do të jemi më të gatshëm për t’iu dhënë të
tjerëve nga pasuria jonë.

Mendoni për mënyrën se si njohja e bollëkut të dhuratave që Shpëtimtari na ka
dhënë mund të na nxitë për t’u dhënë atyre në nevojë.

2. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Çfarë dhuratash të veçanta ju ka dhënë Shpëtimtari dhe si

ju frymëzojnë ato për t’u dhënë të tjerëve?

Lexojeni 2 Korintasve 8:12–15, duke kërkuar një të vërtetë tjetër që Pali u mësoi
njerëzve për rëndësinë e mbështetjes së njëri-tjetrit në mënyra materiale.

Një e vërtetë që mund të mësojmë prej 2 Korintasve 8:12–13 është se Perëndia do
që ne të jemi të gatshëm të japim edhe kur mund të mos kemi asgjë për
të dhënë.

Për ta kuptuar më mirë se çfarë do të thotë kjo e vërtetë, lexoni thënien vijuese nga
Plaku Xhefri R. Holland dhe më pas merrni në shqyrtim pyetjet vijuese: “Të pasur
apo të varfër, ne duhet ‘të bëjmë atë që mundemi’ kur të tjerët janë në nevojë” (“A
Nuk Jemi Ne të Gjithë Lypësa?” f. 41).

• Çfarë mund të bëjmë ne për të tjerët nëse nuk kemi asgjë fizike për t’u
dhënë atyre?
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• Përse duhet të bëjmë gjithçka që mundemi për të tjerët?

• Sipas 2 Korintasve 8:14–15, kush përfiton kur të gjithë shenjtorët japin në
mënyrë të vazhdueshme nga bollëku i tyre?

Përsiatni mbi disa mënyra se si përfiton gjithsecili kur të gjithë ne jemi të gatshëm
të japim.

Lexoni thënien vijuese nga Plaku Holland, duke kërkuar mënyrën se si mund të na ndihmojë Zoti
që të reagojmë me dhembshuri ndaj të varfërve: “Unë nuk e di pikërisht se si çdokush prej jush
duhet ta përmbushë detyrimin e tij ndaj atyre që nuk e ndihmojnë ose që nuk munden ta
ndihmojnë gjithmonë vetveten. Por unë e di që Perëndia e di, dhe Ai do t’ju ndihmojë e udhëheqë
në veprime dhembshurie të të qenit dishepull, në qoftë se ju dëshironi dhe luteni në mënyrë të
ndërgjegjshme dhe kërkoni mënyra për të zbatuar një urdhërim që Ai na e ka dhënë në mënyrë të
përsëritur” (“A Nuk Jemi Ne të Gjithë Lypësa?” f. 41).

Vini re që Plaku Holland tha se ne duhet të “dëshiro[jmë] e lute[m]i në mënyrë të
ndërgjegjshme dhe [të] kërko[jmë] mënyra” që t’i ndihmojmë të varfrit dhe
nevojtarët. Ofertat e agjërimit, projektet vendore të shërbimit dhe mundësitë
humanitare janë disa nga mënyrat që Kisha ka vendosur, në mënyrë që ne të mund
të ndihmojmë për të plotësuar nevojat e të varfërve. A mund të mendoni për
ndonjë mënyrë tjetër se si të mund ta bëjmë këtë?

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani për një
rast kur ju e ndihmuat dikë në nevojë dhe për mënyrën se si u ndiet

si rezultat i kësaj. Ju mund të shkruani gjithashtu një gjë që planifikoni të bëni,
bazuar në atë çka dha mësim Pali për t’u dhënë të varfërve dhe nevojtarëve.

Siç shënohet te 2 Korintasve 8:16–24, Pali u foli shenjtorëve korintas rreth Titit dhe
dy vëllezërve të tjerë, të cilët po dërgoheshin për të mbledhur ndihma bamirësie për
shenjtorët në Jeruzalem. Pali foli për besimin e tij te shenjtorët korintas dhe
shpjegoi se dhurimet e tyre bujare do të shërbenin si provë e dashurisë së tyre për
të tjerët.

2 Korintasve 9
Pali jep mësim rreth bekimeve të të qenit një dhurues i sinqertë
Pali vazhdoi t’i lavdëronte shenjtorët korintas (shih 2 Korintasve 9:1–5). Ai u tha
shenjtorëve se i kishte dërguar Titin dhe të tjerët që të pohonin gatishmërinë e tyre
për t’u dhënë bujarisht të varfërve.

Mendoni rreth faktit nëse i keni dhënë ndonjëherë diçka dikujt apo keni bërë diçka
për dikë, pa zemër ose pa dëshirë. Përse ndonjëherë është e vështirë që të jeni i
gëzuar kur jepni nga koha, paratë tuaja dhe burime të tjera për t’i ndihmuar
të tjerët?

Lexojeni 2 Korintasve 9:6–7, duke kërkuar krahasimin që përdori Pali për t’u
mësuar anëtarëve në Korint rreth të dhënit me bujari.

Të mbjellësh do të thotë të hedhësh fara. Cilët janë mbjellësit në këtë krahasim?
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Merrni në shqyrtim se si kur ne u japim të tjerëve është si të mbjellësh fara në një
fushë. Çfarë ndodh kur ne mbjellim vetëm me kursim? Çfarë ndodh kur ne
mbjellim me bollëk?

Sipas 2 Korintasve 9:7, si pret Zoti nga ne që të mbjellim apo të japim?

Prej 2 Korintasve 9:6–7 ne mësojmë të vërtetën vijuese: Nëse ne u japim me një
zemër të gëzuar atyre që janë në nevojë, Perëndia do të na bekojë bujarisht.

Në ç’mënyrë kur ne u japim të tjerëve me një sjellje të gëzuar, mund të na bëjë që
të marrim me më shumë bollëk? ____________________

Lexojeni 2 Korintasve 9:8–10, duke kërkuar bekimet që Pali tha se do t’u vinin
shenjtorëve nëse do të jepnin me një zemër të gëzuar. Shenjoni ose shënoni në
shkrimet tuaja të shenjta disa nga frazat që përdori Pali për të përshkruar mënyrën
se si i bekon Zoti ata që japin me një zemër të gëzuar.

Vini re se frazat që përdori Pali për të përshkruar bekimet e Zotit sugjerojnë se ne
do të marrim hirin e Zotit, i cili përfshin bekime materiale të mjaftueshme për
nevojat tona.

Sipas 2 Korintasve 9:10, kush është “ai që i jep farën mbjellësit”? Si mund të na
ndihmojë të kujtuarit se nga vjen fara që të japim me gëzim?

Lexojeni 2 Korintasve 9:11–15, duke kërkuar atë që dha mësim Pali rreth atyre
shenjtorëve që japin dhe marrin me gëzim.

4. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Sipas 2 Korintasve 9:11–15, si ndihen kundrejt Perëndisë

ata që japin bujarisht nga pasuria e tyre dhe ata që marrin nga pasuria e një
tjetri? (Merreni parasysh të shenjoni ose të shënoni çdo frazë për mirënjohjen
që gjendet në këto vargje.)

Merreni parasysh ta shkruani të vërtetën vijuese pranë 2 Korintasve 9:11–15 në
shkrimet tuaja të shenjta: Kur e bëjmë të ditur bujarinë e Perëndisë për
bekimet [që marrim], kjo mund të na ndihmojë që të ndjejmë mirënjohje
ndaj Tij.

5. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Kur jeni ndier mirënjohës ndaj Perëndisë pasi i kuptuat

bekimet që Ai ju dërgoi sepse u shërbyet dhe u dhatë të tjerëve në një mënyrë të
gëzueshme? (Merreni parasysh të shtoni dëshminë tuaj për parimet dhe të
vërtetat e përcaktuara te 2 Korintasve 8–9.)

Për t’ju ndihmuar që ta vini në zbatim këtë mësim, merrni në shqyrtim mënyrat se
si mund ta ndihmoni dikë në nevojë këtë javë (ndoshta dikë në familjen tuaj). Vini
një synim të veçantë për ta ndihmuar atë person dhe shkruajeni atë në një
fletë letre.

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

Unë e kam studiuar 2 Korintasve 8–9 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 24: DITA 2

2 Korintasve 10–13
Hyrje
Apostulli Pal dha mësim rreth luftës shpirtërore ku janë përfshirë fëmijët e
Perëndisë. Ai e mbrojti veten e tij ndaj atyre që e kundërshtonin atë. Ai rrëfeu
mënyrën se si u rrëmbye në të tretin qiell, dhe përshkroi mënyrën se si dobësitë e tij
dolën që ishin një bekim për të. Përpara se ta përfundonte letrën e tij, Pali i këshilloi
shenjtorët në Korint që ta analizonin veten e tyre dhe ta provonin besnikërinë
e tyre.

2 Korintasve 10–11
Pali shkruan rreth luftës shpirtërore, mashtrimeve të Satanit dhe vetë mundimeve
të tij
Çfarë mendimesh ju vijnë në mendje
kur shihni fjalën luftë?

Mendoni për mënyrat se si jemi të
përfshirë në luftë kundër Satanit. Cilat
janë disa nga betejat më të vështira me
të cilat përballemi në këtë luftë
shpirtërore?

Lexojeni 2 Korintasve 10:3–6, duke kërkuar atë që Apostulli Pal dha mësim se ne
duhet të bëjmë për të qenë të suksesshëm në këtë luftë kundër Satanit.

Udhëzimi për t’ia “nënshtr[uar] çdo mendim dëgjesës së Krishtit” (2 Korintasve
10:5) do të thotë t’i kontrollojmë mendimet tona, duke përfshirë shmangien e
mendimeve të papërshtatshme, dhe të përqendrohemi tek gjërat e mira e
lartësuese. Një e vërtetë që mund të mësojmë nga vargu 5 është që kur ne i
kontrollojmë mendimet tona për t’iu bindur Jezu Krishtit, ne do të jemi më të
suksesshëm në luftën kundër Satanit.

1. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Cilat janë disa nga gjërat që mund të bëjmë për të na ndihmuar të
kontrollojmë mendimet tona? (Shih Alma 37:36; DeB 121:45; dhe Hyrja nga
Presidenca e Parë, te Himnet [faqja ix], për ide të dobishme.)

b. Çfarë bekimesh keni përjetuar kur i keni kontrolluar mendimet tuaja në
bindje ndaj Shpëtimtarit?

Merreni në shqyrtim atë që do të bëni për t’i kontrolluar mendimet tuaja në bindje
ndaj Shpëtimtarit. Disa njerëzve iu duken të dobishme lutja, leximi ose mësimi
përmendsh i shkrimeve të shenjta, dhe këndimi i himneve.

Te 2 Korintasve 10:7–18, ne mësojmë se Pali u lëvdua në Zotin dhe dha mësim se
vetë dobësitë e tij nuk duhej të përdoreshin si një shfajësim që ata të mos ia vinin
veshin atij.
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Te 2 Korintasve 11, ne lexojmë që Pali përmendi mënyra të tjera se si Satani kërkon
t’i prishë mendimet tona dhe të na largojë nga Jezu Krishti, duke përfshirë
përdorimin e Krishtërve të rremë dhe të Apostujve të rremë. Pali tregoi për vuajtjet
që ai kishte kaluar si një Apostull i vërtetë i Shpëtimtarit.

2 Korintasve 12
Pali rrëfen se si u rrëmbye në qiell dhe jep mësim se si pranimi i dobësive tona mund
të jetë i dobishëm për ne
Mendoni për një rast kur ju jeni shpuar
nga gjemba. Në ç’mënyra mund ta
bëjnë gjembat jetën të vështirë?

Apostulli Pal përdori konceptin e një
gjembi për të simbolizuar një sprovë
apo dobësi që ai kishte përjetuar.

Ndërkohë që lexoni thënien vijuese nga Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit të
Dymbëdhjetë Apostujve, merrni parasysh llojet e sprovave dhe të dobësive që
keni përjetuar: “Disa kanë humbur një njeri të dashur prej vdekjes, ose kujdesen
për dikë që është i paaftë. Disa janë lënduar nga divorci. Të tjerë presin me
padurim një martesë të përjetshme. Disa ndodhen nën skllavërinë e substancave
apo praktikave që krijojnë varësi, si alkooli, duhani, drogat ose pornografia. Të

tjerë kanë gjymtime fizike apo çrregullime mendore. Disa sfidohen prej tërheqjes nga e njëjta
gjini. Disa kanë ndjenja të tmerrshme depresioni ose pamjaftueshmërie. Në një mënyrë ose tjetër,
shumë njerëz janë të rënduar” (“Ai e Shëron të Rënduarin”, Ensign ose Liahona, nëntor 2006, f.
6, Konferenca e Përgjithshme, tetor 2006, f. 6).

Ndërsa studioni 2 Korintasve 12, kërkoni të vërteta që mund t’ju ndihmojnë kur
përjetoni sprova dhe dobësi.

Lexojeni 2 Korintasve 12:1–4, duke kërkuar vegimin që mori Pali. (Në këto vargje
Pali po i referohej vetes së tij në vetën e tretë kur ai tha “një njeri”. Në vargun 2,
thënia “a ishte në trup, a ishte jashtë trupit, nuk e di; Perëndia e di” ilustron se Pali
po shikonte një vegim.)

Lexojeni 2 Korintasve 12:5–6, duke kërkuar mënyrën se si reagoi Pali ndaj këtij
vegimi të mbretërisë çelestiale.

Vini re që edhe pse Pali e pati këtë vegim, ai nuk “krenohe[j]” (ose mburrej) për të.
Ndoshta ai shqetësohej se të tjerët mund të kishin një mendim shumë të mirë për
të, kur ai ende kishte vështirësi tokësore për të mposhtur.

Lexojeni 2 Korintasve 12:7–9, duke kërkuar mënyrën se si e ndihmoi Zoti Palin që
të qëndronte i përulur. (Të “[t]ë rritet mendja” [vargu 7] do të thotë të bëhesh
krenar.)
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Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, komentoi se
“gjëmb[i] në mish” i Palit ishte “ndonjë sëmundje fizike e papërmendur, me sa
duket një sëmundje e rëndë nga e cila Apostulli Pal vuante vazhdimisht ose
sistematikisht” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll.
[1965–1973], 2:448).

Vini re se sa shumë herë u lut Pali që ky gjemb në mish t’i hiqej. (Fjalët tri herë
[vargu 8] nënkuptojnë tri herë.)

Merreni parasysh që te 2 Korintasve 12:9 të shenjoni frazën që shpjegon se Zoti
zgjodhi të mos e hiqte gjembin në mish të Palit.

Nga këto vargje ne mësojmë se Zoti mund të na lejojë që të përjetojmë dobësi
dhe sprova, që ne të mund të mësojmë të jemi të përulur. Ju mund të doni ta
shkruani ose shënoni këtë të vërtetë në shkrimet tuaja të shenjta pranë
2 Korintasve 12:7–9.

Lexojeni 2 Korintasve 12:9–10, duke kërkuar të vërtetat që mësoi Pali të cilat e
ndihmuan t’i duronte dobësitë e tij. Ndërkohë që lexoni, mbani në mendje se hir
është “një ndihmë ose forcë … hyjnore [që] jepet nëpërmjet mëshirës dhe
dashurisë së Perëndisë” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Hir”,
scriptures.lds.org).

Ju mund të doni t’i shenjoni fjalët ose frazat te 2 Korintasve 12:9–10 që na mësojnë
të vërtetën vijuese: Hiri i Jezu Krishtit është i mjaftueshëm për të na forcuar në
dobësitë tona. Zoti nuk i largon gjithmonë sfidat tona, por Ai do të na forcojë
teksa i durojmë ato plot besim.

Plaku Dallin H. Ouks dëshmoi: “Fuqia shëruese e Zotit Jezu Krisht – qoftë kur i
largon barrat tona, ose kur na forcon për t’i duruar ato dhe për të jetuar me to
ashtu si Apostulli Pal – është në dispozicion për çdo mundim në vdekshmëri” (“Ai
Shëron të Lënduarin”, f. 8; Konferenca e Përgjithshme, tetor 2006, f. 8).

2. Përgjigjjuni dy ose më shumë pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Çfarë do të thotë për ju që hiri i Shpëtimtarit “mjafton” (2 Korintasve 12:9)
për t’ju forcuar në dobësitë tuaja?

b. Si mund t’ju ndihmojnë të vërtetat e dhëna mësim te 2 Korintasve 12:9–10
kur përjetoni dobësi dhe sprova?

c. Në ç’rast ju apo dikush që ju njihni jeni forcuar nga Shpëtimtari për t’ju
ndihmuar për një dobësi apo gjatë një sprove?
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2 Korintasve 13
Pali i nxit shenjtorët që ta analizojnë veten e tyre dhe ta provojnë besnikërinë e tyre
Disa njerëz sot e sfidojnë mësimdhënien dhe autoritetin e atyre që janë thirrur të
shërbejnë në pozicione udhëheqëse në Kishë. Në mënyrë të ngjashme, midis
shenjtorëve korintas kishte mësues të rremë që e sfiduan Palin dhe autoritetin e tij
si një Apostull.

Lexojeni 2 Korintasve 13:3, duke kërkuar se çfarë prove po kërkonin disa anëtarë të
Kishës në Korint.

Lexojeni 2 Korintasve 13:5–6, duke kërkuar atë që Apostulli Pal i nxiti shenjtorët
korintas të bënin në vend që të vinin në pikëpyetje nëse Zoti fliste nëpërmjet tij si
një Apostull. (Një i përjashtuar është një person i degjeneruar ose i pamoralshëm.)
Merreni parasysh që t’i shenjoni fjalët vepruese në vargun 5, të cilat tregojnë atë që
duhet të bëjnë shenjtorët korintas.

Kur Pali u kërkoi shenjtorëve korintas që të analizonin nëse ata ishin “në besim”
[vargu 5], ai po u kërkonte atyre që të merrnin në shqyrtim nëse ata ishin besnikë
ndaj Zotit dhe Kishës së Tij. Prej 2 Korintasve 13:5–6 ne mësojmë se në vend që t’i
kritikojnë udhëheqësit e Kishës, anëtarët e Kishës duhet të analizojnë vetë
besnikërinë e tyre.

Lexoni thënien vijuese nga Profeti Jozef Smith, duke kërkuar atë që ai dha mësim
se do të ndodhë nëse ne zgjedhim t’i kritikojmë udhëheqësit tanë në vend që të
analizojmë vetë besnikërinë tonë: “[Nëse një] njeri … ngrihet për të dënuar të
tjerët, … gjen të meta tek Kisha, duke thënë se ata po ndjekin rrugë të gabuar,
ndërsa ai vetë është i drejtë, atëherë ta dini me siguri, që ai njeri po ecën me
shpejtësi në rrugën drejt braktisjes; dhe nëse nuk pendohet, do të bjerë në

braktisje, ashtu si Perëndia jeton” (Mësimet e Presidentëve të Kishës: Jozef Smith [2009], f. 339).

3. Kaloni disa çaste duke përsiatur pyetjet vijuese. Më pas
nënshkruani emrin tuaj në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të

shenjta për të treguar se ju e keni përfunduar këtë detyrë.

a. Në një shkallë nga 1 deri në 10 (ku 10-ta është shkëlqyeshëm), sa shumë e
ndiqni këshillën e udhëheqësve të Kishës?

b. Cili është një standard që është dhënë mësim nga profetët dhe apostujt, që
ju mund ta ndiqni më besnikërisht?

c. Në një shkallë nga 1 deri në 10 (ku 10-ta është çdo mundësi që keni) sa
shpesh shprehni mirënjohje për udhëheqësit tuaj të Kishës, ose personalisht
ose në lutje?

d. Çfarë mund të bëni për të treguar më shumë vlerësim për sakrificën dhe
përpjekjet që udhëheqësit tuaj bëjnë në emrin tuaj?

4. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Çfarë bekimesh mund të vijnë nga të bërit rregullisht një

vetëanalizë shpirtërore të tillë si kjo?
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Te 2 Korintasve 13:7–14, ne mësojmë se Pali i nxiti shenjtorët që ta shmangnin të
keqen dhe të synonin drejt përsosjes.

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

Unë e kam studiuar 2 Korintasve 10–13 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Hyrje te Galatasve
Përse të Studiohet Ky Libër?
Letra e Apostullit Pal drejtuar Galatasve u shkrua për të krishterët judeas, të cilët po
largoheshin nga Zoti duke u mbështetur edhe njëherë në veprat e ligjit të Moisiut.
Apostulli Pal u përpoq ta ndreqte këtë problem duke theksuar ndryshimin ndërmjet
“zgjedhës” së rëndë të ligjit të Moisut, e cila çoi në robëri shpirtërore dhe ungjillit të
Jezu Krishtit, i cili çon në liri shpirtërore. Studimi i kësaj letre mund t’ju ndihmojë ta
vlerësoni më mirë lirinë e dhënë nëpërmjet ungjillit të Jezu Krishtit.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Apostulli Pal e shkroi Galatasve (shih Galatasve 1:1).

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Pali ka gjasa ta ketë shkruar Letrën e tij drejtuar Galatasve ndërkohë që udhëtonte
përmes Maqedonisë gjatë udhëtimit të tij të tretë misionar, rreth viteve 55–57
ps.K., (shih Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Letra të Palit”, f. 100).

Për Kë u Shkrua Ai dhe Përse?
“Ka pak mëdyshje lidhur me faktin se cilave kisha iu shkrua kjo letër. Ato mund të
ishin qoftë në Galatinë veriore, distrikti i së cilës ishte Ankira, qyteti kryesor ose në
distriktin, në kufijtë e Frigjisë dhe Galatisë, që u vizitua nga Pali gjatë udhëtimit të
tij të parë misionar. Në të dyja rastet kishat galatase u vizituan pa dyshim nga Pali
gjatë udhëtimit të tij të dytë (Veprat e Apostujve 16:6) dhe të tretë (Veprat e
Apostujve 18:23)” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Letra të Palit”, f. 100).

Pali u shkroi shenjtorëve në Galati ngaqë ishte thellësisht i shqetësuar se ata po
largoheshin nga Zoti duke ndjekur mësimet e disa njerëzve që u përpoqën ta
“shtrembëro[nin] ungjillin e Krishtit” (shih Galatasve 1:6–7). Të krishterët judeas
po u mësonin të krishterëve johebrenj doktrinën e rreme, se ata duhej të
rrethpriteshin dhe t’i zbatonin kërkesat rituale të ligjit të Moisiut me qëllim që të
shpëtoheshin (shih Galatasve 6:12; shih edhe Veprat e Apostujve 15:1). Disa
shenjtorë galatas i kishin përqafuar mësimet e këtyre njerëzve (shih Galatasve
4:10).

Qëllimet kryesore të Palit se përse e shkroi këtë letër përfshinin:

1. Mbrojtjen e vetes së tij kundër akuzave të mësuesve të rremë që e
kundërshtonin atë.

2. Dhënien mësim se të gjithë njerëzit, qoftë judeas apo johebrenj, shpëtohen nga
Shlyerja e Jezu Krishtit, duke e vendosur besimin e tyre në Jezu Krisht në vend
që të mbështeteshin te veprat e ligjit të Moisiut.

3. Qartësimin e rolit të ligjit të Moisiut në planin e Perëndisë.

4. Dallimin midis besëlidhjes së vjetër që Perëndia bëri nëpërmjet Moisiut dhe
besëlidhjen e re në Krisht.

5. Thirrjen e shenjtorëve që të jetonin sipas Frymës.
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Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Libri i Galatasve spikat si letra më e fortë e Palit, në të cilën ai dha një qortim therës
si për anëtarët e Kishës që po largoheshin [nga Zoti] edhe për mësuesit e rremë që
po i drejtonin ata gabim. Galatasve përmban paraqitjen më të hershme të shkruar
nga Pali për doktrinën e shfajësimit – ne nuk shfajësohemi me anë të veprave të
ligjit të Moisiut por me anë të besimit në Jezu Krisht. Letra krahason “veprat e
mishit” me “fryti[n e] … Frymës” (shih Galatasve 5:16–25).

Përmbledhje
Galatasve 1–2. Pali u shkruan shenjtorëve galatas për shkak se ata ishin larguar
nga Zoti dhe kishin përqafuar mësime të rreme. Ai e mbron thirrjen e tij si një
Apostull duke e treguar sërish kundërshtimin e tij të hershëm ndaj Kishës dhe
kthimin e tij në besim. Ai thekson se mori zbulesë drejtpërsëdrejti nga Perëndia dhe
sqaron se shërbesa e tij ndaj johebrenjve ishte miratuar nga Apostujt. Ai shpall se
dikur nuk ra dakord me Pjetrin lidhur me shenjtorët johebrenj. Ai jep mësim se
njerëzit nuk shfajësohen me anë të veprave të ligjit të Moisiut por me anë të
besimit në Jezu Krisht.

Galatasve 3–4. Pali mbron mesazhin e ungjillit. Ai jep mësim se Abrahami ishte
shembulli i një personi që ishte i shfajësuar me anë të besimit dhe jo me anë të
veprave të ligjit të Moisiut. Nëpërmjet Shlyerjes, Jezu Krishti, e shëlbeu njerëzimin
nga mallkimi i ligjit. Qëllimi i ligjit të Moisiut ishte që të jetë “mësuesi … për te
Krishti” (Galatasve 3:24). Nëpërmjet besimit dhe pagëzimit, shenjtorët marrin
bekimet e Shlyerjes, hyjnë në besëlidhjen e pagëzimit, bëhen trashëgimtarë të
Perëndisë nëpërmjet Krishtit dhe nuk janë më shërbëtorë por fëmijë të Perëndisë.

Galatasve 5–6. Pali u bën thirrje shenjtorëve që të qëndrojnë të palëkundur në
besëlidhjen e ungjillit të ofruar nga Krishti. Pali e krahason jetën e një personi që
është përfshirë në “veprat e mishit” (Galatasve 5:19) me dikë që gëzon “fryti[n e]
… Frymës” (Galatasve 5:22). Ai jep mësim se shenjtorët duhet të mbajnë barrët e
njëri-tjetrit dhe të mos lodhen së bëri mirë. Ne korrim atë që mbjellim.

GALATASVE
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Galatasve
Hyrje
Apostulli Pal i qortoi shenjtorët galatas që i ndiqnin mësimet e rreme dhe, ai qortoi
mësuesit e rremë që po i drejtonin ata gabim. Ai dha mësim gjithashtu se sikurse
Abrahami u bë një trashëgimtar i Perëndisë, edhe shenjtorët galatas mund të
bëheshin trashëgimtarë të Perëndisë duke pasur besim në Jezu Krisht dhe duke e
ndjekur Atë, sesa duke iu bindur kërkesave rituale të ligjit të Moisiut.

Galatasve 1–2
Pali i qorton shenjtorët që i ndiqnin mësuesit e rremë dhe i nxit ata të kthehen
në ungjill
Përfytyroni sikur njëri nga vëllezërit ose motrat apo shokët tuaj ju thotë se ai ose ajo
nuk është më i sigurt nëse mësimet e Kishës janë të vërteta. Si rrjedhim, ky person
nuk merr më pjesë në Kishë dhe nuk po e jeton më ungjillin.

1. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta se çfarë
do t’i thonit vëllait a motrës apo shokut/shoqes tuaj për ta

ndihmuar t’ia ktheni besimin në mësimet e Kishës.

Teksa studioni Galatasve 1 dhe mësoni arsyen përse shenjtorët në Galati po
largoheshin nga ungjilli i vërtetë, kërkoni një të vërtetë që mund ta ndihmojë
motrën a vëllanë apo shokun/shoqen tuaj ta rifitojë besimin e tij apo të saj.

Galatia ishte një rajon në Azinë e Vogël veri-qendrore, që përfshinte shumë qytete
që i vizitoi Apostulli Pal gjatë udhëtimit të tij të dytë dhe të tretë misionar (shih
Veprat e Apostujve 16:6; 18:23; shih edhe Harta të Biblës, nr. 13, “Udhëtimet
Misionare të Apostullit Pal”, [te shtojca e kombinimit tresh]). Lexojeni Galatasve
1:6–7, duke kërkuar një problem që ekzistoi midis anëtarëve të Kishës në Galati.

Ata që po i turbullonin shenjtorët galatas dhe po prishnin mësimet e ungjillit, po
ngjallnin dyshime (shih Galatasve 1:7, poshtëshënimi a, [në variantin SHDM të
Biblës në anglisht]), rreth mësimeve të Palit se shpëtimi vjen vetëm nëpërmjet Jezu
Krishtit. Këta mësues të rremë ishin judeas të krishterë të njohur si judaistë. Ata
pretendonin se shenjtorët galatas duhej të rrethpriteshin dhe të zbatonin ritet e
ligjit të Moisiut në mënyrë që të shpëtoheshin.

Lexojeni Galatasve 1:8–9, duke kërkuar se çfarë tha Pali për ata që e predikonin
ungjillin ndryshe nga ai që predikonte [Pali] si një Apostull i Zotit.

Lexojeni Galatasve 1:10–12, duke kërkuar burimin e mësimeve të Palit. Ju mund të
doni ta shenjoni ose shënoni në shkrimet tuaja të shenjta atë që gjeni.

Nga mësimet e Palit ne mësojmë se Jezu Krishti ua zbulon doktrinën e vërtetë
profetëve të Tij.

2. Përgjigjjuni dy ose të gjitha pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Si mund të na ndihmojë të kujtuarit se Perëndia është burimi i doktrinës së
vërtetë kur kemi pyetje rreth mësimeve të profetëve?
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b. Çfarë mund të bëjmë për të marrë zbulesë nga Perëndia që të mund ta dimë
për veten tonë se mësimet e profetëve janë të vërteta?

c. Në ç’mënyrë kjo e vërtetë mund ta ndihmojë dikë që e ka të vështirë për t’i
besuar mësimet e profetëve?

Siç shënohet te Galatasve 1:13–2:21, Pali u tregoi shenjtorëve për kthimin e tij në
besim dhe udhëtimet e para misionare. Ai shpjegoi gjithashtu arsyen përse
johebrenjtë e krishterë nuk kishin nevojë të mbështeteshin në traditën se shpëtimi
ishte në ligjin e Moisiut, por përkundrazi është nëpërmjet besimit në Jezu Krisht që
ne falemi (ose shfajësohemi). Pali dëshmoi se ai jetoi “në besimin e Birit të
Perëndisë, që më deshi dhe dha veten për mua” (Galatasve 2:20).

Galatasve 3–4
Pali i fton galatasit t’i marrin të gjitha bekimet që iu premtuan Abrahamit nëpërmjet
Jezu Krishtit
Përse individët e mëposhtëm mund të ndihen në një situatë të pafavorshme për
marrjen e të gjitha bekimeve të Zotit krahasuar me të tjerë në Kishë, të cilët e
njihnin ungjillin dhe kishin qenë besnikë ndaj ungjillit që prej një moshe të
hershme?

• Një i ri u rrit në një familje pak aktive dhe nuk iu mësua ungjilli kur ai ishte i ri.
Familja e tij tani po rikthehet në Kishë dhe ka filluar ta mësojë e ta vërë në jetë
ungjillin.

• Një grua u tall dhe e kritikoi Kishën për vite me radhë. Kohët e fundit ajo
përjetoi një ndryshim zemre dhe u pagëzua.

Teksa studioni Galatasve 3–4, kërkoni një të vërtetë që mund t’ju ndihmojë të
kuptoni se çfarë bekimesh janë në dispozicion për këdo, sido që të jenë rrethanat e
tij ose të saj dhe zgjedhjet e kaluara.

Për shkak se shumë prej shenjtorëve galatas ishin johebrenj të kthyer në besimin e
krishterë, ata nuk ishin pasardhës të drejtpërdrejtë të Abrahamit, të cilëve u ishin
premtuar të gjitha bekimet e Perëndisë.

Lexojeni Galatasve 3:7–9, duke kërkuar atë që dha mësim Pali rreth atyre që “janë
nga besimi” (Galatasve 3:7), ose që besojnë në Jezu Krisht.

Sipas vargut 8, çfarë i premtoi Zoti Abrahamit? ____________________

Sipas vargut 9, çfarë do t’u ndodhë atyre që kanë besim në Jezu Krisht?
____________________
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Që të jesh i “bek[uar] … me të
besueshmin Abraham” (Galatasve 3:9),
i referohet të qenit në gjendje për të
marrë bekimet e besëlidhjes që bëri
Perëndia me Abrahamin, se nëpërmjet
tij të gjithë njerëzit mund të gëzonin
bekimet e priftërisë më të lartë,
martesës çelestiale dhe ekzaltimit (shih
Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
“Besëlidhje e Abrahamit”, f. 14–15,
scriptures.lds.org).

Ne lexojmë te Galatasve 3:10–25 se ligji
i Moisiut nuk kishte kurrsesi për synim
të ishte mjeti nëpërmjet të cilit njerëzit
mund të “shfajësohe[shin]” (Galatasve
3:11), që nënkupton se ata ishin falur
nga mëkati dhe qenë shpallur të
pafajshëm. Ai kishte për synim të ishte
një udhërrëfyes ose “mësuesi”
(Galatasve 3:24) për t’i ndihmuar
izraelitët të vinin te Jezu Krishti dhe të shfajësoheshin me anë të besimit të tyre në
Të. Vini në dukje se të shfajësohesh, do të thotë “të falesh nga ndëshkimi për
mëkatin dhe të shpallesh i pafajshëm” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
“Shfajësim, Shfajësoj”, f. 176–177, scriptures.lds.org).

Plotësojeni tabelën vijuese duke lexuar fragmentet për shkrimet e shenjta dhe duke
iu përgjigjur pyetjeve:

Galatasve 3:26–27. Çfarë duhet të
bëjmë ne për të marrë bekimet që iu
premtuan Abrahamit?

Galatasve 3:28–29; 4:7. Pavarësisht se kush ose çfarë
ishim më parë, çfarë bëhemi ne kur hyjmë në besëlidhjen e
ungjillit nëpërmjet pagëzimit?

Nga Galatasve 3:26–29; 4:7 ne mësojmë se të gjithë ata që ushtrojnë besim në
Jezu Krisht dhe hyjnë në besëlidhjen e ungjillit, do të bëhen një në Krishtin
dhe trashëgimtarë të Perëndisë.

Përse është e rëndësishme të dimë se Perëndia i premton këto bekime për këdo që
hyn në besëlidhje, sido që të jenë rrethanat e tij apo të saj ose zgjedhjet e kaluara?
____________________

Ne lexojmë te Galatasve 4:8–31 se Pali i ftoi shenjtorët galatas të ktheheshin te Jezu
Krishti dhe të largoheshin nga skllavëria që vjen nga përpjekja për të mbajtur
traditat e shumta të ligjit të Moisiut.

NJËSIA 24,  DITA 3

502



Galatasve 5–6
Pali i nxit shenjtorët galatas që ta lartësojnë besimin e tyre në Jezu Krisht
Cilat janë disa nga tundimet më të vështira që hasni? Si mund t’i mposhtni këto
tundime?

Teksa studioni Galatasve 5–6, kërkoni parimet që mund t’ju ndihmojnë t’i
mposhtni tundimet.

Lexojeni Galatasve 5:16–17, duke kërkuar dy forca konkurruese që përshkroi Pali.

Të “ec[ësh] sipas Frymës” (Galatasve 5:16) do të thotë të jetosh i denjë për nxitjet e
Frymës së Shenjë dhe t’i ndjekësh ato. Të “përmbush[ësh] dëshirat e mishit”
(Galatasve 5:16) do të thotë t’i jepesh tundimeve për të mëkatuar.

Plotësojeni parimin vijues bazuar tek ajo që mësoni nga Galatasve 5:16: Kur ecim
sipas Frymës, ne do t’i mposhtim ____________________.

Merrni parasysh se si të ecurit sipas Frymës mund t’ju ndihmojë t’i mposhtni
tundimet.

Lexojeni Galatasve 5:22–23, duke kërkuar rrjedhojat e tjera e të ecurit sipas Frymës.
(Vini në dukje se Galatasve 5:22–23 është një fragment për zotërimin e shkrimit të
shenjtë. Ju mund të doni ta shenjoni atë në një mënyrë të dallueshme, kështu që të
mund ta gjeni në të ardhmen.)

Zotërim i Shkrimit të Shenjtë – Galatasve 5:22–23
3. Për t’ju ndihmuar ta

mësoni përmendsh
Galatasve 5:22–23, në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta
vizatoni një pemë që ka nëntë lloje
frutash – tri rreshta me nga tri lloje
frutash secila. Sipër pemës shkruani
Por fryti i Frymës është … Poshtë
pemës shkruani kundër këtyre gjërave
nuk ka ligj. Duke filluar me rreshtin e
sipërm të frutave, shkruani germën
e parë të secilit fryt që renditi Pali.
Ushtrohuni me përsëritjen e
zotërimit të shkrimit të shenjtë duke
e parë këtë figurë dhe duke iu
referuar fragmentit të shkrimit të
shenjtë sipas nevojës. Vazhdoni ta
përsëritni atë derisa të mund ta thoni zotërimin e shkrimit të shenjtë pa e parë
figurën ose shkrimet tuaja të shenjta. Përsëritjani shkrimin e shenjtë një
pjesëtari të familjes suaj ose klasës së seminarit.

4. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Në ç’mënyrë kërkimi i këtyre dhuntive e rritin aftësinë tuaj

për t’i ndihmuar njerëzit?
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Lexojeni Galatasve 6:1–2, duke kërkuar atë që Apostulli Pal dha mësim rreth
mënyrës se si duhet të reagojnë anëtarët e Kishës ndaj dikujt që ka mëkatuar. Të
“bie[sh] në ndonjë faj” (Galatasve 6:1) do të thotë të mëkatosh.

Përse është e rëndësishme të kemi “frymë butësie” (Galatasve 6:1) teksa përpiqemi
ta ndihmojmë dikë të kthehet në shtegun e ungjillit?

Siç shënohet te Galatasve 6:3–5, Pali dha mësim se ne nuk duhet të jemi arrogant
dhe të vetëkënaqur dhe se çdo person do të “mbajë barrën e [tij apo të saj]”
(Galatasve 6:5), ose do të jetë përgjegjës për zgjedhjet e tij apo të saj.

Çfarë do të rritet kur ju të mbillni secilën prej llojeve të farave të mëposhtme?
Shkruajini supozimet tuaja në vendet bosh që përkojnë. (Përgjigjet janë në fund të
këtij mësimi.)

a.

b.

c.
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Pali përdori idenë e farave për të dhënë mësim të vërtetat shpirtërore. Lexojeni
Galatasve 6:7–8, duke kërkuar atë që Pali dha mësim rreth asaj që ne mund të
presim kur hedhim farën ose i mbjellim ato. Mësimet e Palit në këto vargje shpesh
janë quajtur ligji i të korrave.

Lexojeni Galatasve 6:9–10, duke kërkuar arsyen përse Pali dha mësim ligjin e të
korrave pasi i ftoi galatasit ta ndihmonin njëri-tjetrin të qëndronin ose të
ktheheshin në shtegun e ungjillit.

Nga këto vargje ne mësojmë se nëse jemi të zellshëm për të bërë mirë, ne do të
korrim bekimet e veprimeve tona.

5. Përgjigjjuni të paktën dy prej detyrave vijuese në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Në ç’mënyrë premtimi se ne do të korrim “në kohën e vet” na ndihmon të
mos “lodhemi” (Galatasve 6:9), ose të heqim dorë nga përpjekjet tona për t’i
shërbyer të tjerëve dhe për ta jetuar ungjillin në vetë jetën tonë?

b. Kur juve ose dikush që ju njihni keni qenë të zellshëm për të bërë mirë,
ndonëse bekimet nuk erdhën menjëherë?

c. Merrni parasysh plot lutje se kë mund të ndihmoni që të kthehet në shtegun
e ungjillit. Teksa e merrni parasysh këtë person, shkruani një synim rreth
mënyrës se si ju do të jeni të zellshëm për të bërë mirë teksa përpiqeni ta
ndihmoni atë, edhe pse nuk mund t’i vëreni rezultatet e menjëhershme nga
përpjekjet tuaja.

Siç shënohet te Galatasve 6:11–18, Pali e mbylli letrën e tij drejtuar shenjtorëve
galatas duke dëshmuar se paqja dhe mëshira e Jezu Krishtit janë mbi të gjithë ata
që bëhen krijesa të reja nëpërmjet besimit në emrin e Tij.

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

Unë e kam studiuar Galatasve 1–6 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

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

Përgjigjet për llojet e farave: a. Luledielli, b. Kungull, c. Fasule.
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Hyrje tek Efesianëve
Përse të Studiohet Ky Libër?
Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim se
“Efesianëve është një letër për të gjithë botën, për judeun dhe johebreun, për
bashkëshortin dhe bashkëshorten, për prindin dhe fëmijën, për zotërinë dhe
shërbëtorin. Ishte mendja dhe vullneti i Perëndisë në kohën e Palit; është zëri i
frymëzimit në kohën tonë; është një letër thirrjeje dhe zbatueshmërie
gjithëpërfshirëse.

… Ajo përmban disa nga shkrimet më të mira të Palit dhe është një dokument që
ka të bëjë me parimet bazë, me ungjillin e Perëndisë në të gjithë lavdinë e tij
shpëtuese” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll. [1965–1973], 2:489).

Studimi i Letrës drejtuar Efesianëve mund t’ju frymëzojë t’i vini mënjanë gjërat e
kësaj bote dhe mund t’ju ndihmojë të rriteni shpirtërisht dhe të mësoni që t’i
përkisni më plotësisht unitetit dhe anëtarësisë së Kishës.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Apostulli Pal e shkroi Letrën drejtuar Efesianëve (shih Efesianëve 1:1).

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Pali tha se ishte një i burgosur gjatë kohës që shkroi Letrën drejtuar Efesianëve
(shih Efesianëve 3:1; 4:1; 6:20). Efesianëve mund të jetë shkruar gjatë burgimit të
parë të Palit në Romë, rreth viteve 60–62 ps.K. (shih Udhëzuesi për Shkrimet e
Shenjta, “Letra të Palit”, f. 100, scriptures.lds.org). Gjatë kësaj kohe Pali po mbahej
në arrest shtëpie, por ai kishte lirinë të priste vizitorë dhe ta jepte mësim ungjillin
(shih Veprat e Apostujve 28:16–31).

Për Kë u Shkrua Ai dhe Përse?
Në Variantin e Mbretit Xhejms të Biblës [në anglisht], tek Efesianëve 1:1 thuhet se
Letra drejtuar Efesianëve, i kushtohet “shenjtorëve që janë në Efes”. Sidoqoftë,
dorëshkrimet e hershme të efesianëve nuk i përmbajnë fjalët “që janë në Efes”. Kjo
sugjeron mundësinë se Pali mund të mos e ketë shkruar letrën veçanërisht për
efesianët por për një sërë bashkësish të shenjtorëve, përfshirë edhe ata në Efes.
Efesi shërbente si epiqendra e Palit gjatë udhëtimit të tij të tretë misionar (shih
Veprat e Apostujve 19:9–10; 20:31), dhe ai pati një përzemërsi të madhe për këta
njerëz (shih Veprat e Apostujve 20:17, 34–38).

Në këtë letër, Pali iu drejtua anëtarëve johebrenj të Kishës (shih Efesianëve 2:11), të
cilët ndofta ishin të kthyer së fundi në besim (shih Efesianëve 1:15). Ai u shkroi
atyre që tashmë ishin anëtarë, për t’i ndihmuar në rritjen e shpirtshmërisë dhe
dëshmive. Qëllimet e tij kryesore ishin t’i ndihmonte këta të kthyer në besim ta
rritnin njohurinë e tyre shpirtërore për Perëndinë dhe Kishën (shih Efesianëve
1:15–18; 3:14–19); të nxiste unitetin, veçanërisht midis shenjtorëve johebrenj dhe
judeas (shih Efesianëve 2:11–22; 4:1–16; 5:19–6:9) dhe t’u jepte kurajë shenjtorëve
që t’i bënin ballë fuqive të së ligës (shih Efesianëve 4:17–5:18; 6:10–18). Shumë
shenjtorë në Efes po jetonin një jetë mjaftueshëm të drejtë aq sa për t’u vulosur për

506



jetë të përjetshme (shih Efesianëve 1:13; Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 2:493–494).

Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Efesianëve përmban shumë mësime dhe ide që janë të njohura për shenjtorët e
ditëve të mëvonshme, përfshirë parashugurimin, periudhën ungjillore të plotësisë
së kohërave, Frymën e Shenjtë të Premtimit, rëndësinë e profetëve dhe apostujve,
idenë e një Kishe të vërtetë e të bashkuar dhe detyrat, thirrjet dhe funksionet e
ndryshme brenda organizimit të Kishës. Kjo letër përmban gjithashtu disa nga
mësimet më sublime për familjen që gjenden kudo në shkrimet e shenjta.

Përmbledhje
Efesianëve 1:1–4:16. Pali shkruan për parashugurimin e shenjtorëve për të marrë
ungjillin; periudhën ungjillore të plotësisë së kohërave; vulosjen nga Fryma e
Shenjtë e Premtimit; shpëtimin me anë të hirit; njësimin e shenjtorëve johebrenj
dhe judeas në Kishë; një Zot, një besim, një pagëzim; qëllimin e Kishës; dhe
organizimin e Kishës mbi themelin e profetëve dhe apostujve, me Jezu Krishtin si
vetë gurin e qoshes. Pali jep mësim se Perëndia do t’i mbledhë të gjitha gjërat
bashkë në Krishtin në periudhën ungjillore të plotësisë së kohërave.

Efesianëve 4:17–6:24. Pali i nxit shenjtorët që ta zbatojnë doktrinën e vërtetë në
jetën e tyre të përditshme. Ai i nxit ata ta zhveshin njeriun e vjetër (mëkatet e tyre
të mëparshme) dhe ta veshin njeriun e ri që bëhen nëpërmjet Krishtit. Ai u jep
këshilla bashkëshorteve, bashkëshortëve, fëmijëve, prindërve, shërbëtorëve,
zotërinjve dhe bashkësive. Ai i nxit shenjtorët të “v[eshin] gjithë armatimin e
Perëndisë” (Efesianëve 6:11).

EFESIANËVE
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Apostulli Pal ishte nën arrest shtëpie
në Romë.

NJËSIA 24: DITA 4

Efesianëve 1
Hyrje
Apostulli Pal u shkroi një letër shenjtorëve në Efes lidhur me parashugurimin e tyre
për ta pranuar ungjillin. Ai shkroi për periudhën e fundit ungjillore – periudhën
ungjillore në të cilën jetojmë tani – gjatë së cilës Perëndia do t’i “sillte në një krye të
vetëm, në Krishtin, të gjitha gjërat” (Efesianëve 1:10). Pali dha mësim se ne mund
të arrijmë ta njohim Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin nëpërmjet zbulesës.

Efesianëve 1:1–8
Pali u mëson shenjtorëve se ata ishin parashuguruar për ta pranuar ungjillin
Mendoni për një rast në jetën tuaj kur ratë dakord ta pranonit një përgjegjësi të
rëndësishme. Kur detyra u bë sfiduese, si u mbështetët te njohuria se ratë dakord
për detyrën dhe që dikush mirëbesoi tek ju se do ta përmbushnit atë? Si u bekuat
ose u shpërblyet ngaqë e përmbushët përgjegjësinë tuaj?

Në këtë letër Apostulli Pal u përpoq t’i
forconte ata që ishin tashmë anëtarë të
Kishës dhe t’i ndihmonte të kthyerit e
rinj në besim të rriteshin në njohurinë e
tyre shpirtërore dhe të qëndronin
besnikë ndaj besëlidhjeve të tyre.

Lexojeni Efesianëve 1:3–8, duke
kërkuar të vërtetat që Pali u mësoi
shenjtorëve për t’i ndihmuar të
qëndronin besnikë ndaj besëlidhjeve
të tyre.

1. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Cilat janë dy a tre doktrinat bazë që do të jepnit mësim për ta ndihmuar një
anëtar të Kishës të mbetet besnikë ndaj besëlidhjeve të tij apo të saj dhe të
qëndrojë aktiv në Kishë?

b. Në ç’mënyrë të kuptuarit e këtyre të vërtetave e ndihmojnë dikë të zgjedhë
që të qëndrojë besnik?

Të Mësuarit e Doktrinave Bazë
Kur ta filloni këtë mësim, jini në dijeni për listën e Doktrinave Bazë që gjendet te materiali hyrës
në këtë manual. Të mësuarit e Doktrinave Bazë do t’ju ndihmojë ta jetoni ungjillin dhe ta rritni
aftësinë tuaj për t’jua mësuar të tjerëve këto të vërteta të rëndësishme. Kërkoni kuptueshmëri më
të madhe për disa prej këtyre doktrinave teksa studioni Efesianëve 1.

Fraza “përpara se të themelohej bota” tek Efesianëve 1:4, i referohet jetës para
lindjes dhe fraza “të birësohemi në veten e tij me anë të Jezu Krishtit” dhe fjala
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paracaktoj tek Efesianëve 1:5, i referohet atyre që u zgjodhën ose u parashuguruan
atje për ta pranuar ungjillin gjatë vdekshmërisë. Një e vërtetë që mësojmë nga këto
vargje, është se fëmijët e Perëndisë ishin parashuguruar për t’i marrë bekimet
e ungjillit. Marrja e këtyre bekimeve varet nga besnikëria jonë në këtë jetë.

Teksa lexoni thënien vijuese nga Të Vërtetë ndaj Besimit, mendoni se si të kuptuarit e
doktrinës së parashugurimit mund ta ndihmojë dikë të zgjedhë të qëndrojë i vërtetë
ndaj besëlidhjeve të tij apo të saj dhe aktiv në Kishë:

“Në botën e shpirtrave para lindjes, Perëndia emëroi shpirtra të caktuar, me qëllim që të
përmbushnin misione të veçanta gjatë jetës së tyre të vdekshme. Kjo quhet parashugurim.

Parashugurimi nuk është garanci që individët do të marrin thirrje ose përgjegjësi të caktuara.
Mundësi të tilla vijnë në këtë jetë si rezultat i ushtrimit të drejtë të lirisë së zgjedhjes, pikërisht
ashtu siç erdhi parashugurimi si një rezultat i drejtësisë në ekzistencën para lindjes. …

Doktrina e parashugurimit zbatohet tek të gjithë anëtarët e Kishës, jo vetëm tek Shpëtimtari dhe
profetët e Tij. Përpara krijimit të tokës, grave besnike iu dhanë përgjegjësi të caktuara dhe burrat
besnikë u parashuguruan në detyra të caktuara priftërie. Edhe pse nuk e kujtoni atë kohë,
sigurisht që ju pranuat të plotësoni detyra të rëndësishme në shërbim të Atit tuaj. Kur jepni prova
që jeni i denjë, juve do t’ju jepen mundësi për të përmbushur funksionet që morët atëherë” (Të
Vërtetë ndaj Besimit: Një Referim për Ungjillin [2005], f. 113–114).

Në ç’mënyrë të kuptuarit se ne ishim të parashuguruar për ta pranuar ungjillin dhe
bekimet e tij të shumta, me qëllim që të përmbushim detyrat këtu në vdekshmëri,
na ndihmon të qëndrojmë besnikë ndaj besëlidhjeve tona?

Efesianëve 1:9–12
Pali flet për periudhën ungjillore të plotësisë së kohëve
Gjejeni përkufizimin e periudhave ungjillore në pjesën e Doktrinave Bazë në fillim të
këtij manuali ose tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta. Lexojini paragrafët që
shpjegojnë se çfarë është një periudhë ungjillore. Teksa lexoni, kërkoni se në cilën
periudhë ungjillore jetojmë.

Nga ajo që lexoni, kur filloi periudha ungjillore në të cilën ne jetojmë?
____________________

Lexojeni Efesianëve 1:9–10, duke kërkuar atë që shkroi Pali se do të ndodhte në
periudhën tonë ungjillore, “kur të plotësoheshin kohërat”. (Fraza “misterin e
vullnetit të tij”, i referohet planeve dhe qëllimeve të Perëndisë.)

Kur Pali shkroi se “në Krishtin, të gjitha gjërat”, si qiellore ashtu edhe tokësore,
duhet të sillen “në një krye të vetëm” (Efesianëve 1:10), ai po i referohej
Rivendosjes dhe sjelljes së bashku të të gjitha çelësave, fuqive dhe premtimeve që
Perëndia ua ka zbuluar fëmijëve të Tij që kur filloi bota, si dhe njohuri të tjera që
nuk janë zbuluar asnjëherë më parë (shih DeB 128:18).

Nga Efesianëve 1:10, ne mësojmë të vërtetën vijuese: Gjatë periudhës ungjillore
të plotësisë së kohërave, të gjitha gjërat nga periudhat e mëparshme
ungjillore do të rivendosen.
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Plaku B. H. Roberts, i Të Shtatëdhjetëve, shpjegoi se si secila periudhë ungjillore e
kaluar lidhet me periudhën ungjillore të plotësisë së kohërave: “Kjo është
periudha ungjillore e plotësisë së kohërave dhe ne shohim se po vërshojmë drejt
saj, ashtu si rrymat e fuqishme sulen drejt oqeanit, të gjitha periudhat e
mëparshme ungjillore, na bashkojnë me to, e ato bashkohen me ne; dhe ne
shohim se Perëndia ka pasur parasysh vetëm një qëllim të madh që nga fillimi

dhe se ai ka qenë shpëtimi për fëmijët e Tij. Dhe tani ka ardhur dita e fundit, periudha e fundit
ungjillore, kur e vërteta dhe drita dhe drejtësia duhet ta përmbytin tokën” (në Conference Report,
tetor 1904, f. 73).

2. Plaku Roberts na mësoi
se e vërteta, drita dhe

drejtësia duhet ta përmbytin tokën
në periudhën e fundit ungjillore. Në
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta, renditni pesë ose më
shumë prej të vërtetave, shkrimeve
të shenjta, besëlidhjeve dhe fuqive
nga periudhat e mëparshme
ungjillore, që janë rivendosur ose
janë sjellë në periudhën ungjillore të
plotësisë së kohërave. (Nëse ju duhet ndihmë, shih “Rivendosje e Ungjillit” te
Të Vërtetë ndaj Besimit: Një Referim për Ungjillin [2005], f. 146–150.)

3. Plotësojeni njërën ose të dyja sa më poshtë:

a. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Si është një bekim për ju të jetuarit në periudhën ungjillore të
plotësisë së kohërave? Çfarë burimesh në periudhën tonë ungjillore na
mundësojnë ta përmbytim tokën me të vërtetën dhe dritën e ungjillit?

b. Në një faqe interneti të mediave shoqërore, ju keni të drejtë hyrjeje që të
postoni një shpjegim për periudhat ungjillore dhe arsyen përse jeni
mirënjohës që jetoni në këtë periudhë ungjillore. Kur të mbaroni, shkruani
në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta se si ndiheni ngaqë e
postuat mesazhin tuaj.

Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, tha: “Vëllezërit
dhe motrat e mia të dashura, ajo që është përmbushur deri më tani në këtë
periudhë ungjillore, duke kumtuar mesazhet e ungjillit nëpërmjet kanaleve të
mediave shoqërore, është një fillim i mbarë – por veçse një rrëke e vogël. Tani ju
shtroj ftesën për ta ndihmuar këtë rrëke të kthehet në një përmbytje. … Unë ju
këshilloj ta mbuloni tokën me mesazhe të mbushura me drejtësi dhe të vërtetë –

mesazhe që janë të sakta, lartësuese dhe për t’u lavdëruar – dhe me plot kuptimin e fjalës ta
mbuloni tokën sikurse një përmbytje” (“To Sweep the Earth as with a Flood” [takim shpirtëror i
Javës Arsimore në Kompleksin e Universitetit “Brigam Jang”, 19 gusht 2014], LDS.org).
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Çfarë po bëni ju për të ndihmuar në përmbytjen e tokës me mesazhe të mbushura
me drejtësi e të vërtetë? Merrni parasysh se si mund t’ua tregoni të vërtetat
kuptimplote që janë rivendosur në këtë periudhë ungjillore atyre pranë jush dhe
atyre që jetojnë larg.

Tek Efesianëve 1:11–12 Pali dha mësim se nëpërmjet Jezu Krishtit shenjtorët kishin
marrë një trashëgimi në mbretërinë e Perëndisë.

Efesianëve 1:13–23
Pali jep mësim për Frymën e Shenjtë të Premtimit
Lexojeni Efesianëve 1:13–14, duke kërkuar një bekim që kishin marrë shenjtorët
për shkak të besnikërisë së tyre dhe mirëbesimit e besimit të tyre në Jezu Krisht.

Të jesh “vulos[ur] [me anë të] Frymë[s së] Shenjtë të premtimit”, do të thotë që
Fryma e Shenjtë i “dëshmon Atit se ordinancat shpëtuese janë kryer siç duhet dhe
se besëlidhjet që i shoqërojnë ato, janë mbajtur” (Udhëzuesi për Shkrimet e
Shenjta, “Shpirt i Shenjtë i Premtimit”, f. 185, scriptures.lds.org). Fraza “kapari i
trashëgimisë tonë” tek Efesianëve 1:14 tregon se kur shenjtorët besnikë vulosen me
anë të Shpirtit të Shenjtë të Premtimit, ata do të marrin një siguri vetjake se do ta
trashëgojnë më në fund mbretërinë qiellore. (Për më shumë informacion lidhur me
thirrjen dhe zgjedhjen, lexoni 2 Pjetër 1 dhe komentet e dhëna për atë kapitull në
Njësinë 30: Mësimi i ditës 1.)

Siç shënohet tek Efesianëve 1:15–16, Pali u tha shenjtorëve se ai e falënderonte
vazhdimisht Perëndinë për besnikërinë e tyre. Lexojeni Efesianëve 1:17–18, duke
kërkuar atë për të cilën Pali iu lut Perëndisë që t’u jepte shenjtorëve.

Mendoni rreth asaj se çfarë na mësojnë këto vargje rreth mënyrës se si të mund të
arrijmë ta njohim Atin Qiellor.

Një e vërtetë që mund ta përcaktojmë në këto vargje është se ne mund të arrijmë
ta njohim Atin Qiellor nëpërmjet shpirtit të zbulesës.

Teksa e lexoni thënien në vijim nga Plaku Dejvid A. Bednar, shenjoni atë që ai dha
mësim për shpirtin e zbulesës:

“Zbulesa është kumtim që u vjen nga Perëndia fëmijëve të Tij mbi tokë dhe një
nga bekimet e mëdha që lidhen me dhuratën dhe shoqërinë e vazhdueshme të
Frymës së Shenjtë. Profeti Jozef Smith na mësoi: ‘Fryma e Shenjtë është një
zbulues’ dhe ‘asnjë njeri nuk mund ta marrë Frymën e Shenjtë pa marrë zbulesa’
(Mësimet e Presidentëve të Kishës: Jozef Smith [2009], f. 136).

Shpirti i zbulesës i mundësohet çdo njeriu që merr nëpërmjet autoritetit të duhur
të priftërisë ordinancat shpëtuese të pagëzimit me zhytje për faljen e mëkateve dhe të vënies së
duarve për dhuratën e Frymës së Shenjtë – dhe i cili vepron me besim për të përmbushur urdhrin
e priftёrisë ‘Merr Frymën e Shenjtë’. Ky bekim nuk kufizohet tek autoritetet kryesuese të Kishës;
por, ndryshe, ai i përket dhe duhet të veprojë në jetën e çdo burri, gruaje dhe fëmije që arrin
moshën e përgjegjshmërisë dhe hyn në besëlidhje të shenjta. Dëshira e sinqertë dhe denjësia
ftojnë në jetën tonë shpirtin e zbulesës” (“Shpirti i Zbulesës”, Ensign ose Liahona, maj
2011, f. 87).
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Mendoni rreth mënyrës se si zbulesa nëpërmjet Frymës së Shenjtë mund të na
ndihmojë që të arrijmë ta njohim Atin Qiellor.

4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani se si
zbulesa nëpërmjet Frymës së Shenjë ju ka ndihmuar juve apo dikë

që njihni të arrini ta njihni më mirë Atin Qiellor.

Të jetuarit denjësisht për shoqërimin e Frymës së Shenjtë, mund t’ju ndihmojë të
arrini ta njihni më mirë Atin Qiellor.

Tek Efesianëve 1:19–23, Pali vazhdoi të jepte mësim për trashëgiminë e shenjtorëve
dhe vendin e Jezu Krishtit si kreun e Kishës së Tij.

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

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

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 25: DITA 1

Efesianëve 2–3
Hyrje
Apostulli Pal u mësoi shenjtorëve në Efes se të gjithë mëkatarët mund të
shpëtoheshin me anë të hirit të Perëndisë dhe se judenjtë e johebrenjtë ishin bërë
një në shtëpinë e Perëndisë. Pali shpjegoi gjithashtu se Kisha e Jezu Krishtit është
ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetëve, dhe ai shprehu dëshirën e tij
që shenjtorët të provojnë dashurinë e Jezu Krishtit.

Efesianëve 2
Pali jep mësim se si gjaku i Jezu Krishtit i shpëton si judenjtë ashtu dhe johebrenjtë
Mendoni për një rast kur mund të jeni ndier i përjashtuar ose i veçuar nga të tjerët.

Në kohën që Apostulli Pal shkroi letrën e tij drejtuar efesianëve, disa anëtarë të
Kishës që ishin judenj ndiheshin se ishin më lart sesa johebrenjtë e kthyer në
besim, sepse judenjtë ishin izraelitë nga prejardhja dhe meshkujt ishin të
rrethprerë.

Lexojeni Efesianëve 2:1–3, duke kërkuar mënyrën se si Pali e përshkroi gjendjen
shpirtërore si të shenjtorëve johebrenj (juve dhe [ju] te vargjet 1–2) dhe të
shenjtorëve judeas (ne në vargun 3), përpara kthimit të tyre në besim te Shpëtimtari
dhe Kisha e Tij. Fraza “prijësit të pushtetit të erës” në vargun 2 i referohet djallit
dhe ndikimit të tij anembanë botës.

• Sipas vargjeve 1–2, cila ishte gjendja shpirtërore e johebrenjve përpara kthimit
të tyre në besim? ____________________

• Sipas vargut 3, cila ishte gjendja shpirtërore e Palit dhe e judenjve përpara
kthimit të tyre në besim? ____________________

Pali i përshkroi si johebrenjtë edhe judenjtë sikur të ishin të vdekur nga ana
shpirtërore, ose të veçuar nga Perëndia, për shkak të mëkateve të tyre (shih vargun
1). Ata po ecnin sipas sjelljeve ose dëshirave të mishit, duke ia nënshtruar kështu
veten e tyre zemërimit të Perëndisë.

Lexojeni Efesianëve 2:4–6, duke kërkuar gjendjen shpirtërore të shenjtorëve
johebrenj dhe judeas pas kthimit të tyre në besim. Togfjalëshi dha jetë në vargun 5
do të thotë të gjallërosh dhe fraza “vendet qiellore” në vargun 6 i referohet
mbretërisë çelestiale (shih Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vëll. [1965–1973], 2:500).

Vëreni se pas kthimit të tyre në besim, Zoti u kishte dhënë jetë si judenjve edhe
johebrenjve, ose i kishte gjallëruar ata nga vdekja e tyre shpirtërore dhe gjendja e
mëkatit. Ne i referohemi kësaj si të qenët i rilindur shpirtërisht ose i shpëtuar nga
mëkatet tona.

Lexojeni Efesianëve 2:7–10, duke kërkuar kush ia mundësoi këtë shndërrim
johebrenjve dhe judenjve.

Këto vargje na mësojnë të vërtetën vijuese: Për shkak të hirit të Perëndisë, i
gjithë njerëzimi mund të shpëtohet nëpërmjet besimit në Jezu Krisht.
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Besimi i vërtetë në Jezu Krisht gjithmonë na drejton që ta ndjekim Atë dhe të bëjmë
vepra të mira. Vëreni se Pali theksoi se ne nuk mund ta shpëtojmë veten,
pavarësisht se sa të mira janë veprat tona (shih Efesianëve 2:8–9). Presidenti
Diter F. Uhtdorf, i Presidencës së Parë, shpjegoi nevojën tonë për hirin e Perëndisë:

“Ngaqë ne të gjithë ‘mëkatua[m] dhe u privua[m] nga lavdia e Perëndisë’
[Romakëve 3:23] dhe ngaqë ‘asgjë e papastër nuk mund të hyjë në mbretërinë e
Perëndisë’ [1 Nefi 15:34], çdonjëri prej nesh është i padenjë të kthehet në praninë
e Perëndisë.

Edhe sikur t’i shërbenim Perëndisë me gjithë qenien tonë, kjo nuk mjafton, sepse
akoma do të ishim ‘shërbëtorë të padobishëm’ [Mosia 2:21]. Ne nuk mund ta

fitojmë udhën tonë drejt qiellit; kërkesat e drejtësisë qëndrojnë si pengesë, të cilën ne jemi të
pafuqishëm ta kapërcejmë vetë.

Por jo gjithçka humbet.

Hiri i Perëndisë është shpresa jonë e madhërishme dhe e pafundme.

Nëpërmjet flijimit të Jezu Krishtit, plani i mëshirës plotëson kërkesat e drejtësisë [shih Alma
42:15] ‘dhe u sjell njerëzve mjete që ata të mund të kenë besim deri në pendim’ [Alma 34:15].

Mëkatet tona, edhe sikur të mund të jenë të kuqe flakë, mund të bëhen të bardha si bora [shih
Isaia 1:18]. Ngaqë Shpëtimtari ynë i dashur ‘e dha veten si çmim për të gjithë’ [1 Timoteut 2:6],
një hyrje për në mbretërinë e Tij të amshuar sigurohet për ne [shih 2 Pjetër 1:11].

Porta u hap! …

Që ta trashëgojmë këtë lavdi, na nevojitet më shumë sesa një portë e hapur; ne duhet të hyjmë
nëpërmjet kësaj porte me një dëshirë në zemër që të ndryshohemi – një ndryshim kaq rrënjësor
sa shkrimet e shenjta e përshkruajnë atë si të qenët ‘të lind[ur] rishtas; po, të lind[ur] nga
Perëndia, të ndryshuar nga gjendja [jonë, e dhënë pas botës] dhe e rënë, në një gjendje drejtësie,
duke qenë të shëlbuar nga Perëndia, duke u bërë bijtë dhe bijat e tij’ [Mosia 27:25]. …

Hiri është një dhuratë nga Perëndia dhe dëshira jonë për të qenë të bindur ndaj secilit prej
urdhërimeve të Perëndisë është shtrirja e dorës sonë të vdekshme për ta marrë këtë dhuratë të
shenjtë nga Ati ynë Qiellor” (“Dhurata e Hirit”, Ensign ose Liahona, maj 2015, f. 108, 110).

1. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Si na ndihmon ushtrimi i besimit në Jezu Krisht dhe

pendimi për mëkatet tona, që të marrim dhuratën e hirit të Perëndisë?

Figura shoqëruese tregon pjesë të një
modeli të tempullit të Herodit në
Jerusalem. Shigjeta tregon “murin e
ndarjes” (Efesianëve 2:14) në oborret e
jashtme të tempullit. Për shkak se
johebrenjtë nuk ishin izraelitë nga
prejardhja, që jetonin sipas ligjit të
Moisiut, atyre u ndalohej të kalonin
përtej këtij muri drejt zonave më të
shenjta të tempullit. Ata mbaheshin për
të “huaj [të ardhur] në qytetarinë e
Izraelit dhe të huaj për besëlidhjen e premtimit” (Efesianëve 2:12). Muri ndarës si
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objekt përfaqësonte veçimin shpirtëror që ekzistonte midis judenjve dhe
johebrenjve përpara zbulesës së Pjetrit se ungjilli duhej t’u predikohej johebrenjve.

Lexojeni Efesianëve 2:12–15, duke kërkuar se çfarë e theu pengesën midis judenjve
dhe johebrenjve. Fjala armiqësi në vargun 15 do të thotë “kundërshtim [hasmëri]
dhe urrejtje” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Armiqësi”, f. 9–10,
scriptures.lds.org).

Sipas këtyre vargjeve, çfarë i bashkoi johebrenjtë dhe judenjtë?

Nëpërmjet gjakut të Krishtit (Shlyerjes), muri që në mënyrë figurative i ndante
shpirtërisht judenjtë nga johebrenjtë u hoq dhe ata u bënë “një njeri [i] ri”
(Efesianëve 2:15), ose një trup i vetëm, apo grup, në Krisht. Ju mund të doni ta
shkruani ose shënoni të vërtetën vijuese pranë Efesianëve 2:12–15: Kur vijmë te
Jezu Krishti dhe marrim nga hiri i Tij, ne bëhemi një me shenjtorët e
Perëndisë.

Lexojeni Efesianëve 2:16–19, duke kërkuar fraza që e theksojnë të vërtetën se kur
vijmë te Jezu Krishti dhe marrim nga hiri i Tij, mund të bëhemi një me shenjtorët e
Perëndisë.

Merrni parasysh arsyen përse mendoni se kjo e vërtetë është e rëndësishme për ne
që ta kuptojmë e zbatojmë sot në Kishë.

2. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si mund t’i ndihmojmë të tjerët të bëhen apo të ndihen sërish si
“bashkëqytetarë” (Efesianëve 2:19) në Kishë sesa si të huaj?

b. Kur ju ka ndihmuar dikush që të ndiheni si një bashkëqytetar me shenjtorët
sesa si një i huaj?

c. Kur jeni përpjekur ta ndihmoni dikë të ndihet në të njëjtën mënyrë?

Merrni parasysh dikë që e njihni, që mund të përfitojë nga pjesëmarrja në një
veprimtari të Kishës. Ftojeni këtë person në një veprimtari ose mbledhje të radhës
në Kishë dhe bëni një përpjekje të vazhdueshme për ta ndihmuar këtë individ të
ndihet i mirëpritur në lagjen apo degën tuaj.

Lexojeni Efesianëve 2:20–22, duke kërkuar atë që dha mësim Pali se ishte themeli
i Kishës.

Plotësojeni të vërtetën vijuese bazuar te mësimet e Palit në ato vargje: Kisha e
Zotit është themeluar mbi ____________________, me Jezu Krishtin si
____________________.

Guri i qoshes është një gur i madh i vendosur në qoshe të një themeli për t’i dhënë
forcë dhe qëndresë gjithë ndërtesës.
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Në çfarë mënyre është Jezu Krishti
“vetë guri i qoshes” (Efesianëve 2:20) i
Kishës? ____________________

Teksa merrni parasysh Efesianëve
2:21–22, mendoni për atë që i ndodh
pjesës tjetër të Kishës për shkak të këtij
Guri të Qoshes.

3. Përgjigjjuni pyetjeve
vijuese në ditarin tuaj të

studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Në çfarë mënyrash e përbëjnë apostujt dhe profetët një kujtesë të themelit
të Kishës?

b. Si siguron ky themel qëndrueshmëri në Kishë dhe e mbron atë ndaj sulmeve
të djallit?

Efesianëve 3
Pali shpreh dëshirat e tij për shenjtorët efesianë
Siç shënohet tek Efesianëve 3:1–16, Apostulli Pal predikoi për Jezu Krishtin dhe dha
mësim se nëpërmjet Tij, johebrenjtë mund të jenë “bashkëtrashëgimtarë” (vargu 6)
me Izraelin dhe marrës të premtimeve të Perëndisë. Shërbesa e Palit ishte që t’ua
predikonte ungjillin e Jezu Krishtit johebrenjve.

Lexojeni Efesianëve 3:17–19, duke kërkuar atë që Pali dëshironte që shenjtorët të
njihnin e të ndienin.

Sipas këtyre vargjeve, çfarë donte Pali që shenjtorët të njihnin e të ndienin?
____________________

Nga Efesianëve 3:1–19 ne mësojmë se apostujt dhe profetët përpiqen t’i
ndihmojnë fëmijët e Perëndisë ta njohin e ta ndiejnë dashurinë e Jezu
Krishtit.

4. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Në ç’mënyrë apostujt dhe profetët i ndihmojnë fëmijët e Perëndisë t’i
kuptojnë bekimet e ekzaltimit dhe ta ndiejnë dashurinë e Jezu Krishtit në
kohën tonë?

b. Kur ju kanë ndihmuar mësimet e apostujve dhe të profetëve t’i kuptoni
bekimet e ekzaltimit apo ta ndieni dashurinë e Jezu Krishtit në jetën tuaj?

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

Unë e kam studiuar Efesianëve 2–3 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 25: DITA 2

Efesianëve 4–6
Hyrje
Në letrën e tij drejtuar shenjtorëve efesianë, Apostulli Pal dha mësim se Zoti e
themeloi Kishën e Tij dhe thirri udhëheqës qoftë për t’i përsosur si dhe për t’i
bashkuar shenjtorët. Ai i nxiti gjithashtu anëtarët e Kishës që ta linin prapa jetën e
tyre të mëparshme dhe të fillonin një jetë të re si pasues të Krishtit. Pali më pas u
mësoi shenjtorëve se si t’i forconin marrëdhëniet e tyre familjare dhe i nxiti ata të
“vishni[n] gjithë armatimin e Perëndisë” (Efesianëve 6:11) me qëllim që t’u bënin
ballë tundimeve të Satanit.

Efesianëve 4:1–16
Pali jep mësim për rëndësinë e Kishës së Jezu Krishtit
Merrni parasysh dy skenarët vijues:

• Në shkollë, mësuesi juaj i kërkon klasës të shprehin këndvështrimet e tyre mbi
një temë kontradiktore. Ndërsa studentët shprehin mendimet e tyre, ju kuptoni
se shumica e tyre përkrahin një qëndrim që është i ndryshëm nga mësimet
e Kishës.

• Ligjvënësit në shtetin tuaj po shqyrtojnë të bëjnë të ligjshme sjellje që
udhëheqësit e Kishës ju kanë mësuar se janë të gabuara.

Përse situata si këto mund të jenë të vështira për një anëtar të Kishës?
____________________

Teksa studioni Efesianëve 4:1–16, kërkoni një të vërtetë rreth mënyrës se si mund ta
dini se çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar në një botë që po i ndryshon
vlerat dhe bindjet.

Lexojeni Efesianëve 4:1–6, duke kërkuar atë se çfarë dha mësim Apostulli Pal për
Kishën dhe doktrinën e saj.

Si mendoni ju, çfarë nënkuptoi Pali kur dha mësim se ka “një Zot …, një besim …
[dhe] një pagëzim” (Efesianëve 4:5)?

Në kohën e Palit, siç është edhe në tonën, ka vetëm një Kishë të vërtetë të Jezu
Krishtit mbi tokë (shih DeB 1:30).

Siç shënohet tek Efesianëve 4:7–10, Pali dha mësim se nëpërmjet Shlyerjes së Jezu
Krishtit, ne të gjithëve na është dhënë mundësia për të marrë dhuratën e hirit të
Perëndisë (fuqinë e Tij mundësuese për të na shpëtuar). Ai gjithashtu dha mësim se
Krishti i kishte dhënë njerëzimit dhunti të tjera.

Lexojeni Efesianëve 4:11, duke kërkuar se çfarë detyrash dha, ose vendosi Zoti, në
Kishën e Tij. (Efesianëve 4:11–14 është një fragment për zotërimin e shkrimit të
shenjtë. Ju mund të doni ta shenjoni ose shënoni atë në një mënyrë të dallueshme,
që t’ju ndihmojë ta gjeni në të ardhmen.)

Titujt e detyrave të priftërisë në Kishën e Jezu Krishtit sot, mund të mos jenë të
njëjta me titujt e përdorur në kohën e Palit dhe, Kisha e hershme e Jezu Krishtit
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mund të mos ketë pasur çdo thirrje që Kisha ka sot. Për shembull, Profeti Jozef
Smith dha mësim se “një ungjilltar është një Patriark” (Mësimet e Presidentëve të
Kishës: Jozef Smith [2009], f. 145). Edhe një pastor është një bari ose dikush që e
udhëheq tufën – një përshkrim i duhur i peshkopëve, presidentëve të degëve,
presidentëve të kunjeve dhe presidentëve të distrikteve të kohëve moderne. Ju
mund të doni ta shkruani ose shënoni në shkrimet tuaja të shenjta të
barasvlershmen e këtyre termave të kohëve bashkëkohore.

1. Shkruajeni të vërtetën e paplotë vijuese në ditarin tuaj të studimit të
shkrimeve të shenjta: Zoti i ka thirrur apostujt, profetët dhe

udhëheqësit e tjerë të Kishës që të ndihmojnë … (Ju do t’ia shtoni [pjesën tjetër]
kësaj thënieje.)

Lexojeni Efesianëve 4:12–13, duke kërkuar atë që Pali dha mësim rreth arsyes përse
Zoti i dha Kishës apostuj, profetë dhe udhëheqës të tjerë.

Vëreni se Zoti u dha anëtarëve të Kishës së Tij apostuj, profetë dhe udhëheqës të
tjerë të Kishës që t’i përsosin shenjtorët. Shtojeni këtë frazë tek e vërteta e paplotë që
shkruat në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta. Shkruani në ditarin tuaj
të studimit të shkrimeve të shenjta edhe disa mënyra, në të cilat apostujt, profetët
dhe udhëheqësit e tjerë të Kishës ndihmojnë për të na përsosur.

Lexojeni Efesianëve 4:14, duke kërkuar një arsye tjetër përse Zoti i dha Kishës së Tij
apostuj, profetë dhe udhëheqës të tjerë.

Nga ky varg ne mësojmë se Zoti ua dha gjithashtu shenjtorëve këta udhëheqës për
t’i mbrojtur ata nga doktrina e rreme. Shtojani këtë frazë thënies që shkruat në ditarin
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

Nga Efesianëve 4:11–14 ne mësojmë të vërtetën vijuese: Zoti i ka thirrur apostujt,
profetët dhe udhëheqësit e tjerë të Kishës që të ndihmojnë në përsosjen e
shenjtorëve dhe t’i mbrojnë ata nga doktrina e rreme.

Merrni parasysh se ç’mund t’i ndodhë
një barke që lëkundet në ujëra gjatë një
stuhie të furishme.

2. Rilexojini dy skenarët [e
dhënë] në fillim të këtij

mësimi. Më pas, përgjigjjuni
pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Në ç’mënyrë mund të ngjasojë
një barkë që lëkundet në ujëra plot dallgë dhe nga erëra të furishme, me
dikë që “lëkund[et] dhe … transport[ohet]” (Efesianëve 4:14) nga erërat e
ndryshueshme të mësimeve të rreme dhe opinioneve publike?

b. Në ç’mënyrë i ndihmojnë pasuesit e Perëndisë mësimet e apostujve,
profetëve dhe udhëheqësve të tjerë të Kishës, që të lundrojnë në këto ujëra
të trazuara dhe të kthehen shëndoshë e mirë tek Ati Qiellor?

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani se si
një apostull, profet, patriark, peshkop ose mësues ju ka ndihmuar të
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përmirësoheni apo të rriteni shpirtërisht ose ju ka ndihmuar t’ju mbrojë nga
doktrina e rreme dhe mashtrimi. Nëse personi që zgjodhët është një udhëheqës
vendor, merrni parasysh që t’i shkruani këtij personi një letër mirënjohjeje, duke
përshkruar mënyrën se si ai ose ajo ju ka ndihmuar.

Lexojeni Efesianëve 4:15–16, duke kërkuar mënyrën sipas së cilës udhëheqësit tanë
të Kishës duhet të na i mësojnë të vërtetat e ungjillit.

Zotërim i Shkrimit të Shenjtë – Efesianëve 4:11–14
4. Për t’ju ndihmuar të ushtroni në praktikë shpjegimin e doktrinës së

dhënë mësim tek Efesianëve 4:11–14, mësojuani një pjesëtari të
familjes ose shoku/shoqeje, arsyen përse Zoti e themeloi Kishën e Tij dhe thirri
udhëheqës për të shërbyer në të. Sigurohuni që të përdorni mësimet e Palit tek
Efesianëve 4:11–14 si pjesë të mësimdhënies suaj. Kur ta keni përfunduar
mësimin, kërkojini personit që i dhatë mësim, të nënshkruajë në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta.

Efesianëve 4:17–32
Pali i nxit shenjtorët ta zhveshin të ligën dhe të bëhen një njeri i ri nëpërmjet Jezu
Krishtit
Shumë prej njerëzve të cilëve Pali u shkroi në Efes, mund të kenë qenë të kthyer të
rinj në besim në Kishë. Teksa studioni Efesianëve 4:17–32, kërkoni atë që u mësoi
Pali këtyre anëtarëve të Kishës që duhej të bënin si dishepuj të Jezu Krishtit.

Lexojeni Efesianëve 4:17–20, duke kërkuar fjalë ose fraza që e përshkruajnë
gjendjen shpirtërore të johebrenjve që nuk ishin bashkuar me Kishën. Vëreni atë që
tha Pali se ishte arsyeja për të cilën johebrenjtë e tjerë ishin në këtë gjendje
shpirtërore.

Lexojeni Efesianëve 4:21–24, duke kërkuar se çfarë i kishte ndihmuar anëtarët e
Kishës të bëheshin ndryshe nga njerëzit e tjerë. Merrni parasysh ta shenjoni ose
shënoni atë që gjeni në shkrimet tuaja të shenjta.

Çfarë gjëje tha Pali se duhet të “zhvish[te]” një individ, të cilit i ishte mësuar e
vërteta (Efesianëve 4:22)? ____________________

Ne “vishe[mi] me njeriun e ri” (Efesianëve 4:24) kur e jetojmë me zell ungjillin e
Jezu Krishtit përditë, duke zhvilluar besim në Krisht, duke u penduar për mëkatet,
duke marrë ordinancat shpëtuese dhe duke zbatuar urdhërimet. Nga mësimet e
Palit ne mund të përcaktojmë të vërtetën vijuese: Dishepujt e Jezu Krishtit e
zhveshin njeriun e vjetër, sjelljet e mëkatit dhe vishen me njeriun e ri, sjelljet
e drejta.

Lexojeni Efesianëve 4:25–32, duke kërkuar gjërat që dishepujt e Krishtit duhet të
“zhv[eshin]” (vargu 22) ose “të flak[in]” (vargu 31) dhe gjërat që dishepujt e
Krishtit duhet të “v[eshin]” (vargu 24). Ju mund të doni ta shenjoni ose shënoni atë
që gjeni në shkrimet tuaja të shenjta. Vini në dukje se Joseph Smith Translation
[Përkthimi prej Joseph Smith-it] për Efesianëve 4:26 fillon: “A mund të zemëroheni
dhe të mos mëkatoni?” (tek Efesianëve 4:26, Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta
poshtëshënimi a, [në variantin SHDM të Biblës në anglisht]).
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5. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, vizatoni një
figurë ose përshkruani një skenar që ilustron sjelljen e mundshme

të dikujt që duhet ta zhveshë natyrën e tij apo të saj mëkatare, lidhur me një
nga fushat që përshkroi Pali. Vizatoni gjithashtu një figurë ose përshkruani një
skenar që ilustron se si po i njëjti individ mund të veprojë nëse ai ose ajo vjen te
Krishti dhe bëhet një person i ri. Ju mund të doni ta vizatoni vetë përvojën tuaj
ose përvojat e të tjerëve ndërsa e plotësoni këtë detyrë.

Kujtoni se zhveshja e sjelljeve tona të vjetra dhe ndjekja në mënyrë të plotë e Jezu
Krishtit, është një proces i vazhdueshëm dhe jo një ngjarje që ndodh vetëm
një herë.

Efesianëve 5–6
Pali i këshillon shenjtorët lidhur me marrëdhëniet e tyre dhe që të “v[eshin] gjithë
armatimin e Perëndisë”
Ne lexojmë tek Efesianëve 5 se Apostulli Pal u mësoi anëtarëve të Kishës se ata
duhet të përdornin marrëdhënien e Shpëtimtarit me Kishën si një udhërrëfim në
marrëdhëniet e tyre familjare dhe me të tjerët. Fraza “nënshtrohuni njëri-tjetrit” tek
Efesianëve 5:21 do të thotë të vendosësh të tjerët përpara vetes dhe fraza “druajtjen
e [Perëndisë]”, i referohet dashurisë dhe respektit tonë për Perëndinë.

Lexojeni Efesianëve 6:1–4, duke kërkuar këshillën e Palit drejtuar fëmijëve për
marrëdhënien vetjake me prindërit e tyre.

Përsiatni se si marrëdhëniet tuaja familjare do të forcoheshin duke e ndjekur këtë
këshillë.

Pasi i shtyu anëtarët e Kishës që të “vishe[shin] me njeriun e ri” (Efesianëve 4:24)
për t’u bërë të drejtë dhe të shenjtëruar, Pali i këshilloi ata të vishnin gjëra të tjera
për mbrojtje.

Lexojeni Efesianëve 6:11–13, duke kërkuar atë që dha mësim Pali se duhej të
vishnin shenjtorët e Perëndisë.

Cilat ishin arsyet që dha Pali se përse ne duhet të “vishni[m] gjithë armatimin e
Perëndisë” (Efesianëve 6:11)? Ju mund të doni t’i shenjoni ose shënoni këto arsye
në shkrimet tuaja të shenjta.

Lexojeni Efesianëve 6:14–17, duke kërkuar pjesët e ndryshme të armatimit
shpirtëror që Pali tha se përbënin gjithë armatimin e Perëndisë.

Si na ndihmon veshja e këtyre pjesëve të armatimit ta shmangim mëkatin? Çfarë
mund të bëni për ta veshur gjithë armatimin e Perëndisë çdo ditë?

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

Unë e kam studiuar Efesianëve 4–6 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Hyrje te Filipianëve
Përse të Studiohet Ky Libër?
Në letrën e tij drejtuar Filipianëve, Apostulli Pal u dha shenjtorëve në Filipi kurajë
dhe i porositi ata të qëndronin të palëkundur në unitet dhe të punonin së bashku
për ta mbrojtur besimin. Ndoshta një nga parimet më të rëndësishme që Pali dha
mësim te Filipianëve, është që lutja ndaj Perëndisë dhe mirëbesimi në Të sjell
“paq[en] e Perëndisë, që ia tejkalon çdo zgjuarësie” (Filipianëve 4:7). Studimi i
mesazheve kurajëdhënëse të Palit në këtë letër, mund t’ju ndihmojë në përpjekjet
tuaja që të duroni deri në fund me besnikëri. Teksa përpiqeni ta ndiqni Krishtin,
edhe ju mund të fitoni besim dhe, sikurse Pali, të shpallni: “Unë mund të bëj
gjithçka me anë të Krishtit që më forcon” (Filipianëve 4:13).

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Ndonëse Timoteu është përmendur bashkë me Palin në pjesën përshëndetëse të
letrës (shih Filipianëve 1:1), [ishte] Pali që e shkroi Letrën drejtuar Filipianëve. Kjo
tregohet nga përdorimi i përemrit njëjës unë gjatë gjithë letrës dhe referencës
drejtuar Timoteut te Filipianëve 2:19. Timoteu mund të ketë shërbyer si shkruesi i
Palit, duke e shkruar letrën nën udhëzimin e Palit.

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Pali ka gjasa ta ketë shkruar Filipianëve diku mes viteve 60 dhe 62 ps.K. ndërkohë që
ishte i burgosur në Romë (shih Filipianëve 1:7, 13, 16; shih edhe Veprat e Apostujve
28:16–31; Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Filipianë(ve), Letër drejtuar”, f. 49,
scriptures.lds.org).

Për Kë u Shkrua Ai dhe Përse?
Filipia ishte vendi i parë në Europë ku Pali e predikoi zyrtarisht ungjillin dhe krijoi
një degë të Kishës (shih Veprat e Apostujve 16:11–40; Udhëzuesi për Shkrimet e
Shenjta, “Letra të Palit”, f. 100). Një ndër qëllimet e Palit përse e shkroi këtë letër,
ishte për të shprehur mirënjohje për dashurinë dhe ndihmën financiare që i kishin
dhënë shenjtorët në Filipi gjatë udhëtimit të tij të dytë misionar dhe gjatë burgimit
të tij në Romë (shih Filipianëve 1:3–11; 4:10–19; shih edhe Udhëzuesi për Shkrimet
e Shenjta, “Letra të Palit”, f. 100).

Pali gjithashtu i lavdëroi anëtarët në Filipi për besimin e tyre në Jezu Krisht dhe u
dha këshilla bazuar në informacionin lidhur me ta, që e kishte marrë nga një
dishepull filipian i quajtur Epafroditi (shih Filipianëve 4:18). Këshillat e Palit
përfshinin kurajën për të qenë të përulur dhe të bashkuar (shih Filipianëve 2:1–18;
4:2–3). Pali gjithashtu i paralajmëroi filipianët që të ruheshin nga të krishterët e
rremë, të tillë si ata që jepnin mësim se rrethprerja ishte e nevojshme për kthimin
në besim. Individë të tillë (shpesh të përmendur si judaizues) pretendonin në
mënyrë të rreme që të kthyerit e ri në besim duhej t’i nënshtroheshin ligjit të
dikurshëm të Dhiatë së Vjetër për rrethprerjen, përpara se të bëheshin të krishterë
(shih Filipianëve 3:2–3).
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Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Filipianëve është quajtur shpesh si letra e burgut, bashkë me atë të Efesianëve,
Kolosianëve dhe Filemonit. Pavarësisht se ajo u shkrua në burg, letra e Palit drejtuar
filipianëve është përshkruar nga studiuesit si letra më e gëzueshme ndër shkrimet e
tij. Pali shprehu mirënjohje, dashuri dhe besim tek anëtarët e Kishës; përshkroi
sakrificat që ai kishte bërë për ta ndjekur Jezu Krishtin; dhe i udhëzoi shenjtorët
filipianë sipas parimeve të një jete të drejtë. Studentët mund të dallojnë te
Filipianëve 4:8 paksa nga fjalori i përdorur në nenin e trembëdhjetë të besimit, i cili
u shkrua nga Profeti Jozef Smith.

Pali e përshkroi denjimin e Shpëtimtarit në mënyrë poetike, që nga hyjnia në jetën
para lindjes e deri te jeta e vdekshme, ku Ai vuajti “vdekje[n e] kryqit” (shih
Filipianëve 2:3–8). Pasi e përmbushi misionin e Tij hyjnor, Jezu Krishti tani qëndron
i ekzaltuar dhe do të vijë dita që “të përkulet çdo gju” përpara Tij dhe “çdo gjuhë të
rrëfejë se Jezu Krishti është Zot” (Filipianëve 2:10–11). Pali zbuloi se burimi i tij i
brendshëm i besimit dhe i forcës erdhën nga Jezu Krishti (shih Filipianëve 4:13).

Përmbledhje
Filipianëve 1. Pali shpreh mirënjohjen për anëtarësinë e shenjtorëve filipianë. Ai
jep mësim se kundërshtimi që pati përjetuar tek i shërbente Zotit, përfshirë
burgimin e tij, e kishte çuar përpara kauzën e ungjillit. Ai i nxit anëtarët e Kishës të
qëndrojnë të palëkundur në unitet për ta mbrojtur besimin.

Filipianëve 2. Pali i nxit më tej anëtarët e Kishës që të jenë të bashkuar dhe vë në
pah shembullin e Jezu Krishtit, i cili denjoi të vinte në vdekshmëri si një shembull
dashurie, bindjeje dhe përulësie. Të gjithë një ditë do ta pranojnë Jezu Krishtin si
Zot. Pali i udhëzon anëtarët e Kishës të punojnë për vetë shpëtimin e tyre.

Filipianëve 3. Pali paralajmëron për judaizuesit. Ai e përshkruan jetën e tij të
hershme si një farise dhe se si ai me gatishmëri hoqi dori nga gjithçka për ta
ndjekur Jezu Krishtin. Ai i porosit shenjtorët ta ndjekin shembullin e tij për të
vazhduar përpara drejt shpëtimit. Pali shpjegon se Jezu Krishti do t’i ndryshojë
trupat tanë të vdekshëm në trupa të lavdishëm si trupi i Tij.

Filipianëve 4. Pali i nxit shenjtorët që të gëzohen gjithmonë në Zotin. Ai i porosit
ata që ta zëvendësojnë ankthin e tyre me lutje dhe falënderime, duke i premtuar se
ata do të gëzojnë paqen e Perëndisë që ia tejkalon çdo zgjuarsie. Pali u jep këshilla
anëtarëve të Kishës që të mbajnë në mendje gjërat që janë të ndershme, të drejta, të
vërteta, të pastra, të dashura, me famë të mirë dhe të virtytshme. Ai pohon se
mund të bëjë gjithçka me anë të Jezu Krishtit që e forcon.

FIL IP IANËVE
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Filipianëve 1–3
Hyrje
Apostulli Pal i nxiti shenjtorët në Filipi të bashkëvepronin për ta jetuar ungjillin e
Jezu Krishtit. Ai i këshilloi ata ta ndiqnin shembullin e përulësisë dhe vetëmohimit
të Shpëtimtarit dhe u mësoi se Perëndia nisi një punë për ta që t’u sillte shpëtimin.
Pali përshkroi sakrificat që kishte bërë për ta ndjekur Jezu Krishtin.

Filipianëve 1
Pali përshkruan bekimet që vijnë nga kundërshtimet
Çfarë fjalësh mund të përdornit që të plotësoni vendet bosh për thënien vijuese të
Presidentit Brigam Jang?

“Sa herë që e sulmoni ‘Mormonizmin’ ju e çoni atë ____________________; ju
nuk e çoni atë kurrë ____________________. Kështu urdhëron Zoti i
Plotfuqishëm” (Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young [1997], f.
264).

(Ju do t’i gjeni përgjigjet më vonë në këtë mësim.)

Çfarë shembujsh të njerëzve [kemi], qoftë nga historia ose nga koha jonë, që e
sulmojnë, ose e kundërshtojnë, Kishën e Shpëtimtarit dhe pasuesit e Tij?
____________________

Teksa studioni Filipianëve 1, kërkoni një të vërtetë që mund t’ju ndihmojë të
kuptoni se si kundërshtimet mund të ndikojnë në punën e Zotit.

Gjejeni vendndodhjen e Filipisë në hartën shoqëruese që tregon udhëtimet
misionare të Apostullit Pal.
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Pali krijoi një degë të Kishës në Filipi gjatë udhëtimit të tij të dytë misionar (shih
Veprat e Apostujve 16). Më vonë, ai shkroi letrën e tij drejtuar filipianëve ndërkohë
që ishte i burgosur, me gjasë në Romë. Te Filipianëve 1:1–11, ne lexojmë se Pali
shprehu mirënjohjen dhe dashurinë për shenjtorët filipianë.

Lexojeni Filipianëve 1:12–14, duke kërkuar se ç’rrjedhoja pati nga kundërshtimet që
përjetoi Pali gjatë përpjekjeve të tij misionare.

Siç përshkruhet në këto vargje, kundërshtimet që përjetoi Pali çuan në “përhapjen
[përparimin] e ungjillit” (Filipianëve 1:12). Njerëzit kudo në “vargonj[të]” ose në
bazat ushtarake, e dinin se Pali ishte burgosur ngaqë predikonte rreth Jezu Krishtit.
Burgosja e Palit i frymëzoi edhe anëtarët e tjerë të Kishës që të bëheshin më të
guximshëm në predikimin e ungjillit.

Nga Filipianëve1:12–14 ne mësojmë se kundërshtimet që përjetojmë ngaqë
ndjekim Jezu Krishtin, mund të ndihmojnë për ta çuar përpara punën e Tij.

Në thënien e Presidentit Jang, plotësojini vendet bosh me fjalët përpara (që në këtë
kontekst do të thotë të përparosh) dhe prapa.

1. Përfytyroni sikur jeni një shkrues/e për një ditar në internet ose një
gazetë. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani

titujt kryesor për dy a tre situata, në të cilat kundërshtimet ndihmuan për ta
çuar përpara punën e Shpëtimtarit. Këto histori mund të vijnë nga shkrimet e
shenjta ose nga jetët e njerëzve që njihni. (Sa vijon është një shembull për një
titull kryesor: “Protestat kundër punës misionare shërbejnë që ta rritin
interesimin e njerëzve për ta mësuar mesazhin e ungjillit nga misionarët
vendas.”)

Siç shënohet te Filipianëve 1:15–26, Pali dha mësim se çfarëdo që do t’i ndodhte
atij, do ta lartësonte Shpëtimtarin.

Lexojeni Filipianëve 1:27–30, duke kërkuar atë që Pali i nxiti shenjtorët në Filipi që
të bënin për ungjillin. Vini në dukje se fjala silluni në vargun 27 i referohet sjelljes.
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Joseph Smith Translation [Përkthimi prej Joseph Smith-it] për Filipianëve 1:28
thotë: “Duke mos u lënë të trembeni në asnjë gjë nga kundërshtarët, të cilët e
refuzojnë ungjillin, i cili sjell mbi ta shkatërrimin; por për ju që e merrni ungjillin,
shpëtimin, nga ana e Perëndisë” (te Filipianëve 1:28, poshtëshënimi a, [në variantin
SHDM të Biblës në anglisht]).

Vëreni te Filipianëve 1:27–30 se çfarë do të përjetonin anëtarët e Kishës në emër të
Shpëtimtarit. Merrni parasysh se si shenjtorët filipianë do të ishin bekuar duke
sjellë ndërmend se kundërshtimet që ata përjetuan ngaqë e ndiqnin Jezu Krishtin,
mund t’i ndihmonin ta çonin përpara punën e Tij.

Filipianëve 2
Pali jep mësim për denjimin e Shpëtimtarit dhe i udhëzon shenjtorët lidhur me
shpëtimin e tyre
Lexojeni Filipianëve 2:2–4, duke kërkuar këshillën e Apostullit Pal drejtuar
shenjtorëve filipianë. Te vargu 3, fjala mendjemadhësi do të thotë kryelartësi dhe
fraza “me përulësi” i referohet nënshtrimit.

Lexojeni Filipianëve 2:5–9 dhe merrni parasysh të shenjoni ose shënoni fjalë apo
fraza që ilustrojnë përulësinë dhe vetëmohimin e Jezu Krishtit.

Ne mund të mësojmë parimin vijues nga mësimet e Palit në këto vargje: Nëse e
ndjekim shembullin e përulësisë dhe kujdesit vetëmohues të Jezu Krishtit
për të tjerët, atëherë ne mund të bëhemi më të bashkuar.

2. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Cilat janë disa mënyra sipas të cilave ne mund ta ndjekim shembullin e
përulësisë dhe vetëmohimit të Shpëtimtarit në familjet, shkollat dhe lagjet
apo degët tona?

b. Kur keni parë njerëz që i marrin parasysh nevojat e të tjerëve përpara
nevojave të tyre? Si e rritën këto përpjekje unitetin?

Siç shënohet te Filipianëve 2:9–11, Pali dha mësim se si përfundim “[do të] përkulet
çdo gju” dhe “çdo gjuhë [do] të rrëfejë se Jezu Krishti është Zot”. Merrni një çast që
ta përfytyroni atë moment dhe mendoni rreth asaj që shpresoni se si do të ishte kjo
përvojë për ju.

Lexojeni Filipianëve 2:12–13, duke kërkuar atë që Pali i këshilloi filipianët që të
bënin, që do t’u mundësonte të përjetonin vetë përkulje përpara Zotit, që të ishin të
gëzuar. Fraza “frikë e … dridhje” në vargun 12 i referohet druajtjes nderuese dhe
gëzimit (shih Psalmeve 2:11; Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Frikë”, f. 51,
scriptures.lds.org).

Disa njerëz i keqkuptojnë udhëzimet e Palit për [frazën] “punoni për shpëtimin
tuaj” (Filipianëve 2:12), që nënkupton se ne shpëtohemi me anë të vetë veprave
tona. Ne mund të shpëtohemi vetëm nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit.
Sidoqoftë, ne duhet t’i plotësojmë kërkesat për shpëtimin, të cilat na i ka dhënë
Perëndia (shih Nenet e Besimit 1:3–4). Siç shënohet te Filipianëve 2:13, Pali dha
mësim se Perëndia i ndihmon ata që po përpiqen t’i plotësojnë kërkesat për
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shpëtimin duke i ndihmuar ata të bëjnë “vullnetin” ose të dëshirojnë dhe t’u
binden “pëlqimit të tij” ose urdhërimeve të Tij.

Nga Filipianëve 2:12–13 ne mësojmë se Perëndia na ndihmon të dëshirojmë dhe
të bëjmë atë që kërkohet nga ne për shpëtimin, e cila është bërë e mundur
nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit. Merrni parasysh ta shkruani ose shënoni
këtë të vërtetë në shkrimet tuaja të shenjta.

Nëpërmjet ndikimit të Frymës së Shenjtë, Perëndia mund të na ndihmojë të
ndryshojmë e t’i qartësojmë dëshirat tona në mënyrë që të duam t’i bindemi Atij
(shih Mosia 5:2). Kur e keni ndier se Perëndia jua ka ndryshuar zemrën në mënyrë
që të donit t’i bindeshit Atij? Si ju ka ndihmuar Ai që t’i zbatoni më me besnikëri
urdhërimet e Tij?

Siç shënohet te Filipianëve 2:14–30, Pali u kujtoi shenjtorëve se ata “ndriço[jnë] si
pishtarë në botë” (Filipianëve 2:15) dhe u tha atyre se do të dërgonte lajmëtarë që
të mësonin për mirëqenien e tyre.

Filipianëve 3
Pali përshkruan sakrificat që bëri për ta ndjekur Jezu Krishtin
Cili është ai element që përfaqëson për ju diçka me vlerë, të cilin edhe bota do ta
konsideronte të çmueshëm (një element i tillë që përfaqëson familjen, miqtë,
arsimin, ushqimin, teknologjinë ose mirëqenien)? ____________________

Nga çfarë do të ishit i gatshëm të hiqnit dorë për këto zotërime me vlerë?

Teksa studioni Filipianëve 3, kërkoni se nga çfarë hoqi dorë Pali me qëllim që të
fitonte një çmim që është i mundur edhe për ne.

Siç shënohet te Filipianëve 3:1–2, Pali i paralajmëroi anëtarët e Kishës në Filipi për
mësuesit e korruptuar (“qentë”), të cilët pretendonin se anëtarët e kthyer në besim
të Kishës duhet të pajtoheshin me praktika specifike judease, përfshirë rrethprerjen
(“të prerët”). Te Filipianëve 3:3 ai dha mësim se ata që “i shërbej[në] Perëndisë në
Frymë dhe që mburre[n] në Krishtin Jezus” ishin “rrethprerja” ose njerëzit e
besëlidhjes së Perëndisë.

Lexojeni Filipianëve 3:4–6, duke kërkuar se çfarë tha Pali për trashëgiminë e tij
judease.

Vini në dukje përparësitë shoqërore dhe fetare në shoqërinë judease që Pali kishte
dikur. Ai kishte një prejardhje izraelite, ishte një farise, ishte i zellshëm ndaj
judaizmit dhe iu bind me përpikëri ligjit fetar judeas.

Lexojeni Filipianëve 3:7–11 dhe merrni parasysh t’i shenjoni ose shënoni fjalët ose
frazat që tregojnë se në ç’këndvështrim i shihte Pali përparësitë që kishte dikur në
shoqërinë judease.

Pali në mënyrë të vullnetshme i “humb[i] të gjitha këto” (Filipianëve 3:8), në
mënyrë që ta njihte Jezu Krishtin; “të gjende[j] në të” (Filipianëve 3:9), ose të ishte
në një marrëdhënie besëlidhjeje me Të; të shfajësohej tek Ai nëpërmjet besimit; të
vuante për hir të Tij; dhe të ishte pjesë e “ringjalljes së të drejtëve” ose të
ndershmëve (Joseph Smith Translation [Përkthimi prej Joseph Smith-it], Filipianëve
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3:11, te Filipianëve 3:11, poshtëshënimi a, [në variantin SHDM të Biblës në
anglisht]).

Lexojeni Filipianëve 3:12–14, duke kërkuar atë që vërejti Pali për përparimin e tij
shpirtëror. Vini në dukje se fjala zura në këtë kontekst do të thotë marr.

Në vend që të përqendrohej tek ajo që kishte lënë pas, Pali po rendte drejt marrjes
së “çmimit të thirrjes së lartme të Perëndisë” (Filipianëve 3:14), i cili është jeta e
përjetshme. Plotësojeni parimin vijues bazuar tek ajo që mund të mësojmë nga
shembulli i Palit: Në qoftë se ne ____________________, atëherë ne mund të
arrijmë ta njohim Atë dhe të marrim jetën e përjetshme.

Presidenti Gordon B. Hinkli tregoi se kishte takuar një oficer marine që kishte
ardhur nga një vend tjetër në Shtetet e Bashkuara për një stërvitje të përparuar dhe,
i cili ishte bashkuar me Kishën gjatë qëndrimit të tij. Merrni parasysh se nga çfarë
ishte i gatshëm të hiqte dorë ai djalë i ri për ta ndjekur Jezu Krishtin.

“Mua ma prezantuan atë pikërisht përpara se të kthehej në vendlindjen e tij. … I
thashë: ‘Njerëzit e tu nuk janë të krishterë. Çfarë do të ndodhë kur të kthehesh në
shtëpi si i krishterë dhe, më saktë, një i krishterë mormon?’

Ai u vrenjt në fytyrë dhe u përgjigj: ‘Familja ime do të zhgënjehet. Ata mund të
më dëbojnë dhe të më quajnë të vdekur. Sa për të ardhmen dhe karrierën time,
mund të më mbyllen të gjitha dyert.’

E pyeta: ‘A je i gatshëm të paguash një çmim kaq të lartë për ungjillin?’

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

I turpëruar që ia bëra pyetjen, u përgjigja: ‘Po, është i vërtetë’.

Të cilës iu përgjigj: ‘Atëherë, çfarë tjetër ka rëndësi?’” (“It’s True, Isn’t It?” Ensign, korrik 1993,
f. 2.)

3. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Kur ka ndodhur që ju (ose dikush që ju njihni) keni hequr dorë nga ndjekja
e Shpëtimtarit?

b. Përse ia vlejnë sakrificat që keni bërë për çmimet e njohjes së Jezu Krishtit
dhe përparimit drejt jetës së përjetshme?

Përsiatni Përpara se të Përgjigjeni
Duke marrë kohë për të menduar për një pyetje në vend që t’i përgjigjeni asaj menjëherë, ju
mund ta ftoni Frymën e Shenjtë që t’ju japë nxitje dhe udhëzime. Koha që jepet për mendimin e
shtuar, mund t’i bëjë përgjigjet tuaja personalisht më kuptimplote dhe më lartësuese.

4. Përsiatni në qoftë se ka diçka nga e cila duhet të hiqni dorë për ta
ndjekur më plotësisht Jezu Krishtin. Në një fletë të veçantë letre,

shkruani një synim për të hequr dorë nga kjo gjë. Vendoseni letrën atje ku
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mund ta shihni shpesh përgjatë disa javëve në vazhdim. Më pas, shkruani E
përfundova detyrën 4, në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

Te Filipianëve 3:15–21 ne lexojmë paralajmërimin e Palit për shkatërrimin që i pret
ata që përqendrohen vetëm në kënaqësitë tokësore. Ai dha mësim edhe se Jezu
Krishti do t’i ndryshojë trupat tanë fizikë, të papërsosur në trupa të pavdekshëm si
trupi i Tij.

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

Unë e kam studiuar Filipianëve 1–3 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 25: DITA 4

Filipianëve 4
Hyrje
Apostulli Pal i udhëzoi shenjtorët në Filipi që të ishin plot lutje dhe të kërkonin
çfarëdo gjëje që është e drejtë. Ai shpalli edhe besimin e tij në forcën mundësuese
të Jezu Krishtit. Pali e mbylli letrën e tij me një mënyrë tjetër falënderimi për
shenjtorët filipianë, për mbështetjen që i dhanë atij në kohët që ai kishte nevojë.

Filipianëve 4:1–14
Pali i udhëzon shenjtorët në Filipi që të jenë plot lutje dhe të kërkojnë çfarëdo gjëje
që është e drejtë
Gjatë gjithë jetës sonë ne do të përjetojmë sfida ose rrethana që mund të na çojnë
në shqetësime. Për shembull:

• “Jam i/e shqetësuar nëse do të kaloj në provimin e radhës”.

• “Jam i/e shqetësuar për një pjesëtar të familjes, i/e cili/a është sëmurë”.

• “Jam i/e shqetësuar se si të qëndroj i/e fortë për bindjet e mia”.

• “Jam i/e shqetësuar nëse do të jem një misionar/e i/e sukseshëm/me”.

Cilat janë disa nga shqetësimet apo brengat që po përjetoni momentalisht në
jetën tuaj?

Ndërsa studioni Filipianëve 4, kërkoni një të vërtetë që mund të na ndihmojë kur të
përballemi me rrethana që mund të na çojnë në shqetësim.

Te Filipianëve 4:1–5 ne lexojmë se si Pali i këshilloi shenjtorët që të qëndronin të
patundur me besnikëri ndaj Zotit, të gëzoheshin në Zotin dhe të lejonin që
drejtësia ose zemërbutësia e tyre (shih Filipianëve 4:5, poshtëshënimi a, [në
variantin SHDM të Biblës në anglisht]), të ishte e dukshme tek të tjerët.

Lexojeni frazën e parë të Filipianëve 4:6, duke kërkuar këshillën e Palit ndaj
shenjtorëve.

Fraza “mos u shqetësoni për asgjë” te vargu 6 do të thotë që të mos merakosesh së
tepërmi për asgjë (shih Filipianëve 4:6, poshtëshënimi a, [në variantin SHDM të
Biblës në anglisht]).

Lexojeni pjesën tjetër të Filipianëve 4:6, duke kërkuar atë që Pali i këshilloi
shenjtorët të bënin ne vend që të shqetësoheshin. (Përgjërimi është një kërkesë e
përulur, e sinqertë.)

Lexojeni Filipianëve 4:7, duke kërkuar bekimin që u premtoi Pali nëse do të
luteshin me përulësi dhe në mënyrë të sinqertë me falënderim. Vini në dukje se
fjala ruaj në këtë varg do të thotë të mbrosh (shih Filipianëve 4:7, poshtëshënimi c,
[në variantin SHDM të Biblës në anglisht]).

Një parim që mund të mësojmë nga këto vargje, është që si pasues besnikë të
Jezu Krishtit, nëse lutemi me përgjërim dhe falënderim, atëherë ne mund të
kemi paqen e Perëndisë. Ndjekja e këshillës së urtë të Palit për t’ia çuar gjithçka
Perëndisë në lutje dhe përgjërim, me falënderim, mund të na ndihmojë që të
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mbajmë një ekuilibër të duhur në jetë, ne vend që të kemi më shumë ankth ose të
jemi tepër të shqetësuar për çdo hollësi dhe rezultatet e saj.

Plaku Riçard G. Skot, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim rreth
mënyrës se si mund të na ndihmojë ky parim kur zgjedhim ta jetojmë atë:
“Ngaqë Ai e respekton lirinë tuaj të zgjedhjes, Ati në Qiell nuk do t’ju detyrojë
kurrë që t’i luteni Atij. Por teksa e ushtroni atë liri të zgjedhjes dhe e përfshini Atë
në çdo fushë të jetës suaj të përditshme, zemra juaj do të fillojë të mbushet me
paqe, paqe të gjallëruar. Ajo paqe do të përqendrojë një dritë të përjetshme mbi

vështirësitë tuaja. Do t’ju ndihmojë t’i mbikëqyrni ato sfida nga një këndvështrim i përjetshëm”
(“Bëjeni Ushtrimin e Besimit Përparësinë Tuaj Parësore”, Ensign ose Liahona, nëntor 2014, f. 93).

1. Vëreni te Filipianëve 4:6 që Pali sugjeroi se lutjet dhe kërkesat tona
duhet të ofrohen me falënderim. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në

ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Si mendoni ju, a mund të ndihmojë shprehja e mirënjohjes për të na sjellë
paqen e Perëndisë?

b. Sipas Plakut Skot, në ç’mënyrë paqja e Perëndisë mund të na ndihmojë me
sfidat që përjetojmë?

Merrni parasysh shqetësimet ose brengat për të cilat menduat më parë në këtë
mësim. Zgjidhni ta zbatoni parimin që dha mësim Pali, duke u lutur me përgjërim
dhe falënderim në vend që të shqetësoheni. Teksa vëreni shqetësimet e të tjerëve
përreth jush, merrni parasysh të ndani me ta fjalët e Palit dhe këtë parim.

Për 30 sekondat e radhës, përqendrojini mendimet tuaja te Shpëtimtari dhe tek ajo
që Ai ka bërë për ju.

Çfarë ndikimi pati tek ju përqendrimi te ky mendim?

Lexojeni Filipianëve 4:8–9, duke kërkuar atë që Pali u dha këshillë shenjtorëve
filipianë që të mendonin dhe bënin. Merrni parasysh që të shenjoni ose shënoni
çdolloj gjëje që Pali i udhëzoi shenjtorët, tek e cila t’i përqendronin mendimet e
tyre. Fraza “mendoni” në vargun 8 do të thotë t’i kushtosh vëmendje të
kujdesshme e të vazhdueshme.

Në vargun 9, çfarë u këshilloi Pali anëtarëve të Kishës që të bënin? Çfarë bekimi u
premtoi ai shenjtorëve nëse do të përqendroheshin te drejtësia dhe do t’i ndiqnin
mësimet dhe shembullin e tij?

Një parim që mund të mësojmë nga udhëzimet e Palit, është që nëse shenjtorët
besnikë i përqendrojnë mendimet e tyre në çfarëdo gjëje që është e drejtë
dhe nëse i ndjekin apostujt e profetët, atëherë Perëndia i paqes do të jetë me
ta.

2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani se si
përqendrimi i mendimeve tona në çfarëdo gjëje që është e drejtë

mund të ketë ndikim te dëshirat dhe sjelljet tona.

Lexojeni Nenet e Besimit 1:13 (te Perla me Vlerë të Madhe), duke kërkuar se si
është e ngjashme kjo me Filipianëve 4:8.
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Kur Profeti Jozef Smith e citoi “këshillën e Palit” nga Filipianëve 4:8 në nenin e
trembëdhjetë të besimit, ai e ndryshoi [frazën] “këto mendoni” në formë më
veprore “i kërkojmë këto gjëra”. Mendoni rreth arsyes përse është e rëndësishme
për ne që t’i kërkojmë gjërat që janë të vërteta, të ndershme, të drejta, të dëlira, të
dashura, të virtytshme dhe me famë të mirë apo të denja për t’u lavdëruar.

3. Lexojeni këshillën në njërën nga temat vijuese te broshura Për
Forcën e Rinisë: “Takimet”, “Veshja dhe Pamja e Jashtme”, “Arsimi”,

“Argëtimi dhe Media”, “Miqtë”, “Fjalori”, ose “Muzika dhe Vallëzimi”. Në
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruajeni emrin e temës që
përzgjodhët. Më pas, shkruajini përgjigjet tuaja për pyetjet vijuese:

a. Në ç’mënyrë mund t’i përdorim ne udhëzimet e Palit të shënuara te
Filipianëve 4:8–9 për të na udhëhequr në zgjedhjet tona lidhur me
këtë temë?

b. Ndërsa përpiqemi të ndjekim udhëzimet e Palit, çfarë sfidash mund të hasim
ne lidhur me këtë temë?

c. Përse kur keni “Perëndi[në e] paqes … me ju” (Filipianëve 4:9), ia vlen
përpjekja që t’i kërkoni gjërat e drejta dhe t’i ndiqni apostujt e profetët?

Si mund t’i përmirësoni përpjekjet tuaja për t’i përqendruar mendimet tuaja te
gjërat e drejta? Merrni parasysh bekimet që kanë ardhur tek ju teksa e keni ndjekur
mësimin e apostujve dhe profetëve. Vazhdoni ta jetoni këtë parim në mënyrë që
Zoti të mund të vazhdojë t’ju japë shoqërimin dhe paqen e Tij në jetën tuaj.

Siç shënohet te Filipianëve 4:10, Pali i falënderoi shenjtorët filipianë për
mbështetjen dhe kujdesin që i kishin dhënë atij gjatë sprovave të veta. Lexojeni
Filipianëve 4:11–12, duke kërkuar atë që Pali u tha shenjtorëve se kishte mësuar.

Çfarë kishte mësuar Pali të bënte në të gjitha rrethanat?

Lexojeni Filipianëve 4:13–14, duke kërkuar burimin e forcës së Palit. (Filipianëve
4:13 është një fragment për zotërimin e shkrimit të shenjtë. Ju mund të doni ta
shenjoni ose shënoni në shkrimet tuaja të shenjta në një mënyrë të dallueshme,
kështu që të mund ta gjeni në të ardhmen.)

Thënia e Palit te vargu 13 i përket aftësisë së tij, nëpërmjet forcës së dhënë nga Jezu
Krishti, për të bërë të gjitha gjërat që ishin të kënaqshme për Perëndinë ose që Ai i
kërkonte, përfshirë të qenët i gëzuar në çfarëdo rrethane. Sikurse Pali, ne mund të
bëjmë gjithçka me anë të Jezu Krishtit që na forcon.

Çfarë mund të bëjmë ne për të marrë forcën që na jep Jezu Krishti?
____________________

Presidenti Diter F. Uhtdorf, i Presidencës së Parë, dha mësim rreth asaj se çfarë
mund të na mundësojë forca e hirit të Perëndisë që të bëjmë: “Një … pjesë
përbërëse e hirit të Perëndisë është çelja e dritareve të qiellit, nëpërmjet së cilave
Perëndia derdh bekimet e fuqisë dhe të forcës, duke na mundësuar të arrijmë
gjëra që përndryshe do të ishin shumë përtej arritjes sonë. Është nëpërmjet hirit
të mahnitshëm të Perëndisë që fëmijët e Tij mund t’i kapërcejnë rrymat nënujore

dhe rërat thithëse të mashtruesit, mund të ngrihen mbi mëkatin dhe të ‘bë[hen] të përsosur në
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Krisht[in]’ [Moroni 10:32]” (“Dhurata e Hirit”, Ensign ose Liahona, maj 2015, f. 108).

Disa nga mënyrat që ne mund ta përjetojmë këtë forcë përfshin aftësi të madhe
ripërtëritëse, zgjidhje, kurajë, durim dhe këmbëngulje, dhe qëndresë e fuqi të
madhe fizike, mendore, shpirtërore.

4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani rreth
një përvoje kur besimi juaj në Jezu Krisht ju dha forcë për të bërë

diçka të mirë.

Zotërim i Shkrimit të Shenjtë – Filipianëve 4:13
5. Mësimi përmendsh i Filipianëve 4:13 do të ndihmojë që kjo e

vërtetë t’ju vijë në mendje teksa ju ose ata përreth jush mundohen
që të kenë forcën për t’i mposhtur vështirësitë dhe për të jetuar në mënyrë të
drejtë. Lexojeni në mënyrë të përsëritur Filipianëve 4:13, që t’ju ndihmojë ta
mësoni atë përmendsh. Përsëritjani atë një pjesëtari të familjes ose një shoku/
shoqeje dhe ftojeni atë person të ndajë një përvojë kur të paturit besim në Jezu
Krisht i dha atij apo asaj forcë për të bërë diçka të mirë. Më pas, nënshkruajeni
emrin tuaj në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta.

Filipianëve 4:15–23
Pali e mbyll letrën e tij drejtuar filipianëve me një shprehje falënderimi
Te Filipianëve 4:15–23 ne lexojmë se Apostulli Pal i falënderoi sërish shenjtorët
filipianë që e mbështetën atë gjatë kohës që ai kishte nevojë. Dhuratat e
shenjtorëve ishin një ofertë e këndshme për Perëndinë, dhe Pali u premtoi se edhe
Perëndia do t’ua plotësonte nevojat.

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

Unë e kam studiuar Filipianëve 4 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Hyrje te Kolosianëve
Përse të Studiohet Ky Libër?
Apostulli Pal e shkroi Letrën e tij drejtuar Kolosianëve si rezultat i një njoftimi se ata
po binin në gabim serioz (shih Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Letra të Palit”,
f. 100). Mësimet dhe praktikat e rreme në Kolos po ndikonin te shenjtorët atje dhe
po e kërcënonin besimin e tyre. Trysni të ngjashme kulturore paraqesin sfida për
anëtarët e Kishës sot. Një pjesë e vlerës së kësaj letre qëndron në mënyrën se si ajo
i përcakton dhe i vë në dukje idetë e gabuara, ndërkohë që thekson hyjninë dhe
punën shpëtuese të Jezu Krishtit. Nëpërmjet studimit të librit të Kolosianëve, ju
mund ta thelloni kthimin tuaj në besim ndaj Shpëtimtarit dhe të merrni mbrojtje
nga mashtrimi dhe mëkati.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Letra drejtuar Kolosianëve u dërgua nga Pali dhe Timoteu (shih Kolosianëve 1:1, 23;
4:18). Ka të ngjarë që Pali ta ketë shkruar me dorën e vet përshëndetjen në mbyllje
të letrës (shih Kolosianëve 4:18), gjë që tregon se një shkrues, ndoshta Timoteu, e
kishte ndihmuar atë për të shkruar pjesën hyrëse të letrës.

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Pali e shkroi Letrën drejtuar Kolosianëve gjatë burgimit të tij të parë në Romë, rreth
viteve 60–62 ps.K. (shih Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Letra të Palit”, f. 100,
scriptures.lds.org). Me gjasë ai e shkroi letrën gjatë së njëjtës kohë që shkroi
Filipianëve, Efesianëve dhe Filemonit.

Për Kë u Shkrua Ai dhe Përse?
Kjo letër u shkrua për shenjtorët besnikë në Kolos, një vend në Turqinë e kohëve
moderne. Pali i udhëzoi shenjtorët kolosianë që t’ua tregonin letrën anëtarëve të
Kishës aty pranë Laodikës (shih Kolosianëve 4:16).

Pali e shkroi këtë letër “pasi u vizitua nga Epafrai, ungjilltari i Kishës në [Kolos]
[shih Kolosianëve 1:7–8]. Epafrai i tha Palit se kolosianët po binin në një gabim
serioz – ata mendonin se ishin më të mirë se popujt e tjerë, ngaqë i kishin zbatuar
me kujdes disa ordinanca të jashtme [shih Kolosianëve 2:16], i mohonin vetvetes
disa dëshira fizike dhe adhuronin engjëjt [shih Kolosianëve 2:18]. Këto praktika
bënin që kolosianët të ndienin se po shenjtëroheshin. Ata gjithashtu mendonin se i
kuptonin misteret e gjithësisë më mirë se anëtarët e tjerë të Kishës. Në letrën e tij,
Pali i korrigjoi ata duke u mësuar se shëlbimi vjen vetëm nëpërmjet Krishtit dhe se
ne duhet të bëhemi të urtë e t’i shërbejmë atij” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
“Kolosianë(ve), Letër drejtuar”, f. 87, scriptures.lds.org).

Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Te Letra drejtuar Kolosianëve, Pali i kundërshtoi mësimet e rreme në Kolos duke
theksuar hyjninë, misionin shpëtues dhe parësinë e Jezu Krishtit (shih Kolosianëve
1:15–23). Ai dha mësim se Krishti është vetë shëmbëllesa e Perëndisë Atit, Krijuesi,
Kreu i Kishës, i pari që do të ringjallej dhe Shëlbuesi. Ai është “kr[eu i] çdo
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principate e pushteti” (Kolosianëve 2:10), dhe Ai e përmbush misionin e Tij hyjnor
nën drejtimin e Atit (shih Kolosianëve 1:19; 3:1).

Pali paralajmëroi për ata që dhanë mësim se shpirtshmëria e vërtetë fitohej
nëpërmjet riteve të veçanta, festave dhe dietave (shih Kolosianëve 2:16–18, 20, 23).
Përkundrazi, ai dha mësim se pjekuria shpirtërore dhe njohuria për Perëndinë
tregohet kur “k[emi] në mend gjërat që janë atje lart” (Kolosianëve 3:2), duke i
zhdukur veprat e gabuara (shih Kolosianëve 3:5–9) dhe duke zhvilluar cilësi si të
Krishtit (shih Kolosianëve 3:12–17). Pali i këshilloi lexuesit e tij që të bëheshin “me
themel dhe të patundur” në ungjill (Kolosianëve 1:23), si edhe me “rrënjë dhe duke
u ndërtuar në [Jezu Krisht], dhe duke u forcuar në besim” (Kolosianëve 2:7).

Përmbledhje
Kolosianëve 1:1–23. Pali i përshëndet shenjtorët në Kolos dhe shpall se Jezu
Krishti është Shëlbuesi, i Parëlinduri mes gjithë krijesave, Krijuesi dhe Zoti i gjithë
përsosurisë hyjnore, nëpërmjet të Cilit bashkërendohet gjithësia. Pali i porosit
shenjtorët që ta themelojnë besimin e tyre në Jezu Krisht.

Kolosianëve 1:24–2:23. Pali paralajmëron kundër besimit të çdo filozofie të rreme
apo tradite të njerëzve, përfshirë adhurimin e engjëjve dhe shkuarjes në ekstreme
duke i mohuar vetes nevojat fizike bazë si një formë disipline shpirtërore.

Kolosianëve 3:1–4:18. Pali i porosit shenjtorët që ta vendosin zemrën e tyre te
gjërat që janë atje lart, t’i braktisin mëkatet e jetës së tyre të mëparshme dhe të jenë
të mëshirshëm me njëri-tjetrin. Ai jep udhëzime për mënyrën se si shenjtorët duhet
të adhurojnë dhe më pas ai u jep këshillë bashkëshorteve, bashkëshortëve,
fëmijëve, prindërve, shërbëtorëve dhe zotërinjve. Ai e mbyll Letrën drejtuar
Kolosianëve me përgëzime, përshëndetje dhe udhëzime të fundit e bekime.

KOLOSIANËVE
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NJËSIA 26: DITA 1

Kolosianëve
Hyrje
Apostulli Pal dha mësim për parësinë e Jezu Krishtit (superioritetin, madhështinë
ose lavdinë) dhe paralajmëroi për doktrinën e rreme. Ai i nxiti shenjtorët kolosianë
të kishin në mendje gjërat qiellore dhe të zhvillonin karakteristikat e Krishtit. Pali i
udhëzoi ata gjithashtu që të ishin mirëdashës dhe të urtë në ndërveprimet e tyre
me të tjerët.

Kolosianëve 1–2
Pali jep mësim për parësinë e Jezu Krishtit dhe paralajmëron për doktrinën e rreme
Përfytyroni dy pemë me madhësi të
njëjta – një me rrënjë të cekëta dhe një
me rrënjë të thella. Nëse do të vinte një
tufan, cila nga ato pemë do të kishte më
shumë gjasa të rrëzohej? Përse?
____________________

Lexojeni thënien vijuese nga Plaku Nil L. Andersen, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, duke kërkuar llojin e vorbullave të erërave nga të cilat duhet të
ruhemi: “Më shqetësuese se tërmetet dhe luftërat e profetizuara [të ditëve të
fundit], janë vorbullat e erërave shpirtërore, të cilat mund t’ua shkulin nga rrënjët
themelet tuaja shpirtërore dhe mund ta vendosin shpirtin tuaj në vende që
asnjëherë nuk i përfytyruat të mundura, nganjëherë duke mos e vënë re fare se

jeni lëvizur” (“Vorbullat e Erërave Shpirtërore”, Ensign ose Liahona, maj 2014, f. 18).

Cilët janë disa shembuj të vorbullave të erërave shpirtërore që mund të na
çrrënjosin ose të na largojnë nga besimi ynë në Jezu Krisht?
____________________

Përse mund të jenë më shqetësuese sesa sfidat fizike këto vorbulla të erërave
shpirtërore, të tilla si tërmetet ose luftërat?

Përsiatni një çast se çfarë vorbullash të erërave shpirtërore mund t’ju prekin.

Apostulli Pal i shkroi një letër anëtarëve të Kishës në Kolos pasi kishte mësuar rreth
ndikimeve dhe mësimeve të rreme atje, që kërcënonin t’i çrrënjosnin ata nga besimi
i tyre në Jezu Krisht. Teksa e studioni Kolosianëve, kërkoni mënyrën se si Pali u
përpoq ta forconte besimin e anëtarëve të Kishës në Krisht dhe për bekimet [që
vijnë] kur kemi besim të rrënjosur thellë në Krisht.

Kolosi është një vend në Turqinë e kohëve moderne. Shikoni te Hartat e Biblës, nr.
13, “Udhëtimet Misionare të Apostullit Pal”, [te shtojca e kombinimit tresh] dhe
gjejeni vendndodhjen e qytetit Laodika në hartë. Kolosi ishte përafërsisht 17.7
kilometra në juglindje të Laodikës.
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Mësoni Vendndodhjen Gjeografike
Gjetja e vendndodhjes gjeografike për rrëfimet në shkrimet e shenjta në hartë, mund t’ju
ndihmojë ta kuptoni më mirë kontekstin dhe përmbajtjen e shkrimeve të shenjta. Hartat mund
t’ju ndihmojnë të kuptoni lidhjen midis vendndodhjeve të ndryshme.

Siç shënohet te Kolosianëve 1:1–11, Pali i përshëndeti shenjtorët në Kolos dhe i
përgëzoi për besnikërinë e tyre. Ai shpjegoi se ungjilli jep fryte, ose bekime, në
jetën e atyre që e pranojnë dhe e jetojnë atë. Pali më pas u mësoi shenjtorëve për
Jezu Krishtin.

Lexojeni Kolosianëve 1:12–19, duke kërkuar të vërtetat që Pali dha mësim për Jezu
Krishtin. Ju mund të doni ta shenjoni ose shënoni atë që gjeni në shkrimet tuaja të
shenjta. Fraza “na çoi” në vargun 13 do të thotë “na ndryshoi”; fjala i padukshëm,
në vargun 15 do të thotë “i padallueshëm”.

Kolosianëve 1:12–19 na mëson të vërtetën vijuese rreth Jezu Krishtit: Jezu Krishti
është Shëlbuesi, i parëlinduri nga fëmijët shpirtërorë të Atit Qiellor, Krijuesi
i të gjitha gjërave, kreu i Kishës dhe i pari që do të ringjallej.

1. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si mendoni ju, përse është e rëndësishme për ne që t’i njohim dhe besojmë
këto të vërteta rreth Jezu Krishtit?

b. Në ç’mënyrë njohja dhe të besuarit e këtyre të vërtetave e forcojnë besimin
tonë në Të?

Pali dha mësim se Jezu Krishti është Shëlbuesi ynë (shih Kolosianëve 1:14).
Lexojeni Kolosianëve 1:20–22, duke kërkuar atë që Pali u mësoi shenjtorëve
kolosianë rreth nevojës së tyre për një Shëlbues.

Sipas vargut 21, si mundet dikush të jetë i huaj për Perëndinë, ose i veçuar prej Tij?

Fjala paqe (shih Kolosianëve 1:20–21) do të thotë të biesh në ujdi ose në pajtim.
Sipas Kolosianëve 1:20–22, si na pajton Jezu Krishti ne me Perëndinë? (Fraza “duke
bërë paqen me anë të gjakut të kryqit të tij” [vargu 20], i referohet Shlyerjes së Jezu
Krishtit.)

Bekimi i të qenët i pajtuar me Perëndinë është i kushtëzuar. Lexojeni Kolosianëve
1:23, duke vërejtur atë që kërkohet për t’u pajtuar me Perëndinë.

Të “qëndro[jmë] në besim me themel dhe të patundur” (Kolosianëve 1:23) do të
thotë të qëndrojmë të palëkundur në besimin tonë në Jezu Krisht duke i zbatuar
urdhërimet e Tij dhe duke u penduar për mëkatet tona. Nga Kolosianëve 1:20–23
ne mësojmë të vërtetën vijuese: Ne mund të pajtohemi me Perëndinë nëpërmjet
Shlyerjes së Jezu Krishtit nëse qëndrojmë me themel dhe të patundur në
besimin tonë.

2. Sillni ndërmend gjendjen e dy pemëve në fillim të këtij mësimi. Më
pas, përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të

shkrimeve të shenjta:
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a. Cilin njihni që është si pema me rrënjë të thella – me themel dhe i/e
patundur në besimin e tij apo të saj në Krisht?

b. Si është shembulli i tij ose i saj një bekim për ju?

Sillni ndërmend vorbullat e erërave që po goditnin ato dy pemë. Lexojeni
Kolosianëve 2:4, 8, duke kërkuar vorbullat e erërave shpirtërore që po kërcënonin
t’i çrrënjosnin shenjtorët kolosianë.

Në atë kohë, kishte disa filozofi dhe tradita që po jepeshin mësim nga disa njerëz,
të cilët po përpiqeshin ta zbehnin rëndësinë e Jezu Krishtit. Filozofi të tjera fetare të
rreme që po fitonin popullaritet, ishin se engjëjt qenë ndërmjetës me Perëndinë, se
duhej të adhuroheshin dhe ideja se trupi është ligësi (shih Kolosianëve 2:16–23).

Përse të besuarit e mësimeve të rreme, përfshirë mësimet që e zbehin rëndësinë e
Jezu Krishtit, e bën më të lehtë për dikë që të çrrënjoset shpirtërisht?

Lexojeni Kolosianëve 2:6–7, duke kërkuar këshillën që dha Pali për t’i ndihmuar
shenjtorët të shmangnin shkuarjen në udhë të gabuar prej filozofive dhe traditave
të botës.

Nga këto vargje ne mësojmë të vërtetën vijuese: Duke pasur rrënjë në Jezu
Krisht dhe duke u ndërtuar në Të, ne mund ta shmangim shkuarjen në udhë
të gabuar prej filozofive dhe traditave të botës.

3. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Cila besoni se është një nga gjërat më të rëndësishme që ne mund të bëjmë
për të pasur rrënjë në Jezu Krisht dhe për t’u ndërtuar në Të?

b. Përse besoni se pikërisht ajo gjë, është kaq e rëndësishme?

Merrni parasysh thënien vijuese nga Plaku Andersen teksa e vazhdoi bisedën e tij
mbi vorbullat e erërave shpirtërore:

“Vorbullat më të këqija janë tundimet e kundërshtarit. Mëkati gjithmonë ka qenë
pjesë e botës, por kurrë nuk ka qenë kaq i arritshëm, i pangopshëm dhe i
pranueshëm. Gjendet, sigurisht, një forcë e fuqishme që do t’i mposhtë vorbullat
e mëkatit. Ajo quhet pendim.

Jo të gjitha vorbullat në jetë shkaktohen nga veprimet tuaja. Disa vijnë për shkak
të zgjedhjeve të gabuara të të tjerëve dhe disa vijnë thjesht ngaqë jetojmë në

vdekshmëri. …

Si do të përgatiteni për vorbullat tuaja të erës? ‘Mbani mend … është mbi shkëmbin e Shëlbuesit
tonë që është Krishti, biri i Perëndisë, që ju duhet të ndërtoni themelin tuaj; që kur djalli të çojë
erërat e tij të fuqishme, … shigjetat e tij në shtjellë të erës, … kur i gjithë breshëri i tij dhe
furtuna e tij e fuqishme do të lëshohen mbi ju, nuk do të ketë fuqi … t’ju tërheqë … për shkak të
shkëmbit mbi të cilin jeni ndërtuar’ [Helamani 5:12]. Kjo është siguria juaj në vorbullën e erës”
(“Vorbullat e Erërave Shpirtërore”, f. 18–19).

4. Sillini ndërmend ato vorbulla vetjake të erërave shpirtërore për të
cilat menduat në fillim të këtij mësimi. Në ditarin tuaj të studimit të

shkrimeve të shenjta, shkruani atë që do të bëni për të qëndruar të rrënjosur në
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Jezu Krisht dhe të ndërtuar në Të dhe për të shmangur çrrënjosjen nga vorbullat
e erërave shpirtërore.

Kolosianëve 3–4
Pali i nxit kolosianët për t’i vendosur dëshirat e tyre në gjërat qiellore dhe të jenë
të urtë
Siç shënohet te Kolosianëve 3–4, Apostulli Pal i shtyu shenjtorët kolosianë ta
ndalnin paudhësinë dhe të zhvillonin karakteristikat e Jezu Krishtit. Ai i nxiti ata
gjithashtu që të ishin plot lutje dhe të urtë, veçanërisht në ndërveprimet e tyre me
ata që nuk ishin të krishterë. Më pas, ai ia kaloi përshëndetjet disa prej
bashkëshërbestarëve të tij, përfshirë Llukën.

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

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

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Hyrje te 1 Thesalonikasve
Përse të Studiohet Ky Libër?
Letra e Parë drejtuar thesalonikasve besohet se është letra më e hershme ekzistuese
e Apostullit Pal dhe ndofta mund të jetë libri më i vjetër në Dhiatën e Re. Mësimet
e Palit në këtë letër kryesisht përqendrohen tek Ardhja e Dytë e Jezu Krishtit,
përfshirë edhe vështirësitë që do të hasin pasuesit e Jezu Krishtit përpara kthimit të
Tij (shih 1 Thesalonikasve 3:3), Ringjallja e të krishterëve në Ardhjen e Dytë (shih
1 Thesalonikasve 4:13–14) dhe koha e ardhjes së Krishtit (shih 1 Thesalonikasve
5:1–2). Nëpërmjet studimit tuaj të këtij libri, ju do të mësoni rreth Ardhjes së Dytë
dhe do të merrni kurajë për t’i qëndruar besnikë Zotit.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Pali shkroi 1 Thesalonikasve (shih 1 Thesalonikasve 1:1; shih edhe 1 Thesalonikasve
2:18).

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
“Pali u shkroi letra thesalonikasve nga Korinti gjatë udhëtimit të tij të dytë
misionar”, rreth viteve 50–51 ps.K., (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Letra të
Palit”, f. 100, scriptures.lds.org).

Për Kë u Shkrua Ai dhe Përse?
Pali ua shkroi 1 Thesalonikasve anëtarëve të Kishës në Thesaloniki. Thesaloniki
ishte qyteti më i populluar dhe më i begatë në mbretërinë e lashtë greke të
Maqedonisë për shkak të dy veçorive të rëndësishme: qyteti ishte i ndërtuar në
portin më të mirë natyror, në detin Egje dhe ndodhej në vijën më të madhe rrugore
që lidhte Romën me Azinë.

Gjatë udhëtimit të dytë misionar të Palit, Shpirti e drejtoi Palin dhe shokët e tij të
[misionit] – Silën, Timoteun dhe Llukën – që të udhëtonin përmes detit Egje për në
Maqedoni (shih Veprat e Apostujve 16:6–12). Kjo nisi predikimin e ungjillit në
Europë. Pasi predikuan në Filipi (shih Veprat e Apostujve 16:12–40), Pali dhe Sila
udhëtuan drejt Thesalonikit.

Pali bëri punë misionare me Silën në Thesaloniki, por u dëbuan nga qyteti prej
udhëheqësve judeas (shih Veprat e Apostujve 17:1–9). Më vonë, Timoteu i raportoi
Palit se shenjtorët thesalonikas kishin qëndruar besnikë pavarësisht përndjekjeve
dhe se ndikimi i tyre i drejtë po përhapej (shih Veprat e Apostujve 18:5;
1 Thesalonikasve 1:7–8; 3:6–8).

Thesalonikasit e kthyer në besim ishin disa prej europianëve të parë që e përqafuan
ungjillin dhe, si rrjedhojë ata u përballën me përndjekjet. Ata gjithashtu kishin
shumë pyetje rreth Ardhjes së Dytë. Si rrjedhim, në letrën e tij drejtuar
thesalonikasve, Pali u shkroi fjalë kurajëdhënëse e force dhe iu përgjigj pyetjeve të
tyre për Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit.
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Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Një nga temat kryesore të Palit në Letrën e tij të Parë drejtuar Thesalonikasve është
Ardhja e Dytë. Ai u përqendrua te pjesëmarrja e të drejtëve në ngjarjet e Ardhjes së
Dytë, veçanërisht e shenjtorëve që kishin vdekur më parë (shih 1 Thesalonikasve
2:19; 3:13; 4:13–17; 5:1–10). Sikundër prej shumë letrave të tjera të Palit, 1
Thesalonikasve nuk përmban ndonjë qortim të madh por përkundrazi, u ofron
lavdërime dhe përgëzime shenjtorëve thesalonikas.

Përmbledhje
1 Thesalonikasve 1–3. Pali shpreh falënderim të madh për shenjtorët në
Thesaloniki. Ai u kujton lexuesve të tij shërbesën e tij mirëdashëse midis tyre dhe
shpreh gëzim për besnikërinë e tyre. Ai u jep kurajë shenjtorëve që ta rritin
dashurinë kundrejt njëri-tjetrit dhe kundrejt të gjithë njerëzve.

1 Thesalonikasve 4–5. Pali u thotë shenjtorëve që të jenë të shenjtë dhe ta
shenjtërojnë veten. Ai shpjegon se kur Zoti të vijë sërish, shenjtorët që kanë qenë
besnikë ndaj dëshmisë së tyre për Krishtin, si ata që kanë vdekur dhe si ata që janë
ende gjallë, do të ngrihen dhe do ta takojnë Zotin. Apostulli u kujton anëtarëve të
Kishës që të përgatiten dhe të rrinë zgjuar ditën e ardhjes së Krishtit.

1 THESALONIKASVE
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NJËSIA 26: DITA 2

1 Thesalonikasve
Hyrje
Apostulli Pal u shkroi shenjtorëve në Thesaloniki pasi kishte mësuar se ata kishin
qenë besnikë ndaj ungjillit në mes të përndjekjeve. Ai i lavdëroi ata për besnikërinë
dhe gatishmërinë e tyre për ta dhënë mësim ungjillin. Pali u mësoi atyre gjithashtu
për Ringjalljen e të vdekurve në Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit dhe u dha mësim
atyre se si të përgatiteshin për Ardhjen e Dytë.

1 Thesalonikasve 1–2
Pali i lavdëron shenjtorët thesalonikas për besnikërinë e tyre gjatë pikëllimit
Gjejeni Thesalonikin në Hartat e Biblës, nr. 13, “Udhëtimet Misionare të Apostullit
Pal”, që gjendet në shtojcën e kombinimit tresh. Shenjtorët në Thesaloniki ishin
disa nga europianët e hershëm të kthyer në besim në Kishë. Pali, Sila dhe Timoteu
kishin predikuar fillimisht atje gjatë udhëtimit të dytë misionar të Palit por u
dëbuan nga qyteti prej disa udhëheqësve judeas (shih Veprat e Apostujve 17:5–15).
Shenjtorët thesalonikas vazhduan të përndiqeshin madje edhe pasi Pali dhe shokët
e tij [të misionit] u larguan. Më pas, Pali ua shkroi këtë letër shenjtorëve për t’i
nxitur ata ndërkohë që përballeshin me përndjekjet.

1. A jeni përpjekur ndonjëherë ta ndani ungjillin me dikë? Në ditarin
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani rreth përvojës

suaj. Merrni parasysh pyetjet që vijojnë: Si u prit mesazhi juaj? Në çfarë
mënyrash u bekuat për shkak të përpjekjeve tuaja për ta ndarë ungjillin? Cilat
janë disa sfida që mund t’i përjetojmë ndërsa përpiqemi ta ndajmë ungjillin me
të tjerët?

Ndërsa studioni 1 Thesalonikasve 1–2, kërkoni të vërteta që mund t’ju ndihmojnë
ta ndani ungjillin me të tjerët.

Lexojeni 1 Thesalonikasve 1:5–6, duke kërkuar mënyrën se si Apostulli Pal e kishte
ndarë ungjillin me thesalonikasit kur ishte me ta. Ju mund të doni t’i shenjoni
termat fjalën dhe fuqinë në vargun 5.

Shenjimi dhe Shënimi i Shkrimeve të Shenjta
Një nga mënyrat më të dobishme për t’i mësuar dhe për t’i kujtuar gjërat që mësojmë, është me
anë të shenjimit dhe shënimit të shkrimeve të shenjta. Te varianti i shtypur i shkrimeve të shenjta,
kjo mund të bëhet duke nënvijëzuar, ngjyrosur ose përmbledhur fjalët ose frazat kyçe në shkrimet
e shenjta. Përveç kësaj, ne mund të shkruajmë përkufizime, parime, komente profetike ose
pikëpamje e mbresa vetjake në anë të shkrimeve të shenjta. Lloje të ndryshme shenjimi dhe
shënimi mund të bëhen edhe në variantet elektronike të shkrimeve të shenjta, të tilla si në
programin për celular Biblioteka e Ungjillit.

Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi
ndryshimin midis “fjalë[s]” dhe “fuqi[së]” së ungjillit.
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“Ungjilli i vërtetë përbëhet nga dy gjëra: Fjala dhe Fuqia. Çdokush mund ta ketë
fjalën; librat në të cilat është shkruar janë në dispozicion për mbarë botën. Por
fuqia duhet të vijë nga Perëndia; ajo është dhe duhet të jepet sipas mendjes dhe
vullnetit të tij për ata të cilët pajtohen me ligjin, duke u dhënë atyre të drejtën për
ta marrë atë.

Fjala e ungjillit është rrëfimi i folur ose i shkruar i gjërave që duhet të bëjë njeriu
për t’u shpëtuar. …

Por shpëtimi i vërtetë vjen vetëm kur fuqia e Perëndisë merret dhe përdoret; dhe kjo fuqi është
fuqia e priftërisë dhe fuqia e Frymës së Shenjtë” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll.
[1965–1973], 3:42–43).

Merrni parasysh të shenjoni te 1 Thesalonikasve 1:6, atë që bënë thesalonikasit pasi
u ishte mësuar ungjilli me anë të fjalës dhe fuqisë së Perëndisë.

Nga 1 Thesalonikasve 1:5–6 ne mund të mësojmë parimin vijues: Kur ne e japim
mësim ungjillin e Jezu Krishtit me anë të fjalës dhe fuqisë së Perëndisë, ne
mund t’i ndihmojmë të tjerët të bëhen pasues të Zotit dhe shërbëtorë të Tij.

Lexojeni 1 Thesalonikasve 1:7–9, duke kërkuar mënyrën se si shembulli i
shenjtorëve thesalonikas ndikoi te besimtarët e tjerë përreth tyre.

Nga shembulli i shenjtorëve thesalonikas, ne mund të mësojmë të vërtetën vijuese:
Ne mund ta ndajmë ungjillin nëpërmjet shembullit tonë.

Në thënien vijuese, nënvijëzojeni atë që tha Presidenti Diter F. Uhtdorf, i
Presidencës së Parë, se është mënyra më efikase për ta ndarë ungjillin: “Mënyra
më efikase për të predikuar ungjillin është nëpërmjet shembullit. Nëse jetojmë
sipas besimeve tona, njerëzit do ta vënë re. Nëse shëmbëlltyra e Jezu Krishtit
shkëlqen në jetën tonë [shih Alma 5:14], nëse jemi të gëzuar dhe në paqe me
botën, njerëzit do të dëshirojnë ta dinë përse. Një nga predikimet më të

shkëlqyera të shqiptuara [si rrallë herë] mbi punën misionare është mendimi i thjeshtë që i
atribuohet Shën Françeskut të Asisit: ‘Predikojeni ungjillin gjithmonë [me sjellje] dhe, nëse është
e nevojshme, përdorni fjalët” [në William Fay dhe Linda Evans Shepherd, Share Jesus without
Fear (1999), f. 22]” (“Duke Pritur në Rrugën për Damask”, Ensign ose Liahona, maj 2011, f. 77).

Mendoni për një rast kur shembulli i dikujt tjetër ju ndihmoi qoftë ta pranonit
ungjillin ose ta jetonit më plotësisht atë.

Te 1 Thesalonikasve 2:1–13, Pali shkroi për shërbesën e tij të hershme në
Thesaloniki. Ai iu drejtua disa kritikëve në Thesaloniki, të cilët e vunë në pikëpyetje
sinqeritetin dhe motivet e tij gjatë shërbesës së tij. Pali e mbrojti veten duke
përshkruar mënyrën e sinqertë dhe të ndershme, sipas së cilës ai dhe shokët e tij [të
misionit] u kishin mësuar shenjtorëve dhe u kishin shërbyer atyre. Fjalët e tij janë
një mishërim i atyre [fjalëve] që gjenden te Doktrina e Besëlidhje 12:8: “Dhe askush
s’mund të ndihmojë në këtë punë, nëse nuk do të jetë i përulur dhe plot dashuri,
duke patur besim, shpresë dhe dashuri hyjnore”.

Pali nuk ishte kthyer ende në Thesaloniki pasi ishte dëbuar gjatë udhëtimit të tij të
dytë misionar (shih Veprat e Apostujve 17:10). Ai tha se nuk kishte qenë në gjendje
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të kthehej sepse u “peng[ua]” nga Satani që ta bënte këtë gjë (1 Thesalonikasve
2:18). Pali nuk dha ndonjë hollësi mbi mënyrën se si e pengoi Satani që të kthehej
në Thesaloniki, por qe e qartë se përndjekja nga judenjtë e kishte detyruar tanimë
Palin të bënte shumë ecejake në udhëtimin e tij (shih Veprat e Apostujve 17:14–15).

1 Thesalonikasve 3–5
Pali u jep mësim shenjtorëve thesalonikas rreth Ardhjes së Dytë
Shenjoni nëse mendoni se pohimet vijuese rreth Ardhjes së Dytë të Jezu Krishtit
janë të vërteta (V) ose të rreme (Rr):

____ 1. Shenjtorët besnikë që vdesin përpara Ardhjes së Dytë nuk do të
ringjallen deri në fund të Mijëvjeçarit.

____ 2. Shenjtorët besnikë që janë gjallë në Ardhjen e Dytë do të rrëmbehen
për ta takuar Krishtin kur Ai të vijë.

____ 3. Ardhja e Dytë do ta befasojë çdokënd si një vjedhës natën.

Teksa studioni 1 Thesalonikasve 3–5, kërkoni të vërtetat rreth Ardhjes së Dytë të
Jezu Krishtit, që do t’ju ndihmojnë të dini përgjigjet e sakta të pyetjeve me
alternativa e vërtetë – e rreme (përgjigjet janë përfshirë edhe në fund të mësimit).

Te 1 Thesalonikasve 3:1–7 ne mësojmë se Timoteu i raportoi Palit se shenjtorët
kishin qëndruar besnikë pavarësisht se po përjetonin përndjekje.

Lexojeni 1 Thesalonikasve 3:11–13, duke kërkuar atë që Pali shpresonte se do të
bënte Zoti për shenjtorët, që t’i përgatiste ata për Ardhjen e Tij të Dytë. Merrni
parasysh ta shenjoni ose shënoni në shkrimet tuaja të shenjta atë që gjeni.

Te 1 Thesalonikasve 4:1–12 ne mësojmë se Pali i nxiti shenjtorët të shenjtëroheshin
ose të bëheshin të pastër e të kulluar, nëpërmjet bindjes ndaj urdhërimeve të
Perëndisë, të cilat Pali dhe të tjerë ua kishin mësuar.

Shenjtorët thesalonikas i keqkuptuan
disa aspekte të Ardhjes së Dytë të Jezu
Krishtit. Ata u shqetësuan se mos
anëtarët e Kishës në Thesaloniki, të cilët
kishin vdekur, nuk do të ishin në
gjendje t’i përjetonin bekimet e Ardhjes
së Dytë.

Lexojeni 1 Thesalonikasve 4:13–14, 16,
duke kërkuar atë që dha mësim Pali
rreth shenjtorëve besnikë të cilët vdesin
përpara Ardhjes së Dytë. Ai përdori
fjalët flenë dhe fjetur për t’iu referuar
atyre që kanë vdekur.

Nga këto vargje ne mësojmë të vërtetën
vijuese: Shenjtorët besnikë që vdesin
përpara Ardhjes së Dytë të Jezu
Krishtit, do të ringjallen kur Ai të
vijë sërish.
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Fraza “Perëndia do të sjellë me të, me anë të Jezusit, ata që kanë fjetur” te 1
Thesalonikasve 4:14, do të thotë se shenjtorët besnikë që janë ringjallur në Ardhjen
e Dytë do të rrëmbehen për të takuar Shpëtimtarin dhe do të zbresin me Të në
lavdi (shih DeB 88:97–98).

Lexojeni 1 Thesalonikasve 4:15, 17, duke kërkuar atë që dha mësim Pali rreth
shenjtorëve besnikë, të cilët janë gjallë kur Krishti të vijë sërish. Lexojeni gjithashtu
Joseph Smith Translation [Përkthimi prej Joseph Smith-it] të 1 Thesalonikasve 4:15,
17 (te 1 Thesalonikasve 4:15, poshtëshënimi a, [në variantin SHDM të Biblës në
anglisht] dhe 1 Thesalonikasve 4:17, poshtëshënimi a, [në variantin SHDM të
Biblës në anglisht]).

Nga këto vargje ne mësojmë të vërtetën vijuese: Shenjtorët besnikë që janë
gjallë në Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit do të rrëmbehen për ta takuar Atë
kur Ai të vijë.

Lexojeni 1 Thesalonikasve 4:18, duke kërkuar atë që Pali shpresonte se do të bënin
shenjtorët pasi t’i kishin mësuar këto të vërteta për Ardhjen e Dytë.

2. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Çfarë ngushëllimi gjeni në këto doktrina për Ardhjen e

Dytë të Jezu Krishtit?

Lexojeni 1 Thesalonikasve 5:1–3, duke kërkuar dy analogjitë që përdori Pali për të
përshkruar kohën e Ardhjes së Dytë.

Çfarë mendoni ju se na mëson Pali me analogjinë e vjedhësit natën, rreth Ardhjes
së Dytë?

Plaku Brus R. Mek-Konki shpjegoi: “[Zoti] do të vijë si vjedhësi natën, befasishëm
dhe pa lajmëruar, në botë, tek ata që janë në errësirë shpirtërore, tek ata që nuk
janë të ndriçuar nga fuqia e Shpirtit” (Doctrinal New Testament Commentary,
3:54; shih edhe Mateu 24:42–43).

Plaku Mek-Konki dha mësim gjithashtu sa vijon lidhur me analogjinë e gruas
shtatzënë: “Ajo nuk e di orën apo minutën e ardhjes së fëmijës në jetë, por ajo e

di kohën e përafërt” (Doctrinal New Testament Commentary, 3:54).

Bazuar në këtë analogji, ne mund të marrim parasysh edhe se si sprovat që i
paraprijnë Ardhjes së Dytë janë të ngjashme me dhembjet e lindjes. Por sikurse
ardhja e një foshnjeje në jetë është [diçka] e mrekullueshme, po ashtu do të jetë e
mrekullueshme edhe Ardhja e Dytë për të drejtët.

Lexojeni 1 Thesalonikasve 5:4–6, duke kërkuar arsyen përse shenjtorët besnikë nuk
do të befasohen nga Ardhja e Dytë. Ju mund të doni të shenjoni ose shënoni atë
që gjeni.

Fraza “bij të dritës” në vargun 5 i referohet anëtarëve besnikë të Kishës, të cilët i
“flaki[n] … veprat e errësirës” (Romakëve 13:12) dhe kanë shoqërimin e Frymës së
Shenjtë dhe, si rrjedhojë, do të jenë të përgatitur për Ardhjen e Dytë (shih DeB
106:4–5).
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Ne mësojmë parimin vijues nga 1 Thesalonikasve 5:4–6: Nëse jemi besnikë dhe
rrimë zgjuar për shenjat që i paraprijnë Ardhjes së Dytë të Jezu Krishtit,
atëherë ne do të jemi të përgatitur kur Ai të vijë sërish.

Presidenti Jozef Filding Smith dha mësim se mënyrat se si mund të përgatitemi
për Ardhjen e Dytë janë “t’ua vëmë veshin fjalëve të Krishtit, apostujve të Tij dhe
të rrimë zgjuar” (Doctrines of Salvation, përmb. Bruce R. McConkie, 3 vëll.
[1954–1956], 3:53).

Rishikojini përgjigjet tuaja në pyetjet me alternativa e vërtetë – e rreme, në fillim të
këtij mësimi. Bazuar në të vërtetat që keni mësuar, a do të ndryshonit ndonjë nga
përgjigjet tuaja?

Te 1 Thesalonikasve 5:7–22, Apostulli Pal i këshilloi shenjtorët mbi mënyrën se si të
përgatiten për Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit.

Lexojeni 1 Thesalonikasve 5:12–22, duke kërkuar atë që u këshilloi Pali shenjtorëve
të bënin për ta përgatitur veten dhe të tjerët që të takonin Shpëtimtarin në Ardhjen
e Tij të Dytë.

3. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Cila është një pjesë e këshillës nga 1 Thesalonikasve 5:14–22 që iu bën
përshtypje?

b. Si mund t’ju ndihmojë ju dhe të tjerët të jetuarit e kësaj këshille që të
përgatiteni për Ardhjen e Dytë?

Lexojeni 1 Thesalonikasve 5:23–24, duke kërkuar atë që Pali tha se do të bënte
Perëndia për shenjtorët e Tij besnikë ndërsa ata përgatiten për Ardhjen e Dytë.

Bazuar tek ajo që keni mësuar sot, përcaktoni se çfarë do të bëni që ta përgatitni
veten tuaj më mirë për Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit. Shkruajini synimet dhe
planet tuaja në një fletë letre dhe vendoseni letrën diku ku do t’ju ndihmojë t’i
kujtoni ato synime dhe plane.

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

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

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

Përgjigjet për pyetjet me alternativa e vërtetë – e rreme: 1) E rreme , 2) E vërtetë, 3) E rreme.
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Hyrje te 2 Thesalonikasve
Përse të Studiohet Ky Libër?
Në Letrën e tij të Dytë drejtuar Thesalonikasve, Pali shkroi fjalë këshilluese dhe
sqaruese për anëtarët e Kishës, të cilët i keqkuptuan disa aspekte specifike të
Ardhjes së Dytë të Jezu Krishtit. Studimi i mësimeve të tij mund t’ju ndihmojë ta
kuptoni natyrën e braktisjes që ndodhi dhe mënyrën se si të përgatiteni siç duhet
për kthimin e Zotit.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Apostulli Pal e shkroi 2 Thesalonikasve (shih 2 Thesalonikasve 1:1; shih edhe
2 Thesalonikasve 2:5; 3:17). Pjesa e fillimit të letrës përmban gjithashtu
përshëndetjen nga Silvani dhe Timoteu (2 Thesalonikasve 1:1).

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
“Pali u shkroi letra thesalonikasve nga Korinti gjatë udhëtimit të tij të dytë
misionar”, rreth viteve 50–51 ps.K. (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Letra të
Palit”, f. 100, scriptures.lds.org).

Për Kë u Shkrua Ai dhe Përse?
Pali ua shkroi 2 Thesalonikasve anëtarëve të Kishës në Thesaloniki. Temat te 1
Thesalonikasve dhe 2 Thesalonikasve janë të ngjashme, duke sugjeruar se ai e
shkroi 2 Thesalonikasve për t’u sqaruar dhe thelluar në funksion të letrës së parë.
Duket se thesalonikasit kishin marrë një letër dashakeqe se gjoja ishte nga Pali, e
cila shkaktoi që disa të besonin se Ardhja e Dytë kishte ndodhur tashmë (shih 2
Thesalonikasve 2:2).

“Gjatë periudhës së shkurtër ndërmjet dy letrave, Kisha vuajti nga përndjekjet [shih
2 Thesalonikasve 1:4]; shpresa e një kthimi të menjëhershëm të Zotit shkaktoi
ndjenja gëzimi të dëmshme [shih 2 Thesalonikasve 2:2]” (Udhëzuesi për Shkrimet
e Shenjta, “Letra të Palit”, f. 100). Pali e shkroi 2 Thesalonikasve me qëllim që ta
forconte besimin e këtyre anëtarëve dhe t’i korrigjonte keqkuptimet doktrinore.

Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Letra e Dytë drejtuar Thesalonikasve jep hollësi të rëndësishme për Ardhjen e Dytë
të Jezu Krishtit. Disa shembuj përmbajnë idetë se Zoti do të kthehet me “zjarr
flakërues” dhe se të ligjtë do të “ndëshkohen me shkatërrim të përjetshëm, larg
nga fytyra e Zotit” (2 Thesalonikasve 1:8–9).

Në këtë letër, ne lexojmë se Pali profetizoi edhe për Braktisjen e Madhe, duke
dhënë mësim se Kisha do t’i nënshtrohej një “rëni[e]” nga ungjilli përpara Ardhjes
së Dytë të Zotit (shih 2 Thesalonikasve 2:2–12). Mësimet e Palit për Braktisjen u
kujtojnë anëtarëve të sotëm të Kishës arsyen përse ishte e nevojshme Rivendosja e
ungjillit në ditët e mëvonshme.
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Përmbledhje
2 Thesalonikasve 1. Pali i përshëndet dhe i përgëzon shenjtorët në Thesaloniki. Ai
jep mësim se të paperëndishmit do të provojnë hakmarrjen e Zotit në Ardhjen
e Dytë.

2 Thesalonikasve 2. Pali e korrigjon idenë e gabuar se Ardhja e Dytë kishte
ndodhur tashmë dhe profetizon se do të ndodhë një braktisje përpara kthimit të
Zotit. Ai i nxit shenjtorët thesalonikas të qëndrojnë besnikë.

2 Thesalonikasve 3. Pali i këshillon anëtarët e Kishës të punojnë që të sigurojnë të
ardhura për nevojat e tyre materiale dhe të mos lodhen së bëri mirë.

2 THESALONIKASVE
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2 Thesalonikasve
Hyrje
Fill pasi shkroi letrën e tij të parë drejtuar shenjtorëve thesalonikas, Apostulli Pal u
shkroi atyre një letër të dytë, në të cilën ai shpjegoi më shumë të vërteta rreth
Ardhjes së Dytë të Jezu Krishtit. Ai u mësoi se Shpëtimtari nuk do të vinte sërish
deri pasi të ndodhte një braktisje. Pali më pas predikoi kundër përtacisë dhe i
këshilloi shenjtorët që të “mos … lodh[eshin] së bëri të mirën” (2 Thesalonikasve
3:13).

2 Thesalonikasve 1–2
Pali i nxit shenjtorët duke i profetizuar për Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit

Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, tha: “Me admirim
dhe inkurajim për çdo njeri që do të duhet të mbetet i palëkundur në këto ditë të
mëvonshme, unë u them të gjithëve dhe veçanërisht rinisë së Kishës se, në qoftë
se nuk e keni përjetuar tashmë, ju një ditë do ta gjeni veten të thirrur për ta
mbrojtur besimin tuaj apo ndoshta për të duruar njëfarë abuzimi vetjak, thjesht
ngaqë jeni anëtar i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të

Mëvonshme. Çaste të tilla do të kërkojnë si kurajë edhe mirësjellje nga ana juaj’” (“Çmimi – dhe
Bekimet – e të Qenit Dishepull”, Ensign ose Liahona, maj 2014, f. 6).

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani rreth
një përvoje kur ju e patë të nevojshme ta mbronit besimin tuaj ose

të duronit kundërshtime për shkak të anëtarësisë suaj në Kishë. Përfshini
mënyrën si reaguat në atë situatë. Nëse nuk ju është dashur ta mbronit besimin
tuaj ose të përjetonit kundërshtime për shkak të anëtarësisë suaj në Kishë,
shkruani rreth mënyrës se si mendoni se do të kishit reaguar nëse do të
përballeshit me këtë lloj situate.

Apostulli Pal u shkroi një letër të dytë shenjtorëve thesalonikas dhe trajtoi disa
tematika, përfshirë përndjekjet që po hasnin shenjtorët. Teksa studioni 2
Thesalonikasve 1, kërkoni një parim që mund t’ju ndihmojë t’i duroni
kundërshtimet dhe vështirësitë që mund të hasni si një anëtar i Kishës.

Lexojeni 2 Thesalonikasve 1:3–5, duke kërkuar arsyen përse Pali i lavdëroi
shenjtorët thesalonikas.

Merrni parasysh që ta shenjoni ose shënoni në vargun 5 shpërblimin që do të
merrnin shenjtorët ngaqë i duruan përndjekjet dhe vështirësitë me “qëndresë …
dhe besim” (2 Thesalonikasve 1:4).

Nga 2 Thesalonikasve 1:3–5 ne mësojmë se nëse i durojmë besnikërisht
kundërshtimet dhe vështirësitë me qëndresë e besim, ne mund të
konsiderohemi të denjë për mbretërinë e Perëndisë.

Mendoni për atë se ç’do të thotë t’i durosh sprovat me qëndresë. Përse na nevojitet
besim për t’i duruar kundërshtimet ose vështirësitë me qëndresë?
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Lexojeni thënien vijuese nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, i Presidencës së Parë,
duke shenjuar se ç’do të thotë t’i durosh sprovat me qëndresë: “Durimi nuk është
dorëheqje pasive as nuk është të mos veprosh për shkak të druajtjeve tona.
Durim do të thotë pritje dhe qëndrueshmëri aktive. Do të thotë këmbëngulje tek
diçka dhe të bësh gjithçka që mundesh – duke punuar, shpresuar dhe ushtruar
besim; duke duruar vështirësinë me guxim, edhe kur dëshirat e zemrës sonë

vonohen. Durim nuk është thjesht të qëndrosh, ai është të qëndrosh mirë!” (“Vazhdoni me
Durim”, Ensign ose Liahona, maj 2010, f. 57).

2. Mendoni për dikë që ju e njihni ose për të cilin keni lexuar në
shkrimet e shenjta, që i ka duruar përndjekjet dhe vështirësitë me

besnikëri dhe me qëndresë. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta,
shkruani rreth arsyes përse shembulli i këtij personi është kuptimplotë për ju.

Mendoni për kundërshtimet ose vështirësitë që mund të jeni duke i përjetuar
aktualisht dhe vendosni se si mund t’i duroni këto sfida me qëndresë dhe besim.
Merrni parasysh të luteni për ndihmë.

Pali profetizoi për Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit. Lexojeni 2 Thesalonikasve
1:6–10, duke kërkuar fjalët dhe frazat që përdori Pali për të përshkruar Ardhjen e
Dytë. Teksa lexoni, vëreni se si përvoja e të drejtëve do të jetë e ndryshme nga
përvoja e të ligjve kur të vijë Zoti.

Një e vërtetë që mund të mësojmë nga këto vargje është që në Ardhjen e Dytë të
Jezu Krishtit, të drejtët do të prehen dhe të ligjtë do të shkatërrohen.

Nga se mendoni se do të prehen të drejtët?

Si mund t’i ngushëllojë kjo doktrinë ata që momentalisht janë duke duruar
vështirësi për shkak të zotimit të tyre ndaj Jezu Krishtit?

A e keni pyetur ndonjëherë veten se kur do të jetë Ardhja e Dytë e Jezu Krishtit?
2 Thesalonikasve 2:2 sugjeron që shenjtorët në Thesaloniki mund të kishin
menduar se Ardhja e Dytë e Zotit do të ndodhte ose kishte ndodhur tashmë. Pali
ishte i shqetësuar se mos ata ishin drejtuar keq.

Lexojeni 2 Thesalonikasve 2:1–3, duke kërkuar atë që tha Pali se do të ndodhte
përpara Ardhjes së Dytë. Te vargu 3 fraza “ajo ditë” i referohet Ardhjes së Dytë dhe
fjala “rënia” do të thotë braktisje ose largim nga e vërteta. (Vini në dukje se
2 Thesalonikasve 2:1–3 është një fragment për zotërimin e shkrimit të shenjtë. Ju
mund të doni ta shenjoni atë në një mënyrë të dallueshme, që t’ju ndihmojë ta
gjeni në të ardhmen.)

Nga 2 Thesalonikasve 2:1–3, ne mësojmë se përpara Ardhjes së Dytë të Jezu
Krishtit, do të ndodhte një braktisje.

Në këto vargje Pali sugjeroi se anëtarët e Kishës të kohës së tij duhej të ishin më të
shqetësuar për braktisjen që kishte nisur tashmë mes tyre sesa për kohën se kur do
të ishte Ardhja e Dytë e Zotit. Shpjegimi vijues mund t’ju ndihmojë ta kuptoni
Braktisjen e Madhe, e cila ndodhi fill pas vdekjes së Palit dhe Apostujve të tjerë. Pali
e dinte se do të ndodhte kjo braktisje përpara Ardhjes së Dytë të Zotit.
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“Pas vdekjes së Jezu Krishtit, njerëz dashakeqë përndoqën Apostujt dhe anëtarët e Kishës dhe
vranë shumë prej tyre. Me vdekjen e apostujve, çelësat e priftërisë dhe autoriteti kryesues i
priftërisë u morën nga toka. Apostujt i kishin mbajtur doktrinat e ungjillit të pastra dhe kishin
ruajtur kërkesat dhe standardin e denjësisë për anëtarët e Kishës. Pa Apostujt, me kalimin e
kohës doktrinat u korruptuan dhe u bënë ndryshime të paautorizuara në organizimin e Kishës
dhe të ordinancave të priftërisë, të tilla si pagëzimi dhe dhënia e dhuratës së Frymës së Shenjtë.

Pa zbulesën dhe autoritetin e priftërisë, njerëzit u mbështetën tek urtësia njerëzore për të
interpretuar shkrimet e shenjta dhe parimet e ordinancat e ungjillit të Jezu Krishtit. Ide të rreme u
mësuan si të vërteta. Shumë nga njohuria e karakterit dhe natyrës së vërtetë të Perëndisë Atit,
Birit të Tij Jezu Krisht dhe Frymës së Shenjtë humbi. Doktrinat e besimit në Jezu Krisht, pendimit,
pagëzimit dhe dhuratës së Frymës së Shenjtë, u shtrembëruan ose u harruan. Autoriteti i
priftërisë dhënë Apostujve të Krishtit nuk gjendej më në tokë. Përfundimisht kjo braktisje çoi në
shfaqjen e shumë kishave” (Predikoni Ungjillin Tim: Një Udhëzues për Shërbimin Misionar
[2005], f. 35).

Duke marrë parasysh atë që keni mësuar për Braktisjen, përsiatni arsyen përse ishte
e nevojshme për ungjillin e Jezu Krishtit dhe Kishën e Tij që të rivendosej përpara
ardhjes së Zotit.

“Njeriu i mëkatit” që përmendet te 2 Thesalonikasve 2:3 i referohet Satanit.
Rivendosja e ungjillit, përfshirë nxjerrjen në dritë të Librit të Mormonit, shfaqi
mashtrimet e Satanit dhe të ndjekësve të tij.

Ne lexojmë te 2 Thesalonikasve 2:4–17 që Pali profetizoi se Zoti do ta lejonte
Satanin t’i mashtronte banorët e tokës deri në kohën e Ardhjes së Dytë (shih
Përkthimi prej Joseph Smith-it, 2 Thesalonikasve 2:7–9, [te shtojca e kombinimit
tresh]). Pali i nxiti shenjtorët të “qëndroni[n]” për të vërtetat që u ishin mësuar (2
Thesalonikasve 2:15).

Zotërim i Shkrimit të Shenjtë –
2 Thesalonikasve 2:1–3

3. Duke përdorur mjetet ndihmëse për studimin e shkrimeve të
shenjta (të tilla si poshtëshënimet ose Udhëzuesin për Shkrimet e

Shenjta, Topical Guide [Udhëzuesin Tematik]), gjeni një shkrim tjetër të shenjtë
që na mëson për Braktisjen. Ju mund të doni ta shkruani ose shënoni këtë
referencë në shkrimet tuaja të shenjta pranë 2 Thesalonikasve 2:1–3. Në ditarin
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani se si do t’i përdornit këto
vargje për t’ia shpjeguar doktrinat bazë të Braktisjes dhe të Rivendosjes dikujt
që nuk është anëtar i Kishës.

2 Thesalonikasve 3
Pali i paralajmëron ata që nuk e ndjekin këshillën e Zotit dhe ai predikon rreth
mbështetjes te vetja
Në kohën kur Pali shkroi letrën e tij të dytë drejtuar thesalonikasve, disa nga
anëtarët e Kishës ishin përtacë, ose dembelë, dhe nuk po punonin që të bëheshin
të mbështetur te vetja. Ata prisnin që të mbaheshin nga puna e të tjerëve.

Çfarë problemesh mund të kenë ardhur si rrjedhojë e kësaj situate?
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Sipas 2 Thesalonikasve 3:1–9, Pali i përgëzoi shenjtorët thesalonikas, të cilët ishin
besnikë dhe i paralajmëroi për shoqërimin me ata që ishin të “çrregullt” (vargu 6).
Një kuptim i fjalës i çrregullt është i padisiplinuar, dhe në kontekstin e 2
Thesalonikasve 3 ajo nënkupton të qenët dembel ose përtac. Anëtarët e Kishës që
ishin të çrregullt, qenë ata që ishin të aftë të punonin për të mbështetur veten por
që refuzonin ta bënin këtë. Pali vuri në pah se ai dhe shokët e tij [të misionit] kishin
vendosur një shembull të mbështetjes te vetja duke punuar që ta mbanin veten
e tyre.

Lexojeni 2 Thesalonikasve 3:10–13, duke kërkuar atë se çfarë i udhëzoi Pali
shenjtorët të bënin lidhur me ata që refuzonin të punonin.

Pali gjithashtu i këshilloi shenjtorët që të “mos … lodh[eshin] së bëri të mirën”
(2 Thesalonikasve 3:13). Ai po i udhëzonte ata ta përmirësonin veten e tyre në të
gjitha fushat dhe t’i ndihmonin të tjerët (shih edhe DeB 64:33).

Nga udhëzimet e Palit ne mësojmë se ne jemi urdhëruar që të përpiqemi të jemi
të mbështetur te vetja dhe t’i ndihmojmë të tjerët.

Lexojeni thënien vijuese, duke kërkuar domethënien e të qenit i mbështetur
te vetja:

“Një nga bekimet e punës është zhvillimi i mbështetjes te vetja. Kur ju mbështeteni te vetja, ju i
përdorni bekimet dhe aftësitë që Perëndia ju ka dhënë, për t’u kujdesur për veten e për familjen
tuaj dhe për të gjetur zgjidhje për problemet tuaja. Mbështetja te vetja nuk do të thotë se ju
duhet të jeni të aftë t’i bëni të gjitha gjërat vetë. Për të qenë me të vërtetë të mbështetur te vetja,
ju duhet të mësoni se si të punoni me të tjerët dhe të drejtoheni te Zoti për ndihmën e forcën
e Tij.

Mbani mend se Perëndia ka një punë të mrekullueshme për t’u bërë nga ju. Ai do t’ju bekojë në
çdo përpjekje tuajën për ta përmbushur atë punë” (Për Forcën e Rinisë [broshurë, 2011], f. 41).

Mendoni për një gjë që mund të bëni për t’u bërë më të mbështetur te vetja tani
dhe në të ardhmen. Vendosni një synim dhe kërkoni ndihmën e Zotit në arritjen e
këtij synimi.

Siç shënohet te 2 Thesalonikasve 3:14–18, Pali e mbylli letrën e tij duke i nxitur
shenjtorët që t’i ndihmonin ata që ishin përtacë të bëheshin më të mbështetur te
vetja duke “mos u shoqër[uar] me” ta, ose duke u larguar prej tyre (vargu 14).
Sidoqoftë, ai i nxiti shenjtorët që të mos i trajtonin përtacët si armiq por si vëllezër
dhe motra në ungjill.

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

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

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Hyrje te 1 Timoteut
Përse të Studiohet Ky Libër?
Te 1 Timoteut ne lexojmë se Apostulli Pal e këshilloi Timoteun, një udhëheqës të
Kishës në Efes, që të sigurohej nëse po jepej mësim doktrina e shëndoshë dhe të
mos i lejonte gënjeshtrat e përhapura që t’i shpërqendronin nga mësimet e ungjillit.
Ai e mësoi Timoteun për detyrat e peshkopit dhe dhjakut dhe trajtoi cilësimet e
atyre që shërbenin në këto pozicione. Pali e shprehu edhe njëherë mirënjohjen e tij
të thellë për mëshirën që kishte marrë nga Jezu Krishti kur ishte kthyer në besim.
Studimi i 1 Timoteut mund të ndihmojë në rritjen e ndërgjegjësimit tuaj për
rëndësinë e mësimdhënies së doktrinës së shëndoshë në Kishë. Ju gjithashtu mund
ta thelloni vlerësimin tuaj për mëshirën e Shpëtimtarit dhe për rolin e rëndësishëm
të peshkopëve dhe udhëheqësve të tjerë të Kishës.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Pali shkroi 1 Timoteut (shih 1 Timoteut 1:1).

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Letra e Parë e Palit drejtuar Timoteut ka të ngjarë të jetë shkruar diku mes viteve 64
e 65 ps.K., me gjasë ndërkohë që Pali ishte në Maqedoni (shih Udhëzuesi për
Shkrimet e Shenjta, “Letra të Palit”, f. 101, scriptures.lds.org; 1 Timoteut 1:3).
Përpara se ta shkruante këtë letër, Pali ishte liruar nga burgimi i tij dyvjeçar në
Romë (arrest shtëpie) dhe kishte të ngjarë të ketë udhëtuar sa gjerë e gjatë, duke
vizituar rajone ku më parë kishte krijuar degë të Kishës (shih Udhëzuesi për
Shkrimet e Shenjtë, “Letra të Palit”, f. 101).

Për Kë u Shkrua Ai dhe Përse?
Pali ia shkroi këtë letër Timoteut, i cili kishte shërbyer me Palin gjatë udhëtimit të tij
të dytë misionar (shih Veprat e Apostujve 16:1–3). Në vijim të misionit të tyre,
Timoteu vazhdoi të ishte një misionar besnik dhe një udhëheqës i Kishës (shih
Veprat e Apostujve 19:22; Filipianëve 2:19) dhe një nga shokët më të besuar të Palit
(shih 1 Korintasve 4:17). Pali iu drejtua Timoteut si “biri … [i tij i] vërtetë në besim”
(1 Timoteut 1:2). I ati i Timoteut ishte një grek johebre, por ai kishte një nënë dhe
një gjyshe të drejtë judease, të cilat e kishin mësuar dhe e kishin ndihmuar atë që t’i
mësonte shkrimet e shenjta (shih Veprat e Apostujve 16:1; 2 Timoteut 1:5; 3:15).

Në kohën kur u shkrua kjo letër, Timoteu po shërbente si një udhëheqës i Kishës
në Efes (shih 1 Timoteut 1:3). Pali la të kuptonte se disa anëtarë dyshuan tek
aftësitë udhëheqëse të Timoteut ngaqë ishte i ri [në moshë] (shih 1 Timoteut 4:12).
Pali synonte që ta vizitonte Timoteun personalisht, por ai nuk ishte i sigurt nëse do
të ishte në gjendje ta bënte këtë (shih 1 Timoteut 3:14; 4:13). Pali ia shkroi letrën e
tij Timoteut që ta ndihmonte udhëheqësin e ri të Kishës për t’i kuptuar më mirë
detyrat e tij.

Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Letrat e Palit të njohura si 1 Timoteut, 2 Timoteut dhe Titit shpesh janë quajtur letra
apostolike, ngaqë përmbajnë këshillat e Palit drejtuar pastorëve ose udhëheqësve të
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Kishës (shih Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Letra të Palit”, f. 101). Pastor vjen
nga fjala latine për “bari”.

Pali sugjeroi udhëzime për ta ndihmuar Timoteun që të përcaktonte kandidatë të
denjë për të shërbyer si peshkopë ose dhjakë (shih 1 Timoteut 3). Udhëzimet e tij
ndihmuan të vihej në dukje përgjegjësia e udhëheqësve të Kishës që të siguronin
për nevojat materiale dhe shpirtërore të anëtarëve (shih 1 Timoteut 5). Pali trajtoi
edhe idenë e gënjeshtërt tipike për ateizimin – bindjen se shpirtshmëri më e madhe
mund të përftohet nëpërmjet vetëmohimit të rreptë. Për shembull, ai paralajmëroi
se disa anëtarë të Kishës do ta refuzonin martesën dhe do të nxitnin bindjen se ajo
duhej të ndalohej (shih 1 Timoteut 4:1–3). Për ta kundërshtuar këtë dhe ndikime të
tjera të dëmshme dhe femohuese, Pali i dha udhëzime Timoteut që të jepte mësim
doktrinën e shëndoshë (shih 1 Timoteut 1:3–4, 10; 4:1–6, 13, 16).

Përmbledhje
1 Timoteut 1. Pali paralajmëron për mësimet e rreme. Ai e përlëvdon Zotin Jezu
Krisht, i cili i shtriu mëshirë të madhe për ta shpëtuar atë. Pali i drejtohet vetes si “i
pari” (1 Timoteut 1:15), ose më i keqi, ndër mëkatarët, duke përmendur
përndjekjen e tij ndaj të krishterëve përpara kthimit të tij në besim. Pali i siguron të
tjerët se mëshira e Krishtit do t’i ndihmojë edhe ata.

1 Timoteut 2–3. Pali jep mësim rreth nevojës për t’u lutur dhe për të adhuruar siç
duhet. Ai jep mësim se Jezu Krishti është shpërblesa për të gjithë dhe se është
Ndërmjetësi ynë me Atin. Ai i udhëzon burrat dhe gratë se si të sillen gjatë
adhurimit. Ai i përvijon cilësimet për peshkopët dhe dhjakët. Ai shpjegon se misteri
i perëndishmërisë është denjimi i Jezu Krishtit, jeta e Tij e përsosur në tokë dhe
Ngritja e Tij [në Qiell] me lavdi.

1 Timoteut 4. Pali e paralajmëron Timoteun që disa njerëz do të mashtroheshin
nga mësimet e rreme lidhur me martesën dhe praktikat dietike. Ai flet për
rëndësinë e martesës dhe për ushqimet e krijuara nga Perëndia që të merren me
falënderim. Pali e mëson Timoteun se si t’i trajtojë mësimet e rreme në kohën e tij
dhe ato që do të vinin së shpejti.

1 Timoteut 5–6. Pali i jep Timoteut udhëzime për ta ndihmuar atë t’i shërbejë
nevojave të të moshuarve, të rinjve, të vejave, pleqve dhe skllevërve. Ai i
përshkruan mësuesit e rremë. Ai paralajmëron se “lakmia për para është rrënja e
gjithë të këqijave” (1 Timoteut 6:10) dhe e udhëzon Timoteun lidhur me mënyrën
se si Shenjtorët mund ta marrin jetën e përjetshme.

1 T IMOTEUT
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NJËSIA 26: DITA 4

1 Timoteut
Hyrje
Apostulli Pal i shkroi Timoteut, një udhëheqësi priftërie në Efes dhe e këshilloi atë
të sigurohej nëse po jepej mësim doktrina e vërtetë. Ai dha cilësimet për peshkopët
dhe dhjakët, dhe e këshilloi Timoteun të ishte një shembull për besimtarët. Pali u
dha këshillë shenjtorëve që të kujdeseshin për të varfrit dhe të vejat. Ai e mbylli
letrën e tij duke iu mësuar se “lakmia për para është rrënja e gjithë të këqijave” (1
Timoteut 6:10).

1 Timoteut 1–3
Pali e udhëzon Timoteun për sa i përket përgjegjësive të tij lidhur me mbikëqyrjen
e Kishës

Lexojeni rrëfimin vijues të dhënë nga Presidenti Tomas S. Monson: “Më kujtohet
një përvojë që pata shumë vite më parë, kur shërbeva si peshkop. Gjatë
ushtrimeve të hapjes të mbledhjes sonë të priftërisë një mëngjes të diele, po
përgatiteshim të shuguronim një të ri në detyrën e priftit. Lagjen tonë atë ditë po
e vizitonte një këshilltar i lartë, që gjithashtu shërbente si punonjës tempulli.
Ndërsa po bëja gati [karrigen] që i riu të ulej përballë me bashkësinë, që të mund

të vazhdonim me shugurimin, këshilltari i lartë më ndaloi dhe më tha: ‘Peshkop, unë gjithmonë i
kthej përballë me tempullin ata që po shugurohen’. Ai e rivendosi karrigen në atë mënyrë që i riu
të ishte përballë me drejtim nga tempulli. Përnjëherë pikasa një praktikë të paautorizuar”
(“Opening Remarks” [mbledhje e trajnimit mbarëbotëror të udhëheqjes, nëntor 2010], lds.org/
broadcasts).

Presidenti Monson ishte autorizuar që të kryesonte në punën e Zotit në lagjen e tij
më shumë si peshkop sesa si këshilltar i lartë. Si mendoni ju, çfarë duhet të bëjë një
peshkop në një situatë të tillë? (Pjesa e mbetur e rrëfimit të Presidentit Monson
tregohet më pas në këtë mësim.)

Apostulli Pal i shkroi Timoteut një letër, një udhëheqësi të ri priftërie në Efes. Në
degën e Kishës në të cilën ai kryesoi, Timoteu hasi sfida të ngjashme me ato që hasi
Presidenti Monson në rrëfimin që lexuat.

Lexojeni 1 Timoteut 1:3–7, duke kërkuar se çfarë përgjegjësie i kishte dhënë Pali
Timoteut.

Fjala përralla (vargu 4) i referohet mësimeve të rreme; vënia vesh e “gjenealogji[ve]
që s’kanë të sosur” (vargu 4) i referohet traditës së rreme që shpëtimi erdhi vetëm
tek ata të farës së zgjedhur të Abrahamit, të cilët shpesh njiheshin nga gjenealogjitë
e tyre të zgjatura ose të pambarimta; dhe “biseda të kota” (vargu 6) i referohet
bisedave të pakuptimta (shih 1 Timoteut 1:6, poshtëshënimi c, [në variantin SHDM
të Biblës në anglisht]).

Sipas 1 Timoteut 1:6–7, përse ishte e rëndësishme për Timoteun që të përmbushte
përgjegjësinë që i kishte dhënë Pali?
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Nga mësimet e Palit ne mësojmë se udhëheqësit e priftërisë kanë përgjegjësinë
për t’u siguruar që të jepet mësim doktrina e vërteta dhe praktikat e sakta.

Lexojeni pjesën tjetër të rrëfimit të Presidentit Monson, duke kërkuar mënyrën se
si reagoi ai ndaj asaj që bëri këshilltari i lartë: “Mund të dalloja mundësinë që
[vendosja e personit përballë me tempullin] të përhapej më shumë në praktikë.
Ndonëse isha shumë më i ri se këshilltari i lartë, e dija se çfarë duhej bërë. E
ktheva karrigen që përsëri drejtimi të ishte përballë me bashkësinë dhe i thashë
atij: ‘Në lagjen tonë, ne kthehemi përballë bashkësisë’” (“Opening Remarks”,

lds.org/broadcasts).

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani rreth
mënyrave se si anëtarët e Kishës bekohen nga udhëheqësit e

priftërisë, të cilët punojnë për t’u siguruar që në Kishë të jepen mësim doktrina
e vërtetë dhe praktikat e sakta.

Te 1 Timoteut 1:8–11 ne mësojmë se Pali dha paralajmërim për ata që dëshironin të
ishin mësues të ligjit të Perëndisë por që nuk kishin një kuptueshmëri të saktë për
ligjin. Lexojeni 1 Timoteut 1:12–16, duke kërkuar arsyen përse Pali shprehu
mirënjohje për Jezu Krishtin.

Sipas vargjeve 15–16, në ç’mënyrë është Pali një “shembull” për të gjithë ata që
besojnë në Jezu Krisht?

Te 1 Timoteut 1:17–2:15 Pali e këshilloi Timoteun të kapej pas besimit të tij dhe ai
dha mësim se Jezu Krishti është Ndërmjetësi ynë. Pali iu dha këshillë gjithashtu
grave që të visheshin me modesti. Te 1 Timoteut 3 ne lexojmë mësimet e Palit
lidhur me cilësimet për peshkopët dhe dhjakët. Vini në dukje se këta dhjakë në
Kishën e vjetër nuk ishin të rinj të moshës 12 apo 13 vjeç, siç janë tani
përgjithësisht.

1 Timoteut 4–5
Pali përshkruan karakteristikat e një shërbestari besnik të Jezu Krishtit
Te 1 Timoteut 4:1–11 ne lexojmë në profecinë e Apostullit Pal se “në kohët e fundit”
(vargu 1) disa anëtarë të Kishës do të largoheshin nga besimi dhe do të ndiqnin
mësimet dhe praktikat e rreme, të tilla si ndalimin e martesës. Pali e porositi
Timoteun që t’i ushqente shenjtorët me doktrinën e vërtetë.

Lexojeni 1 Timoteut 4:12, duke kërkuar se çfarë e këshilloi Pali Timoteun që të
ishte. Fjala sjellje te vargu 12 i referohet mënyrës si vepron ose qëndrimit (shih
1 Timoteut 4:12, poshtëshënimi c, [në variantin SHDM të Biblës në anglisht]).

Si mendoni ju, çfarë do të thotë të jesh “shembull për besimtarët”?

Në ç’mënyra e këshilloi Pali Timoteun që të ishte shembull për besimtarët?

2. Merrni parasysh mënyrat që i këshilloi Pali Timoteut për të qenë
shembull për besimtarët (shih 1 Timoteut 4:12). Zgjidhni tri nga ato

mënyra dhe në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani se si
mund të jetë dikush shembull për besimtarët në çdonjërën nga ato mënyra.
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Lexojeni 1 Timoteut 4:13–16, duke kërkuar këshillimet shtesë që i dha Pali
Timoteut, të cilat do ta ndihmonin atë të ishte shembull për besimtarët.

Siç shënohet te 1 Timoteut 5, Pali e udhëzoi Timoteun rreth mënyrës se si
shenjtorët duhej të kujdeseshin për ata në nevojë, përfshirë të vejat.

1 Timoteut 6
Pali e porosit Timoteun t’i ndihmojë të tjerët që të kërkojnë pasuri të përjetshme
A mendoni se pasja e shumë parave
mund të na prijë drejt më të ligës apo
më të mirës? Përse?
____________________

Te 1 Timoteut 6, ne lexojmë këshillat e
Palit drejtuar Timoteut lidhur me paratë.
Lexojeni 1 Timoteut 6:6–10, duke
kërkuar se çfarë dha mësim Pali dhe
paralajmëroi për pasurinë.

Çfarë mendoni se nënkuptohet me
frazën “lakmia për para është rrënja e gjithë të këqijave” (1 Timoteut 6:10)?

Një e vërtetë që mësojmë nga mësimet e Palit është që lakmia për para të prin
drejt së gabuarës dhe braktisjes [shpirtërore].

Është e rëndësishme të kuptohet se drejt së gabuarës të çon lakmia për paranë sesa
vetë paraja. Merrni parasysh se si të gjithë njerëzit mund t’ua vinin veshin
paralajmërimeve të Palit – nga më i varfëri deri te më i kamuri.

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shpjegoni se si
lakmia për para (sesa vetë paraja) çon drejt së gabuarës.

Lexojeni thënien vijuese nga Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve:

“Në thelb nuk ka asgjë të keqe lidhur me paratë. Samaritani i Mirë përdori të
njëjtën monedhë për t’i shërbyer bashkënjeriut të tij, të cilën Juda e përdori për të
tradhtuar Mësuesin. Është ‘lakmia për para [e cila] është rrënja e gjithë të
këqijave’.(1 Timoteut 6:10; kursivet shtuar.) Ndryshimi rrënjësor është shkalla e
shpirtshmërisë që ushtrojmë ne teksa i shqyrtojmë, i vlerësojmë dhe i
administrojmë gjërat e kësaj bote dhe përvojat tona në të.

Nëse i lejojmë paratë që të bëhen një objekt adhurimi ose një përparësi, ato mund të na bëjnë
egoistë dhe krenarë, të ‘fryrë në gjërat e kota të botës’. (Alma 5:37.) Në të kundërt, nëse i
përdorim që të përmbushim detyrimet tona ligjore dhe për të paguar të dhjetat dhe ofertat tona,
me paratë mund të tregojmë integritet dhe të zhvillojmë bujarinë. Përdorimi i zotërimeve i
ndriçuar nga ana shpirtërore mund të na ndihmojë të përgatitemi për ligjin më të lartë të lavdisë
çelestiale” (“Spirituality”, Ensign, nëntor 1985, f. 63).

Lexojeni 1 Timoteut 6:11–12, 17–19, duke kërkuar se çfarë këshille i dha Pali
Timoteut dhe atyre që ishin të pasur.
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Merrni parasysh se si këshilla e Palit mund të na ndihmojë të mbajmë qëndrimin e
duhur kundrejt synimit të pasurive dhe përdorimit të parave e formave të tjera të
mirëqenies fizike.

Sipas 1 Timoteut 6:19, nëse shenjtorët do t’i mirëbesonin Perëndisë dhe do të ishin
të pasur në vepra të mira, çfarë tha Pali se mund “të arri[nin]” ata?

Një e vërtete që mund të mësojmë nga këshilla e Palit është se nëse mirëbesojmë
në Perëndinë e gjallë dhe jemi të pasur në vepra të mira, atëherë ne mund të
arrijmë jetën e përjetshme.

4. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Nëse mirëbesimi në Perëndi dhe rendja pas drejtësisë janë

përparësitë tona më të larta, si mund të ndikojë kjo te mënyra se
ç’këndvështrim kemi për paratë, si kërkojmë t’i sigurojmë e si i përdorim ato?

Nëse mirëbesoni në Perëndi dhe e bëni përparësinë tuaj më të lartë rendjen pas
drejtësisë, ju mund të merrni pasuritë e vërteta të jetës së përjetshme.

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

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

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Hyrje te 2 Timoteut
Përse të Studiohet Ky Libër?
Letra e Dytë e Palit drejtuar Timoteut thekson fuqinë që vjen nga të pasurit e një
dëshmie për Jezu Krishtin (shih 2 Timoteut 1:7–8). Ajo gjithashtu përmban një
profeci për “kohë[t e] vështira” që do të ekzistonin në ditët e Palit e të Timoteut si
edhe në ditët e fundit (shih 2 Timoteut 3:1–7). Për ta ndihmuar Timoteun me sfidat
që ai hasi, Pali e nxiti atë të mirëbesonte në shkrimet e shenjta dhe tek udhëheqësit
e Kishës (shih 2 Timoteut 3:14–17) dhe të mbështetej në doktrinën e vërtetë (shih
2 Timoteut 4:2). Nga studimi i këtij libri, ju do të mësoni doktrina dhe parime që
mund t’ju ndihmojnë të jetoni me besnikëri ndërsa përjetoni kohët e vështira të
ditëve të mëvonshme.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Apostulli Pal e shkroi 2 Timoteut (shih 2 Timoteut 1:1).

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Letra e Dytë e Palit drejtuar Timoteut ka të ngjarë të jetë shkruar diku mes viteve 64
e 65 ps.K. (shih Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Letra të Palit”, f. 101,
scriptures.lds.org). Pali e shkroi letrën ndërkohë që ishte në burg në Romë për herë
të dytë, pak përpara martirizimit të tij (shih Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
“Letra të Palit”, f. 101).

Gjatë burgimit të tij, Pali ishte me pranga (shih 2 Timoteut 1:16; 2:9), ka të ngjarë të
ketë qenë në një qeli ose birucë dhe i ekspozuar ndaj kushteve klimaterike (shih
2 Timoteut 4:13, 21) dhe miqtë e tij e patën të vështirë ta gjenin se ku ndodhej (shih
2 Timoteut 1:17). Lluka me gjasë do të ketë qenë i vetmi vizitor i tij i rregullt (shih
2 Timoteut 4:11), dhe Pali e priste që jetës së tij po i vinte fundi (shih 2 Timoteut
4:6–8).

Për Kë u Shkrua Ai dhe Përse?
Në këtë letër Pali e nxiti Timoteun dhe i dha forcë që ta ndihmonte atë të
vazhdonte punën pas vdekjes së pashmangshme të Palit. Pali ishte në dijeni se
koha e tij qe e shkurtër dhe ai dëshironte ta takonte Timoteun, të cilin Pali në
mënyrë figurative e quante “bir të dashur” (2 Timoteut 1:2).

Në përfundim të letrës së tij, Pali kërkoi që Timoteu dhe Marku ta vizitonin atë dhe
t’i sillnin disa gjëra që i kishte lënë pas (shih 2 Timoteut 4:9–13). Edhe pse letra e
Palit i drejtohej veçanërisht Timoteut, këshilla në të mund të zbatohet për ata që
jetojnë në “ditët e fundit” (2 Timoteut 3:1), sepse Pali dha mësim për sfidat dhe
zgjidhjen [e problemeve] që lidhen me ditët tona sikurse edhe në ditët e tij.

Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Kjo letër është një nga letrat apostolike bashkë me 1 Timoteut dhe Titit, dhe
“përmban fjalët e fundit të Palit dhe tregon kurajon dhe besimin e mrekullueshëm
me të cilin ai përballoi vdekjen” (shih Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Letra të
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Palit”, f. 101). Sipas rendit kronologjik, 2 Timoteut shfaqet të jetë letra e fundit e
Palit në Dhiatën e Re (shih 2 Timoteut 4:6).

Kjo letër përmban disa nga reflektimet e Palit për bekimet dhe vështirësitë e të
shërbyerit si “predikues, apostull dhe mësues i johebrenjve” (2 Timoteut 1:11). Pali
shpalli: “Luftën e mirë e luftova, e përfundova vrapimin, e ruajta besimin. Pas kësaj
më pret gati kurora e drejtësisë” (2 Timoteut 4:7–8), që tregon se ai kishte një
bindje vetjake se do ta trashëgonte jetën e përjetshme. Si dikush që kishte shërbyer
mbi 30 vjet për Jezu Krishtin, Pali ishte në një rrethanë tejet të mirë për ta udhëzuar
Timoteun mbi mënyrën se si të shërbente me efektshmëri për t’ua forcuar besimin
të tjerëve (shih 2 Timoteut 2:15–17, 22–26; 4:1–2, 5).

Përmbledhje
2 Timoteut 1. Pali flet për dhuntinë dhe fuqinë e Perëndisë që merret nëpërmjet
shugurimit në priftëri. Ai jep mësim se “frym[a e] frik[ës]” (2 Timoteut 1:7) nuk
vjen nga Perëndia dhe se ne nuk duhet të kemi turp nga dëshmia jonë për Jezu
Krishtin. Pali dëshmon se Jezu Krishti e thirri atë të predikonte ungjillin (shih
2 Timoteut 1:11).

2 Timoteut 2. Pali përdor shëmbëlltyrën e ushtarit të mirë, një vrapuesi fitimtar dhe
një bujku punëtor për të ilustruar nevojën [që kemi] për t’i duruar vështirësitë me
qëllim që të marrim lavdi të përjetshme. Ai i krahason mësuesit e vërtetë me ato të
rremë dhe enët nderuese me ato çnderuese. Ai e paralajmëron Timoteun t’i
shmangë kundërshtimet dhe t’i mësojë me durim ata që duhet të pendohen.

2 Timoteut 3–4. Pali përshkruan kushtet e liga të ditëve të fundit dhe e nxit
Timoteun t’i përdorë shkrimet e shenjta në rolin e tij si udhëheqës priftërie. Ai
shkruan për vdekjen e tij të pashmangshme dhe shpall: “E ruajta besimin”
(2 Timoteut 4:7). Pali dëshmon se Zoti do ta ruajë atë për “mbretërinë e tij qiellore”
(2 Timoteut 4:18).

2 T IMOTEUT
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2 Timoteut
Hyrje
Në letrën e tij të dytë drejtuar Timoteut, Apostulli Pal dha mësim se frika nuk vjen
nga Perëndia dhe e këshilloi Timoteun që të mos kishte turp nga dëshmia e tij për
Jezu Krishtin. Ai e nxiti Timoteun që t’i duronte me besnikëri sprovat dhe e udhëzoi
atë t’u mësonte shenjtorëve që të pendoheshin. Pali shpjegoi se pavarësisht se
braktisja dhe ligësia do të sundonin në kohën e tyre si edhe në ditët e fundit,
Timoteu duhet të qëndronte besnik ndaj të vërtetave që i kishte mësuar tashmë.
Pali dha mësim edhe për qëllimet e shkrimeve të shenjta. Ai e mbylli letrën e tij
duke e nxitur Timoteun që ta përmbushte me zell shërbesën e tij.

2 Timoteut 1
Pali e këshillon Timoteun të mos ketë turp për ungjillin
Mendoni për një rast kur keni përjetuar frikë. Ku ndodheshit? Çfarë po bënit?

Presidenti Gordon B. Hinkli shpjegoi se çfarë ndikimi mund të ketë frika tek ne:
“Cili prej nesh mund të thotë se ai apo ajo nuk e ka ndier frikën? Unë nuk njoh
askënd që mos të jetë prekur fare prej saj. Disa, sigurisht, e përjetojnë frikën në
një shkallë më të lartë sesa të tjerët. Disa janë në gjendje ta kalojnë shpejt atë,
por disa të tjerë mbërthehen dhe fundosen prej saj e madje çohen deri në
shkatërrim. Ne vuajmë nga frika e talljes, frika e dështimit, frika e vetmisë, frika e

paditurisë. Disa kanë frikë për të tashmen, disa për të ardhmen. Disa mbartin barrën e mëkatit
dhe do të jepnin pothuajse gjithçka që ta shkëputnin vetveten nga ato barrë, por kanë frikë ta
ndryshojnë jetën e tyre. Le të kuptojmë se frika nuk vjen nga Perëndia, porse ky element brejtës e
shkatërrues vjen nga e anasjella e së vërtetës dhe drejtësisë. Frika është antiteza e [kundërta] e
besimit. Efektet e saj janë gërryese, madje vdekjeprurëse” (“God Hath Not Given Us the Spirit of
Fear”, Ensign, tetor 1984, f. 2).

Si mund të ndikojë frika në aftësinë tonë për ta jetuar ungjillin?

Ndërsa studioni 2 Timoteut 1, kërkoni një parim që mund t’ju ndihmojë ta
mposhtni frikën.

Ndërkohë që Pali ishte i burgosur në Romë, afër fundit të jetës së tij, ai shkroi letrën
e tij të dytë drejtuar Timoteut. Siç shënohet te 2 Timoteut 1:1–5, Pali shprehu
dëshirën e tij për ta takuar Timoteun dhe e rishprehu besimin e sinqertë të
Timoteut.

Lexojeni 2 Timoteut 1:6–8, duke kërkuar se çfarë i solli ndër mend Pali Timoteut që
të bënte për ta mposhtur frikën.

“Dhunti[a] e Perëndisë” e marrë me anë të vënies së duarve (2 Timoteut 1:6), me
gjasë i referohet Frymës së Shenjtë. Folja “zgjosh” në vargun 6 do të thotë të
përtërish ose të gjallërosh (shih 2 Timoteut 1:6, poshtëshënimi a, [në variantin
SHDM të Biblës në anglisht]). Pali e këshilloi Timoteun ta zgjonte dhuntinë e
Frymës së Shenjtë, ose ta ftonte Frymën e Shenjtë të ishte me të.

560



Sipas 2 Timoteut 1:7, çfarë bekimesh mund të vijnë kur e kemi Shpirtin me ne?

Pali përmendi frikën e botës, e cila krijon ankth, pasiguri e alarm dhe ndryshon nga
ajo që në shkrimet e shenjta përmendet si “frika e Zotit” (Fjalët e Urta 9:10). Të
kesh frikë Zotin është “të ndiesh nderim e adhurim për të dhe t’u bindesh
urdhërimeve të tij” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Frikë”, f. 51,
scriptures.lds.org). Frika ose nderimi ynë për Zotin mund të na forcojë kundër
frikës së botës.

Një parim që mund të mësojmë nga këshillat e Palit dhënë Timoteut është se, kur
përpiqemi me zell për ta pasur Shpirtin me vete, ne mund ta mposhtim
frikën dhe të mos kemi turp nga dëshmia jonë për Jezu Krishtin.

1. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Cilat janë mënyrat në të cilat ju mund të tregoni se nuk keni turp nga
dëshmia juaj për Jezu Krishtin?

b. Kur ju ka ndihmuar Shpirti ta mposhtni frikën e botës apo ju ka dhënë
kurajë që të qëndroni të palëkundur në dëshminë tuaj për Jezu Krishtin?

Përsiatni për atë që mund të bëni për ta ftuar Shpirtin që të jetë me ju, në mënyrë
që të mund ta mposhtni frikën e botës dhe të mos keni turp nga dëshmia juaj për
Jezu Krishtin.

Siç shënohet te 2 Timoteut 1:9–18, Pali e shtyu Timoteun të qëndronte besnik ndaj
doktrinës së vërtetë. Ai dëshmoi për fuqinë shpëtuese të Jezu Krishtit, e cila e bën
të mundur Ringjalljen, pavdekësinë dhe jetën e përjetshme.

2 Timoteut 2
Pali e udhëzon Timoteun t’i durojë vështirësitë me besnikëri
Siç shënohet te 2 Timoteut 2:1–9, Pali e nxiti Timoteun të mbështetej tek ungjilli
dhe t’i duronte vështirësitë siç do të bënte një ushtar i mirë. Pali tha gjithashtu se
përjetoi shumë sprova ngaqë ishte një dishepull i Krishtit.

Lexojeni 2 Timoteut 2:10–12, duke kërkuar se çfarë tha Pali rreth arsyes përse ai
duhej t’i duronte të tilla vështirësi. “Të zgjedhurve” (vargu 10) i referohet anëtarëve
besnikë të Kishës (shih DeB 29:7), dhe fjala vuaj në vargun 12 do të thotë të durosh
e të qëndrosh i pandryshueshëm (shih 2 Timoteut 2:12, poshtëshënimi a, [në
variantin SHDM të Biblës në anglisht]).

Një parim që mund të mësojmë nga këto vargje është se, kur i durojmë
vështirësitë dhe qëndrojmë besnikë ndaj Zotit, ne mund ta ndihmojmë veten
dhe të tjerët të marrin shpëtim nëpërmjet Jezu Krishtit.

Si mund t’i ndihmojmë të tjerët të marrin shpëtim nëpërmjet Jezu Krishtit duke i
duruar me besnikëri vetë sprovat tona? ____________________

Te 2 Timoteut 2:13–19 Pali e këshilloi Timoteun që t’u kujtonte shenjtorëve të
shmangnin grindjen dhe t’i “largohe[shin] paudhësisë” (vargu 19). Merrni parasysh
ta shenjoni fjalinë e fundit te 2 Timoteut 2:19.
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Për ta ndihmuar Timoteun të kuptonte nevojën e shenjtorëve për pendim, Pali
përdori lloje të ndryshme enësh, ose mbajtësesh, si një metaforë për anëtarët e
shtëpisë, ose Kishës, së Jezu Krishtit.

Lexojeni 2 Timoteut 2:20, duke kërkuar se çfarë lloje enësh gjenden “në një shtëpi
të madhe”. Fraza “disa për të nderuar; të tjerat për të mos nderuar” sugjeron se
disa anëtarë të Kishës ishin të denjë dhe ia kishin përkushtuar veten qëllimeve
fisnike, ndërkohë që të tjerët nuk e bënin.

Lexojeni 2 Timoteut 2:21, duke kërkuar se çfarë e bën dikë një “enë … [të
përshtatshme] për të zotin”. Fraza “pastrohet nga këto gjëra” i referohet të bërit
tërësisht i pastër nga paudhësia (shih 2 Timoteut 2:19).

Një parim që mund të mësojmë nga metafora e Palit është se, nëse e pastrojmë
veten nga paudhësia, mund t’i shërbejmë më mirë Zotit.

Çfarë mund të bëjmë që ta pastrojmë veten nga paudhësia?

Lexojeni 2 Timoteut 2:22, duke kërkuar disa gjëra që Pali shkroi se mund të bëjmë
ne për ta pastruar veten nga paudhësia.

Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha një shembull
se si ky parim gjen zbatim për misionarët:

“Zoti ka vizatuar vija denjësie për ata që janë thirrur të punojnë me Të në këtë
punë. Asnjë misionar nuk mund t’i ftojë të tjerët të pendohen për shkelje
seksuale, gjuhë përdhosëse apo për shikimin e pornografisë nëse nuk është
penduar vetë më parë që i ka bërë këto gjëra. Ju nuk mund ta bëni këtë! Shpirti
nuk do të jetë me ju dhe fjalët do t’ju ngecin në grykë ndërkohë që i thoni. Ju nuk
mund të ecni nëpër ato që Lehi i quajti ‘shtigje të ndaluara’ [1 Nefi 8:28] dhe të

prisni që t’i drejtoni të tjerët për tek ‘shtegu i ngushtë dhe i ngushtuar’ [2 Nefi 31:18], kjo – nuk
mund të bëhet.

Por ka një mënyrë që ju t’i kapërceni mëkatet tuaja po aq sa ka dhe për një kërkues të cilin ju do
ta mësoni të kapërcejë mëkatet e tij. Kushdo që të jeni dhe çfarëdo të keni bërë, ju mund të
merrni falje. Secili prej jush … mund të lerë pas çdo shkelje me të cilën është duke luftuar. Kjo
është ‘mrekullia e faljes’, kjo është mrekullia e Shlyerjes së Zotit Jezu Krisht. Por ju nuk mund ta
bëni pa një zotim veprues ndaj ungjillit dhe nuk mund ta bëni pa pendim, aty ku është i
nevojshëm. Unë po ju kërkoj … të jeni aktivë dhe të jeni të pastër. Nëse është e nevojshme, unë
po ju kërkoj të bëheni aktivë dhe të bëheni të pastër” (“Ne Jemi të Gjithë të Rekrutuar”, Ensign
ose Liahona, nëntor 2011, f. 45).
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Përsiatni përse është thelbësore të jemi të pastër nga mëkati kur shpallim ungjillin.
Merrni parasysh çdo mëkat për të cilin duhet të pendoheni që të mund t’i shërbeni
më mirë Zotit. Kujtohuni se peshkopi ose presidenti juaj i degës mund të jetë një
burim i rëndësishëm ndihme teksa përpiqeni të bëheni të pastër dhe të kulluar.

2 Timoteut 3
Pali përshkruan kohët e vështira të ditëve të fundit
A jeni shqetësuar ndonjëherë nëse ju apo fëmijët tuaj të ardhshëm mund të mos
jeni në gjendje t’i bëni ballë ligësive të botës në kohën tonë?

Apostulli Pal e mësoi Timoteun se si t’i mposhtte vështirësitë e botës. Lexojeni
2 Timoteut 3:1–5, duke kërkuar disa nga vështirësitë që Pali tha se Timoteu dhe ne
do të përjetonim apo do të shihnim në jetën tonë. Ju mund të doni të përdorni
poshtëshënimet për t’ju ndihmuar të kuptoni disa fjalë të vështira.

Mendoni për një rast të fundit kur mund të keni vëzhguar këto lloje sjelljesh të
vështira.

Te 2 Timoteut 3:6–13 Pali vazhdoi t’i përshkruante këto vështirësi dhe ai profetizoi
se në ditët e fundit ato veçse do të përkeqësoheshin.

Vëreni te 2 Timoteut 3:7 se Pali përmendi ata të cilët “mësojnë gjithnjë dhe kurrë
nuk mund të arrijnë në njohjen e plotë të së vërtetës”. Cilat janë disa filozofi apo
ide që spikatin sot por që bien në kundërshtim me të vërtetën që Perëndia ka
zbuluar nëpërmjet profetëve të Tij? ____________________

Pasi i përshkroi këto vështirësi, Pali i dha këshilla Timoteut – dhe neve – se në
ç’mënyrë t’i mposhtim këto vështirësi shpirtërore.

Lexojeni 2 Timoteut 3:14–17, duke kërkuar këshillat e Palit. (Vini në dukje se
2 Timoteut 3:15–17 është një fragment për zotërimin e shkrimit të shenjtë. Ju mund
të doni ta shenjoni atë në një mënyrë të dallueshme, kështu që të mund ta gjeni në
të ardhmen.)

Mendoni rreth asaj se ç’mund të nënkuptojë të “qëndro[sh] në ato që mësove dhe
u binde plotësisht ” (2 Timoteut 3:14).

Ne mund të mësojmë dy parimet vijuese nga këto vargje: Nëse vazhdojmë me të
vërtetat që kemi mësuar nga burimet e besuara dhe në shkrimet e shenjta, ne
mund ta mposhtim rrezikun shpirtëror të ditëve të fundit. Kur i studiojmë
shkrimet e shenjta, ne mund të mësojmë doktrinën e të marrim ndreqje dhe
edukim që do të na ndihmojnë të zhvillohemi drejt përsosjes.

2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani rreth
një rasti kur shkrimet e shenjta ju kanë ndihmuar në një ose më

shumë nga mënyrat vijuese:

a. Për ta kuptuar një doktrinë të ungjillit

b. Duke iu dhënë bindje ose ndreqje lidhur me diçka në të menduarin,
zgjedhjet ose sjelljen tuaj që nuk ishte e drejtë

c. Duke iu dhënë një përgjigje për një lutje apo duke iu dhënë edukim mbi
mënyrën se si mund ta zgjidhni një problem
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Zotërim i Shkrimit të Shenjtë – 2 Timoteut 3:15–17
3. Merrni disa çaste dhe mësojeni përmendsh 2 Timoteut 3:16–17. Më

pas, shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:
Unë e kam mësuar përmendsh 2 Timoteut 3:16–17. Merrni parasysh se si mund t’i
studioni shkrimet tuaja të shenjta këtë javë në një mënyrë që i fton premtimet e
këtyre vargjeve në jetën tuaj.

2 Timoteut 4
Pali shpall se ai ka luftuar një luftë të mirë dhe i vë detyrë Timoteut që të vazhdojë të
predikojë
Ka të ngjarë që 2 Timoteut ishte letra e fundit që Apostulli Pal shkroi përpara se të
vdiste. Lexojeni 2 Timoteut 4:1–5, duke kërkuar dy gjëra: 1) këshillat e Palit drejtuar
Timoteut dhe 2) profecinë e Palit rreth të ardhmes së Kishës së lashtë të krishterë.
Përdorni poshtëshënimet për t’ju ndihmuar ta kuptoni atë që lexoni. Fraza “ngul
këmbë me kohë e pa kohë” në vargun 2 do të thotë të ngutesh në punën e Zotit
dhe t’i heqësh vërejtje ose t’i korrigjosh ata që nuk e bëjnë këtë (shih Joseph Smith
Translation [Përkthimi prej Joseph Smith-it], 2 Timoteut 4:2, poshtëshënimi b, [në
variantin SHDM të Biblës në anglisht]).

Shkruajini ato që gjetët në tabelën vijuese:

Këshillat e Palit drejtuar
Timoteut

Profecia e Palit rreth Kishës së lashtë të
krishterë

Përse mendoni se Pali e nxiti Timoteun që të vazhdonte të predikonte dhe t’u
shërbente njerëzve edhe pse e dinte se shumë njerëz do të largoheshin nga e
vërteta?

Lexojeni 2 Timoteut 4:6–8, duke kërkuar atë që shkroi Pali për vetë përpjekjet e tij
për ta përhapur ungjillin.

Vëreni se referencat për veprimtaritë atletike të Palit për të luftuar një luftë të mirë
dhe për ta përfunduar vrapimin, përshkruajnë se si ai e përfundoi me sukses
misionin e tij. Sipas vargut 8, çfarë dinte Pali se e priste pas vdekjes së tij?

Ne mund të mësojmë parimin vijues nga këto vargje: Nëse qëndrojmë besnikë në
gjithçka që Zoti kërkon prej nesh, ne do të marrim një kurorë drejtësie. Një
“kuror[ë] e drejtësisë” përfshin të bërit si Ati Qiellor.

4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, renditni disa nga
kërkesat që Zoti i ka dhënë rinisë së Kishës për t’i ndihmuar ata të

bëhen më shumë si Ati i tyre në Qiell. (Nëse ju duhet ndihmë, shikoni te
broshura Për Forcën e Rinisë.) Pastaj shkruajini përgjigjet për pyetjet vijuese:

a. Përse rinia mund të zgjedhë që të heqë dorë nga të qenët besnik ndaj disa
prej këtyre kërkesave?
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b. Cilin njihni që, ashtu si Pali, është një shembull i mirë i të qëndruarit besnik
madje edhe kur është e vështirë? Çfarë kanë bërë ata që e ilustron
konkretisht këtë parim?

Siç shënohet te 2 Timoteut 4:9–22, Pali e mbylli letrën e tij duke shpjeguar se edhe
pse hera-herës ishte ndier i vetmuar gjatë punës së tij, ai e dinte se Zoti ishte me të
dhe e kishte forcuar atë.

Kujtohuni që të qëndroni besnikë në atë që Zoti kërkon prej jush. Ju mund të doni
të shkruani rreth çfarëdo mbrese apo nxitjeje nga Ati Qiellor që mund ta keni pasur
gjatë këtij mësimi. Merrni parasysh të vini një synim për të vepruar sipas
mbresave tuaja.

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

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

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Hyrje te Titit
Përse të Studiohet Ky Libër?
Letra e Palit drejtuar Titit, sikurse letrat e tij drejtuar Timoteut, përmban këshilla të
përhershme nga Apostulli Pal drejtuar një udhëheqësi vendor të Kishës. Pali shkroi
se “shpres[a] e jetës së përjetshme” fillimisht u premtua nga Perëndia në jetën
paratokësore “para të gjitha kohërave” (Titit 1:2). Ai dha mësim se shenjtorët duhet
të presin me padurim për “shpresën e lume” të ekzaltimit dhe të Ardhjes së Dytë
(Titit 2:13). Pali i shkroi Titit edhe për “larje[n e] rilindjes” dhe për “ripërtëritj[en e]
Frymës së Shenjtë” (Titit 3:5), duke nënkuptuar ordinancën e pagëzimit dhe
ndikimin pastrues të marrjes së dhuratës së Frymës së Shenjtë, të cilat të dyja janë
parapërgatitore për të na “bë[rë] trashëgimtarë të jetës së përjetshme, sipas
shpresës që kemi” (Titit 3:7). Duke i studiuar këshillat e frymëzuara të Palit ndaj
Titit, ju mund ta rritni besimin tuaj që doktrinat dhe ordinancat e ungjillit sjellin
shpresë për jetën e përjetshme.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Libri i Titit u shkrua nga Pali (shih Titit 1:1)

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Ka të ngjarë që Pali ta ketë shkruar Letrën drejtuar Titit midis [kohës] kur shkroi 1
dhe 2 Timoteut, rreth viteve 64–65 ps.K. (shih Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
“Letra të Palit”, f. 101, scriptures.lds.org). Pali e shkroi Letrën drejtuar Titit pas
burgimit të tij të parë në Romë. Ai nuk e tregoi vendndodhjen e tij kur e shkroi
këtë letër.

Për Kë u Shkrua Ai dhe Përse?
Kjo letër u shkrua nga Pali drejtuar Titit, të cilit Pali iu referua si “biri [i] vërtetë në
besimin e përbashkët” (Titit 1:4). Titi ishte grek (shih Galatasve 2:3) dhe ishte
kthyer në besim në ungjill nga vetë Pali (shih Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
“Tit(i)”, f. 189). Pas kthimit të tij në besim, Titi bëri punë misionare me Palin për ta
përhapur ungjillin dhe për ta organizuar Kishën (shih Udhëzuesi për Shkrimet e
Shenjta, “Tit(i)”, f. 189). Ai ndihmoi në mbledhjen e ndihmave për të varfrit në
Jerusalem (shih 2 Korintasve 8:6, 16–23) dhe gjithashtu e shoqëroi Palin në
këshillin e Jerusalemit (shih Galatasve 2:1). Pali i mirëbesoi Titit që ta çonte në
Korint letrën e tij të parë drejtuar shenjtorëve që jetonin në Korint (shih
2 Korintasve 7:5–15). Ai i shkroi Titit për ta forcuar atë në detyrën e tij për ta
udhëhequr dhe për t’u kujdesur për degën e Kishës në Kretë pavarësisht nga
kundërshtimet (shih Titit 1:5, 10–11; 2:15; 3:10).

Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Kjo letër është një nga letrat apostolike (drejtuar një pastori, ose udhëheqësi, në
Kishë), bashkë me 1 dhe 2 Timoteut (shih Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
“Letra të Palit”, f. 101). Letra e Titit na jep provën më të hershme se Kisha ishte
themeluar në ishullin grek të Kretës, në detin Mesdhe (shih Titit 1:5). Titi kishte
përgjegjësi për thirrjen e peshkopëve të rinj në ishull. Pali renditi disa nga cilësimet
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shpirtërore për peshkopët (shih Titit 1:6–9). Përveç kësaj, ai u dha këshilla shtesë
burrave, grave dhe shërbëtorëve mbi sjelljen e përshtatshme për shenjtorët (shih
Titit 2:2–10).

Përmbledhje
Titit 1. Pali e udhëzon Titin t’i shugurojë udhëheqësit e Kishës dhe më pas të
renditë disa cilësime për peshkopët. Ai e udhëzon Titin t’i korrigjojë herezitë dhe t’i
qortojë mësuesit e rremë, të cilët “poho[nin] se [njihnin] Perëndinë, po me vepra e
moho[nin]” (Titit 1:16).

Titit 2. Pali e nxit Titin t’i udhëzojë anëtarët e moshuar të Kishës të vendosnin
shembuj për shenjtorët më të rinj. Ai gjithashtu i kërkon Titit t’u mësojë
shërbëtorëve që t’u nënshtrohen zotërinjve të tyre. Pali shpjegon mënyrën sipas së
cilës duhet të jetojnë dishepujt, ndërkohë që përgatiten për kthimin e Zotit. Ai
përshkruan shpagimin që vjen nëpërmjet Jezu Krishtit.

Titit 3. Pali jep mësim se anëtarët e Kishës duhet të jenë qytetarë të mirë dhe
pasues të drejtë të Jezu Krishtit. Nëpërmjet pagëzimit, ne mund të marrim jetën e
përjetshme nëpërmjet hirit të Zotit.

TIT IT
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Titit
Hyrje
Në këtë letër Apostulli Pal e porositi Titin, i cili asokohe ishte një bashkëmisionar
që shërbente në Kretë, që të përdorte doktrinën e shëndoshë për t’i mësuar dhe
korrigjuar të tjerët. Pali e këshilloi Titin gjithashtu që t’u mësonte shenjtorëve të
ishin shembuj të drejtë, të kishin shpresë për shpagimin nëpërmjet Shlyerjes së
Jezu Krishtit dhe të vazhdonin të bënin vepra të mira.

Titit 1
Pali e porosit Titin të përdorë doktrinën e shëndoshë për t’i mësuar e korrigjuar
shenjtorët dhe të tjerët në Kretë
Gjejeni ishullin e Kretës në Hartat e Biblës, nr. 13, “Udhëtimet Misionare të
Apostullit Pal”, [te shtojca e kombinimit tresh]. Pranë fundit të jetës së tij, Pali i
shkroi një letër Titit, i cili po shërbente si udhëheqës Kishe në Kretë. Titi ishte
kthyer në besim nga Pali disa vite më parë dhe pas pagëzimit të tij kishte shërbyer
me Palin në detyra të ndryshme. Në letrën e tij, Pali e nxiti Titin dhe e këshilloi atë
për thirrjen e tij.

Siç shënohet te Titit 1:1–6, Pali dëshmoi për shpresën që kishte për jetën e
përjetshme, të cilën Perëndia ia kishte premtuar para të gjitha kohërave (shih Titit
1:2). Ai shpjegoi se e kishte dërguar Titin për të vënë rregull te Kisha në Kretë dhe
për të thirrur burra që të shërbenin si peshkopë.

Lexojeni Titit 1:7–8, duke kërkuar karakteristikat që duhet të ketë një peshkop dhe
karakteristikat që ai duhet të shmangë. Ju mund të doni ta shenjoni ose shënoni atë
që gjeni.

Te Titit 1:7, fjala arrogant do të thotë kokëfortë apo kryelartë dhe fraza “fitim të
turpshëm” i referohet parave që merren në mënyra të pandershme ose ndryshe në
mënyra të padrejta.

Si mendoni ju, përse karakteristikat që renditi Pali janë të nevojshme për peshkopët
që t’i kenë ose t’i shmangin? ____________________

Lexojeni Titit 1:9, duke kërkuar një karakteristikë tjetër që duhet të kenë peshkopët.
“Doktrin[a] e shëndoshë” i referohet doktrinës së vërtetë.

Te Titit 1:9 ne mësojmë se është e rëndësishme për peshkopët që ta mbajnë fort
fjalën e Perëndisë në mënyrë që ta përdorin doktrinën e vërtetë për t’i nxitur të
tjerët ta jetojnë ungjillin dhe për t’i “bind[ur] ata që kundërshtojnë”. Një njeri që
kundërshton është dikush që flet kundër një ideje ose e mohon atë (në këtë rast,
vërtetësinë e ungjillit). Kundërshtarët mund të jenë si joanëtarë edhe anëtarë
të Kishës.

Një parim që mund të mësojmë nga mësimet e Palit për peshkopët është se, kur e
mbajmë fort fjalën e Perëndisë, ne do të jemi në gjendje ta përdorim
doktrinën e vërtetë për t’i nxitur të tjerët ta jetojnë ungjillin e Jezu Krishtit
dhe t’i përgënjeshtrojmë ata që e kundërshtojnë atë.
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Merrni parasysh atë që tha Presidenti Bojd K. Paker, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, për fuqinë që ka doktrina e vërtetë për t’i ndihmuar individët ta jetojnë
ungjillin e Jezu Krishtit:

“Doktrina e vërtetë, kur kuptohet, ndryshon qëndrimet dhe sjelljen.

Studimi i doktrinave të ungjillit do ta përmirësojë sjelljen më shpejt sesa një
studim i sjelljes do ta përmirësojë sjelljen. Shqetësimi për sjellje të padenjë mund
të çojë në sjellje të padenjë. Kjo është arsyeja përse ne ia vëmë theksin kaq
shumë studimit të doktrinave të ungjillit” (“Little Children”, Ensign, nëntor
1986, f. 17).

1. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Çfarë mund të bëni që të jeni gati ta jepni mësim doktrinën e vërtetë, në
mënyrë që të mund t’i nxitni të tjerët ta jetojnë ungjillin? (Shih DeB 11:21.)

b. Cilat janë disa shembuj nga shkrimet e shenjta të rasteve kur dikush ia
mësoi doktrinën e vërtetë një personi që ka shprehur dyshim ose armiqësi
kundrejt Kishës apo doktrinës së saj? (Përfshini të paktën një shembull të
një rasti kur dikush u pendua për shkak se atij ose asaj iu mësua doktrina e
vërtetë.)

Mendoni për një rast kur të mësuarit e doktrinës së vërtetë ju ndihmoi për t’ju
nxitur ose për t’ju bindur ju apo dikë që e njihni për ta jetuar më plotësisht ungjillin
e Jezu Krishtit.

Ndërkohë që doktrina e vërtetë mund të na ndihmojë që t’i nxitim të tjerët ta
jetojnë ungjillin dhe t’u përgjigjen me besim e dëshmi atyre që e kundërshtojnë
Kishën, ajo jo medoemos do të bëjë që dikush ta pranojë doktrinën e Jezu Krishtit.
Për shkak se të gjithë individët kanë lirinë e zgjedhjes, ata mund të zgjedhin ta
pranojnë ose ta refuzojnë doktrinën e vërtetë.

2. Shkruani sa vijon në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Renditni të paktën tri fragmente për zotërimin e shkrimit të shenjtë që i keni
studiuar këtë vit, që mund të jenë veçanërisht të dobishme për t’i nxitur të
tjerët ta jetojnë ungjillin. Shpjegoni se si çdo fragment mund të jetë i
dobishëm.

b. Renditni të paktën tri fragmente për zotërimin e shkrimit të shenjtë që
mund të përdoren për t’ju ndihmuar t’i përgjigjeni atyre që e kundërshtojnë
një mësim ose praktikë të Kishës. Shpjegoni se si çdo fragment mund të
ndihmojë që të jepet mësim doktrina e vërtetë për ta përgënjeshtruar
kundërshtimin e tyre.

Vazhdoni t’i zotëroni fragmentet kyçe të shkrimeve të shenjta, në mënyrë që të jeni
të përgatitur t’ua mësoni të tjerëve doktrinën e vërtetë.

Siç shënohet te Titit 1:10–16, Pali e mësoi Titin se shenjtorët në Kretë duhet të
mbështeteshin te doktrina e vërtetë ngaqë kishte shumë mashtrues dhe mësues të
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rremë midis tyre. Ai e këshilloi Titin t’i qortonte mësuesit e rremë në mënyrë që t’i
braktisnin gabimet e tyre dhe të “shëndoshe[shin] në besim” (Titit 1:13). Pali
shpjegoi gjithashtu se njerëzit e tregojnë afërsinë e tyre me Perëndinë nëpërmjet
veprave të tyre.

Titit 2
Pali e këshillon Titin që t’u mësojë shenjtorëve në Kretë ta jetojnë doktrinën e vërtetë
Lexojeni Titit 2:1, duke kërkuar se çfarë tjetër e udhëzoi Apostulli Pal Titin që të
bënte me doktrinën e vërtetë.

Lexojeni Titit 2:3–5, duke kërkuar këshillat e Palit rreth mënyrës se si duhet të
jetojnë gratë e moshuara dhe çfarë duhet t’u mësojnë të rejave. Pastaj lexojeni Titit
2:2, 6–8, duke kërkuar këshillat e Palit rreth mënyrës se si duhet të jetojnë pleqtë
dhe të rinjtë. Te vargu 2, i përmbajtur do të thotë i qetë ose i matur dhe i urtë do të
thotë me vetëkontroll. Te vargu 7, të tregosh dinjitet do të thotë të jesh parimor dhe
i respektueshëm. Fraza “duke e nxjerrë në çdo gjë veten tënde si shembull veprash
të mira” te Titit 2:7, do të thotë të jesh një shembull i mirë i të jetuarit të ungjillit.
Merrni parasysh ta shenjoni ose shënoni çfarëdo këshille të Palit që gjen zbatim
për ju.

Një e vërtetë që mësojmë nga këshillat e Palit drejtuar Titit, është se pasuesit e
Jezu Krishtit duhet të jenë shembuj të mirë për të tjerët.

3. Mendoni për një anëtar/e të moshuar të lagjes apo degës suaj që ka
qenë një shembull i mirë i të jetuarit të ungjillit dhe i të qenit i/e

përkushtuar ndaj tij. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta,
shpjegoni se si ju ka ndihmuar shembulli i këtij personi.

Përzgjidhni një nga sjelljet e renditura te Titit 2:2–8, dhe vendosni një synim për ta
përfshirë më mirë në jetën tuaj atë sjellje, në mënyrë që shembulli juaj i mirë të
mund t’i bekojë të tjerët.

Titit 2:9–10 shënon që Pali e këshilloi Titin t’u mësonte anëtarëve të Kishës që
punonin si shërbëtorë, të ishin të ndershëm dhe të gatshëm në punët e tyre me
zotërinjtë e tyre. Duke qenë të ndershëm dhe të gatshëm, këta anëtarë të Kishës do
ta nderonin Zotin dhe do të vendosnin një shembull të mirë për punëdhënësit
e tyre.

Lexojeni Titit 2:11–15, duke kërkuar atë që bën ungjilli për shenjtorët dhe atë që
bëri Krishti për të gjithë ne. Ju mund të doni ta shenjoni atë gjë drejt së cilës ungjilli
i shtyn njerëzit që të shpresojnë. Joseph Smith Translation [Përkthimi prej Joseph
Smith-it], Titit 2:11 thotë: “Sepse hiri i Perëndisë, që i jep shpëtim të gjithë
njerëzve, është shfaqur” (te Titit 2:11, poshtëshënimi b, [në variantin SHDM të
Biblës në anglisht]).

Bazuar në mësimet e Palit te Titit 2:14, ne mësojmë se Jezu Krishti e dha Veten
për ne në mënyrë që Ai të mund të na shpengojë dhe të na pastrojë. Fraza “një
popull [i] veçantë” në vargun 14 i referohet njerëzve të çmuar të Zotit, të cilët Ai i
ka blerë ose i ka shëlbuar (shih 1 Pjetër 1:18–19; 2:9) dhe që besëlidhin t’i zbatojnë
urdhërimet e Tij (shih Eksodi 19:5–6).
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Titit 3
Pali i thotë Titit se çfarë duhet të bëjnë shenjtorët në Kretë pasi të jenë pagëzuar
Siç shënohet te Titit 3:1–2, Pali e këshilloi Titin t’u mësonte shenjtorëve në Kretë t’u
bindeshin ligjeve të vendit dhe të vendosnin një shembull të mirë duke qenë të
sjellshëm dhe duke mos folur keq për të tjerët. Lexojeni Titit 3:3–8, duke kërkuar
atë që tha Pali rreth mënyrës se si ungjilli i Jezu Krishtit e kishte ndryshuar atë,
anëtarët e Kishës në Kretë dhe të gjithë shenjtorët.

Vëreni te Titit 3:3 se si Pali e përshkroi veten dhe anëtarët e tjerë të Kishës përpara
se ata të mësonin për ungjillin e Jezu Krishtit. Ju mund të doni të shenjoni te Titit
3:4–6 se çfarë i ndryshoi njerëzit. Te Titit 3:5 fraza “larjes së rilindjes” i referohet të
qenit i pagëzuar.

Merrni parasysh se si keni ndryshuar ju për shkak të ungjillit të Jezu Krishtit.

4. Vëreni te Titit 3:8 se Pali i këshilloi shenjtorët që “të kujdese[shin]
për të kryer vepra të mira”. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve

të shenjta, shkruani rreth veprave të mira që bëni dhe që do të vazhdoni të bëni
për ta treguar konkretisht besimin tuaj në Perëndi.

Siç shënohet te Titit 3:9–15, Pali i këshilloi shenjtorët t’i shmangnin grindjet, ose
debatet, me mosbesuesit. Ai i tha Titit gjithashtu se do të dërgonte udhëheqës të
tjerë të Kishës për ta vizituar Kretën.

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

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

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Hyrje te Filemonit
Përse të Studiohet Ky Libër?
Letra drejtuar Filemonit përmban këshilla vetjake nga Apostulli Pal lidhur me
situatën e skllavit të Filemonit, Onesimin. Teksa e studioni këtë letër, ju mund të
mësoni se kur njerëzit bashkohen me Kishën e Jezu Krishtit, ata bëhen vëllezër e
motra në ungjill (shih Filemonit 1:16). Ju gjithashtu mund të arrini të kuptoni
rëndësinë e detyrës që kanë dishepujt e Jezu Krishtit për t’u dhënë mëshirë dhe
falje të tjerëve (shih Filemonit 1:16–17).

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Pali e shkroi Letrën drejtuar Filemonit (shih Filemonit 1:1).

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Letra drejtuar Filemonit u shkrua nga Pali gjatë burgimit të parë të Apostullit në
Romë, rreth viteve 60–62 ps.K. (shih Filemonit 1:1, 9; Udhëzuesi për Shkrimet e
Shenjta, “Letra të Palit”, f. 100, scriptures.lds.org).

Për Kë u Shkrua Ai dhe Përse?
“[Kjo] është një letër personale rreth Onesimit, një skllavi që e kishte grabitur
pronarin e tij, Filemonin, dhe ishte larguar për në Romë” (Udhëzuesi për Shkrimet
e Shenjta, “Letra të Palit”, f. 100). Me gjasë Filemoni ishte një grek i kthyer në
besim dhe ishte një banor i Kolosit (shih Kolosianëve 4:9). Ai lejoi që bashkësia e
Kishës të mblidhej në shtëpinë e tij (shih Filemonit 1:2, 5). Pasi u arratis, Onesimi u
bashkua me Kishën dhe u bë “vëlla [i] dashur … në Zotin” (Filemonit 1:16; shih
Filemonit 1:10–12).

Pali i shkroi Filemonit për ta nxitur atë që ta pranonte Onesimin sërish si vëlla në
ungjill, pa sjellë mbi të ndëshkimet e rënda që merrnin zakonisht skllevërit e
arratisur (shih Filemonit 1:17). Pali madje ofroi të shlyente çfarëdo humbje
financiare që Onesimi kishte shkaktuar të binte mbi Filemonin (shih Filemonit
1:18–19).

Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Filemonit është letra më e shkurtër dhe ndoshta më vetjakja nga letrat e Palit. Është
një letër drejtuar një individi në mënyrë private; si e tillë, ajo nuk përfshin shumë
përmbajtje doktrinore. Sidoqoftë, përgjërimi i Palit ndaj Filemonit për t’u pajtuar
me skllavin Onesim, ilustron se si doktrinat e ungjillit zbatohen në jetën e
përditshme – në këtë rast, duke treguar se marrëdhënia jonë me Jezu Krishtin na
sjell në një marrëdhënie familjare me të gjithë pasuesit e tjerë të Krishtit dhe nxjerr
në pah rëndësinë e mëshirës dhe faljes.

Përmbledhje
Filemonit 1. Pali e përgëzon Filemonin për dashurinë që kishte treguar për
shenjtorët. Ai shpjegoi se skllavi i arratisur i Filemonit, Onesimi, ishte kthyer në
besim në ungjill. Pali i kërkon Filemonit ta pranojë sërish Onesimin si vëlla në
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Zotin. Ai ofron t’i shpaguajë Filemonit çfarëdo humbje financiare që Onesimi
kishte shkaktuar të binte mbi të.

FILEMONIT
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Filemonit
Hyrje
Në këtë letër Apostulli Pal e përgëzoi Filemonin për besimin e tij dhe dashurinë e tij
për Shpëtimtarin dhe bashkanëtarët e Kishës. Ai e këshilloi Filemonin ta pranonte
sërish skllavin e tij të arratisur, Onesimin, si vëlla në ungjill.

Filemonit
Pali e këshillon Filemonin ta pranonte sërish skllavin e tij të arratisur, Onesimin, si
vëlla në ungjill

1. Si anëtarë të Kishës, ne shpesh ndeshemi me njerëz të ri.
Përfytyroni sikur një person i ri i bashkohet lagjes ose degës suaj.

Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani rreth sfidave
shoqërore që mund të përjetojë dikush kur bashkohet me Kishën ose
shpërngulet në një lagje apo degë të re. Nëse jeni bashkuar me Kishën apo jeni
shpërngulur në një lagje apo degë të re vitet e fundit, përshkruajeni çfarëdo
sfide shoqërore që përjetuat.

Mendoni për pyetjet vijuese: Si i trajtoni anëtarët e rinj të lagjes apo degës suaj? Si i
trajtoni anëtarët e Kishës që sillen ndryshe, kanë interesa të ndryshme apo i
përkasin një grupi shoqëror të ndryshëm nga i juaji?

Ndërsa e studioni letrën e Apostullit Pal drejtuar Filemonit, kërkoni një të vërtetë
që mund t’ju udhërrëfejë në ndërveprimet tuaja me bashkanëtarët e Kishës.

Gjatë burgimit të tij të parë në Romë, ndërsa ishte në arrest shtëpie, Pali i shkroi
Filemonit, i cili me gjasë ishte një i kthyer grek në besim në Kishë. Siç shënohet te
Filemonit 1:1–3, Pali e filloi letrën e tij duke përshëndetur Filemonin dhe të tjerët,
përfshirë bashkësinë që mblidhej në shtëpinë e Filemonit.

Lexojeni Filemonit 1:4–7, duke kërkuar arsyen përse Pali e lavdëroi Filemonin. Në
këtë kontekst fjala bashkësi i referohet pjesëmarrjes dhe anëtarësisë (shih Filemonit
1:6, poshtëshënimi a, [në variantin SHDM të Biblës në anglisht]) dhe fraza “të
bëhet e frytshme” do të thotë të bëhet vepruese ose të ketë ndikim (shih Filemonit
1:6, poshtëshënimi b, [në variantin SHDM të Biblës në anglisht]).

Mund t’ju ndihmojë të kuptoni se kur Pali tha se “zemrat e shenjtorëve [ishin]
përtërirë” (Filemonit 1:7), ai nënkuptonte se zemrat e tyre ishin ngazëllyer nga
Filemoni.

Qëllimi kryesor i Palit që i shkroi Filemonit ishte që të trajtonte një situatë që lidhej
me Filemonin dhe shërbëtorin e tij, ose skllavin, të quajtur Onesim. Onesimi ishte
arratisur dhe mund të ketë vjedhur diçka nga Filemoni (shih Filemonit 1:18).
Skllavëria nuk shihej si diçka e keqe në kulturën e krishterë judease në Dhiatën e
Re dhe përkrahej nga ligji romak. Ndëshkimet për arratisjen e skllevërve përfshinin
rrahjen e ashpër, damkosjen në ballë ose edhe vdekjen. Pasi ishte arratisur,
Onesimi ishte ndeshur me Apostullin Pal.
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Lexojeni Filemonit 1:8–12, duke vërejtur se për çfarë iu lut ose i kërkoi Pali
Filemonit që të bënte. Vini në dukje se në vargun 8, fjala urdhëroj do të thotë
komandoj dhe fraza duhet të bësh do të thotë [diçka] e duhur ose e përshtatshme.

Nëse do të kishit qenë në pozitën e Filemonit, çfarë mund të kishit menduar ose
ndier kur të merrnit kërkesën e Palit?

Vëreni frazën “që më lindi në prangat e mia” (Filemonit 1:10). Një kuptim i foljes
lind është t’i japësh jetë dikujt. Ndërkohë që Pali ishte në burg, ai e kishte ndihmuar
Onesimin të niste një jetë të re si pasues i Jezu Krishtit.

Siç shënohet te Filemonit 1:13–14, Pali donte ta kishte Onesimin me vete, në
mënyrë që Onesimi të mund ta ndihmonte atë, por Pali nuk donte ta bënte këtë pa
pëlqimin e Filemonit.

Lexojeni Filemonit 1:15–16, duke kërkuar se në ç’mënyrë e nxiti Pali Filemonin që
ta shihte marrëdhënien e tij me Onesimin, të kthyerin e ri në besim. Merrni
parasysh ta shenjoni ose shënoni atë që gjeni.

Përse mund të ketë qenë e vështirë për Filemonin që ta shihte Onesimin si një
“vëlla të dashur” (Filemonit 1:16)?

Një e vërtetë që mund të mësojmë nga vargu 16, është se ne jemi vëllezër e motra
në ungjill.

Ne jemi të gjithë fëmijë shpirtëror të Atit Qiellor (shih Hebrenjve 12:9) dhe si
rrjedhojë të gjithë janë vëllezër e motra. Përveç kësaj, nëpërmjet ordinancave të
pagëzimit dhe konfirmimit, ushtrimit të vazhdueshëm të besimit në Jezu Krisht dhe
pendimit të pareshtur, ne rilindemi shpirtërisht. Në këtë mënyrë ne bëhemi bij dhe
bija të Jezu Krishtit (shih Mosia 5:7) dhe, si rrjedhim, vëllezër dhe motra në familjen
e Tij të besëlidhjes. Pavarësisht nga gjinia, kultura, mosha, formimi arsimor apo
gjendja jonë shoqërore, ne bëhemi të barabartë në mbretërinë e Perëndisë.

Ndërsa lexoni thënien vijuese nga Presidenti Spenser W. Kimball, kërkoni mënyrat
në të cilat e vërteta se ne jemi vëllezër dhe motra në ungjill mund të ndikojë në
mënyrën se si ne e trajtojmë njëri-tjetrin, veçanërisht anëtarët e rinj të Kishës:

“Unë jam ndier gjithnjë i ngritur moralisht kur kam lexuar letrën e shkurtër të
Palit drejtuar Filemonit; ajo na mëson një parim dhe një frymë lidhur me
vëllazërinë në ungjill. …

Është një frymëzim dhe gëzim të shohësh po këtë frymë në punë në mbarë
Kishën, t’i shohësh anëtarët të përqafohen e të ndihmojnë dhe t’i përkrahin e të
luten për ata që hyjnë përditë në mbretërinë e Zotit tonë. Vazhdoni ta ndihmoni

njëri-tjetrin – dhe shumë të tjerë që do të hyjnë në Kishë. Mirëpritini ata e duajini dhe
shoqërojini ata.

Trishtueshëm, ka pasur ngjarje të rastësishme ku disa midis nesh nuk kanë vepruar kështu,
tregime të disave që i kanë refuzuar ata që Zoti i ka pranuar me anë të pagëzimit. Nëse Zoti ‘as
nuk turpërohet t’i quajë vëllezër’ (Hebrenjve 2:11), si rrjedhim, le … t’i kapim vëllezërit dhe
motrat tona për dore e t’i ngremë ata moralisht brenda rrethit tonë të kujdesjes dhe dashurisë”
(“Always a Convert Church: Some Lessons to Learn and Apply This Year”, Ensign, shtator
1975, f. 4).

NJËSIA 27,  DITA 3

575



2. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si mendoni ju, përse është e rëndësishme të kuptojmë se jemi vëllezër dhe
motra në ungjill?

b. Kur keni parë ndokënd t’i trajtojë të tjerët si vëllezër dhe motra në ungjill?
Ç’rezultat i mirë erdhi nga një dashamirësi e dashuri e tillë?

3. Shkruajini një letër dikujt në lagjen ose degën tuaj, i/e cili/a mund
të ketë nevojë të ndihet i dashur dhe i pranuar. Ju mund t’i bëni

komplimente personit për dhuntitë dhe kontributin e tij apo të saj dhe t’i
shprehni interesimin tuaj si një vëlla apo motër në ungjill. Pasi ta shkruani
letrën, shënojeni një përmbledhje të saj në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta.

Për t’u përgatitur që të përcaktoni një të vërtetë shtesë të ilustruar në letrën e Palit
drejtuar Filemonit, mendoni për një rast kur dikush ju ka ofenduar apo ka gabuar
kundrejt jush.

Lexojeni Filemonit 1:17, duke kërkuar atë që Pali e këshilloi Filemonin të bënte për
Onesimin, skllavin e arratisur të Filemonit.

Pali po i kërkonte Filemonit ta mirëpriste Onesimin sërish në shtëpinë e tij, pa sjellë
mbi të ndëshkimet e rënda që merrnin zakonisht skllevërit e arratisur. Siç ilustrohet
nga udhëzimet e Palit drejtuar Filemonit, ne mësojmë se dishepujt e Jezu Krishtit
u japin mëshirë dhe falje të tjerëve.

Përse mund të jetë e vështirë nganjëherë t’u japësh mëshirë dhe falje të tjerëve?

Vini në dukje se mëshira dhe falja që u jepet atyre që kanë vepruar padrejtësisht
kundrejt nesh, nuk do të thotë medoemos t’i lejojmë ata t’i shmangin pasojat e
veprimeve të tyre, as nuk do të thotë që të na kthehet menjëherë mirëbesimi ynë
tek ata. Përkundrazi, do të thotë se ne tregojmë dhembshuri kundrejt të tjerëve dhe
e lëmë të kalojë çdo fyerje, zemëratë apo lëndim që mund të jemi duke mbledhur.
Në kohën e duhur, ne mund t’u lejojmë edhe atyre që kanë vepruar padrejtësisht
ndaj nesh ta rifitojnë mirëbesimin tonë.

Lexojeni Filemonit 1:18–21, duke kërkuar atë që Pali ofroi të bënte në emër të
Onesimit.

Sikurse Pali ndërhyri në emër të Onesimit, Jezu Krishti do të ndërhyjë në emrin
tonë dhe do të përgjërohet për kauzën tonë përpara Atit Qiellor (shih DeB 45:3–5).
Jezu Krishti e pagoi gjithashtu borxhin shpirtëror që i detyrohemi për mëkatet tona.

Në ç’mënyrë mund të na ndihmojë të kujtuarit se ç’ka bërë Jezu Krishti në emrin
tonë, për t’i dhënë mëshirë dhe falje të tjerëve?

4. Përgjigjjuni njërës ose më shumë prej grupeve vijuese të pyetjeve në
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta (sigurohuni të mos

shkruani ndonjë gjë tepër personale apo vetjake):

a. Kur iu është dashur juve, sikurse Filemonit, t’i jepni mëshirë dhe falje dikujt
tjetër? Si ia dolët që t’i jepnit mëshirë dhe falje këtij personi? Si u bekuat
ngaqë e bëtë këtë?
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b. Kur iu është dashur juve, sikurse Onesimit, të shpresonit se do të merrnit
mëshirë dhe falje nga një person tjetër? Si e kërkuat mëshirën dhe faljen e
këtij personi? Si u bekuat ngaqë e bëtë këtë?

c. Kur keni shërbyer ju, sikurse Pali, si ndërmjetës midis dikujt që po kërkonte
falje dhe personit që duhej ta jepte faljen dhe mëshirën? Si arritët ta
ndihmonit keqbërësin të merrte falje dhe personin e lënduar ta falte
keqbërësin?

Merrni parasysh se çfarë mund të bëni për t’i dhënë mëshirë dhe falje të tjerëve.
Teksa përpiqeni të përfshini, pranoni dhe t’u jepni faljen të tjerëve, Zoti do t’ju
bekojë gjatë përpjekjeve tuaja.

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

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

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Hyrje te Hebrenjve
Përse të Studiohet Ky Libër?
Letra e Palit, Apostullit, drejtuar Hebrenjve dëshmon për epërsinë e Jezu Krishtit.
Ai është më i madh se engjëjt dhe ka një emër më të madhërishëm e një thirrje më
të lartë. Engjëjt janë shërbëtorë të Perëndisë, por Jezu Krishti është Biri i Tij. Ky libër
na mëson gjithashtu që Jezusi është më i madh se Moisiu dhe se shërbesa e Tij solli
një besëlidhje të re që ka epërsi ndaj besëlidhjes së vjetër nën ligjin e Moisiut. Si
Prifti i Lartë i Madh i Priftërisë Melkizedeke, priftëria e Tij është më e madhe se ajo
e priftërinjve të lartë nën ligjin e Moisiut.

Ndërkohë që shkrimet e shenjta janë të mbushura me referenca për flijimin shlyes
të Jezu Krishtit, të Ringjalljes së Tij dhe të Ngjitjes së Tij në qiell, [libri i] Hebrenjve
thekson punën e vazhdueshme të Shëlbuesit në jetën e të gjithë atyre që kthehen
tek Ai në bindje dhe besim. Studimi i librit të Hebrenjve mund t’ju ndihmojë që ta
kuptoni më shumë doktrinën e Shlyerjes dhe t’ju frymëzojë që të jetoni me besim
në Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Shumica e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme e pranojnë Palin si autorin e [librit
të] Hebrenjve (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, [“Letra të Palit”]). Sidoqoftë, ka
disa njerëz të cilët e vënë në pikëpyetje nëse ishte Pali ai që e shkroi këtë letër,
sepse stili dhe gjuha e saj janë të ndryshme nga letrat e tjera të tij. Pranohet
gjerësisht që edhe nëse pena nuk ishte e Palit, idetë ishin, sepse doktrinat te
Hebrenjve përputhen me ato që gjenden në letrat e tjera të tij. Profeti Jozef Smith ia
ngarkoi Apostullit Pal thëniet nga [libri i] Hebrenjve (shih Mësimet e Presidentëve të
Kishës: Jozef Smith [2009], f. 109). Për qëllimet e këtij manuali, ne e pranojmë Palin si
autorin.

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Ne nuk e dimë se ku u shkrua letra e Palit drejtuar Hebrenjve. Ne gjithashtu nuk e
dimë me saktësi se kur u shkrua ajo. Sidoqoftë, shumica hamendësojnë se ajo u
shkrua rreth viteve 60–62 ps.K., gati në të njëjtën kohë si letrat e Palit drejtuar
Filipianëve, Kolosianëve, Efesianëve dhe Filemonit (shih Udhëzuesi për Shkrimet e
Shenjta, “Letra të Palit”, scriptures.lds.org).

Për Kë u Shkrua Ky Libër dhe Përse?
Pali e shkroi Letrën drejtuar Hebrenjve për t’i nxitur anëtarët judeas të Kishës që ta
ruanin besimin e tyre në Jezu Krisht dhe të mos ktheheshin në udhët e tyre të
mëparshme (shih Hebrenjve 10:32–38). Nën trysninë e pikëllimeve të ndryshme,
shumë nga këta të krishterë judeas me sa duket po largoheshin nga Kisha dhe po
ktheheshin te siguria e përkohshme e adhurimit judeas në sinagogë (shih
Hebrenjve 10:25, 38–39). Pali dëshironte t’u tregonte këtyre të krishterëve judeas se
vetë ligji i Moisiut i drejtonte për te Jezu Krishti dhe Shlyerja e Tij si burimi i vërtetë
i shpëtimit.
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Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Në vend që të jetë vetëm një letër, Hebrenjve është më shumë një ligjëratë e
zgjeruar që i referohet vazhdimisht shkrimeve të shenjta dhe praktikave të
izraelitëve. Ajo është ligjërata më e gjatë në shkrimet e shenjta rreth arsyes dhe
mënyrës se si Jezu Krishti ka epërsi mbi të gjitha gjërat.

Hebrenjve jep mësim se Jezu Krishti është më i madh se sa ligji, sepse ishte Ai që e
dha ligjin. Hebrenjve na mëson gjithashtu se profetët morën fuqi me anë të besimit
në Të, se Ai ishte Prifti i Lartë i madh, në të cilin u përmbushën flijimet e kohëve të
Dhiatës së Vjetër, se Ai është më i madh se engjëjt, dhe se është nëpërmjet flijimit
të Tij shlyes që ne mund të marrim një heqje të mëkateve.

Libri i Hebrenjve është një nga vendet e pakta në Bibël ku ne mund të lexojmë
rreth profetit Melkizedek (shih Hebrenjve 7:1–4) dhe priftërisë që u quajt sipas tij
(shih Hebrenjve 5:5–6, 10; 6:20; 7:11–17). Hebrenjve na mëson se Priftëria
Melkizedeke është më e madhe se Priftëria Aarone, dhe tregon se shpëtimi nuk
gjendet në ligjin e Moisiut apo në ordinancat e administruara nga priftërinjtë
Levitë, por në Jezu Krishtin dhe ordinancat e Priftërisë Melkizedeke (shih
Hebrenjve 7:5–28). Hebrenjve 11:1–12:4 na jep një ligjëratë të rëndësishme mbi
besimin dhe na mëson se si individët mund t’i mirëbesojnë Jezu Krishtit. (Shih
Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Letra të Palit”.)

Përmbledhje
Hebrenjve 1–6. Jezu Krishti është vula e Atit. Ai është më i madh se engjëjt dhe të
gjithë profetët që e paraprinë Atë, përfshirë Moisiun. Izraelitët e lashtë që u nxorën
nga Egjipti nuk arritën të hynin në prehjen e Zotit, ngaqë i ngurtësuan zemrat e
tyre ndaj Jezu Krishtit dhe shërbëtorit të Tij, Moisiut. Si Prifti i Lartë i Madh, Jezusi
ka epërsi ndaj të gjithë priftërinjve të lartë në ligjin e Moisiut. Nëpërmjet vuajtjes së
Tij, Krishti u përsos. Ne mund të hyjmë në prehjen e Zotit dhe “të synojmë
përkryerjen” nëpërmjet doktrinave dhe ordinancave të ungjillit (Hebrenjve 6:1).

Hebrenjve 7–13. Priftëria Melkizedeke administron ungjillin dhe është më e
madhe se sa Priftëria Aarone. Tabernakulli dhe ordinancat e ligjit të Moisiut
paralajmëruan shërbesën e Krishtit. Jezu Krishti e përmbushi ligjin e Moisiut
nëpërmjet derdhjes së gjakut të Tij, me anë të të cilit ne mund të marrim shpëtim
dhe heqje të mëkateve tona. Me anë të besimit, profetët dhe burra e gra të tjera
kryen vepra të drejta dhe mrekulli.

HEBRENJVE
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Hebrenjve 1–4
Hyrje
Apostulli Pal u mësoi shenjtorëve hebrenj apo të krishterëve judeas, rreth natyrës së
vërtetë të Jezu Krishtit. Ai u mësoi gjithashtu atyre për Shlyerjen e Shpëtimtarit dhe
për disa bekime që vijnë si rrjedhojë e Shlyerjes. Pali e tregoi përvojën e izraelitëve
të lashtë që u endën në shkretëtirë për t’u mësuar shenjtorëve atë që duhet të bënin
për të hyrë në prehjen e Zotit.

Hebrenjve 1
Pali jep mësim rreth natyrës hyjnore të Jezu Krishtit
Lexoni skenarët vijues:

• Një e re është e lodhur duke u quajtur vajza “e mirë” ngaqë nuk merr pjesë me
miqtë e saj në disa prej veprimtarive të tyre. Ajo po mendon t’i ulë pak
standardet e saj që të jetë pjesë e grupit.

• Një i ri që po shërben në një mision kohëplotë kupton se puna misionare është
më e vështirë nga sa e priste dhe po mendon të kthehet në shtëpi.

Çfarë kanë të përbashkët këta skenarë? Cilat janë disa nga arsyet për të cilat
njerëzit mund të mendojnë të heqin dorë nga përpjekjet e tyre për të bërë atë që ata
e dinë se është e drejtë?

Apostulli Pal e shkroi Letrën e tij drejtuar Hebrenjve në kohën kur disa judenj (apo
hebrenj) të kthyer në besim nuk po merrnin pjesë në mbledhjet e Kishës për shkak
të përndjekjes dhe llojeve të tjera të trysnisë. Ata po ktheheshin tek ajo me të cilën
ishin mësuar dhe, si rrjedhojë, te siguria e përkohshme e adhurimit tradicional
judeas, i cili nuk përfshinte një besim në Jezu Krishtin (shih Hebrenjve 10:25,
38–39). Pali e shkroi këtë letër për t’u dhënë kurajë këtyre anëtarëve të Kishës që të
qëndronin besnikë ndaj Jezu Krishtit.

Ndërsa e studioni këtë letër drejtuar Hebrenjve, kërkoni të vërteta që mund t’ju
ndihmojnë të qëndroni besnikë ndaj Krishtit [edhe] kur mund të ndieni se doni të
dorëzoheni.

Lexojeni Hebrenjve 1:1–3, 10, duke kërkuar doktrinat që u mësoi Pali shenjtorëve
judeas për Shpëtimtarin.

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani
doktrinat që ju gjeni te Hebrenjve 1:1–3, 10 rreth Jezu Krishtit. Për

shembull, nga vargjet 2 dhe 10 ju mund të përcaktoni doktrinën vijuese: Jezu
Krishti krijoi qiejt dhe tokën. Teksa vështroni me kujdes, ju do të zbuloni se
këto vargje na mësojnë disa doktrina të tjera domethënëse rreth Shpëtimtarit.

Përcaktimi i Doktrinave dhe Parimeve
Shkrimet e shenjta përmbajnë më shumë doktrina e parime se sa janë përcaktuar në këtë manual
të seminarit. Ndërkohë që i studioni shkrimet e shenjta në mënyrë të pavarur, ushtrohuni duke
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kërkuar të vërteta shtesë që mund t’i zbatoni në jetën tuaj. Hebrenjve 1:1–3, 10 na ofron një
mundësi të përsosur për t’u ushtruar në përcaktimin e doktrinave rreth Zotit Jezu Krisht.

Vini re frazën “vula e qenies së tij” te Hebrenjve 1:3. Kjo frazë do të thotë se Jezu
Krishti duket si Ati Qiellor dhe ka karakterin e Tij hyjnor. Fraza “i mba[n] të gjitha
me fjalën e fuqisë së Tij” në të njëjtin varg do të thotë se Jezu Krishti është i
gjithëpushtetshëm.

Merreni në shqyrtim se cila nga të vërtetat që përcaktuat te Hebrenjve 1:1–3, 10
mund të jetë e dobishme për ju nëse tundoheni që të largoheni nga bërja e vullnetit
të Zotit.

Një temë që haset shpesh në librin e Hebrenjve është epërsia e Jezu Krishtit. Për
shembull, te Hebrenjve 1:4–14, Pali tregoi se Shpëtimtari është më i madh se
engjëjt. Në kapitujt vijues, ai vazhdoi të tregonte përsosurinë dhe epërsinë e
Krishtit.

Përse njohuria se Jezu Krishti është më i madh se të gjitha gjërat mund ta ndihmojë
dikë që po lufton për të qëndruar besnik ndaj Tij? ____________________

Vazhdoni të kërkoni për këtë temë ndërsa studioni pjesën tjetër të letrës së Palit
drejtuar Hebrenjve.

Hebrenjve 2
Pali jep mësim se Jezu Krishti është Realizuesi i shpëtimit tonë
Merreni në shqyrtim procesin e zgjedhjes së një kapiteni [realizuesi] apo
udhëheqësi në ekipet ose grupet e ndryshme ku ju mund të merrni pjesë (për
shembull, në atletikë, debate, dramatizime apo klubet e shkollës). Çfarë cilësish do
të kërkonit po të zgjidhnit një kapiten apo udhëheqës?

Te Hebrenjve 2, Apostulli Pal u shpjegoi judenjve të kthyer në besim më shumë mbi
natyrën dhe identitetin e Jezu Krishtit, që t’i ndihmonte ata të kuptonin arsyen
përse duhej të vazhdonin ta ndiqnin Atë. Lexojeni Hebrenjve 2:10, duke kërkuar
atë që dha mësim Pali rreth asaj se realizuesi i kujt është Jezu Krishti.

Nga ky varg ne mund të mësojmë se Jezu Krishti është Realizuesi i
shpëtimit tonë.

2. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Në ç’mënyrë është Jezu Krishti Realizuesi i shpëtimit tonë?

Lexojeni Hebrenjve 2:8–9, 14–18, duke kërkuar fraza që përshkruajnë arsyen përse
Shpëtimtari është i kualifikuar për të qenë Realizuesi i shpëtimit tonë. Ju mund të
doni ta shenjoni atë që gjeni.

Te Hebrenjve 2:9, mësimi i Palit se Jezu Krishti “u bë për pak kohë më i vogël se
engjëjt”, i referohet zbritjes së Shpëtimtarit nga froni i Tij para lindjes për të
përjetuar vdekshmërinë dhe vuajtjen dhe vdekjen e Tij, përmes të cilave Ai “zbriti
nën gjithçka” (DeB 88:6). Fraza “kanë marrë pjesë prej mishi dhe gjaku” te
Hebrenjve 2:14 do të thotë se ne jemi të vdekshëm. Fraza “për t’u bërë pajtim për
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mëkatet e popullit” te Hebrenjve 2:17 do të thotë se Krishti mundi të shlyhej për
mëkatet tona.

Sipas vargut 9, çfarë bëri Jezusi për të gjithë njerëzit? Sipas vargut 14, kë mposhti Ai
nëpërmjet Shlyerjes së Tij?

Vini re se Pali iu referua Shpëtimtarit jo vetëm si Realizuesi i shpëtimit tonë, por e
quajti Atë edhe “i mëshirshëm e kryeprift [prift i lartë] besnik” (Hebrenjve 2:17).
Pali e krahasoi Jezu Krishtin me një prift të lartë judeas, ngaqë prifti i lartë shikohej
si një ndërmjetës midis njerëzve dhe Perëndisë.

Sipas Hebrenjve 2:18, përse Shpëtimtari është në gjendje të na vijë në ndihmë
(ngushëllojë apo përkrahë)? ____________________

Lexojeni Hebrenjve 4:14–16, duke kërkuar idetë shtesë që dha Pali për mënyrën se
si Shpëtimtari është një prift i lartë i mëshirshëm dhe besnik.

Nga Hebrenjve 2:17–18 dhe 4:14–16, ne mund të përcaktojmë të vërtetën vijuese:
Për shkak se Jezu Krishti vuajti dhe u tundua në të gjitha gjërat, Ai na
kupton në mënyrë të përsosur dhe mund të na ndihmojë në kohë nevoje.
(Shih edhe Alma 7:11–13.)

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani
ndjenjat tuaja rreth mënyrës se si mund t’ju ndihmojnë të vërtetat

që përcaktuat te Hebrenjve 2, që të keni vetëbesim në vendimin tuaj për ta
ndjekur Jezu Krishtin si udhëheqësin tuaj.

Hebrenjve 3–4
Pali na mëson se si mund të hyjmë në prehjen e Zotit
Cila është ajo gjë për të cilën ndonjëherë ju mund të ndiheni të shqetësuar apo në
ankth? Mendoni për mënyrën se si mund të gjeni paqe dhe prehje nga këto dhe
burime të tjera të trazirës e ankthit.

Gjatë kohës së Palit shenjtorët judeas po përndiqeshin ngaqë po jetonin ungjillin e
Jezu Krishtit. Siç shënohet te Hebrenjve 3–4, Pali iu referua një përvoje nga Dhiata
e Vjetër për t’u mësuar shenjtorëve mënyrën se si të gjenin prehje në këtë jetë dhe
në tjetrën.

Në kohët e lashta, pasi u çliruan nga Egjipti, fëmijët e Izraelit e provokuan
zemërimin e Zotit për shkak të mosbindjes të tyre. Si pasojë, ata nuk u lejuan të
hynin në prehjen e Zotit (shih Numrat 14; Jakobi [LiM] 1:7–8; Alma 12:33–37; 13:6,
12–13, 28–29).

Merreni parasysh ta shenjoni frazën “prehjen time” te Hebrenjve 3:11.

Lexojeni Doktrinën e Besëlidhjet 84:24, duke kërkuar atë që na mëson ai fragment
rreth prehjes së Zotit.
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Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim:
“Shenjtorët e vërtetë hyjnë në prehjen e Zotit ndërkohë që janë në këtë jetë dhe,
duke u mbështetur tek e vërteta, ata vazhdojnë në atë gjendje të bekuar derisa të
prehen me Zotin në qiell. … Prehje e Zotit, për sa u takon të vdekshmëve, do të
thotë të marrësh një njohuri të përsosur të karakterit hyjnor të punës së
madhërishme të ditëve të mëvonshme. … Prehje e Zotit, në përjetësi, do të thotë

të trashëgosh jetë të përjetshme, të marrësh plotësinë e lavdisë së Zotit” (Mormon Doctrine, bot.
i 2-të [1966], f. 633).

Lexojeni Hebrenjve 4:1, duke kërkuar atë që e shqetësonte Palin se disa anëtarë të
Kishës nuk do të arrinin të bënin.

Lexoni fragmentet vijuese: Hebrenjve 3:7–8, 12–15, 18–19; 4:2–3, 6–7, 11. Lexoni
gjithashtu Përkthimin prej Joseph Smith-it të Hebrenjve 4:3 (tek Udhëzuesi për
Shkrimet e Shenjta). Ndërsa i lexoni këto fragmente, kërkoni atë që Pali dha mësim
në mënyrë të përsëritur rreth asaj se si mund të hyjmë në prehjen e Zotit.

Vini re frazën “mos i ngurtësoni zemrat tuaja” (Hebrenjve 3:8, 15; 4:7). Kjo frazë do
të thotë që ne nuk duhet t’i mbyllim zemrat tona ndaj së vërtetës dhe frymëzimit;
ne duhet t’i mbajmë zemrat të hapura, të gatshme e të bindura ndaj Perëndisë dhe
urdhërimeve të Tij.

Nga mësimet e Palit ne mund të mësojmë që nëse qëndrojmë besnikë ndaj
Shpëtimtarit dhe nuk i ngurtësojmë zemrat tona, ne do të hyjmë në prehjen
e Zotit.

Si na ndihmojnë zgjedhja për të besuar te Shpëtimtari dhe mbajtja e zemrës sonë të
hapur ndaj qëllimit dhe planit të Perëndisë, që të qëndrojmë besnikë ndaj Zotit?
Mendoni për dikë që ju e njihni, i cili është një shembull i mirë i këtij parimi. Çfarë
bën konkretisht ky person për të qëndruar besnik?

4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani se çfarë
do të bëni për të qëndruar besnikë ndaj Jezu Krishtit dhe për ta

mbajtur zemrën tuaj të hapur ndaj Tij.

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

Unë e kam studiuar Hebrenjve 1–4 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Hebrenjve 5–6
Hyrje
Apostulli Pal dha mësim se ata që e marrin priftërinë duhet të thirren nga Perëndia
dhe se Jezu Krishti u “shpall [për të qenë] kryeprift [prift i lartë] nga Perëndia sipas
rendit të Melkisedekut” (Hebrenjve 5:10). Pali i nxiti anëtarët e Kishës që të kishin
zell, besim, durim dhe shpresë për marrjen e premtimeve të Perëndisë.

Studiojini Përditë Shkrimet e Shenjta
Studimi i vazhdueshëm i përditshëm vetjak i shkrimit të shenjtë mund t’ju ndihmojë që të mësoni
ungjillin, të zhvilloni dëshminë tuaj dhe ta dëgjoni zërin e Zotit. Presidenti Harold B. Li tha: “Nëse
nuk po i lexojmë shkrimet e shenjta çdo ditë, dëshmitë tona po mpaken, shpirtshmëria jonë nuk
po rritet në thellësi” (Teachings of Presidents of the Church: Harold B. Li [2000], f. 66). Ndërsa
vazhdoni studimin tuaj të Dhiatës së Re, ju do të bekoheni nga leximi i përditshëm i shkrimeve të
shenjta.

Hebrenjve 5
Pali jep mësim se ata që e marrin priftërinë duhet të thirren nga Perëndia
Përfytyroni sikur një i njohuri juaj shkruan titullin Doktor në një fletë letër dhe e
ngjit te bluza e tij. Edhe pse ai ka vënë një etiketë që tregon titullin e përshtatshëm,
çfarë shqetësimi do të kishit nëse ky person do të përpiqej t’ju operonte pasi të
kishit pësuar një aksident? Çfarë shqetësimesh do të kishit nëse ai do të vinte një
etiketë që tregon titullin Inspektor i Zbatimit të Ligjit dhe do të përpiqej që t’ju vinte
një gjobë sepse bëtë diçka të gabuar?

Përse do të ngurronit që t’i mirëbesonit këtij personi kryerjen e detyrave që lidhen
me titujt që ai ia dha vetë vetes së tij?

Pavarësisht se ka vënë një etiketë me titullin e përshtatshëm, këtij personi do t’i
mungonte autoriteti dhe aftësia e duhur për t’i kryer ato detyra. Ashtu sikurse
shoqëria ka vendosur mënyra për ta marrë autoritetin që të përmbushen përgjegjësi
të caktuara, ashtu edhe Perëndia ka vendosur një mënyrë për ta marrë autoritetin e
Tij që të përmbushen përgjegjësi të caktuara në Kishën e Tij. Ndërsa ju studioni
Hebrenjve 5, kërkoni modelin që ka caktuar Perëndia për ta marrë autoritetin e Tij.

Apostulli Pal e përshkroi Shpëtimtarin si një “kryeprift [prift të lartë] të madh”
(Hebrenjve 4:14). Lexojeni Hebrenjve 5:1–3, duke kërkuar atë që dha mësim Pali
rreth rolit të priftit të lartë midis izraelitëve që ishin nën ligjin e Moisiut.

“Sipas ligjit të Moisiut, udhëheqësi kryesues i Priftërisë Aarone quhej prifti i lartë. Detyra ishte e
trashëguar dhe erdhi prej të parëlindurit mes familjes së Aaronit, duke qenë Aaroni vetë prifti i
parë i lartë në rendin e Priftërisë Aarone” [Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Prift i Lartë”].
Prifti i lartë zakonisht shërbente për gjithë pjesën tjetër të jetës së tij, por kjo detyrë
përfundimisht u mor nën kontroll nga njerëz të ligj. “Priftërinjtë e lartë emëroheshin dhe
shkarkoheshin në mënyrë të papërshtatshme sipas dëshirës, si nga Herodi dhe nga romakët.
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Detyra u mbajt nga 28 burra të ndryshëm midis viteve 37 pr.K. dhe 68 ps.K.” (Bible Dictionary
[Fjalori Biblik], “High priest” [“Prift i Lartë”]).

Lexojeni Hebrenjve 5:4, duke kërkuar mënyrën se si duhej të zgjidhej prifti i lartë.

Për të kuptuar se si Aaroni u “thirr nga Perëndia” (Hebrenjve 5:4), lexoni Eksodin
28:1, i cili shënon një bashkëveprim që ndodhi midis Perëndisë dhe Moisiut në
malin Sinai.

Merreni në shqyrtim përse është domethënëse që thirrjen e Aaronit Perëndia ia
zbuloi Moisiut, në vend që t’ia jepte vetë Aaronit apo dikujt tjetër. Moisiu ishte
profeti, dhe si rrjedhojë, qe autorizuar për të marrë zbulesa të tilla dhe për të
qeverisur përdorimin e priftërisë në tokë.

Nga udhëzimi i Palit te Hebrenjve 5:4, ne mësojmë se ata që shugurohen në
priftëri duhet të thirren nga Perëndia me anë të zbulesës nëpërmjet
shërbëtorëve të Tij të autorizuar. Sot në Kishë, udhëheqësit e autorizuar të
priftërisë duhet ta intervistojnë çdo kandidat për shugurim dhe të kërkojnë
udhëheqjen e Frymës së Shenjtë që të përcaktojnë gatishmërinë dhe denjësinë e
kandidatit për t’u shuguruar në priftëri.

Si lidhet kjo e vërtetë me procesin e thirrjes së njerëzve për të shërbyer në
pozicione të tjera në Kishë?

Lexoni Nenet e Besimit 1:5, duke kërkuar mënyrën se si pasqyrohet e vërteta e
mësipërme e përcaktuar te Hebrenjve 5:4 dhe të qenit “të thirr[ur] nga Perëndia,
sikurse Aaroni” në atë që shkroi Profeti Jozef Smith. Vini re se profeci i referohet
zbulesës.

Sipas nenit të pestë të besimit, së bashku me të qenit i “thirr[ur] nga Perëndia, me
anë të profecisë”, çfarë tjetër duhet të ndodhë në mënyrë që dikush të autorizohet
“për të predikuar Ungjillin dhe për të administruar ordinancat e tij”?

Si Dhiata e Vjetër dhe ajo e Re shënojnë
se profetët, mbajtësit e priftërisë dhe
mësuesit e ungjillit i merrnin thirrjet e
tyre me anë të vënies së duarve nga një
mbajtës i autorizuar i priftërisë (shih
Numrat 27:18–23; Veprat e Apostujve
6:5–6; 13:2–3; 1 Timoteut 4:14).

1. Përgjigjjuni njërës ose të
dyja pyetjeve vijuese në

ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Në ç’mënyrë procesi i thirrjes së njerëzve në pozicione në Kishë sot,
pasqyron modelin që u vendos në shkrimet e shenjta?

b. Përse është e rëndësishme të dihet se autoriteti i priftërisë mund të merret
vetëm në këtë mënyrë?
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Lexojeni Hebrenjve 5:5–6, duke kërkuar se kush ia dha Shpëtimtarit autoritetin
e Tij.

Sipas këtyre vargjeve, Ati Qiellor ia dha priftërinë Birit të Tij, Jezu Krishtit. Ai duhej
të ishte “prift përjetë, sipas rendit të Melkisedekut” (Hebrenjve 5:6).

Si një detyrë në Priftërinë Melkizedeke, detyra e priftit të lartë “zbatohet për Jezu Krishtin si Prift i
Lartë i madh. Adami dhe të gjithë patriarkët ishin gjithashtu priftërinj të lartë. Sot, tre priftërinj të
lartë kryesues formojnë Presidencën e Kishës dhe kryesojnë mbi të gjithë mbajtësit e tjerë të
priftërisë dhe anëtarët e Kishës. Burra të tjerë të denjë shugurohen priftërinj të lartë, siç është e
përshtatshme, në mbarë Kishën sot” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Prift i Lartë”,
scriptures.lds.org).

Lexojeni Hebrenjve 5:7–10, dhe merreni parasysh të shenjoni në vargun 9 atë që
Jezu Krishti u bë. Vargjet 7–8 i referohen Melkizedekut, një profet dhe mbret, i cili
jetoi gjatë kohës së Abrahamit.

Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim se
këto vargje “gjejnë zbatim si për Melkizedekun edhe për Krishtin, sepse
Melkizedeku simbolizoi Krishtin dhe se shërbesa e profetit tipizoi dhe
paralajmëroi atë të Zotit tonë” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll.
[1965–1973], 3:157).

2. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Në ç’mënyrë është Jezu Krishti “vepronjësi i shpëtimit të

amshuar” (Hebrenjve 5:9) për të gjithë ata që i binden Atij?

Siç shënohet te Hebrenjve 5:11–14, Pali shprehu dëshirën për të dhënë mësim më
shumë mbi këtë temë, por tha se njerëzve u mungonte kuptueshmëria dhe pjekuria
shpirtërore për të kuptuar mësime më të thelluara.

Hebrenjve 6
Shenjtorët nxiten të kenë zell, besim, durim dhe shpresë për marrjen e premtimeve të
Perëndisë
Perëndia u ka premtuar fëmijëve të Tij bekime të tilla si paqe, lumturi, falje,
përgjigje ndaj lutjeve, bekime të përfshira në bekimin patriarkal, ringjallje dhe jetë
të përjetshme. Disa nga këto bekime janë të kushtëzuara nga zgjedhjet tona.

Cili është një bekim i premtuar që ju mezi po prisni ta merrni?

Siç shënohet te Hebrenjve 6, Pali i nxiti shenjtorët të mos hiqnin dorë nga përpjekja
për t’i marrë bekimet e premtuara të Zotit. Ndërkohë që e lexoni këtë kapitull,
kërkoni të vërteta që mund t’ju ndihmojnë për t’i marrë bekimet e premtuara nga
Perëndia.

Lexojeni Hebrenjve 6:1–3, duke kërkuar atë që dha mësim Pali se drejt kujt duhet të
punonin shenjtorët. Vini në dukje se Përkthimi prej Joseph Smith-it i Hebrenjve 6:1
(tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta) thotë: “Prandaj duke mos i lënë parimet e
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doktrinës së Krishtit” (kursivet e shtuara). Përkthimi prej Joseph Smith-it i
Hebrenjve 6:3 (tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta) thotë: “Dhe ne do të
shkojmë drejt përsosjes në e lejoftë Perëndia”.

Të jesh i përsosur do të thotë të jesh i matur apo i plotësuar shpirtërisht (shih
Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Përsosur (I)”, scriptures.lds.org). Te Hebrenjve
6:1–2 ne lexojmë se parimet dhe ordinancat e para të ungjillit formojnë themelin
mbi të cilin ne duhet të ndërtojmë ndërsa punojmë drejt përsosjes, apo pjekurisë
shpirtërore.

Siç shënohet te Hebrenjve 6:4–8, Pali përshkroi ata të cilët përmenden si bij të
humbjes – ata që kanë një njohuri të plotë e të përsosur se Jezusi është Krishti, dhe
më pas largohen nga kjo e vërtetë dhe bëhen armiq të Perëndisë. Pali i krahasoi
këta individë me shenjtorët të cilëve po u drejtohej në këtë letër, që punonin në
emër të Krishtit (shih Hebrenjve 6:9–10).

Lexojeni Hebrenjve 6:11–15, duke kërkuar atë që Pali i nxiti shenjtorët të bënin
ndërsa punonin drejt trashëgimit të bekimeve të premtuara të Perëndisë. Mund të
jetë me dobi të dini se fraza “të tregojë … të njëjtin zell për të arritur në sigurimin e
plotë të shpresës” në vargun 11, i referohet të qenit të zellshëm derisa t’i marrim
bekimet e premtuara të Perëndisë.

Pali e përshkroi Abrahamin si një shembull të zellit, besimit dhe durimit në
kërkimin e bekimeve të premtuara nga Perëndia. Abrahami ishte 75 vjeç kur
Perëndia i premtoi atij pasardhës, dhe më pas ai priti 25 vjet me besim që ky
premtim të përmbushej nëpërmjet lindjes së Isakut. Nga udhëzimet e Palit ne
mësojmë se nëpërmjet zellit deri në fund, besimit në Jezu Krisht dhe durimit,
ne mund t’i trashëgojmë bekimet që Perëndia ka premtuar.

3. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si mendoni ju, përse zelli, besimi në Jezu Krisht dhe durimi janë të
rëndësishëm kur ne përpiqemi t’i marrim bekimet e premtuara të Perëndisë?

b. Kur keni marrë një bekim të premtuar nëpërmjet zellit, besimit në Jezu
Krisht dhe durimit?

Siç shënohet te Hebrenjve 6:16–18, Pali dha mësim se Perëndia do t’i mbajë
premtimet e Tij dhe kurrë nuk do të gënjejë. Prandaj, ne mund të kemi shpresë në
premtimet e Tij dhe të jemi të sigurt për përmbushjen e tyre.

Lexojeni Hebrenjve 6:19–20, duke kërkuar mënyrën se si ndikon në jetën tonë
shpresa jonë në premtimet e Perëndisë.

Një e vërtetë që mund të përcaktojmë te Hebrenjve 6:19 është se shpresa jonë në
premtimet e Perëndisë është një spirancë shpirtërore për shpirtin tonë.
Shpresa është “pritja me besim dhe dëshirë e bekimeve të premtuara të drejtësisë”
(Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Shpresë”, scriptures.lds.org).

4. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, vizatoni figurën
e një spirance. Merreni në shqyrtim se çfarë bën një spirancë për një

anije. Shkruani se në ç’mënyrë ka qenë shpresa juaj te premtimet e Perëndisë si
një spirancë shpirtërore për ju.
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Përsiatni mbi mënyrën se si mund ta zhvilloni më plotësisht zellin, besimin,
durimin dhe shpresën. Ju mund të doni t’i shënoni në ditarin tuaj vetjak përshtypjet
që merrni.

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

Unë e kam studiuar Hebrenjve 5–6 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 28: DITA 2

Hebrenjve 7–10
Hyrje
Apostulli Pal dha mësim se Jezu Krishti është Ndërmjetësi i një “besëlidhje[je] të re
me shtëpinë e Izraelit” (Hebrenjve 8:8). Ai shpjegoi se flijimi i Shpëtimtarit kishte
epërsi ndaj flijimeve që kryenin priftërinjtë e lartë nën ligjin e Moisiut. Ai shpjegoi
gjithashtu se ordinancat e ligjit të Moisiut i drejtonin njerëzit te Shpëtimtari dhe
Shlyerja e Tij.

Hebrenjve 7–8
Pali dha mësim se Jezu Krishti është Ndërmjetësi i besëlidhjes së re
Në hapësirën e dhënë, përcaktoni
sendin që e krijon secilën hije.

Përse jeni në gjendje ta përcaktoni
sendin bazuar në hijen e tij [/shenjën
që le]?

Dhiata e Vjetër na tregon për shumë
ceremoni dhe ordinanca që
simbolizonin dhe paralajmëronin
Shpëtimtarin dhe Shlyerjen e Tij. Ngaqë
Pali e dinte se të krishterët judeas, apo hebrenjtë, i njihnin këto ceremoni dhe
ordinanca, ai iu referua atyre në letrën e tij kur u mësoi këtyre shenjtorëve rreth
Jezu Krishtit.

Simbolika në Shkrimet e Shenjta
Fjalori Biblik në variantin shdm të Biblës në anglisht thotë: “Shkrimet e shenjta janë të pasura me
simbole dhe shprehje figurative. Ceremonitë dhe ordinancat janë simbolike nga ana e
përmbushjes e tyre dhe të gjitha dëshmojnë për Jezu Krishtin. … Ceremonia e tabernakullit ishte
simbol i gjërave të përjetshme (Hebrenjve 8–10), ashtu siç ishte i gjithë ligji i Moisiut, që
përmbante simbole dhe shenja të Krishtit” (“Symbolism” [“Simbolizëm”]). Të kuptuarit e këtyre
simboleve dhe shenjave mund ta thellojë kuptueshmërinë dhe dashurinë tuaj për ungjillin e Jezu
Krishtit.

Të gjitha shkrimet e shenjta përmbajnë simbole, shenja, emblema dhe ngjashmëri
me Jezu Krishtin. Simbolet, shenjat, emblemat dhe ngjashmëritë janë pasqyrime të
realiteteve më të mëdha. Një pjesë e madhe e kësaj gjuhe të figurshme është në
formën e njerëzve, sendeve, ngjarjeve dhe rrethanave.

Ligji i Moisiut kishte për qëllim të ishte një simbol dhe shenjë e Jezu Krishtit, apo
një emblemë që i drejtonte izraelitët te Jezu Krishti dhe flijimi i Tij shyes (shih
2 Nefi 11:4; Jakobi [LiM] 4:4–5). Apostulli Pal shpjegoi mënyrën se si disa pjesë të
ligjit e bënin këtë. Ai donte t’i ndihmonte shenjtorët judeas që të qëndronin
besnikë ndaj Jezu Krishtit në vend që të ktheheshin te ndjekja e ligjit të Moisiut, siç
po bënin disa.
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Moisiu e shuguroi Aaronin si prift të lartë të
Priftërisë Aarone.

Te Hebrenjve 2:17 ju lexuat se Pali iu referua Jezu Krishtit si “i mëshirshëm e
kryeprift [prift i lartë] besnik”. Që nga koha e Moisiut e deri te Jezu Krishti, prifti i
lartë ishte udhëheqësi kryesues i Priftërisë Aarone, e cila nganjëherë quhet Priftëria
Levitike, duke iu referuar autoritetit të Priftërisë Aarone që mbahej nga anëtarët e
fisit të Levit (shih Bible Dictionary [Fjalori Biblik], “Aaronic Priesthood” [“Priftëri
Aarone”]).

Lexoni Hebrenjve 7:1–4, duke kërkuar
atë që dha mësim Pali rreth
Melkizedekut. Lexoni edhe Përkthimin
prej Joseph Smith-it të Hebrenjve 7:3
(tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta),
që të qartësoheni rreth asaj që dha
mësim Pali në vargun 3.

Melkizedeku ishte “një profet dhe
udhëheqës i shquar, i cili jetoi rreth vitit
2000 pr.K. Ai thirrej mbreti i Salemit
(Jeruzalemit), mbret i paqes dhe ‘prift i
Shumë të Lartit Perëndi’ [Hebrenjve
7:1]” (shih Udhëzuesi për Shkrimet e
Shenjta, “Melkizedek”; shih edhe Përkthimin prej Joseph Smith-it, Zanafilla
14:25–40 [tek Udhëzuesi për Shkrime e Shenjta]). Pali e kuptoi madhështinë e
Melkizedekut dhe e përdori atë si një simbol dhe shenjë të Jezu Krishtit.

Te Hebrenjve 7:15–17, Pali iu referua një profecie në Dhiatën e Vjetër rreth ardhjes
së një prifti “sipas rendit të Melkisedekut” (Hebrenjve 7:17; shih edhe Psalmeve
110:4). Pali dha mësim se Jezu Krishti e përmbushi këtë profeci.

“Një nga qëllimet e Palit te Hebrenjve 7 ishte që të tregonte epërsinë e Priftërisë Melkizedeke
ndaj Priftërisë Levitike ose asaj Aarone dhe ordinancave që e shoqërojnë atë. Nëse përsosja dhe
ekzaltimi do të ishin të arritshme nëpërmjet Priftërisë Levitike, përse nevojitej një ndryshim për
një priftëri më të lartë? Pali dha mësim se përsosuria, ose të qenit ‘i përngjashëm me Birin e
Perëndisë’ (Hebrenjve 7:3), nuk vjen me anë të Priftërisë Levitike por nëpërmjet Jezu Krishtit dhe
rendit të Tij të priftërisë. Jezu Krishti ‘lindi nga fisi i Judës’ jo i Levit, prandaj Pali dha mësim se e
drejta e Tij për priftërinë nuk do të bazohej te prejardhja, por te ‘fuqi[a e] jetës së
pashkatërrueshme’ (shih Hebrenjve 7:14–16). [I njohur] si Jehova në jetën para lindjes, Ai kishte
krijuar tokën dhe i kishte qeverisur ngjarjet e Dhiatës së Vjetër me të njëjtën fuqi priftërie që do
të mbante gjatë shërbesës së Tij në vdekshmëri” (New Testament Student Manual [manual i
Sistemit Arsimor të Kishës, 2014], f. 480).

Lexoni Hebrenjve 7:23–28, duke kërkuar dallimet midis Jezu Krishtit dhe
priftërinjve të lartë levitë që administronin ordinancat e Priftërisë Aarone për
njerëzit. Fraza “vë kryepriftërinj [priftërinj të lartë] njerëz që kanë dobësi” në
vargun 28 do të thotë se ata kanë të meta. Lexoni gjithashtu Përkthimin prej Joseph
Smith-it të Hebrenjve 7:25–26 (tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta).

Te Hebrenjve 7:25, fraza “gjithmonë rron që të ndërmjetësojë për ta” do të thotë se
misioni i Jezu Krishtit është të ndërhyjë në emrin tonë, që të na ndihmojë të
kthehemi në prani të Perëndisë.
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Si do t’i shpjegonit dallimet midis Jezu
Krishtit dhe priftërinjve të lartë levitë?
____________________

Lexojeni Hebrenjve 8:1–4, duke kërkuar
dhuratën, apo flijimin që ofroi Jezu
Krishti. Vini re se Përkthimi prej Joseph
Smith-it i Hebrenjve 8:4 thotë:
“Prandaj, ndërkohë që ishte mbi dhѐ, ai
ofroi si një flijim vetë jetën e tij për
mëkatet e njerëzve. Tani çdo prift që
është nën ligj, duhet të ofrojë dhurata,
apo flijime sipas ligjit” (Përkthimi prej
Joseph Smith-it, Hebrenjve 8:4, [te
Hebrenjve 8:4, poshtëshënimi a, në
variantin shdm të Biblës në anglisht]).

Çfarë të vërtete mund të mësojmë nga
Përkthimi prej Joseph Smith-it i
Hebrenjve 8:4 rreth asaj që Jezu Krishti
bëri për ne? ____________________

1. Përsiatni se ç’do të thotë për ju personalisht flijimi shlyes i Jezu
Krishtit dhe plotësojeni njërën prej thënieve vijuese në ditarin tuaj

të studimit të shkrimeve të shenjta. Merreni parasysh të gjeni një kohë të
përshtatshme për t’ia treguar atë që shkruat një pjesëtari të familjes apo
një miku.

a. Jam mirënjohës për Shpëtimtarin tim sepse …

b. E di që Shpëtimtari im më do sepse …

c. Jam bekuar nga flijimi shlyes i Jezu Krishtit sepse …

Një ndërmjetës është një person që zgjidh mosmarrëveshjet midis dy personave
apo grupeve. Shlyerja e Jezu Krishtit i pajton qeniet njerëzore (që të gjithë janë
mëkatarë) me Perëndinë, Atin. Për shkak të flijimit të Tij, Jezu Krishti është
“ndërmjetësi i një besëlidhjeje më të mirë” (Hebrenjve 8:6), i një besëlidhjeje në të
cilën Zoti shpalli se Ai “do t’i shti[jë] ligjet e [Tij] në mendjet e tyre dhe do t’i
shkruaj[ë] në zemrat e tyre”, dhe Ai “do të je[të] Perëndia e tyre dhe ata do të jenë
populli [i Tij]” (Hebrenjve 8:10). Kjo besëlidhje, nëse pranohej nga njerëzit, do t’i
ndihmonte ata që të arrinin ta “njih[nin] Perëndinë” (Hebrenjve 8:11) dhe të
pastroheshin nga “mëkatet e tyre dhe keqbërjet e tyre” (Hebrenjve 8:12).

Hebrenjve 9–10
Pali tregoi se si ordinancat e ligjit të Moisiut i drejtonin njerëzit te Shlyerja e
Shpëtimtarit
Te Hebrenjve 9–10 ne lexojmë se Apostulli Pal vazhdoi t’i krahasonte priftërinjtë e
lartë levitë me Jezu Krishtin, duke diskutuar mbi detyrat që kryenin ata priftërinj të
lartë në Ditën e Shlyerjes.
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Një herë në vit, në ditën e shenjtë judease të quajtur Dita e Shlyerjes (e quajtur
edhe Yom Kippur [Jom Kipur]), priftit të lartë i lejohej të hynte në Vendin Shumë të
Shenjtë (të quajtur edhe Shenjtërorja e Shenjtëroreve ose Vendi Më Shumë i
Shenjtë) në tabernakull, ose, më vonë, në tempullin e Jeruzalemit. Përpara se të
hynte, prifti i lartë flijonte një dem si një veprim shlyes “për vete dhe për shtëpinë e
tij” dhe më pas flijonte një cjap si një veprim shlyes “për asamblenë e Izraelit”. Ai e
spërkaste gjakun e kafshëve në vende të veçanta dhe mbi sende të caktuara në
Vendin Shumë të Shenjtë si veprime të mëtejshme shlyese. Më pas, ai “i rrëfente të
gjitha mëkatet e shtëpisë së Izraelit” mbi një cjap tjetër (të quajtur cjapi fajshlyes), i
cili më pas nxirrej në shkretëtirë, duke simbolizuar heqjen e mëkateve të popullit.
Më pas, ai i ndërronte veshjet e tij dhe “ofronte si flijim dy desh për veten e tij dhe
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popullin e tij” (Bible Dictionary [Fjalori Biblik], “Fasts” [“Agjërime”]; shih edhe
Levitiku 16).

Lexojeni Hebrenjve 9:11–12, 24, 28 dhe Hebrenjve 10:1, 4, 10–12, duke kërkuar
mënyrën se si ngjarjet në Ditën e Shlyerjes ishin simbole dhe shenja të flijimit
shlyes të Jezu Krishtit.

Priftërinjve të lartë u lejohej të hynin në Vendin Shumë të Shenjtë të tabernakullit
një herë në vit, në Ditën e Shlyerjes. Në cilën “shenjtërore” (Hebrenjve 9:12) mund
të hynte Shpëtimtari (si dhe gjithë njerëzimi) për shkak të Shlyerjes së Tij?

Çfarë mund të bënte flijimi i Jezu Krishtit që nuk mund ta bënte “gjaku i demave
dhe i cjepve” (Hebrenjve 10:4)?

Edhe pse gjaku i kafshës nuk mund t’i shlyente me të vërtetë mëkatet e njerëzve,
priftërinjtë e lartë levitë i kryenin këto ordinanca për të treguar “hijen e të mirave që
kishin për të ardhur” (Hebrenjve 10:1), apo për të tërhequr vëmendjen drejt
Shlyerjes së Shpëtimtarit.

Lexojeni Hebrenjve 10:17–20, duke kërkuar atë që bën të mundur flijimi i
Shpëtimtarit.

Sipas Hebrenjve 10:19, ne mund të hyjmë në “shenjtërore” apo në prani të
Perëndisë në mbretërinë çelestiale, për shkak të flijimit të Jezu Krishtit. Fraza
“udh[a e] re dhe [e] gjallë” te Hebrenjve 10:20, i referohet ungjillit të Jezu Krishtit,
ose planit me anë të të cilit ne mund të falemi e të shenjtërohemi nëpërmjet
Shlyerjes së Tij, dhe si rrjedhojë, të bëhemi të denjë për t’u kthyer në prani të
Perëndisë.

Lexojeni Hebrenjve 10:22–24, duke kërkuar atë që duhet të bëjmë për të hyrë në
mbretërinë çelestiale. Më pas plotësoni parimin vijues: Për shkak të Shlyerjes së
Jezu Krishtit, ne mund të hyjmë në mbretërinë çelestiale nëse
____________________.

Si mendoni ju, çfarë do të thotë të “mba[hemi] të patundur” (Hebrenjve 10:23) te
besimi ynë në Jezu Krisht?

Lexojeni Hebrenjve 10:35, duke kërkuar këshillën që dha Pali, e cila mund të na
ndihmojë të mbahemi të patundur te besimi ynë në Jezu Krisht. Ju mund të doni ta
shenjoni atë që gjeni.

Çfarë mendoni se do të thotë “mos e hidhni tej guximin tuaj”? (Hebrenjve 10:35).

Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi se çfarë
do të thotë të “mos e h[edhim] tej guximin [tonë]”: “Në gjuhën e shenjtorëve të
ditëve të mëvonshme kjo do të thotë: Sigurisht që është e vështirë – përpara se ju
të bashkoheni me Kishën, ndërkohë që po përpiqeni të bashkoheni dhe pasi të
jeni bashkuar me të. Kjo është mënyra se si ka qenë gjithmonë, thotë Pali, por
mos u tërhiqni. Mos u lebetitni dhe mos u zmbrapsni. Mos e humbisni besimin

tuaj. Mos harroni se si u ndiet një herë e një kohë. Mos e vini në dyshim përvojën që ju patët.
Ishte ajo këmbëngulje [qëndrueshmëri] që e shpëtoi Moisiun dhe Jozef Smithin kur djalli u përball
me ta, dhe është ajo që do t’ju shpëtojë juve” (“Cast Not Away Therefore Your Confidence”,
Ensign, mars 2000, f. 8).
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2. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta rreth
dikujt që ju e njihni, i cili është një shembull i mirë i të mbajturit i

patundur në besimin e tij apo të saj në Jezu Krisht dhe që nuk e hedh tej
besimin e tij apo të saj.

3. Mendoni rreth zotimit tuaj për t’u mbajtur i patundur te besimi juaj
në Jezu Krisht. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta,

shkruani rreth mënyrës se si do ta shtoni zotimin dhe aftësinë tuaj për ta
bërë këtë.

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

Unë e kam studiuar Hebrenjve 7–10 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 28: DITA 3

Hebrenjve 11
Hyrje
Apostulli Pal i dha mësim anëtarëve të Kishës rreth besimit dhe rëndësisë së
ushtrimit të besimit në Jezu Krisht. Ai citoi shembuj të burrave dhe grave të drejta
nga Dhiata e Vjetër që ushtruan besim në Krishtin, dhe si rrjedhojë, kryen mrekulli,
duruan vështirësi dhe morën bekime të mëdha.

Hebrenjve 11:1–6
Pali u mëson anëtarëve të Kishës rëndësinë e ushtrimit të besimit në Jezu Krisht
Lexojeni rrëfimin vijues dhe vini re atë që bëri e reja për të ushtruar besim:

Një e re nga Filipinet shpjegoi se një verë babai i saj duhej të largohej për të
punuar. Kur merrte pagën, ai e dërgonte atë në shtëpi te familja e tij. Një të shtunë,
familja i kishte përdorur të gjitha paratë përveç dy kartëmonedhave me vlerë 20
pesos secila. Kur e reja e pa listën e artikujve që i nevojiteshin familjes, ajo e dinte
se nuk do të kishte mjaft para për t’i blerë të gjithë artikujt dhe të paguante biletat e
transportit për ta çuar familjen e saj në kishë ditën e nesërme. Ajo e pyeti të ëmën
se çfarë duhet të bënte. E ëma i tha që t’i blinte artikujt dhe se Perëndia do ta
krijonte mundësinë për [blerjen] e biletave.

E reja u lut që të mund t’i blinte artikujt në listë dhe ende të kishte mjaft para që të
paguante transportin për në kishë ditën e nesërme. Së pari, ajo duhej të blinte
qymyr druri që familja e saj të kishte lëndë djegëse për të gatuar. Ajo u trondit kur
mësoi se çmimi i një qeseje me qymyr druri ishte dyfishuar nga 5 pesos në 10
pesos. Duke e ditur se familjes së saj i nevojitej lënda djegëse për të gatuar
ushqimin, ajo bleu dy qese me qymyr druri për një shumë prej 20 pesos. Kjo e re u
lut edhe me më shumë zjarr që familja e saj ende të mund të shkonte në kishë.
Ndërkohë që lutej, diçka i pëshpëriti asaj: “Vazhdo dhe bleji gjërat që të nevojiten.
Gjithçka është në rregull”. Kështu që ajo vazhdoi udhës për te pazari me vetëm 20
pesos të mbetura (përshtatur nga videoja “Pure and Simple Faith” [“Besim i Pastër
dhe i Thjeshtë”], LDS.org).

1. Përgjigjjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Në ç’mënyra ushtroi besim në Jezu Krishtin kjo e re?

Lexojeni Hebrenjve 11:1, duke kërkuar atë që dha mësim Apostulli Pal rreth
besimit. Lexojeni edhe Përkthimin prej Joseph Smith-it të Hebrenjve 11:1 (tek
Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta).

Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, përdori Hebrenjve
11:1 si dhe burime të tjera për të shpjeguar tre elementet bazë të besimit:
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“Apostulli Pal e përkufizoi besimin si ‘siguria e gjërave që shpresohen [dhe]
tregim i gjërave që nuk shihen’ (Hebrenjve 11:1). Alma shpalli se besimi nuk
është që të kesh një njohuri të përsosur të gjërave; përkundrazi, në qoftë se kemi
besim, ne ‘shpreso[jmë] për gjëra që nuk shihen, [por] të cilat janë të vërteta’
(Alma 32:21). Për më tepër, te Lectures on Faith [Leksione mbi Besimin] ne
mësojmë se besimi është ‘parimi i parë në fenë e zbuluar, dhe themeli i gjithë

drejtësisë’ dhe se është gjithashtu ‘parimi i veprimit në të gjitha qeniet inteligjente’ [Lectures on
Faith (1985), f. 1].

Këto mësime theksojnë tre elemente bazë të besimit: 1) besimi si siguria e gjërave që
shpresohen, të cilat janë të vërteta, 2) besimi si tregimi [/prova] i gjërave që nuk shihen dhe
3) besimi si parimi i veprimit në të gjitha qeniet inteligjente. I përshkruaj këta tre përbërës të
besimit në Shpëtimtarin si [elemente] që njëherësh përballen me të ardhmen, vështrojnë nga e
shkuara dhe fillojnë veprimin në të tashmen.

Besimi, si siguria e gjërave që shpresohen, vështron nga e ardhmja. …

Besimi në Krisht është pazgjidhshmërisht i lidhur me shpresën në Krisht dhe çon në shëlbimin dhe
ekzaltimin tonë. Dhe siguria e shpresa bëjnë të mundur që të ecim në skaj të dritës dhe pastaj të
bëjmë pak hapa në errësirë – duke pritur dhe mirëbesuar se drita do të shfaqet dhe do ta ndriçojë
udhën [shih Boyd K. Packer, ‘The Candle of the Lord’, Ensign, janar 1983, f. 54]. Ndërthurja e
sigurisë dhe e shpresës nxit veprimin në të tashmen.

Besimi, si tregimi [/prova] i gjërave që nuk shihen, vështron nga e shkuara dhe pohon
mirëbesimin tonë në Perëndi dhe besimin tonë në vërtetësinë e gjërave që nuk shihen. Ne u
futëm në errësirë me siguri e shpresë, dhe morëm një provë e pohim kur drita në fakt u shfaq dhe
na dha ndriçimin që na nevojitej. Dëshmia që ne morëm pas sprovës së besimit tonë (shih Ethëri
12:6) është një provë që e shton dhe e forcon sigurinë tonë.

Siguria, veprimi dhe prova ndikojnë te njëra-tjetra në një proces të vazhdueshëm” (“Seek
Learning by Faith”, Ensign, shtator 2007, f. 61–63).

2. Plotësojini detyrat vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta:

a. Shkruani një shpjegim të shkurtër të asaj që do të thotë të kesh besim në
Jezu Krisht.

b. Plotësojeni përkufizimin vijues të besimit, siç jepet nga Apostulli Pal në
Përkthimin prej Joseph Smith-it të Hebrenjve 11:1: Besimi është siguria
e … , prova e … (Merreni parasysh ta shenjoni apo shënoni këtë të vërtetë
te Hebrenjve 11:1.)

Mendoni për një rast kur juve iu kërkua të bënit diçka për të cilën ju u ndiet në
ankth për ta bërë ose që dukej përtej asaj që mund të bënit. Ndoshta vetëbesimi
juaj u forcua kur kujtuat diçka që e kishit bërë apo përjetuar në të shkuarën. Ajo
përvojë e mëparshme ju dha një provë që mund t’ju ketë ndihmuar të përballeni
me sfidën e re, me sigurinë se mund t’ia dilnit mbanë. Në çështje shpirtërore, prova
e ndihmës së Perëndisë në të shkuarën na jep siguri kur ne përballemi me të
ardhmen, dhe na ndihmon që të veprojmë me besim në të tashmen. Ashtu siç dha
mësim Plaku Bednar, siguria, prova dhe veprimi – tre elemente të besimit –
funksionojnë së bashku kur përballemi me të ardhmen, vështrojmë nga e shkuara
dhe ndërmarrim një veprim në të tashmen.
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3. Përgjigjjuni [pyetjeve] vijuese në ditarin tuaj të studimit të
shkrimeve të shenjta:

a. Si ndryshon ushtrimi i besimit në Jezu Krisht nga thjesht të besuarit në Të?

b. Si i ilustron rrëfimi i të resë nga Filipinet tre elementet e besimit që
përshkroi Plaku Bednar?

c. Përshkruani një rast kur ju ushtruat besim te Zoti.

Lexojeni Hebrenjve 11:2–5, duke kërkuar shembujt që përdori Pali për të ilustruar
atë që mund të ndodhë kur njerëzit ushtrojnë besim në Jezu Krishtin. Fraza “të
moçmit morën dëshmimin” në vargun 2, do të thotë se pleqtë morën një dëshmi
apo pohim.

Lexojeni Hebrenjve 11:6, duke kërkuar atë që dha mësim Pali rreth besimit.

Një parim që mësojmë prej Hebrenjve 11:6 është se që t’i pëlqejmë Perëndisë, ne
duhet ta ushtrojmë besimin tonë duke ardhur tek Ai, duke besuar në Të dhe
duke besuar se Ai i shpërblen ata që e kërkojnë Atë me zell. Merreni parasysh
ta shenjoni apo shënoni këtë të vërtetë në vargun 6.

Lexojeni përfundimin e rrëfimit të së resë nga Filipinet, duke kërkuar atë që ndodhi
për shkak se ajo ushtroi besim në Jezu Krishtin:

Ndërkohë që e reja shkoi të paguante për artikujt e tjerë që i nevojiteshin familjes
së saj, ajo futi dorën në xhep dhe preku një shuk të madh letrash. Kur e hapi, ajo
gjeti pesë kartëmonedha shtesë me vlerë 20 pesos secila, të mbështjella me
kartëmonedhën e saj 20 pesos që i kishte mbetur. Në atë çast ajo e kuptoi se kishte
mjaftueshëm për të blerë gjërat që i nevojiteshin familjes së saj dhe të paguante
biletat e transportit që familja e saj të shkonte në kishë. Kjo e re shpjegoi se gjatë
kësaj përvoje, ajo ndjeu ndihmën e Perëndisë dhe dashurinë e Perëndisë për të. Kur
arriti në shtëpi, ajo e falënderoi Atin Qiellor për mrekullinë (përshtatur nga videoja
“Pure and Simple Faith” [“Besim i Pastër dhe i Thjeshtë”], LDS.org). Ne mund të
kemi besim se Zoti u përgjigjet lutjeve në mënyrën e Tij dhe në kohën e Tij.

Nëse keni mundësi hyrjeje në internet, ju mund të doni të shikoni videon
“Pure and Simple Faith” [“Besim i Pastër dhe i Thjeshtë”] (5:22), që gjendet

në LDS.org.

Çfarë prove mori kjo e re nga ushtrimi i besimit në Jezu Krisht?
____________________

Si mund ta ndihmojë kjo përvojë të renë që të ushtrojë besim në të ardhmen?

Kur ne shohim te provat e kaluara se Perëndia na ka ndihmuar, ne mund të
sigurohemi se Ai do të na ndihmojë sërish në të ardhmen. Për shkak të kësaj prove
dhe sigurie, ne mund të kemi besim që të ndërmarrim veprime në të tashmen.
Nëse vazhdojmë të veprojmë me besim, atëherë ky proces do të vazhdojë dhe
besimi ynë do të bëhet më i fortë.

Merrni në shqyrtim se çfarë veprimesh besnike duhet të ndërmerrni në jetën tuaj. A
besoni se Perëndia do t’ju ndihmojë ndërsa veproni? Ju mund të doni të shkruani
një synim për të vepruar sipas një mbrese që mund të keni pasur gjatë këtij mësimi.
Ndërsa e përmbushni synimin tuaj, ju do të merrni një provë të dashurisë së
Perëndisë për ju.
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Hebrenjve 11:7–40
Pali jep shembuj të njerëzve të drejtë nga Dhiata e Vjetër të cilët ushtruan besim
Cilat janë disa nga situatat me të cilat përballeni tani ose do të përballeni në të
ardhmen që ju kërkojnë të ushtroni besim në Jezu Krishtin?
____________________

Ndërsa e studioni Hebrenjve 11:7–40, kërkoni bekimet e ushtrimit të besimit në
Jezu Krisht.

Apostulli Pal dha shembuj të njerëzve të drejtë nga koha e Dhiatës së Vjetër të cilët
ushtruan besim. Kjo kishte për qëllim që t’i siguronte lexuesit e tij se edhe ata do të
bekoheshin nga ushtrimi i besimit. Hidhini një sy Hebrenjve 11, duke kërkuar
frazat “me anë të besimit” dhe “me anë të fesë”. Merreni parasysh t’i shenjoni apo
shënoni këto fraza në shkrimet tuaja të shenjta.

Kërkoni Fjalë, Fraza dhe Ide të Përsëritura në Shkrimet e Shenjta
Ata që i shkruan shkrimet e shenjta shpesh i theksuan të vërtetat e rëndësishme nëpërmjet
përsëritjes. Kur zbuloni fjalë, fraza dhe ide të përsëritura, përpiquni të kuptoni arsyen përse ato u
theksuan dhe atë që Zoti do të donte që ju të mësoni prej tyre.

Lexojeni Hebrenjve 11:7, duke kërkuar mënyrën se si Noeu ushtroi besim në
Perëndi. Çfarë bekimesh mori Noeu për shkak se veproi me besim?

4. Lexoni rreth shembujve të besimit në tri ose më shumë nga
fragmentet e përfshira në tabelën shoqëruese. Ndërsa i lexoni ato,

kërkoni mënyrën se si ushtruan besim individët dhe çfarë bekimesh morën. Në
ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, vizatoni tabelën me fragmentet
që zgjodhët dhe përfshini mendimet tuaja për ata individë për të cilët lexuat.
Përfshini edhe një listë me bekime të ngjashme që ju shpresoni t’i merrni
nëpërmjet ushtrimit të besimit te Shpëtimtari.

Referenca e Shkrimit
të Shenjtë

Individë që
Ushtruan Besim

Mendime Bekime që
Shpresoj t’i Marr

Hebrenjve 11:8–10 Abrahami

Hebrenjve 11:11–12 Sara (Saraj, gruaja e
Abrahamit)

Hebrenjve 11:17–19 Abrahami, Isaku

Hebrenjve 11:20–21 Isaku, Jakobi

Hebrenjve 11:23–28 Moisiu

Hebrenjve 11:29–31 Israelitët, Rahabi (shih
Jozueu 2:1–22)
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Lexojeni Hebrenjve 11:13–16, duke kërkuar atë që mund të mësojmë nga shembulli
i Abrahamit, Sarës dhe të tjerëve rreth ushtrimit të besimit. Fraza “një atdhe më të
mirë” në vargun 16, i referohet jetës së përjetshme.

Shumë prej premtimeve që iu dhanë Abrahamit dhe Sarës nuk u përmbushën
ndërkohë që ata ishin gjallë. Si mendoni ju, përse ata qëndruan besnikë edhe pse
nuk i morën të gjitha premtimet e Perëndisë në këtë jetë? Si mund të na ndihmojë
shembulli i tyre për të qëndruar besnikë?

Lexojeni Hebrenjve 11:32–35, duke kërkuar bekimet shtesë që u erdhën atyre të
cilët ushtruan besim në Jezu Krishtin. Ju mund të doni ta shenjoni ose shënoni atë
që gjeni.

Lexojeni Hebrenjve 11:36–40, duke kërkuar atë që u ndodhi shumë individëve
edhe pse ata ishin besnikë.

Përkthimi prej Joseph Smith-it i Hebrenjve 11:40 thotë: “Perëndia kishte
parashikuar diçka më të mirë për ta nëpërmjet vuajtjeve të tyre, pasi pa vuajtje ata
nuk do të mund të bëheshin të përsosur” (Përkthimi prej Joseph Smith-it,
Hebrenjve 11:40 [te Hebrenjve 11:40, poshtëshënimi a, në variantin shdm të Biblës
në anglisht]). Vini re bekimin që u është premtuar të gjithë atyre që ushtrojnë
besim në Krishtin.

Një e vërtetë që mund të përcaktojmë nga shembulli i këtyre njerëzve besnikë është
që kur ushtrojmë besim në Jezu Krishtin, ne mund ta durojmë vuajtjen, të
kryejmë mrekulli, të marrim premtime hyjnore, ta forcojmë dëshminë tonë
për Të dhe të ecim drejt përsosjes.

5. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani rreth
dikujt që ju e njihni, i cili është një shembull i ushtrimit të besimit

në Jezu Krisht. Çfarë bekimesh keni parë të vijnë në jetën e atij personi ngaqë ai
ose ajo ushtroi besim?

Mendoni sërish rreth situatave që ju kërkojnë të ushtroni besim në Jezu Krishtin.
Kërkoni mundësi për t’i mirëbesuar premtimeve të Tij dhe veproni me besnikëri në
një mënyrë që do të ftojë udhëheqjen dhe bekimet e Tij.

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

Unë e kam studiuar Hebrenjve 11 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Hyrje te Jakobi
Përse të Studiohet Ky Libër?
Letra e Përgjithshme e Jakobit është shumë e njohur midis anëtarëve të Kishës së
Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme për fragmentin domethënës te
Jakobi 1:5, që e çoi të riun Jozef Smith ta kërkonte të vërtetën nga Perëndia. Gjatë
gjithë letrës së tij, Jakobi theksoi se ne duhet të jemi “bërës të fjalës dhe jo vetëm
dëgjues” (Jakob 1:22). Studimi i këtij libri mund t’ju ndihmojë të kuptoni rëndësinë
e tregimit të besimit tuaj nëpërmjet “vepra[ve]” apo veprimeve tuaja (shih Jakob
2:14–26), dhe t’ju frymëzojë që të kërkoni “kurorën e jetës, të cilën Zoti ua premtoi
atyre që e duan” (Jakob 1:12).

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Kjo letër thotë se ajo u shkrua nga “Jakobi, shërbëtor i Perëndisë dhe i Zotit Jezu
Krisht” (Jakob 1:1).

Tradita e krishterë thotë se ky Jakobi, ashtu si Juda, është njëri prej bijve të Jozefit e
Maries, dhe si rrjedhojë, është gjysmë vëlla me Jezu Krishtin (shih Mateu 13:55;
Marku 6:3; Galatasve 1:19). Fakti që Jakobi përmendet i pari në listën e vëllezërve të
Jezusit te Mateu 13:55, mund të tregojë se ai ishte vëllai më i madh i gjysmë
vëllezërve. Ashtu si gjysmë vëllezërit e tjerë të Zotit, Jakobi fillimisht nuk u bë një
dishepull i Jezusit (shih Gjoni 7:3–5). Sidoqoftë, pasi Jezusi u ringjall, Jakobi ishte
njëri prej individëve të cilit Ai iu shfaq si një qenie e ringjallur (shih 1 Korintasve
15:7).

Më vonë, Jakobi u bë një Apostull dhe, sipas autorëve të hershëm të krishterë,
peshkopi i parë i Kishës në Jeruzalem (shih Veprat e Apostujve 12:17; 21:18;
Galatasve 1:18–19; 2:9). Si një udhëheqës në Kishë, ai luajti një rol të rëndësishëm
në këshillin që u mbajt në Jeruzalem (shih Veprat e Apostujve 15:13). Ndikimi i tij
në Kishë pa dyshim që u forcua nga lidhja e tij familjare me Jezusin, por
prapëseprapë, Jakobi tregoi përulësi kur e paraqiti veten e tij jo si vëllai i Jezusit, por
si një shërbëtor i Zotit (shih Jakob 1:1).

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Nuk dihet se kur Jakobi e shkroi këtë letër. Meqenëse ai jetonte në Jeruzalem dhe
kujdesej për punët e Kishës atje, ka gjasa që ai ta ketë shkruar këtë letër nga
ajo zonë.

Fakti që Jakobi nuk e përmendi konferencën e Jeruzalemit rreth vitit 50 ps.K., (shih
Veprat e Apostujve 15) mund të tregojë se kjo letër u shkrua përpara se ajo të
ndodhte. Nëse kjo letër do të ishte shkruar vërtet përpara konferencës së
Jeruzalemit, [atëherë] ajo është një nga letrat e para në Dhiatën e Re.

Për Kë u Shkrua Ky Libër dhe Përse?
Jakobi ia drejtoi letrën e tij “të dymbëdhjetë fiseve të shpërndarë nëpër botë” (Jakob
1:1), duke nënkuptuar të gjithë shtëpisë së Izraelit; ai po i ftonte ata që ta
“pranonin ungjillin … [dhe] të vinin në tufën e Krishtit” (Bruce R. McConkie,
Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll. [1965–1973], 3:243). Jakobi i udhëzoi
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anëtarët e Kishës që ta jetonin jetën e tyre si shprehje e besimit të tyre në
Jezu Krisht.

Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Letra e Përgjithshme e Jakobit ndonjëherë është klasifikuar si literaturë urtësie e
ngjashme me librin e Fjalëve të Urta në Dhiatën e Vjetër. Teksti i letrës përbëhet
nga shpjegime të shkurtra të parimeve për jetesën e krishterë. Përveç kësaj, ka
ngjashmëri të madhe midis Predikimit të Shpëtimtarit në mal të shënuar te Mateu
5–7 dhe fjalëve të Jakobit. Disa tema të ngjashme përfshijnë durimin e përndjekjeve
(shih Jakob 1:2–3, 12; Mateu 5:10–12); të bëhemi të “përsosur” apo të matur
shpirtërisht (shih Jakob 1:4; 2:22; Mateu 5:48); të pyesim Perëndinë (shih Jakob 1:5;
Mateu 7:7–8); të bëjmë vullnetin e Perëndisë (shih Jakob 1:22; Mateu 7:21–25); t’i
duam të tjerët (shih Jakob 2:8; Mateu 5:43–44; 7:12); ta njohim të mirën dhe të
keqen nga frytet e tyre (shih Jakob 3:11–12; Mateu 7:15–20); të jemi paqedashës
(shih Jakob 3:18; Mateu 5:9); dhe të mos bëjmë betime (shih Jakob 5:12; Mateu
5:34–37).

Përmbledhje
Jakob 1–2. Jakobi i përshëndet lexuesit e tij dhe paraqet disa nga temat kryesore të
letrës së tij, përfshirë durimin e provave, kërkimin e urtësisë dhe të jetuarit në
përputhje me besimin e pretenduar të dikujt. Dëgjuesit e fjalës së Perëndisë duhet
të jenë gjithashtu bërës të fjalës. Jakobi e përkufizon “fe[në] e pastër” si përkujdesje
për “jetimët dhe të vejat” dhe përpjekje për të jetuar të lirë prej mëkatit (Jakob
1:27). Shenjtorët duhet t’i duan fqinjët e tyre dhe ta tregojnë besimin e tyre me anë
të veprave të tyre.

Jakob 3–4. Jakobi ilustron natyrën shkatërruese të të folurit të pakontrolluar dhe e
krahason atë me frytin e drejtësisë së atyre që bëjnë paqe. Ai i porosit lexuesit e tij
që të mos bëhen miq me botën, por ta kundërshtojnë djallin dhe t’i afrohen më
pranë Perëndisë.

Jakob 5. Jakobi i paralajmëron të pasurit që janë të ligj. Ai e përfundon letrën e tij
me një grup këshillash të shkurtra rreth përgjegjësive të shenjtorëve ndaj anëtarëve
të tjerë të Kishës. Ai i këshillon shenjtorët që të durojnë me këmbëngulje deri në
ardhjen e Zotit dhe të jenë të vërtetë në të gjitha bisedat e tyre. Ai i nxit të sëmurët
të thërrasin pleqtë për t’i vajosur ata me vaj.

JAKOB
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Hebrenjve 12–Jakob 1
Hyrje
Apostulli Pal i këshilloi anëtarët judeas të Kishës që të rendnin në udhën e
dishepullimit duke ndjekur shembullin e Jezu Krishtit. Ai shpjegoi gjithashtu
bekimet e marrjes së qortimit të Zotit. Jakobi, që ishte gjithashtu një Apostull i Jezu
Krishtit, e nxiti shtëpinë e shpërndarë të Izraelit që të ishin të duruar në pikëllimet
e tyre dhe të kërkonin urtësi nga Ati Qiellor. Jakobi u mësoi gjithashtu atyre që t’i
bënin ballë tundimit, të ishin bërës së fjalës, t’u shërbenin të tjerëve dhe të
qëndronin të pastër shpirtërisht.

Hebrenjve 12
Pali i këshillon shenjtorët që të rendin në udhën e jetës me besim e durim
Në hapësirën e dhënë, përshkruani vështirësitë që mund të hasë një vrapues kur ai
ose ajo vrapon në një garë me distancë të gjatë: ____________________

Çfarë mund ta nxitë një vrapues që të
vazhdojë të vrapojë edhe kur ai ose ajo
has vështirësi?

Në ç’mënyra është jeta si një dishepull i
Jezu Krishtit e ngjashme me një garë
rezistence? Çfarë vështirësish mund të
hasim si dishepuj të Jezu Krishtit? Çfarë
vështirësish keni hasur si një pasues i
Jezu Krishtit?

Ndërsa e studioni Hebrenjve 12,
kërkoni të vërteta që do t’ju ndihmojnë
të vazhdoni ta ndiqni Jezu Krishtin
edhe kur bëhet e vështirë.

Lexojeni Hebrenjve 12:1, duke kërkuar
atë që Apostulli Pal u tha shenjtorëve se
duhej të bënin për të rendur në mënyrë
të suksesshme në udhën e
dishepullimit.

Përfytyroni sikur po vraponi në një garë
ndërkohë që mbani një çantë shpine të mbushur me gurë. Si do të ndikonte mbajta
e kësaj çante shpine në vrapimin tuaj?

Si mund të jenë mëkatet tuaja të ngjashme me gurët në çantën e shpinës?
Përfytyroni se si do të ndiheshit po ta hiqnit çantën e shpinës pasi të kishit vrapuar
me të për pak kohë.

Merreni në shqyrtim se çfarë do të thotë të rendësh me durim në udhën e
dishepullimit.
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Lexojeni Hebrenjve 12:2–4, duke kërkuar atë që Pali u tha shenjtorëve të bënin që
do t’i ndihmonte ata t’i linin mënjanë mëkatet e tyre dhe ta përballonin
kundërshtimin me durim. Fjala kundërshtim në vargun 3 i referohet kontradiktës
(shih Hebrenjve 12:3, poshtëshënimin a [në variantin shdm të Biblës në anglisht]).

Një parim që mund të mësojmë nga ajo që Pali u mësoi shenjtorëve është se kur
shohim te shembulli i Jezu Krishtit, ne mund të gjejmë forcë për t’i lënë
mënjanë mëkatet tona dhe për ta përballuar kundërshtimin me durim.

Lexojeni sërish Hebrenjve 12:2–4, duke
kërkuar rolin që ka Shpëtimtari në
jetën tonë.

Çfarë mendoni se donte të thoshte Pali
kur e përshkroi Jezu Krishtin si “kreu[n]
dhe plotësonjësi[n e] besimit [tonë]” në
vargun 2? Merreni parasysh llojin e
kundërshtimit që duroi Shpëtimtari në
vdekshmëri.

Pali u tha shenjtorëve se Jezu Krishti qe
i gatshëm të vuante vdekjen në kryq
dhe të duronte fyerjen e botës, ngaqë e
dinte gëzimin që do të merrte nëse do
të qëndronte besnik ndaj Atit Qiellor.

Plaku Nil A. Maksuell, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim se “të
mësosh ta përçmosh fyerjen e botës do të thotë ta konsiderosh atë të pavlerë,
njësoj si të mos ia vësh veshin tundimit (shih DeB 20:22)” (Lord, Increase Our
Faith [1994], f. 99).

Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, tha sa vijon rreth
durimit të Shpëtimtarit: “Jezusi duroi. Ai vazhdoi. Mirësia e Tij e lejoi besimin të

ngadhnjente, madje edhe në një gjendje të plotë ankthi. Mirëbesimi me anë të të cilit Ai jetonte, i
tha Atij se pavarësisht nga ndjenjat e Tij, ajo dhembshuri hyjnore nuk mungon kurrë, se Perëndia
është gjithnjë besnik, se Ai kurrë nuk do të na braktisë apo lërë në baltë” (“Askush Nuk Ishte me
Të”, Ensign ose Liahona, maj 2009, f. 88).

Mendoni për mënyrën se si mund t’ju ndihmojë të parit te shembulli i Jezu Krishtit
kur përballeni me vuajtje dhe pengesa. Merreni parasysh mënyrën se si të parit te
shembulli i Shpëtimtarit mund t’ju frymëzojë që t’i lini mënjanë mëkatet tuaja dhe
të keni më shumë durim me veten tuaj dhe të tjerët.
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Si reagoni ju ndaj korrigjimit?

Mendoni për një rast kur dikush ju
korrigjoi. Si reaguat ndaj atij korrigjimi?
Përse ndonjëherë është e vështirë që të
pranosh korrigjim nga dikush?

Si mendoni ju, cilat janë disa nga arsyet
përse njerëzit mund të përpiqen të na
korrigjojnë, veçanërisht kur e dinë se ne
mund të mos e pëlqejmë korrigjimin e
tyre? ____________________

Ndërsa rendim në udhën e
dishepullimit, ne mund të presim të
qortohemi apo korrigjohemi.

Lexojeni Hebrenjve 12:6–9, duke
kërkuar se kush do të na korrigjojë dhe
përse. Fjala kopila në vargun 8, u
referohet atyre që lindeshin jashtë
lidhjes martesore, të cilët nuk
konsideroheshin trashëgimtarë të
ligjshëm. (Hebrenjve 12:9 është një
fragment i zotërimit të shkrimit të
shenjtë. Ju mund të doni ta shenjoni atë
në një mënyrë të dallueshme, që të
mund ta gjeni më me lehtësi në të
ardhmen.)

1. Përgjigjjuni pyetjeve
vijuese në ditarin tuaj të

studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Në ç’mënyrë është qortimi i Atit Qiellor një tregues i dashurisë së Tij për
fëmijët e Tij?

b. Cilat janë disa nga mënyrat se si mund të na korrigjojë Ati Qiellor?

Megjithëse qortimi i Atit Qiellor mund të vijë në shumë mënyra, ne duhet të jemi
të kujdesshëm që të mos hamendësojmë se çdo provë apo vuajtje që ne përjetojmë
vjen nga Perëndia.

Te Hebrenjve 12:10, Pali e pranoi që megjithëse etërit tanë tokësorë të cilët na duan
ndonjëherë mund të na qortojnë në mënyrë të papërsosur, qortimi i Atit Qiellor
është i përsosur dhe ka për qëllim të jetë për dobinë tonë.

Lexojeni Hebrenjve 12:10–11, duke kërkuar bekimet që na vijnë nëse i
nënshtrohemi me përulësi qortimit të Perëndisë. Fraza “pjesëtarë të shenjtërisë së
tij” në vargun 10, i referohet të bërit më shumë si Perëndia.

Vini re në vargun 11 atë çka Pali dha mësim rreth mënyrës se si mund të ndihemi
fillimisht kur qortohemi. Kur kujtojmë se Ati Qiellor e di se çfarë është më e mira
për ne, kjo mund të na ndihmojë që t’i nënshtrohemi qortimit kur ai na jepet. Një
parim që mund të mësojmë nga këto vargje është që nëse i nënshtrohemi

NJËSIA 28,  DITA 4

604



qortimit të Atit Qiellor, ne do të bëhemi më shumë si Ai dhe do të kemi
paqen që vjen nga drejtësia.

Nëse keni mundësi hyrjeje në internet, te faqja Mormon Messages shikoni
videon “The Will of God” [“Vullneti i Perëndisë]” (3:02), e cila gjendet në

LDS.org. Kjo video portretizon dashurinë dhe urtësinë që gjendet në qortimin e
Atit Qiellor në jetën tonë.

Mendoni për një rast kur ju u ndiet i qortuar nga Ati Qiellor. Si reaguat? Në një
fletë të veçantë letre, ju mund të doni të krijoni një shenjë që ju kujton t’i
nënshtroheni qortimit të Atit Qiellor në të ardhmen. Vendoseni shenjën në një
vend që do t’ju kujtojë mësimet e Palit te [Letra drejtuar] Hebrenjve.

Te Hebrenjve 12:12–29, Pali u tha shenjtorëve që t’i ndihmonin anëtarët e tjerë të
Kishës të qëndronin besnikë, në mënyrë që të mos i pengonin bekimet e Perëndisë.
Ai shpjegoi gjithashtu se shenjtorët që i qëndrojnë besnikë dhe i shërbejnë
Perëndisë do të marrin lavdi të pakrahasueshme dhe një vend në mbretërinë e
Perëndisë.

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë – Hebrenjve 12:9
2. Rilexojeni Hebrenjve 12:9, duke kërkuar doktrinat shtesë që mund

të mësojmë rreth Atit tonë Qiellor. Renditeni atë që gjeni në ditarin
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta. Përgjigjjuni gjithashtu pyetjes vijuese:
Përse është e rëndësishme të besojmë se ne jemi fëmijë të Perëndisë?

Hebrenjve 13
Pali u jep këshilla të ndryshme shenjtorëve
Pali e përfundon letrën e tij drejtuar shenjtorëve hebrenj duke u dhënë këshilla për
çështje të ndryshme. Lexojeni Hebrenjve 13:1–9, 17, duke kërkuar këshillat që u
dha Pali shenjtorëve.

Nga ajo që lexuat, si mendoni ju, cila këshillë nevojitet më tepër në kohën tonë?
Përse? ____________________

Merrni në shqyrtim se cilat pjesë prej këshillave të Palit mund të zbatoni më mirë
në vetë jetën tuaj.

Te Hebrenjve 13:10–25, Pali dha mësim se pasi Jezu Krishti kreu Shlyerjen, flijimet e
kafshëve nuk kërkoheshin më (shih 3 Nefi 9:18–20). Në vend të kësaj, shenjtorët
mund t’i ofronin Perëndisë lavde dhe vepra të mira.

Jakob 1
Jakobi i nxit izraelitët e shpërndarë që të kërkojnë urtësi nga Perëndia dhe të jenë
bërës të fjalës
A keni dashur ndonjëherë që të kishit më shumë urtësi apo ta kuptonit më mirë
vullnetin e Atit Qiellor për ju? Përsiatni mbi situata në jetën tuaj në të cilat ju do të
donit të kishit më shumë urtësi.
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Lexoni Joseph Smith—Historia 1:9–10,
duke kërkuar pyetjet që kishte Profeti
Jozef Smith kur ishte djalosh.

Jozefi po lexonte në Letrën e Jakobit kur
zbuloi se si të gjente përgjigje për
pyetjet e tij. Jakobi ishte një Apostull i
Jezu Krishtit dhe një peshkop në
Jeruzalem. Tradita e krishterë thotë
gjithashtu se Jakobi ishte biri i Maries
dhe Jozefit dhe, si rrjedhojë, ishte
gjysmëvëlla me Jezu Krishtin.

Lexojeni Jakobin 1:1–4, duke kërkuar
atë që Jakobi i mësoi shtëpisë së Izraelit
rreth vështirësive dhe fatkeqësive të
tyre. Përkthimi prej Joseph Smith-it i
Jakobit 1:2 (tek Udhëzuesi për Shkrimet
e Shenjta) e ndryshon frazën “sprova
nga më të ndryshmet” në “shumë fatkeqësi”.

Vëreni referencat mbi durimin te Jakobi 1:3–4. Përse është e rëndësishme që të
kemi durim gjatë vështirësive dhe fatkeqësive?

Lexojeni Jakobin 1:5–6, duke kërkuar se çfarë zbuloi Jozef Smithi që e ndihmoi të
gjente përgjigje për pyetjet e tij. Mund të jetë e dobishme të dini se në vargun 5 fjala
pa kursim do të thotë falas dhe bujarisht, dhe qortoj do të thotë të bësh vërejtje ose
të kritikosh. (Jakobi 1:5–6 është një fragment i zotërimit të shkrimit të shenjtë. Ju
mund të doni ta shenjoni atë në një mënyrë të dallueshme, që të mund ta gjeni
lehtësisht në të ardhmen.)

3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani një ose
dy parime që mund të mësoni nga Jakobi 1:5–6.

Çfarë mendoni se do të thotë të “kërko[sh] me besim, pa dyshuar” (Jakob 1:6)?

Lexoni Joseph Smith—Historia 1:12, e cila shënon reagimin e Jozefit ndaj Jakobit
1:5. Cili qe rezultati i veprimit të Jozef Smithit sipas asaj që na mësohet te Jakobi
1:5–6?
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Mendoni për rastet kur Ati Qiellor iu
është përgjigjur me bujari lutjeve tuaja
pasi iu lutët Atij me besim. Merreni në
shqyrtim mënyrën se si mund t’i
zbatoni parimet që përcaktuat te Jakobi
1:5–6, që të mund të merrni urtësi dhe
përgjigje për pyetjet tuaja.

Siç shënohet te Jakobi 1:7–11, Jakobi
paralajmëroi kundër të qenit me dy
mendje, apo të lëkundur në besnikërinë
dhe zotimin ndaj Zotit. Ai i
paralajmëroi edhe ata që ishin të pasur
për problemet që mund të vijnë nga
pasuria.

Te Jakobi 1:12–21, Jakobi dha mësim se
ne e tregojmë dashurinë tonë për
Zotin duke i bërë ballë tundimit, që
është një nga kërkesat për marrjen e kurorës së jetës së përjetshme. Ai dha
gjithashtu mësim se të gjitha dhuratat e mira vijnë nga Perëndia dhe se shenjtorët
duhet të heqin dorë nga “çdo ndyrësi” dhe t’i marrin fjalët e Zotit “me butësi”
(Jakob 1:21).

Lexojeni Jakobin 1:22, duke kërkuar atë që Jakobi i nxiti shenjtorët të bënin me
fjalën e Perëndisë.

Merreni në shqyrtim mënyrën se si e ndoqi Jozef Smithi këtë këshillë. Përsiatni mbi
mënyrën se si do të veproni sipas asaj që keni mësuar kur e studiuat këtë mësim.

Lexojeni Jakobin 1:27, duke kërkuar mënyrat se si mund të jeni një bërës i fjalës.
Përdorimi i fjalës fe nga ana e Jakobit në këtë kontekst i referohet tregimit të
përkushtimit tonë ndaj Perëndisë.

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë – Jakob 1:5–6
Mësimi përmendsh i Jakobit 1:5–6 do t’ju ndihmojë gjatë gjithë jetës suaj kur keni
pyetje rreth ungjillit, ndërsa kërkoni ndihmën e Zotit në marrjen e vendimeve dhe
ndërsa ua mësoni ungjillin të tjerëve.

Shpenzojini disa minuta duke u përpjekur të mësoni përmendsh Jakobin 1:5–6.
Mbajeni mend që t’i përsëritni shpesh fragmentet e zotërimit të shkrimit të shenjtë
që i keni mësuar përmendsh, në mënyrë që ta kujtoni atë që keni mësuar.

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

Unë e kam studiuar Hebrenjve 12–Jakobin 1 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 29: DITA 1

Jakob 2–3
Hyrje
Apostulli Jakob i nxiti shenjtorët që t’u shtrinin dorën e ndihmës të shtypurve dhe
dha mësim se pasuesit e vërtetë të Jezu Krishtit nuk duhet t’i parapëlqejnë të
pasurit më shumë se sa të varfrit. Ai dha gjithashtu mësim për marrëdhënien midis
besimit dhe veprave, dhe u mësoi shenjtorëve mbi rëndësinë e kontrollimit të të
folurit të tyre. Më pas, ai e krahasoi diturinë e botës me diturinë që vjen nga
Perëndia.

Jakob 2:1–13
Jakobi u mëson pasuesve të Krishtit të mos e mbajnë anën e të pasurve
Mendoni për një rast kur ju e keni parë dikë të trajtohet më mirë se të tjerët ngaqë
ai apo ajo ishte e njohur, vishte rroba të modës, vinte nga një familje e pasur ose
me ndikim të madh, apo për ndonjë arsye tjetër të pajustifikueshme.

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani diçka
rreth përvojës suaj dhe përshkruani mënyrën se si u ndiet rreth saj.

Përgjigjjuni gjithashtu pyetjes vijuese: Përse nganjëherë njerëzit bëjnë dallime?

Lexoni Përkthimin prej Joseph Smith-it të Jakobit 2:1 (tek Udhëzuesi për Shkrimet
e Shenjta), duke kërkuar atë që shkroi Jakobi rreth “dallime[ve] midis njerëzve”. Të
kesh “dallime midis njerëzve” do të thotë të mbash anën ose ta trajtosh një person
apo një grup njerëzish ndryshe nga të tjerët për shkak të rrethanave apo
karakteristikave të tyre.

Lexojeni Jakobin 2:2–4, duke kërkuar shembullin që dha Jakobi të një situate ku
shenjtorët nuk duhej të mbanin anën e një personi më shumë se të një tjetri.

Mendoni për situata në kohën tonë ku njerëzit i trajtojnë të tjerët keq për shkak të
rrethanave apo karakteristikave të tyre.

Sipas Jakobit 2:5–7, Jakobi i qortoi shenjtorët që i përbuznin të varfrit. Ai u kujtoi
atyre se të varfrit të cilët ishin të pasur në besim i kishte zgjedhur Perëndia, dhe se
ishin të pasurit ata që i kishin shtypur të varfrit dhe kishin bërë blasfemi ndaj Zotit.

Lexojeni Jakobin 2:8, duke kërkuar atë që Jakobi u kujtoi shenjtorëve të bënin që do
t’i ndihmonte për ta zhdukur dallimin.

Si mendoni ju, përse ky urdhërim përmendej si “ligji mbretëror” (Jakob 2:8)?
____________________

Presidenti Marion G. Romni, i Presidencës së Parë, dha mësim rreth këtij parimi
nga Jakobi dhe e përshtati atë për ofertat e agjërimit:
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“Ne duhet t’i duam fqinjët tanë si vetveten. Shpëtimtari e vendosi këtë ligj vetëm
si të dytin pas dashurisë për Perëndinë [shih Mateu 22:37, 39]. …

Kur i paguajmë ofertat tona të agjërimit, ne duhet ta bëjmë këtë me ligjin
mbretëror në mendje. …

Përkujdesja ndaj të varfërve dhe njerëzve të paaftë fizikisht apo mendërisht, dhe
ndaj atyre që kanë nevojë për ndihmën tonë, është qëllimi kryesor dhe një

kërkesë e pandryshueshme për përmbushjen e ligjit mbretëror për t’i dashur fqinjët tanë si
vetveten” (“The Royal Law of Love”, Ensign, maj 1978, f. 95).

Përfundojeni parimin vijues me atë që Jakobi dha mësim në këto vargje: Dishepujt
besnikë të Jezu Krishtit ____________________.

2. Shkruajeni këtë parim në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta. Pastaj përgjigjjuni pyetjeve vijuese:

a. Në ç’mënyrë ishte Shpëtimtari një shembull i dashurisë për të tjerët
pavarësisht nga rrethanat e tyre?

b. Kush është dikush që ju e njihni, i cili përpiqet t’i dojë të gjithë njerëzit
pavarësisht nga rrethanat e tyre? Çfarë bën ky person për të treguar se ai
apo ajo i do të gjithë njerëzit pavarësisht nga rrethanat e tyre?

Merreni në shqyrtim mënyrën se si ju i trajtoni të tjerët. Kërkoni mundësi për të
ndjekur shembullin e Shpëtimtarit duke i dashur të tjerët pavarësisht nga rrethanat
e tyre.

Përfytyroni sikur, pasi i dëgjoni mësimet e Jakobit për t’i dashur të gjithë njerëzit, ju
dëgjoni dikë që thotë se nuk është ndonjë problem i madh nëse mbajmë anën e
disave ndërkohë që i keqtrajtojmë të tjerët. Ky person thotë gjithashtu se ka gjëra
edhe më të këqija që ne mund të bëjmë.

Lexojeni Jakobin 2:9–10, duke kërkuar se përse është një çështje serioze të mos i
duash të gjithë njerëzit pavarësisht nga rrethanat e tyre.

Ka shumë urdhërime, dhe mosbindja ndaj çdonjërit prej këtyre urdhërimeve do të
thotë se ne e kemi shkelur ligjin e Perëndisë, jemi bërë të papastër dhe nuk jemi në
gjendje të jetojmë me Perëndinë. Është sikur të jemi bërë “fajtor[ë] në të gjitha
pikat” (Jakob 2:10) ngaqë rezultati është i njëjtë: veçimi nga Perëndia (shih 1 Nefi
10:21).

Nga këto vargje ne mund të mësojmë doktrinën vijuese: Nëse kryejmë qoftë edhe
një mëkat, ne bëhemi fajtorë përpara Perëndisë.

Edhe pse mosbindja na bën të papastër, ne mund të kemi ende shpresë. Presidenti
Diter F. Uhtdorf, i Presidencës së Parë, dha mësim mbi mënyrën se si mund të
bëhemi sërish të pastër:
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“Hiri i Perëndisë është shpresa jonë e madhërishme dhe e pafundme.

Nëpërmjet flijimit të Jezu Krishtit, plani i mëshirës plotëson kërkesat e drejtësisë
[shih Alma 42:15] ‘dhe u sjell njerëzve mjete që ata të mund të kenë besim deri
në pendim’ [Alma 34:15].

Mëkatet tona, edhe sikur të mund të jenë të kuqe flakë, mund të bëhen të bardha
si bora [shih Isaia 1:18]. Ngaqë Shpëtimtari ynë i dashur ‘e dha veten si çmim për

të gjithë’ [1 Timoteut 2:6], një hyrje për në mbretërinë e Tij të amshuar sigurohet për ne [shih
2 Pjetër 1:11].

Porta u hap!” (“Dhurata e Hirit”, Ensign ose Liahona, maj 2015, f. 108).

Çfarë duhet të bëjmë ne që të bëhemi të pastër nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit,
në mënyrë që të hyjmë në mbretërinë e Zotit?

Procesi i mposhtjes së dobësive tona dhe i të bërit të pastër e të kulluar nëpërmjet
Shlyerjes së Shpëtimtarit arrihet me anë të përpjekjeve për të qenë pak më të mirë
çdo ditë. Të bëhemi si Shpëtimtari duhet të jetë synimi që ne duhet ta ndjekim
gjatë gjithë jetës sonë.

Jakobi 2:11 përmban një shembull të mësimit të Jakobit në vargun 10, që thekson
se thyerja e cilitdo prej urdhërimeve të Perëndisë na bën mëkatarë. Te Jakobi
2:12–13, ai i nxiti besimtarët të jenë të mëshirshëm në mënyrën se si i trajtojnë
njerëzit, sepse nëse i trajtojnë të tjerët pa mëshirë, ata do të gjykohen gjithashtu pa
mëshirë.

Jakob 2:14–26
Jakobi jep mësim rreth rolit të besimit dhe veprave në shpëtimin tonë
Njerëzit e përdorin fjalën besim për të nënkuptuar gjëra të ndryshme. Disa mund ta
përdorin atë për të përshkruar një bindje në diçka, ndërkohë që të tjerët mund ta
përdorin për të përshkruar një veprim. Te Jakobi 2:14–26 ne mësojmë se si e
korrigjoi Jakobi një ide të rreme rreth besimit.

Lexojeni Jakobin 2:14, duke kërkuar pyetjet që u bëri Jakobi shenjtorëve rreth
besimit.

Në këtë kontekst, Apostulli Jakob e përdori fjalën vepra ndryshe nga sa e përdori
Apostulli Pal. Kur Pali e përdori fjalën vepra, ai iu referua veprave të ligjit të Moisiut.
Kur Jakobi e përdori fjalën vepra, ai iu referua veprimeve të përkushtimit apo
veprave të drejtësisë.

Lexojeni Jakobin 2:17–18, duke kërkuar atë që dha mësim Jakobi rreth besimit.
(Jakob 2:17–18 është një fragment i zotërimit të shkrimit të shenjtë. Ju mund të
doni ta shenjoni atë në një mënyrë të dallueshme, që të mund ta gjeni me lehtësi
në të ardhmen.)

Si mendoni ju, çfarë do të thotë fraza “besimi; në qoftë se s’ka vepra, është i vdekur
në vetvete” (vargu 17)?

Nga këto vargje ne mësojmë se besimi i vërtetë në Jezu Krisht tregohet me anë
të veprave tona të drejta.

NJËSIA 29,  DITA 1

610



Reflektoni mbi veprimet tuaja gjatë javës së kaluar. A treguan shumë prej atyre
veprimeve se ju keni besim të vërtetë në Jezu Krishtin? A do të ishte e lehtë për
dikë tjetër ta dallonte se ju keni besim të vërtetë në Jezu Krishtin?

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë – Jakob 2:17–18
3. Lexojeni Jakobin 2:17 disa herë dhe pastaj përpiquni ta thoni

përmendsh. Bëni të njëjtën gjë me Jakobin 2:18. Provojeni veten
tuaj duke i shkruar të dyja vargjet nga kujtesa në ditarin tuaj të studimit të
shkrimeve të shenjta.

Jakob 3
Jakobi u jep mësim shenjtorëve mbi rëndësinë e kontrollimit të të folurit të tyre
Përfytyroni sikur po e nxirrni të gjithë
pastën e dhëmbëve nga tubeti. Tani,
përfytyroni sikur po përpiqeni ta futni të
gjithë pastën e dhëmbëve sërish
në tubet.

Si mund të jetë kjo pastë dhëmbësh e
ngjashme me fjalët që ne themi?
____________________

A keni thënë ndonjëherë ndonjë gjë për të cilën ju erdhi keq më vonë? Ndërsa e
studioni Jakobin 3:1–12, kërkoni të vërteta që do të ndihmojnë për t’ju udhëzuar në
zgjedhjen e fjalëve që thoni.

Lexojeni Jakobin 3:2–4 dhe fjalinë e parë të Jakobit 3:5, duke kërkuar mënyrën se si
i përshkroi Jakobi ata që nuk i fyejnë të tjerët me të folurin e tyre.

Vini re te vargu 2 atë që Jakobi dha mësim se, të “[mos] gabo[jmë] në të folur” apo
në atë që themi, tregon një nivel vetëkontrolli. Fraza “të gjithë gabojmë” në
vargun 2 do të thotë se të gjithë e kalojmë cakun ose veprojmë padrejtësisht, dhe
fjala gjuhë në vargun 5 i referohet fjalëve që ne themi.

Freri (Jakob 3:3) është një copë e vogël
metali që vendoset në gojën e një kali.
Frerët lidhen me kapistrën, duke e
lejuar kalorësin që ta drejtojë kalin. Një
timon (Jakob 3:4) i referohet levës së
pasme komanduese të një anijeje dhe e
ndihmon dikë që ta drejtojë apo ta
kthejë anijen.

Sipas Jakobit, çfarë kanë të përbashkët
frerët e kalit me timonin e një anijeje?

Si na ndihmon krahasimi i Jakobit të këtyre objekteve me gjuhën apo fjalët që ne
themi, për të kuptuar fuqinë e fjalëve tona?

Një e vërtetë që mund të mësojmë nga këto vargje është se kur mësojmë të
kontrollojmë atë që themi, kjo mund të ketë një ndikim të madh në
jetën tonë.
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Si mund të ketë një ndikim kaq të
madh në jetën tonë diçka që mund të
duket kaq e vogël, siç është të mësojmë
të kontrollojmë atë që themi?

Lexojeni fjalinë e fundit të Jakobit 3:5
dhe gjithashtu Jakobin 3:6, duke
kërkuar se me çfarë tjetër i krahasoi
Jakobi fjalët tona. Fjala pyll në vargun 5
i referohet një tangalle (shih Jakobin
3:5, poshtëshënimin b [në variantin
shdm të Biblës në anglisht]).

Mendoni për mënyrën se si mund të “ndizet” (Jakob 3:6) apo të vihet në rrezik jeta
jonë, nga përdorimi jo i mençur i fjalëve tona. Si mund të ndikojë pozitivisht në
jetën tonë bërja e ndryshimeve të vogla në atë që themi? Si mund të ndikojnë në
jetën e të tjerëve ndryshime të atilla?

Siç shënohet te Jakobi 3:8, Jakobi paralajmëroi se një gjuhë e pazbutur apo një e
folur e pazbutur, është si një helm vdekjeprurës. Në këtë kohë të komunikimit dhe
mjeteve shoqërore elektronike, jini të vetëdijshëm se fjalët helmuese apo të këqija
mund të përhapen shpejt, duke shkatërruar jetë dhe mund të ruhen në mënyrë të
përhershme në botën elektronike.

Lexojeni Jakobin 3:7–12, duke kërkuar se me çfarë tjetër i krahasoi Jakobi
fjalët tona.

Nga Jakobi 3:9–10 ne mësojmë se pasuesit e Perëndisë përpiqen t’i përdorin
fjalët e tyre për qëllime të drejta, jo për të përhapur të ligën.

Pas citimit të Jakobit 3:2–10, Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, foli rreth asaj se për çfarë duhet apo nuk duhet të përdoren fjalët tona:

“Është e dukshme që Jakobi nuk nënkupton se gjuha është gjithmonë e paudhë,
as se gjithçka që themi është ‘plot me helm vdekjeprurës’. Por ai thotë qartë se të
paktën disa gjëra që themi mund të jenë shkatërrimtare, madje helmuese – dhe
kjo është një fjalë drithëruese për një shenjtor të ditëve të mëvonshme! Zëri që
jep një dëshmi të thellë, që shqipton lutje të zjarrta dhe këndon himne të Sionit
mund të jetë i njëjti zë që qorton dhe kritikon, turpëron dhe poshtëron, që

shkakton dhembje dhe shkatërron shpirtin e dikujt dhe të të tjerëve gjatë procesit. …

Prandaj, vëllezër e motra, në këtë kërkim të gjatë e të përjetshëm për të qenë më shumë si
Shpëtimtari ynë, u përpjekshim për të qenë burra dhe gra ‘të përsosur[a]’ tani [shih Jakobin 3:2],
të paktën në këtë mënyrë – duke mos fyer me fjalë, ose e thënë në një mënyrë më pozitive, duke
folur me një gjuhë të re, gjuhën e engjëjve. Fjalët tona, ashtu si veprat tona, duhet të mbushen
me besim, shpresë dhe dashuri hyjnore, tri detyrimet e mëdha të krishtera që nevojiten aq shumë
në botën tonë sot. Me fjalë të tilla, të thëna nën ndikimin e Shpirtit, lotë mund të thahen, zemra
mund të shërohen, jetë mund të inkurajohen, shpresa mund të kthehet dhe besimi në vetvete
mund të triumfojë” (“Gjuha e Engjëjve”, Ensign ose Liahona, maj 2007, f. 16, 18; Konferenca e
Përgjithshme, prill 2007, f. 16, 18).
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Mendoni për disa nga gjërat që ju mund të bëni, që të jeni pak më shumë të
“përsosur” (Jakob 3:2) në përzgjedhjen e asaj që thoni.

Kërkoni të Përmirësoheni
Kur ne gjejmë kohë për të vlerësuar me ndershmëri mënyrën se si po e jetojmë një parim të
caktuar të ungjillit, ne i japim Frymës së Shenjtë mundësinë që të na ndihmojë për ta kuptuar atë
që po bëjmë mirë dhe mënyrën se si mund të përmirësohemi. Kur bëni një vlerësim të vetes suaj,
përpiquni të kërkoni udhërrëfimin e Shpirtit të Shenjtë dhe të jeni tërësisht i ndershëm.

“Mënyra se si flisni duhet të tregojë se kush jeni si një bir ose bijë e Perëndisë. Gjuha e pastër
dhe e mençur është provë e një mendjeje të mprehtë dhe të shëndetshme. Gjuha e mirë që ngre
shpirtërisht, që nxit dhe përgëzon të tjerët, e fton Shpirtin që të jetë me ju” (Për Forcën e Rinisë
[broshurë, 2011], f. 20).

4. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Kur jeni ngritur shpirtërisht apo ju kanë dhënë kurajë fjalët e një
personi tjetër?

b. Si jeni bekuar kur jeni përpjekur që t’i ngrini shpirtërisht apo t’u jepni kurajë
të tjerëve me fjalët tuaja?

Në një fletë të veçantë letre shkruani një synim lidhur me atë që do të bëni për ta
kontrolluar më mirë atë që thoni dhe për ta përdorur gjuhën tuaj për qëllime të
drejta. Sigurohuni që të veproni sipas asaj që shkruani.

Siç shënohet te Jakobi 3:13–18, Jakobi e krahasoi diturinë e botës me diturinë që
vjen “nga lart” (vargu 17), apo diturinë që vjen nga Perëndia. Dituria e botës çon
drejt “smirë[s]” (vargu 16) dhe “grindje[s]” (vargu 14) apo zënkave dhe “trazirë[s]”
(vargu 16), ndërkohë që dituria që vjen nga Perëndia është “e pastër” dhe “plot
mëshirë” (vargu 17).

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

Unë e kam studiuar Jakobin 2–3 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 29: DITA 2

Jakob 4–5
Hyrje
Apostulli Jakob i këshilloi shenjtorët që ta kundërshtonin djallin, të afroheshin më
pranë Perëndisë dhe t’i përballonin vuajtjet me durim ndërkohë që prisnin Ardhjen
e Dytë të Shpëtimtarit. Ai dha mësim se të sëmurët duhej të “thërr[isnin] pleqtë e
kishës” (Jakob 5:14) për t’u administruar atyre. Jakobi dha gjithashtu mësim për
rëndësinë e të ndihmuarit të mëkatarëve që të pendohen.

Jakob 4
Jakobi i këshillon shenjtorët që të afrohen më pranë Perëndisë dhe ta
kundërshtojnë djallin
Mendoni për një pjesëtar të familjes apo për një mik me të cilin ndiheni të afërt.
Përse ndiheni të afërt me këtë person?

Si u afruat me këtë person? ____________________

Tani merreni në shqyrtim se sa afër ndiheni me Perëndinë. Si do të bekohet jeta juaj
nga pasja e një marrëdhënieje të fortë me Perëndinë?

Ndërsa e studioni Jakobin 4, kërkoni të vërteta që mund t’ju ndihmojnë ta forconi
marrëdhënien tuaj me Perëndinë.

Siç shënohet te Jakobi 4:1–3, Jakobi i qortoi shenjtorët që iu dhanë dëshirave
tokësore. Lexojeni Jakobin 4:4, duke kërkuar llojin e miqësisë për të cilën Jakobi i
paralajmëroi shenjtorët. Fjala armiqësi do të thotë hasmëri ose urrejtje.

Këshilla e Jakobit në vargun 4 nuk do të thotë se ne duhet ta shmangim shoqërimin
me individë që nuk janë anëtarë të Kishës. Përkundrazi, ne duhet ta shmangim
përqafimin dhe ndjekjen e mësimeve të rreme dhe të dëshirave, standardeve dhe
praktikave të padrejta të botës. Jakobi dha mësim se miqësia me botën
(materializmin) do të na bënte armiq me Perëndinë.

Lexojeni Jakobin 4:6–8, duke kërkuar atë që Jakobi i këshilloi shenjtorët të bënin.

Bazuar tek ajo që mësuat nga Jakobi 4:8, plotësoni parimin vijues: Kur afrohemi
më pranë Perëndisë, ____________________. Merreni parasysh t’i shenjoni fjalët
në Jakobin 4:8 që na e mësojnë këtë parim. Ky parim pohohet në zbulesën e sotme
(shih DeB 88:63).

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, krijoni një listë
të asaj që mund të bëni për t’u afruar më pranë Perëndisë.

Një mënyrë se si mund të afroheni më pranë Perëndisë, është të ndiqni këshillat e
Palit për t’i “pastr[uar] duart tuaja” dhe për t’i “pastr[uar] zemrat” (Jakob 4:8). Siç
përdoren në shkrimet e shenjta, duart mund të përfaqësojnë veprimet tona dhe
zemra mund të përfaqësojë dëshirat tona. Përsiatni se si mund të na ndihmojnë
pasja e duarve të pastra dhe e një zemre të pastër për t’u afruar më pranë Perëndisë.

Lexojeni Jakobin 4:9–12, 17, duke kërkuar këshillat shtesë që Jakobi u dha
shenjtorëve për t’i ndihmuar ata të afroheshin më pranë Perëndisë. Shpjegoni se
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fraza “të qeshurit tuaj le të kthehet në zi” në vargun 9, i referohet të ndierit të
trishtimit sipas Perëndisë për mëkatin.

Sipas Jakobit 4:17, çfarë dha mësim Jakobi se është mëkat?

Nga Jakobi 4:17 ne mund të mësojmë që nëse dimë të bëjmë mirë, por zgjedhim
të mos e bëjmë atë, [atëherë] ne bëjmë mëkat. Merreni parasysh t’i shenjoni
fjalët te Jakobi 4:17 që na e mësojnë këtë të vërtetë.

Si mendoni ju, përse është mëkat t’i dimë gjërat e mira që duhet të bëjmë, por
zgjedhim të mos i bëjmë ato?

Presidenti Xhejms E. Faust, i Presidencës së Parë, dha një shtjellim të kësaj të
vërtete. Fjala mosveprim në këtë kontekst i referohet veprimeve të mira që duhet t’i
bëjmë, por që i shpërfillim apo i lëmë pa bërë.

“Kam frikë se disa prej mëkateve tona më të mëdha janë mëkatet e mosveprimit.
Këto janë disa nga gjërat më të rëndësishme të ligjit që Shpëtimtari tha se ne nuk
duhet t’i lëmë pa bërë [shih Mateu 23:23]. Këto janë veprimet përkujdesëse,
dashamirëse që ne nuk arrijmë t’i bëjmë dhe ndihemi shumë fajtorë që i kemi
shpërfillur ato.

Kur isha një djalë i vogël në fermë, gjatë nxehtësisë përcëlluese të verës, më
kujtohet gjyshja ime, Meri Finlinsoni, që i gatuante vaktet tona të shijshme në një sobë të nxehtë
me dru. Kur arka me dru që ishte pranë sobës zbrazej, gjyshja e merrte qetësisht arkën, dilte
jashtë për ta mbushur sërish nga stiva me dru cedri që ishte përjashta dhe e sillte arkën e
ngarkuar rëndë përsëri në shtëpi. Unë isha kaq i pandjeshëm dhe kaq i interesuar për muhabetin
në kuzhinë, saqë rrija ulur atje dhe lija gjyshen time të dashur që ta rimbushte arkën me dru të
kuzhinës. Më vjen turp nga vetja dhe kam ndier keqardhje për mosveprimin tim gjatë gjithë jetës
sime. Shpresoj që një ditë t’i kërkoj falje asaj” (“The Weightier Matters of the Law: Judgment,
Mercy, and Faith”, Ensign, nëntor 1997, f. 59).

2. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Cilët janë disa shembuj të “mëkate[ve të] mosveprimit” që mund t’ju
pengojnë nga afrimi më pranë Perëndisë?

b. Çfarë është një gjë që do të bëni për t’u afruar më pranë Perëndisë?
Zotohuni të veproni sipas çdo nxitjeje që merrni, e cila do t’ju ndihmojë ta
përmbushni këtë synim.

Jakob 5
Jakobi u mëson shenjtorëve që ta përballojnë vuajtjen me durim dhe i udhëzon të
sëmurët që të thërrasin pleqtë
Te Jakobi 5:1–6 ne lexojmë se Apostulli Pal i dënoi të pasurit që e keqpërdornin
pasurinë e tyre dhe i përndiqnin të drejtët. Ai paralajmëroi se ata i priste mjerimi
dhe gjykimi.

Lexojeni Jakobin 5:7–11, duke kërkuar atë që Jakobi i udhëzoi shenjtorët të bënin
ndërsa përballeshin me vuajtjen, ndërkohë që prisnin Ardhjen e Dytë të Jezu
Krishtit.
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Këto vargje tregojnë marrëdhënien midis provave dhe durimit dhe mënyrës se si
besnikët, ashtu si Jobi, i përgjigjen vuajtjes dhe fatkeqësisë. Te Jakobi 5:10, vini re se
te cilët mund të shikonin shenjtorët si shembuj të njerëzve që e përballuan vuajtjen
me durim.

Renditni disa shembuj nga shkrimet e shenjta të profetëve që e përballuan vuajtjen
me durim: ____________________

Merreni parasysh se çfarë këshille do t’i jepnit një shoku që thotë: “Ndihem shumë
keq. Kam qenë sëmurë për më shumë se një javë. Kam shkuar te doktori dhe kam
marrë mjekime, por përsëri nuk ndiej ndonjë përmirësim. Nuk di se çfarë tjetër
duhet të bëj”.

Lexojeni Jakobin 5:13–16, duke kërkuar atë që Jakobi u këshilloi të bënin atyre që
ishin të sëmurë dhe të vuajtur.

Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim: “Kur
pleqtë vajosin një të sëmurë dhe e vulosin vajosjen, ata hapin pragjet e qiellit që
Zoti të derdhë bekimin që Ai dëshiron për personin që vuan” (“Shërimi i të
Sëmurëve”, Ensign ose Liahona, maj 2010, f. 48)

Shikojeni përsëri Jakobin 5:15. Përveç
fuqisë së priftërisë, çfarë tjetër tha
Jakobi do t’i shpëtonte apo shëronte të
sëmurët?

Një e vërtetë që mund të mësojmë nga
Jakobi 5:14–16 është që nëpërmjet
lutjes së besimit dhe fuqisë së
priftërisë, të sëmurët mund të
shërohen.

Plaku Ouks dha mësim sa vijon rreth
lutjes me besim dhe fuqisë shëruese të
priftërisë:
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“Ndërsa ushtrojmë fuqinë e padyshimtë të priftërisë së Perëndisë dhe ndërsa e
ruajmë si thesar premtimin e Tij se Ai do ta dëgjojë e do t’i përgjigjet lutjes së
bërë me besim, ne duhet të mbajmë mend gjithmonë se besimi dhe fuqia
shëruese e priftërisë nuk mund të sjellin një rezultat të kundërt me vullnetin e Atij
e të cilit është priftëria. …

… Edhe shërbëtorët e Zotit, kur e ushtrojnë fuqinë e Tij hyjnore në një rrethanë
ku ka besim të mjaftueshëm për t’u shëruar, nuk mund të japin një bekim priftërie që do t’i sjellë
shërim një personi, nëse ai shërim nuk është vullneti i Zotit.

Si fëmijë të Perëndisë, duke e njohur dashurinë e Tij të madhe dhe diturinë themelore se çfarë
është më e mira për mirëqenien tonë të përjetshme, ne i mirëbesojmë Atij. Parimi i parë i ungjillit
është besim në Zotin Jezu Krisht, dhe besim do të thotë mirëbesim. E ndjeva atë mirëbesim në
bisedën që një kushëriri im dha në varrimin e një vajze adoleshente e cila kishte vdekur nga një
sëmundje e rëndë. Ai tha këto fjalë, të cilat në fillim më tronditën e më pas më lartësuan: ‘Unë e
di se ishte vullneti i Zotit që ajo të vdiste. Asaj iu dha një trajtim i mirë mjekësor. Iu dhanë bekime
të priftërisë. Emri i saj qe në listën e lutjeve në tempull. Ajo u bë tema e qindra lutjeve për
rikthimin e shëndetit të saj. Dhe unë e di se ka mjaft besim në këtë familje saqë ajo do të ishte
shëruar, po të mos ishte vullneti i Zotit që ta merrte në shtëpi në këtë kohë.’ Po atë mirëbesim e
ndjeva në fjalët e babait të një tjetër vajze të veçantë, jeta e së cilës u mor nga kanceri në
moshën e saj adoleshente. Ai tha: ‘Besimi i familjes sonë është te Jezu Krishti dhe nuk varet nga
rezultatet.’ Ato mësime mua më tingëllojnë të vërteta. Ne bëjmë gjithçka që mundemi për
shërimin e një njeriu të dashur dhe pastaj ia besojmë rezultatin Zotit” (“Shërimi i të
Sëmurëve”, f. 50).

Si na ndihmojnë mësimet e Plakut Ouks për të kuptuar fuqinë shëruese të
priftërisë? Pse besimi dhe lutjet tona duhet të jenë në harmoni me vullnetin e
Perëndisë? (Shih Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Lutje”.)

3. Përfytyroni sikur një nga miqtë tuaj apo një pjesëtar i familjes është
i sëmurë. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta,

shkruajini një letër atij personi duke i shpjeguar atë që keni mësuar rreth fuqisë
shëruese të priftërisë. Sigurohuni të shpjegoni se përse është e rëndësishme që
besimi ynë në Jezu Krisht të mos varet nga rezultati i një bekimi të priftërisë.
Përfshini çfarëdo shembulli të njerëzve që ju njihni, të cilët janë bekuar
nëpërmjet lutjeve me besim dhe fuqisë së priftërisë.

Jakobi e krahasoi gjithashtu shërimin e të sëmurëve me faljen e mëkatit (shih Jakob
5:16).

Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim se
përulësia dhe besimi që na kërkohen për t’u shëruar fizikisht janë të njëjta si
përulësia dhe besimi që na kërkohen për të marrë falje: “Ka … raste të shenjta,
në të cilat njerëzit janë të privilegjuar të ngjiten në ato lartësi shpirtërore ku ata
marrin miratimin shfajësues të Shpirtit për sjelljen e tyre dhe, si rrjedhojë, falen
për mëkatet e tyre. Jakobi e quajti ordinancën e administrimit të të sëmurëve si

njërin prej këtyre rasteve. … Personi, i cili me anë të besimit, përkushtimit, drejtësisë dhe
denjësisë vetjake është në gjendje të shërohet, është gjithashtu në gjendje të ketë miratimin
shfajësues të Shpirtit për drejtimin e jetës së tij, dhe mëkatet i falen, siç dëshmohet nga fakti që
ai merr shoqërimin e Shpirtit, të cilin ai nuk do ta kishte nëse do të ishte i padenjë” (Mormon
Doctrine, bot. i 2-të [1966], f. 297–298).
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Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë se dikush që nuk shërohet kur i jepet një bekim
priftërie nuk është i denjë. Të gjitha bekimet jepen sipas kuptueshmërisë më të
madhe të Perëndisë, dhe ne mund ta ndiejmë dashurinë e Tij dhe paqen e Shpirtit
ta pohojë denjësinë tonë.

Siç shënohet te Jakobi 5:17–20, Jakobi iu referua profetit Elia si shembulli i një
personi që përdori fuqinë e lutjes së zjarrtë. Ai i këshilloi gjithashtu shenjtorët që t’i
ndihmonin mëkatarët të pendoheshin. Te Jakobi 5:20 vini re bekimet e premtuara
që u vijnë atyre, të cilët “e kthe[jnë] mëkatarin nga të gabuarit e rrugës së tij”.

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

Unë e kam studiuar Jakobin 4–5 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Hyrje te 1 Pjetër
Përse të Studiohet Ky Libër?
Një temë që gjendet kudo në Letrën e Parë të Përgjithshme të Pjetrit është që me
anë të Shlyerjes së Jezu Krishtit, dishepujt e Shpëtimtarit mund t’i durojnë e t’i
përgjigjen plot besim vuajtjes dhe përndjekjes. Çdo kapitull i 1 Pjetrit flet për prova
ose vuajtje, dhe Pjetri dha mësim se durimi i provave është “më i çmuar nga ari”
dhe do t’i ndihmonte besimtarët që të merrnin “shpëtimin e shpirtrave [të tyre]”
(1 Pjetër 1:7, 9). Pjetri u kujtoi gjithashtu shenjtorëve identitetin e tyre si një “fis i
zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull i fituar” (1 Pjetër 2:9).
Duke i studiuar këshillat që dha Pjetri në këtë letër, ju mund të merrni shpresë,
zemër dhe forcë, të cilat mund t’ju ndihmojnë në sfidat që hasni.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Autori i kësaj letre është “Pjetri, apostull i Jezu Krishtit” (1 Pjetër 1:1).

“Pjetri fillimisht njihej si Simeoni ose Simoni (2 Pjetër 1:1), një peshkatar i
Betsaidës që jetonte me gruan e tij në Kapernaum. … Pjetri u thirr me vëllanë e tij,
Andrean, të ishin dishepuj të Jezu Krishtit (Mateu 4:18–22; Marku 1:16–18; Lluka
5:1–11). …

… Zoti e zgjodhi [Pjetrin] të mbante çelësat e mbretërisë në tokë (Mateu
16:13–18). …

Pjetri ishte apostulli kryesues i kohës së tij” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
“Pjetër”, scriptures.lds.org).

Shkrimet e Pjetrit tregojnë rritjen e tij nga një peshkatar i thjeshtë në një Apostull
të fuqishëm.

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Pjetri ka gjasa ta ketë shkruar këtë letër të tij të parë midis viteve 62 dhe 64 ps.K. Ai
e shkroi nga “Babiloni[a]” (1 Pjetër 5:13), ndoshta një emërtim simbolik
për Romën.

Pranohet gjerësisht se Pjetri vdiq gjatë mbretërimit të perandorit romak, Neronit –
me gjasa pas vitit 64 ps.K., kur Neroni filloi t’i përndiqte të krishterët (shih
Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Pjetër”).

Për Kë u Shkrua Ky Libër dhe Përse?
Pjetri ia drejtoi këtë letër anëtarëve të Kishës që jetonin në pesë krahinat romake të
Azisë së Vogël, të vendosura në Turqinë e ditëve të sotme (shih 1 Pjetër 1:1). Pjetri i
konsideronte lexuesit e tij se ishin të “zgjedhur[it]” e Perëndisë (1 Pjetër 1:2). Ai
shkroi që t’i forconte dhe t’u jepte kurajë shenjtorëve në “prov[ën] e besimit [të
tyre]” (1 Pjetër 1:7) dhe t’i përgatiste ata për një “provë … zjarri” të ardhshme
(1 Pjetër 4:12). Mesazhi i Pjetrit u mësoi gjithashtu atyre se si t’i përgjigjeshin
përndjekjes (shih 1 Pjetër 2:19–23; 3:14–15; 4:13).

Këshillat e Pjetrit ishin në kohën e duhur sepse anëtarët e Kishës ishin pothuaj në
fillimet e një periudhe përndjekjeje të nderë. Deri rreth vitit 64 ps.K., afërsisht koha

619



kur Pjetri e shkroi këtë letër, qeveria romake përgjithësisht e toleronte krishterimin.
Në korrik të atij viti, një zjarr shkatërroi një pjesë të madhe të Romës, dhe pati zëra
se vetë Perandori Neroni e kishte urdhëruar vënien e zjarrit. Në përpjekje për ta
shmangur fajësimin për shkatërrimin, disa romakë të njohur akuzuan të krishterët
për vënien e zjarrit. Kjo çoi në një përndjekje të madhe ndaj të krishterëve kudo në
perandorinë romake. Pjetri dëshmoi se kur shenjtorët “vua[jnë] si [të] krishterë”
(1 Pjetër 4:16), ata mund të ndiejnë gëzim duke e ditur se po ndjekin gjurmët e Jezu
Krishtit (shih 1 Pjetër 2:19–23; 3:15–18; 4:12–19).

Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Në mes të pikëllimit dhe përndjekjes me të cilën u përballën shenjtorët e kohës së
tij, Pjetri i porositi ata që të mbështeteshin te njëri-tjetri me dashuri e butësi (shih
1 Pjetër 1:22; 3:8–9). Veç kësaj, te 1 Pjetri 5 ne lexojmë se Pjetri shpjegoi mënyrën se
si udhëheqësit e Kishës duhet t’i forcojnë bashkësitë e tyre.

Kjo letër përmban ndoshta referencat më të qarta biblike për botën e shpirtrave dhe
punën e shpëtimit që ndodh atje. Pjetri përmendi shkurtimisht se Jezu Krishti e
vizitoi botën e shpirtrave për t’u predikuar shpirtrave të pabindur që kishin jetuar
në kohën e Noeut (shih 1 Pjetër 3:18–20). Ai shtoi se ungjilli iu predikua të
vdekurve, për t’u dhënë individëve që kishin ndërruar jetë mundësinë që të
gjykoheshin në kushte të barabarta me të gjallët (shih 1 Pjetër 4:5–6). Në
periudhën tonë ungjillore, Presidenti Jozef F. Smith po përsiaste mbi domethënien
e 1 Pjetrit 3:18–20 dhe të 1 Pjetrit 4:6, kur ai mori një zbulesë e cila qartëson
doktrinat që lidhen me botën e shpirtrave (shih DeB 138).

Përmbledhje
1 Pjetër 1:1–2:10. Pjetri shkruan për nevojën që kanë shenjtorët të rriten
shpirtërisht me qëllim që të marrin shpërblime të përjetshme. Premtimi i shpëtimit
bëhet i mundur nëpërmjet gjakut të çmuar të Jezu Krishtit. Shenjtorët janë një “fis i
zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull i fituar” (1 Pjetër 2:9)
që e kanë marrë mëshirën e Perëndisë.

1 Pjetër 2:11–3:12. Dishepujt e Jezu Krishtit përpiqen që t’i nderojnë të gjithë
njerëzit dhe t’iu nënshtrohen autoriteteve dhe ligjeve civile. Pjetri u drejtohet
grupeve të veçanta të shenjtorëve: qytetarëve të lirë, shërbëtorëve, bashkëshorteve
dhe bashkëshortëve.

1 Pjetër 3:13–5:14. Kur përndjekja i bën shenjtorët të vuajnë, ata duhet të kujtojnë
shembullin e Jezu Krishtit, i cili vuajti e më pas mori ekzaltimin. Jezu Krishti ua
predikoi ungjillin të vdekurve që ata të mund të marrin një gjykim të drejtë.
Udhëheqësit e Kishës ndjekin shembullin e Jezu Krishtit kur kujdesen për tufën e
Perëndisë. Shenjtorët duhet ta përulin vetveten dhe ta hedhin merakun e tyre mbi
Perëndinë.

1 PJETËR
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NJËSIA 29: DITA 3

1 Pjetër 1–2
Hyrje
Apostulli Pjetër shkroi për ta forcuar besimin e shenjtorëve, ndërkohë që ata po
vuanin një përndjekje të madhe nga Perandoria Romake. Ai theksoi se ata ishin
shëlbuar nëpërmjet gjakut të çmuar të Jezu Krishtit dhe u kujtoi atyre trashëgiminë
e tyre hyjnore si populli i fituar i Perëndisë. Ai i udhëzoi shenjtorët që ta lëvdonin
Perëndinë midis njerëzve dhe ta duronin vuajtjen ashtu siç bëri Jezu Krishti.

1 Pjetër 1
Pjetri u jep mësim shenjtorëve për trashëgiminë e tyre të mundshme dhe
domosdoshmërinë e provave

Plaku M. Rasëll Ballard, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, tha: “Teksa
udhëtoj anembanë Kishës, i shoh anëtarët tek sprovohen në shkrirësin e
pikëllimeve” (“Hyrum Smith: ‘Firm As the Pillars of Heaven’”, Ensign, nëntor
1995, f. 9).

Një shkrirës është një mbajtëse në të
cilën rafinohen metalet apo substancat
e tjera, që nënkupton se ato nxehen dhe
shkrihen me qëllim që t’u hiqen
papastërtitë dhe ta forcojnë produktin
përfundimtar. Siç u përdor nga Plaku
Ballard, “shkrirësi [i] pikëllimeve”
mund t’i referohet provave sfiduese të
jetës. Cilat janë disa prova, apo
“shkrirës [të] pikëllimeve” që ju keni
përjetuar?

Apostulli Pjetër e shkroi këtë letër për
t’i forcuar dhe për t’u dhënë kurajë
shenjtorëve ndërkohë që përjetonin
prova. Deri rreth vitit 64 ps.K., koha kur
Pjetri e shkroi këtë letër, qeveria romake
shfaqi një tolerancë të përgjithshme
ndaj krishterimit. Në korrik të atij viti, një zjarr shkatërroi një pjesë të madhe të
Romës. Disa romakë të njohur akuzuan të krishterët për vënien e zjarrit. Kjo çoi në
një përndjekje të madhe ndaj të krishterëve kudo në perandorinë romake. Disa prej
keqtrajtimeve të përjetuara nga të krishterët erdhën nga miqtë dhe fqinjët e tyre të
dikurshëm.

Ndërsa e studioni 1 Pjetrin 1–2, kërkoni të vërteta që mund t’ju ndihmojnë të
qëndroni besnikë gjatë provave tuaja.
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Te 1 Pjetri 1:1–2, Pjetri i përshëndeti shenjtorët në krahinat romake të Azisë së
Vogël (Turqia e ditëve të sotme) dhe u kujtoi atyre se ata ishin një popull i zgjedhur.

Lexojeni 1 Pjetrin 1:3–5, duke kërkuar bekimet e ardhshme që iu premtuan
shenjtorëve. Merreni parasysh ta shenjoni atë që gjeni.

Në shkrimet e shenjta, fjalët shpëtim dhe ekzaltim përdoren shpesh për të
nënkuptuar të njëjtën gjë. Te 1 Pjetri 1:5, Pjetri po i referohej ekzaltimit apo jetës së
përjetshme, që do të thotë të jetojmë në praninë e Perëndisë dhe të vazhdojmë si
familje (shih DeB 132:19–20).

Lexojeni 1 Pjetrin 1:6, duke kërkuar mënyrën se si iu përgjigjën shenjtorët
premtimit të këtyre bekimeve të ardhshme. Vini re se fjala prova i referohet
sprovave dhe pikëllimeve (shih 1 Pjetër 1:6, poshtëshënimin b [në variantin shdm
të Biblës në anglisht]).

Nga 1 Pjetri 1:3–6 ne mund të mësojmë të vërtetën vijuese: Megjithëse
përjetojmë prova, ne mund të gëzohemi në Shlyerjen e Jezu Krishtit dhe në
bekimet e ardhshme që Perëndia ka premtuar të na japë.

Pjetri dha mësim se pavarësisht vështirësive që kalojmë, ne mund të gëzohemi për
shkak se do të kemi bekime të mëdha nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit. Si ju
ndihmon të kujtuarit e Shlyerjes së Krishtit që të gëzoheni edhe kur
përjetoni prova?

Lexojeni 1 Pjetrin 1:7–9, duke kërkuar atë që dha mësim Pjetri rreth provës së
besimit të shenjtorëve. Merreni parasysh që ta shenjoni se me çfarë e krahasoi ai
provën e besimit të shenjtorëve.

Besimi, ashtu si ari, është i çmuar. Sidoqoftë, besimi është më i çmuar se ari sepse
ari “prishet” (1 Pjetër 1:7), ndërkohë që besimi në Jezu Krisht çon drejt shpëtimit
(shih 1 Pjetër 1:9), i cili është i përjetshëm. Përveç kësaj, ari përmirësohet nga
nxehtësia e madhe, dhe në mënyrë të ngjashme, besimi ynë dhe bindjet tona
nganjëherë sfidohen nga shqetësime, pyetje dhe dyshime. Një e vërtetë që mund të
mësojmë nga fjalët e Pjetrit drejtuar shenjtorëve është që besimi ynë në Jezu
Krisht sprovohet dhe përmirësohet kur ne i durojmë provat me besnikëri.

1. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Cilat janë disa prova që ju ose miqtë tuaj jeni duke hasur tani?

b. Në ç’mënyra janë këto prova duke e sprovuar besimin tuaj apo të tyren?

Lexoni thënien vijuese nga Plaku Nil L. Andersen, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, dhe shenjoni atë që ai na nxiti të bëjmë kur përjetojmë prova të
besimit tonë:
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“Si vazhdoni ju të jeni të ‘paepur dhe të palëvizshëm’ [Alma 1:25] gjatë një prove
besimi? Zhytuni pikërisht në gjërat që ju ndihmuan të zhvilloni bërthamën tuaj të
besimit [përpara provës]: ju ushtroni besim te Krishti, ju luteni, ju mendoheni
thellë për shkrimet e shenjta, ju pendoheni, ju zbatoni urdhërimet dhe ju u
shërbeni të tjerëve.

Kur përballeni me një provë të besimit – çfarëdo që të bëni, mos iu largoni
Kishës! T’i largohesh mbretërisë së Perëndisë gjatë një prove besimi, është si të lësh sigurinë e
një vendstrehimi për stuhi pikërisht kur shfaqet uragani” (“Prova e Besimit Tuaj”, Ensign ose
Liahona, nëntor 2012, f. 40).

Si mendoni ju, përse është e rëndësishme të bëjmë gjërat që Plaku Andersen na
nxiti të bëjmë kur besimi ynë po sprovohet? ____________________

Lexojeni 1 Pjetrin 1:13–17, duke kërkuar atë që Pjetri i nxiti shenjtorët të bënin për
t’i duruar provat e tyre me besnikëri. Merreni parasysh ta shenjoni atë që gjeni.
Fraza “ngjeshni ijët e mendjes suaj” në vargun 13 do të thotë ta përgatitni
veten tuaj.

Lexojeni 1 Pjetrin 1:18–21, duke kërkuar të vërtetat shtesë që Pjetri u mësoi
shenjtorëve, për t’i ndihmuar ata që t’i duronin provat e tyre me besnikëri në vend
që ta braktisnin besimin e tyre.

Sa vijojnë janë disa të vërteta që Pjetri u mësoi shenjtorëve në këto vargje: Ne
shëlbohemi nëpërmjet gjakut të çmuar të Jezu Krishtit. Për shkak se Jezu
Krishti jetoi një jetë të pamëkatë, Ai mund ta ofronte Veten e Tij si një flijim
të përsosur për ne. Jezu Krishti u parashugurua për të qenë Shëlbuesi ynë.

Profeti Jozef Smith dha mësim: “Në organizimin e parë në qiell ne qemë të gjithë të
pranishëm dhe e pamë Shpëtimtarin të zgjidhej e të caktohej, dhe të bëhej plani i
shpëtimit, dhe ne e miratuam atë” (Mësimet e Presidentëve të Kishës: Jozef Smith
[2009], f. 219).

Në ç’mënyrë të kujtuarit e këtyre të vërtetave mund t’i ndihmojë shenjtorët që t’i
durojnë provat e tyre me besnikëri?

2. Mendoni për një rast kur ju ose dikush që ju e njihni zgjodhi ta
duronte një provë me besim te Jezu Krishti, në vend që ta braktiste

besimin në Të. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani
rreth asaj përvoje dhe mënyrave se si besimi juaj apo i atij personi në
Shpëtimtarin u forcua gjatë këtij procesi.

Te 1 Pjetri 1:22–25, Pjetri i nxiti shenjtorët që ta donin njëri-tjetrin dhe të mbanin
mend se ata ishin ringjizur me anë të fjalës së Perëndisë, e cila mbetet
përgjithmonë.

1 Pjetër 2:1–12
Pjetri e vë theksin te përgjegjësitë e shenjtorëve
Cilat janë disa nga mënyrat se si anëtarët e Kishës janë të ndryshëm nga ata që i
ndjekin udhët e botës? Cilat janë disa sfida që mund të hasim për shkak se jemi të
ndryshëm? ____________________
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Ndërsa e studioni 1 Pjetrin 2:1–12, kërkoni një parim që mund ta forcojë dëshirën
tuaj për të qenë të ndryshëm nga bota.

Siç shënohet te 1 Pjetri 2:1–8, Pjetri dha mësim se shenjtorët besnikë janë si gurë të
gjallë të ndërtuar mbi themelin e Jezu Krishtit dhe se ata që janë të pabindur,
pengohen prej Tij ngaqë Ai nuk e mbështet mosbindjen e tyre.

Lexojeni 1 Pjetrin 2:9–10, duke kërkuar mënyrën se si i përshkroi Pjetri shenjtorët
besnikë. Merreni parasysh t’i shenjoni frazat që ju bëjnë përshtypje.

Cili nga titujt që u dha Pjetri shenjtorëve është i parapëlqyeri juaj?
____________________

Pjetri i thërret shenjtorët “një popull i fituar” (1 Pjetër 2:9), dhe në këtë kontekst i
fituar do të thotë një thesar i çmuar, i bërë ose i zgjedhur nga Perëndia.

Si mund t’i kenë ndihmuar shenjtorët fjalët që përdori Pjetri për t’i përshkruar ata
te 1 Pjetri 2:9–10, që të merrnin zemër ndërkohë që përjetonin përndjekje fetare?
____________________

Lexojeni 1 Pjetrin 2:11–12, duke kërkuar atë që Pjetri iu përgjërua shenjtorëve të
bënin si populli i fituar, apo i çmuar i Zotit. Vini re se Pjetri mund t’i ketë quajtur
shenjtorët “të huaj” dhe “shtegtarë”, ose ngaqë ata jetonin midis njerëzve që ishin
ndryshe nga shenjtorët nga pikëpamja kulturore dhe fetare, ose ngaqë ata ishin larg
shtëpisë së tyre qiellore, duke jetuar përkohësisht si të vdekshëm.

Pjetri u tha shenjtorëve se mund të ishin shembuj për ata që ishin përreth tyre dhe
t’i ndihmonin të tjerët ta lëvdonin Perëndinë (shih 1 Pjetër 2:12). Nga 1 Pjetri
2:11–12 ne mësojmë se Perëndia i thërret shenjtorët e Tij që të jenë të veçuar
dhe të ndryshëm nga bota, në mënyrë që të tjerët të mund ta shohin
shembullin e tyre dhe ta lëvdojnë Atë. Merreni parasysh ta shkruani ose shënoni
këtë parim në shkrimet tuaja të shenjta.

Motra Elen S. Dalton, kur ishte presidente e përgjithshme e Të Rejave tha: “Nëse
dëshironi të bëni një ndryshim në botë, ju duhet të jeni ndryshe nga bota” (“Tani
Është Koha për t’u Ngritur e Shkëlqyer!” Ensign ose Liahona, maj 2012, f. 124).

3. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Cilat janë disa nga mënyrat që të rinjve shenjtorë të ditëve të mëvonshme u
është kërkuar të jenë të veçuar dhe të ndryshëm nga bota?

b. Në ç’mënyrë zgjedhja juaj për të qenë të veçuar dhe të ndryshëm nga bota
ka ndikuar tek të tjerët për mirë, apo ka ndihmuar që t’i udhëheqë ata për te
Perëndia?

c. Çfarë mund të bëni më mirë për të qenë të veçuar dhe të ndryshëm nga
bota, në mënyrë që të mund të jeni një shembull? (Shkruani një synim rreth
asaj që planifikoni të bëni për të qenë një shembull për të tjerët).
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1 Pjetër 2:13–25
Pjetri i këshillon shenjtorët që ta durojnë vuajtjen ashtu siç bëri Shpëtimtari
Te 1 Pjetri 2:13–18, Pjetri u mësoi shenjtorëve që t’u nënshtroheshin ligjeve dhe
autoriteteve civile që i qeverisnin ata (përfshirë perandorin romak, i cili nxiste
përndjekje të madhe ndaj tyre). Ai u dha kurajë atyre që po përjetonin vështirësi si
shërbëtorë, që ta përballonin vuajtjen e tyre me durim dhe të mbanin mend se
Perëndia ishte në dijeni të tyre.

Lexojeni 1 Pjetrin 2:19–20, duke kërkuar këshillën e Pjetrit për shenjtorët mbi
mënyrën se si duhet t’i duronin vuajtjet.

Pjetri i nxiti shenjtorët që t’i përballonin vuajtjet e tyre me durim. Lexojeni 1 Pjetrin
2:21–25, duke kërkuar përshkrimin e Pjetrit mbi mënyrën se si reagoi Jezu Krishti
ndaj përndjekjes. Merreni parasysh ta shenjoni atë që gjeni.

Sipas 1 Pjetrit 2:21, çfarë është ajo gjë që mund të na e japë vuajtja e Shpëtimtarit?
____________________

Ne mund të mësojmë të vërtetën vijuese nga mësimet e Pjetrit rreth durimit të
provave: Ne mund ta ndjekim shembullin e Shpëtimtarit duke i përballuar
provat me durim.

Merreni në shqyrtim atë që mund të bëni për ta ndjekur më shumë shembullin e
Jezu Krishtit në përballimin e provave me durim.

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

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

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 29: DITA 4

1 Pjetër 3–5
Hyrje
Apostulli Pjetër i nxiti shenjtorët që të ishin gjithnjë gati për të dëshmuar për Jezu
Krishtin dhe të jetonin me drejtësi, në mënyrë që të davaritnin akuzat e rreme të
bëra kundër tyre. Ai dha mësim se Jezu Krishti e predikoi ungjillin në botën e
shpirtrave pas vdekjes së Tij. Pjetri i këshilloi gjithashtu pleqtë e Kishës që ta ruanin
tufën e Perëndisë me të njëjtin kujdes sikurse bëri Jezu Krishti, Kryebariu.

1 Pjetër 3:1–17
Pjetri i këshillon shenjtorët që të jenë të bashkuar në drejtësi dhe të jenë gjithnjë gati
për të dëshmuar për Krishtin
Lexoni thënien vijuese nga Presidenti Tomas S. Monson:

“Ne do të kemi mundësi përgjatë jetës sonë që të tregojmë ato çka besojmë,
megjithëse ne nuk e dimë gjithnjë se kur do të thirremi për ta bërë këtë. Një
mundësi e tillë, më erdhi në vitin 1957 kur punoja në një shtëpi botuese dhe m’u
kërkua të shkoja në Dallas të Teksasit [SHBA], të quajtur ndonjëherë ‘qyteti i
kishave’ për të folur në një konferencë biznesi. Pas përfundimit të konferencës,
unë mora një autobus turistik për të bërë një turne përmes rrethinave të qytetit.

Ndërsa kalonim pranë kishave të bukura, shoferi ynë do të komentonte: ‘Në të majtë po shihni
Kishën Metodiste’, ose, ‘Atje në të djathtë është Katedralja Katolike’.

Ndërsa kaluam pranë një ndërtese të bukur me tulla të kuqe të vendosur mbi një kodër, shoferi
thirri: ‘Ajo ndërtesë është vendi ku mblidhen mormonët’. Zëri i një zonje nga fundi i autobusit
pyeti: ‘Shofer, a mund të na thoni diçka më shumë mbi mormonët?’

Shoferi e ndaloi autobusin në anë të rrugës, u rrotullua në karrigen e tij dhe u përgjigj: ‘Zonjë,
gjithçka që di unë për mormonët është se ata mblidhen në atë ndërtesë me tulla të kuqe. A ka
ndonjë njeri në këtë autobus që di diçka më shumë për mormonët?’” (“Kini Guxim të Qëndroni
Vetëm”, Ensign ose Liahona, nëntor 2011, f. 67).

Nëse ju do të kishit qenë në atë autobus, çfarë do të kishit bërë ose thënë?

Në ç’mënyra mund të jetë emocionuese kjo lloj mundësie për ju? Në ç’mënyra
mund të jetë sfiduese për ju? ____________________

Ndërsa e studioni 1 Pjetrin 3:1–17, kërkoni një parim që mund t’ju ndihmojë kur ju
paraqiten mundësi për ta ndarë ungjillin me të tjerë.

Te 1 Pjetri 3:1–11, ne lexojmë se Apostulli Pjetër i këshilloi bashkëshortet që të
ndihmonin për t’i sjellë bashkëshortët jobesimtarë te Krishti nëpërmjet sjelljes së
tyre të drejtë (shih Përkthimin prej Joseph Smith-it të 1 Pjetrit 3:2 [te 1 Pjetër 3:2,
poshtëshënimi b, në variantin shdm të Biblës në anglisht]). Ai i këshilloi
bashkëshortët që t’i nderonin bashkëshortet e tyre. Ai i këshilloi gjithashtu anëtarët
të “[ishin] … të një mendjeje” (1 Pjetër 3:8) dhe të jetonin sipas standardeve të
ungjillit.
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Lexojeni 1 Pjetrin 3:14–16, duke kërkuar atë që Pjetri i këshilloi shenjtorët të bënin
kur ndesheshin me njerëz që i vinin në dyshim bindjet e tyre, apo i përndiqnin për
shkak të atyre bindjeve.

Fjala përgjigj[e] në vargun 15 mund të përkthehet edhe si “mbrojtje” (shih 1 Pjetër
3:15, poshtëshënimin b [në variantin shdm të Biblës në anglisht]). Pjetri i këshilloi
shenjtorët që t’i shprehnin dhe mbronin bindjet e tyre fetare. Vini re gjithashtu se
Pjetri sugjeroi që ta bënin këtë me butësi [/zemërbutësi] dhe druajtje. Butësi
[/zemërbutësi] do të thotë mirësi, përulësi dhe durim (shih Udhëzuesi për Shkrimet e
Shenjta, “Zemërbutë, Zemërbutësi”, scriptures.lds.org). Fjala druajtje do të thotë
nderim ose respekt (shih 1 Pjetër 3:15, poshtëshënimin a [në variantin shdm të
Biblës në anglisht]).

Një e vërtetë që mund të mësojmë nga 1 Pjetri 3:15 është që si pasues të Jezu
Krishtit, ne duhet të përpiqemi që të jemi gjithnjë gati për t’i shprehur dhe
mbrojtur bindjet tona me butësi dhe nderim. Merreni parasysh ta shkruani ose
shënoni këtë të vërtetë në shkrimet tuaja të shenjta pranë 1 Pjetrit 3:15.

Lexoni pjesën e mbetur të rrëfimit të Presidentit Monson për përvojën e tij në
autobus:

“Unë prita që dikush të përgjigjej. Unë ia ngula sytë shprehjes në fytyrën e secilit
person duke kërkuar ndonjë shenjë miratimi, pak dëshirë për të komentuar. Asgjë.
Unë e kuptova se ishte radha ime për të bërë siç këshilloi Apostulli Pjetër, që ‘të
jeni gjithnjë gati për t’u përgjigjur në mbrojtjen tuaj kujtdo që ju kërkon
shpjegime për shpresën që është në ju’. Unë kuptova gjithashtu, vërtetësinë e
fjalës së urtë: ‘Kur vjen koha për të marrë vendime, ka ikur koha për përgatitje’.

Për pothuajse 15 minutat vijuese, unë pata privilegjin që t’u tregoja atyre që ishin në autobus,
dëshminë time lidhur me Kishën dhe ato çka ne besojmë. Unë isha mirënjohës për dëshminë time
dhe mirënjohës që isha i përgatitur ta ndaja atë” (“Kini Guxim të Qëndroni Vetëm”, f. 67).

1. Përgjigjjuni dy ose të gjitha pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Cilat janë disa nga gjërat që ju mund të bëni, që të jeni gjithnjë gati për t’i
treguar bindjet tuaja?

b. Si mendoni ju, përse është e rëndësishme që t’i tregoni bindjet tuaja me
butësi dhe nderim?

c. Kur i keni treguar bindjet apo dëshminë tuaj me të tjerë?

Mendoni rreth mënyrës se si do të përgatiteni për t’i treguar dhe mbrojtur bindjet
tuaja. Veproni sipas çdo nxitjeje që merrni.

1 Pjetër 3:18–4:19
Jezu Krishti e predikoi ungjillin në botën e shpirtrave pas vdekjes së Tij
Përfytyroni sikur jeni një misionar kohëplotë. Mendoni mbi mënyrën se si do t’i
përgjigjeshit një personi që thotë sa vijon: “Unë besoj se ajo që po më mësoni është
e vërtetë, por pyes veten për njerëzit që vdesin pa e pasur mundësinë që ta dëgjojnë
të vërtetën. Nuk duket e drejtë nga ana e Perëndisë që t’i ndëshkojë ose pengojë
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Presidenti Jozef F. Smith

ata që të jetojnë përsëri me Të, nëse ata kurrë nuk e patën mundësinë për të
mësuar rreth planit të Tij të shpëtimit”.

Lexojeni 1 Pjetrin 3:18–20, duke përfshirë Përkthimin prej Joseph Smith-it të 1
Pjetrit 3:20 [tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta]. Më pas lexojeni 1 Pjetrin 4:5–6
duke përfshirë Përkthimin prej Joseph Smith-it të 1 Pjetrit 4:6 [tek Udhëzuesi për
Shkrimet e Shenjta]. Ndërsa i lexoni, kërkoni të vërteta që Pjetri i dha mësim, të
cilat ju mund t’i ndani me personin në skenarin e mësipërm. “Frymërave që ishin
në burg” te 1 Pjetri 3:19, u referohet atyre shpirtrave në botën e shpirtrave që nuk e
pranuan ungjillin, apo nuk e patën mundësinë ta dëgjonin atë ndërkohë që ishin në
vdekshmëri.

Çfarë mësojmë nga këto vargje rreth atyre shpirtrave në botën e shpirtrave që nuk e
pranuan ungjillin, apo nuk e patën mundësinë që ta merrnin atë në këtë jetë?

Presidenti Jozef F. Smith po përsiaste
mbi domethënien e 1 Pjetrit 3:18–20
dhe 1 Pjetrit 4:6, kur ai mori një zbulesë
dhe vegim të vizitës së Shpëtimtarit në
botën e shpirtrave. Kjo zbulesë është
dokumentuar si Doktrina e
Besëlidhje 138. Presidenti Smith pa se
Jezu Krishti, midis kohës së vdekjes dhe
Ringjalljes së Tij, ua predikoi ungjillin
dhe u shërbeu personalisht shpirtrave
të drejtë në botën e shpirtrave. Jezu
Krishti më pas i organizoi dhe i
autorizoi shërbëtorët e drejtë që t’ua
mësonin ungjillin shpirtrave që ishin në
burgun e shpirtrave (shih DeB 138:1–12,
18–19, 27–30).

Sipas 1 Pjetrit 4:6, përse u predikohet
ungjilli atyre që kanë vdekur?

Një e vërtetë që mund të mësojmë nga
ky varg është se ungjilli u predikohet atyre njerëzve që kanë vdekur, që ata të
mund të kenë të njëjtat mundësi si ata që e dëgjojnë ungjillin në vdekshmëri.
(Vini re se 1 Pjetri 4:6 është një fragment i zotërimit të shkrimit të shenjtë. Ju mund
të doni ta shenjoni atë në një mënyrë të dallueshme, që të mund ta gjeni me lehtësi
në të ardhmen.)

2. Rishikojeni skenarin që lexuat në fillim të kësaj pjese. Në ditarin
tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani se si do ta

përdornit 1 Pjetrin 4:6 për t’iu përgjigjur shqetësimit për të cilin lexuat. Përfshini
ndjenjat tuaja rreth mënyrës se si doktrina e shpëtimit për të vdekurit është
provë e mëshirës dhe dhembshurisë së Perëndisë për fëmijët e Tij.

Te 1 Pjetri 4:7–19, ne lexojmë se Pjetri i nxiti shenjtorët që të kishin dashuri hyjnore
të madhe sepse dashuria hyjnore mbulon, ose parandalon, një shumicë mëkatesh.
Ai iu referua edhe një “prov[e] … zjarri” të ardhshme (1 Pjetër 4:12) që shenjtorët
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ende do të duhej ta duronin, dhe u mësoi shenjtorëve të gëzohen kur vuajnë prova
e përndjekje për shkak të besimit të tyre në Jezu Krisht.

Zotërimi i Shkrimit të Shenjtë – 1 Pjetër 4:6
3. Shkruajini fjalët nga 1 Pjetri 4:6 në një kartë ose në një fletë të vogël

letre. Në anën tjetër shkruani atë që mund të bëni për t’i ndihmuar
paraardhësit tuaj që e kanë pranuar ungjillin në botën e shpirtrave dhe po
presin të çlirohen nga burgu i shpirtrave. Në ditarin tuaj të studimit të
shkrimeve të shenjta, shkruani se e përfunduat këtë pjesë të detyrës. Gjatë javës
së ardhshme, punoni që të mësoni përmendsh 1 Pjetrin 4:6, duke e thënë
përmendsh fragmentin çdo mëngjes e mbrëmje përpara se të thoni lutjet tuaja
vetjake. Rishikoni gjithashtu atë që shkruat rreth mënyrave se si të merrni pjesë
në punën e shpëtimit për paraardhësit tuaj.

1 Pjetër 5
Pjetri i këshilloi pleqtë e Kishës që ta ruanin tufën e Perëndisë dhe i nxiti shenjtorët
që të qëndronin të patundur në besim
Për të ndihmuar në përgatitjen e shenjtorëve për provat që do të përjetonin,
Apostulli Pjetër u dha mësim pleqve të Kishës rreth përgjegjësive të tyre si
udhëheqës të Kishës. Lexojeni 1 Pjetrin 5:1–3, duke kërkuar këshillat e Pjetrit për
pleqtë e Kishës.

Të “rua[sh] tufën e Perëndisë” (vargu 2) do të thotë të kujdesesh për anëtarët e
Kishës dhe t’i mbrosh ata. Pjetri dha mësim se udhëheqësit e Kishës duhet të
shërbejnë me dëshirë e dashuri në vend që të shërbejnë me zor ose nga dëshira për
shpërblim. Ata duhej të ishin shembuj për anëtarët në vend që të ishin “zotëronjës”
(vargu 3) mbi ta.

Një e vërtetë që na mësojnë këto vargje është se udhëheqësit e Kishës kanë
përgjegjësinë që të kujdesen dhe ta ruajnë tufën e Perëndisë me dashuri dhe
me anë të shembullit.

Lexojeni 1 Pjetrin 5:4, duke kërkuar mënyrën se si e quajti Pjetri Shpëtimtarin.
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Cilat vlera dhe cilësi si të Krishtit mund
t’i ndihmojnë udhëheqësit e Kishës që
t’i ruajnë anëtarët e Kishës dhe të
kujdesen për ta?
____________________

Kur jeni bekuar nga dashuria si e
Krishtit të një udhëheqësi të Kishës apo
nga shembulli i tij?

Kur ju i respektoni, i mirëbesoni dhe i
ndiqni udhëheqësit e Kishës të cilët
Zoti i ka thirrur, ata do të ndihmojnë në
kullotjen tuaj dhe do të përkujdesen për
ju nga ana shpirtërore.

Te 1 Pjetri 5:5–14, Pjetri u mësoi
shenjtorëve që t’i respektonin pleqtë, ta
hidhnin merakun e tyre mbi Jezu
Krishtin dhe të qëndronin të patundur
në besimin e tyre, pavarësisht nga pikëllimet. Pjetri i siguroi ata se nëse do ta bënin
këtë, Perëndia do t’i përsoste dhe forconte ata.

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

Unë e kam studiuar 1 Pjetrin 3–5 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Hyrje te 2 Pjetër
Përse të Studiohet Ky Libër?
Profeti Jozef Smith shënoi se “Pjetri derdhi në penë gjuhën më madhështore nga të
gjithë apostujt” (në History of the Church, 5:392). Madhështor do të thotë i ekzaltuar
në mendim, me vlerë të dukshme dhe me prirjen për të frymëzuar admirim.

Si një dëshmitar okular i shpërfytyrimit të Jezu Krishtit (shih 2 Pjetër 1:16–18),
Pjetri i nxiti lexuesit e tij që të rriteshin në njohurinë e tyre për Shpëtimtarin dhe të
përpiqeshin të fitonin cilësi të perëndishme që të mund të merrnin nga “natyr[a]
hyjnore” (shih 2 Pjetër 1:4–8). Ai i siguroi lexuesit e tij se kjo rritje shpirtërore do t’i
ndihmonte ata që ta “përforconi[n] thirrjen dhe zgjedhjen” e tyre (2 Pjetër 1:10).
“Pjetri ripohon se Zoti do të vijë nga qielli me lavdi dhe gjykim të madh mbi tokë”
(Bible Dictionary [Fjalori Biblik], “Peter, Epistles of” [“Pjetër, Letra të”]). Duke e
studiuar letrën e dytë të Pjetrit, ju mund të zhvilloni një besim më të madh te Jezu
Krishti dhe të merrni udhëzimin e frymëzimin që mund t’ju ndihmojnë të bëheni
më shumë si Ai.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Autori i Letrës së Dytë të Përgjithshme të Pjetrit është Simon Pjetri, kryeapostulli i
Jezu Krishtit (shih 2 Pjetër 1:1).

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Ne nuk e dimë me saktësi se kur dhe ku u shkrua kjo letër. Përgjithësisht
hamendësohet se Pjetri e shkroi këtë letër në Romë, pas letrës së njohur si 1 Pjetër,
e cila ka gjasa të jetë shkruar rreth vitit 64 ps.K. (shih Bible Dictionary [Fjalori Biblik],
“Peter, Epistles of” [“Pjetër, Letra të”]).

Për Kë u Shkrua Ky Libër dhe Përse?
Pjetri tha se ai po u shkruante “atyre që kanë marrë për pjesë një besim të
çmueshëm sikurse edhe ne” (2 Pjetër 1:1). Kjo mund të tregojë se publiku i Pjetrit
ishin po ata të krishterë johebrenj që morën letrën e tij të parë (shih 2 Pjetër 3:1).
Përmbajtja e 2 Pjetrit 1:12–15 tregon se Pjetri kishte për qëllim që kjo letër të ishte
një mesazh lamtumire për lexuesit e tij.

Ndryshe nga Letra e Parë e Pjetrit, e cila i ndihmoi shenjtorët të përballeshin me
përndjekjen nga jashtë, letra e dytë e Pjetrit trajtoi braktisjen e brendshme që
kërcënonte të ardhmen e Kishës. Profetët dhe mësuesit e rremë po përhapnin
“herezi shkatërruese [mësime të rreme] dhe, duke mohuar Zotërinë që i bleu ata”
(2 Pjetër 2:1). Pjetri e shkroi këtë letër për t’i nxitur shenjtorët që të rriteshin në
njohurinë e tyre për Zotin dhe ta “përforconi[n] thirrjen dhe zgjedhjen” e tyre
(2 Pjetër 1:10).

Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
“Letra e dytë me sa duket iu drejtua të njëjtave kisha si letra e parë (3:1). Ajo u
shkrua pranë kohës së vdekjes të pritshme nga ana e tij (1:14) dhe synon vigjilencë
kundër braktisjes” (Bible Dictionary [Fjalori Biblik], “Peter, Epistles of” [“Pjetër,
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Letra të”]). Ajo përmban gjithashtu disa nga fjalët më të fuqishme të Pjetrit dhe një
nga dëshmitë e fundit të tij.

Një temë mbizotëruese te 2 Pjetri është rëndësia e fitimit të njohurisë për Jezu
Krishtin. Pjetri u premtoi lexuesve të tij se nëse ata do të kërkonin cilësi të
perëndishme dhe do të zhvillonin një natyrë hyjnore, ata nuk do të ishin “përtacë
dhe as të pafryt në njohjen e Zotit tonë Jezu Krisht” (2 Pjetër 1:8) dhe do ta
“përforconi[n] thirrjen dhe zgjedhjen” e tyre (2 Pjetër 1:10).

Pjetri e krahasoi njohurinë e vërtetë të Jezu Krishtit me njohurinë dhe mësimet e
rreme që ishin përhapur nga braktisësit (shih 2 Pjetër 2). Në përfundim të kësaj
letre, Pjetri bëri një ftesë të fundit për shenjtorët që të “rrit[eshin], në hirin dhe në
njohjen e Zotit dhe të Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht” (2 Pjetër 3:18).

Përmbledhje
2 Pjetër 1. Pjetri shpjegon se premtimet e Jezu Krishtit u lejojnë shenjtorëve që të
bëhen “pjesëtarë të natyrës hyjnore” (2 Pjetër 1:4). Ai i nxit ata që ta “përforco[jnë]
thirrjen dhe zgjedhjen” e tyre (2 Pjetër 1:10). Pjetri kujton përvojën e tij në malin e
Shpërfytyrimit, kur ai dëshmoi Krishtin e lëvduar dhe dëgjoi zërin e Atit. Pjetri
thotë se “ne e kemi … më të vërtetuar fjalën profetike” (2 Pjetër 1:19).

2 Pjetër 2. Pjetri i paralajmëron anëtarët e Kishës rreth profetëve të rremë dhe
mësuesve të rremë që do vijnë midis tyre dhe do të përpiqen t’i çojnë shenjtorët në
udhë të gabuar. Këta mësues të ligj do ta mohojnë Zotin dhe do të flasin keq për
“udh[ën] e së vërtetës” (2 Pjetër 2:2). Pjetri jep mësim se është më mirë të mos e
pranosh ungjillin se sa të bësh besëlidhje dhe të mos jetosh sipas tyre.

2 Pjetër 3. Pjetri pohon sigurinë se Krishti do të vijë në vetë kohën e Tij, do ta
pastrojë tokën me zjarr, do t’i shkatërrojë të ligjtë dhe do t’i shpëtojë të zellshmit e
besnikët. Pjetri i nxit shenjtorët që të “rrit[en], në hirin dhe në njohjen e … Jezu
Krisht[tit]” (2 Pjetër 3:18).

2 PJETËR
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2 Pjetër
Hyrje
Apostulli Pjetër i nxiti shenjtorët që të rriteshin në njohurinë e tyre për Jezu
Krishtin duke u përpjekur të bëheshin si Ai. Pjetri paralajmëroi gjithashtu se profetë
dhe mësues të rremë i çojnë njerëzit në udhë të gabuar. Ai profetizoi se në ditët e
fundit, të ligjtë do të talleshin me të drejtët që besojnë se Jezu Krishti do të kthehet.
Pjetri i nxiti shenjtorët që të përgatiteshin me zell për Ardhjen e Dytë të
Shpëtimtarit.

2 Pjetër 1:1–11
Pjetri jep mësim rreth mënyrës se si të marrim nga natyra hyjnore e Jezu Krishtit
Mendoni për cilësitë ose vlerat që admironi te një pjesëtar i familjes apo një mik. A
besoni se ju mund të zhvilloni po ato cilësi ose vlera të mira? Nëse jeni një e re,
mendoni për temën e Të Rejave, e cila pjesërisht thotë: “Ne jemi bija të Atit tonë
Qiellor, i cili na do ne dhe ne e duam Atë”. Merrini parasysh vlerat që përfshihen
në këtë temë, veçanërisht natyrën hyjnore.

Nëse jeni një e re apo një i ri, çfarë nënkupton “natyr[a] hyjnore” për ju?
____________________

Apostulli Pjetër ua shkroi këtë letër anëtarëve të Kishës që kishin fituar besim në
Jezu Krishtin. Siç shënohet te 2 Pjetri 1:1–4, ai u mësoi atyre se ata mund të ishin
“pjesëtarë të natyrës hyjnore” (vargu 4). Fraza “natyr[a] hyjnore” u referohet
cilësive të Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit.

Lexojeni 2 Pjetrin 1:5–7, duke kërkuar disa nga cilësitë e natyrës hyjnore të Atit dhe
Birit. Në tabelën e mëposhtme, renditni cilësitë që gjeni në fragment. Më pas, në
një shkallë nga 1 deri në 10, vlerësoni se me sa zell ju mendoni se po përpiqeni që
t’i fitoni këto cilësi hyjnore në jetën tuaj (1 = Nuk përpiqem që t’i arrij;
10 = Përpiqem me zell që t’i arrij). Cilësia e parë hyjnore është tashmë e renditur.
Fjala vetëkontroll në vargun 6 do të thotë vetëpërmbajtje.

Cilësi Hyjnore

Besimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Lexojeni 2 Pjetrin 1:8–11, duke kërkuar se çfarë bekimesh mund t’u vijnë atyre që
janë të zellshëm në zhvillimin e cilësive hyjnore të Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit.
Fraza “ta përforconi thirrjen dhe zgjedhjen tuaj” në vargun 10 do të thotë se
ndërkohë që jeni në vdekshmëri, ju merrni sigurinë ose premtimin e Perëndisë se e
keni marrë jetën e përjetshme; Pjetri iu referua kësaj edhe si të “vërtet[osh] fjalën
profetike” (2 Pjetër 1:19).

Profeti Jozef Smith dha mësim se thirrja dhe zgjedhja e dikujt përforcohet pasi një
person është provuar se është besnik ndaj Zotit: “Pasi një njeri ka besim te
Krishti, pendohet për mëkatet e tij, pagëzohet për heqjen e mëkateve të tij dhe e
merr Frymën e Shenjtë (me anë të vënies së duarve), që është Ngushëlluesi i parë,
atëherë le të vazhdojë ai ta përulë vetveten përpara Perëndisë, duke pasur uri dhe
etje për drejtësi dhe duke jetuar me çdo fjalë të Perëndisë dhe Zoti shpejt do t’i

thotë atij: ‘Bir, ti do të ekzaltohesh’. Kur Zoti e ka sprovuar atë tërësisht dhe gjen se njeriu është i
vendosur t’i shërbejë Atij në të gjitha rreziqet, atëherë njeriu do ta përforcojë thirrjen dhe
zgjedhjen e tij” (në History of the Church, 3:380).

2 Pjetër 1:12–21
Pjetri jep dëshminë e tij për Jezu Krishtin dhe jep mësim mbi shkrimin e shenjtë
Si mendoni ju, përse disa njerëz janë kritikues lidhur me moshën e disa prej
profetëve dhe apostujve? Si do t’i përgjigjeshit dikujt që thotë se profetët dhe
apostujt e sotëm janë tepër të moshuar për të qenë udhëheqës të efektshëm?
Ndërsa ju vazhdoni ta studioni 2 Pjetrin 1, kërkoni një të vërtetë rreth profetëve
dhe apostujve që është më e rëndësishme sesa mosha e tyre.

Siç shënohet te 2 Pjetri 1:12–19, Apostulli Pjetër e dinte se do të vdiste së shpejti,
dhe prandaj ai dha dëshminë e tij okulare për Jezu Krishtin. Në dëshminë e tij ai
përmendi “më të vërtetuar[ën] fjalë profetike” (2 Pjetër 1:19). Kjo “më [e]
vërtetuar[a] fjalë profetike” është përkufizuar më qartë te Doktrina e Besëlidhje
131:5, si njohuria që një person mund ta marrë në këtë jetë me anë të zbulesës se ai
apo ajo është “vulos[ur] për jetë të përjetshme”. Ky gjithashtu njihet si “përforc[imi
i] thirrje[s] dhe zgjedhje[s] [s]uaj” (2 Pjetër 1:10), për të cilën ju studiuat në pjesën e
parë të 2 Pjetrit 1.

Lexojeni 2 Pjetrin 1:20–21, duke kërkuar atë që Pjetri dha mësim për rolin e
“njerëz[ve] [të] shenjtë të Perëndisë” apo të profetëve. Vini në dukje se Përkthimi
prej Joseph Smith-it i 2 Pjetrit 1:20, thotë: “Duke ditur së pari këtë, që asnjë profeci
e Shkrimit nuk është dhënë nga ndonjë vullnet i veçantë i njeriut”.

Bazuar në atë që Pjetri dha mësim, ne mund të përcaktojmë të vërtetën vijuese:
Profetët e marrin shkrimin e shenjtë nëpërmjet Frymës së Shenjtë. (Ju mund
të doni ta shkruani apo shënoni këtë në shkrimet tuaja të shenjta.) Shkrimet e
shenjta janë “fjalë, si të shkruara edhe të folura” (Udhëzuesi për Shkrimet e
Shenjta, “Shkrime të Shenjta”, scriptures.lds.org; shih edhe DeB 68:2–4).

Disa shkrime të shenjta janë kanonizuar. Një kanun është “një mbledhje e njohur,
autoritare librash të shenjtë. Në Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të
Mëvonshme, librat kanonikë quhen veprat standarde dhe përmbledhin Dhiatën e
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Vjetër dhe të Re, Librin e Mormonit, Doktrina e Besëlidhje dhe Perla me Vlerë të
Madhe” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Kanun”, scriptures.lds.org).

Ndërkohë që lexoni dëshminë vijuese nga Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit të Të
Dymbëdhjetëve, kërkoni dëshminë e tij se profetët vazhdojnë të marrin shkrim të
shenjtë: “Linja e priftërisë është kanali me anë të të cilit Perëndia u ka folur
fëmijëve të Tij nëpërmjet shkrimeve të shenjta në kohët e shkuara. Dhe është kjo
linjë nëpërmjet së cilës Ai aktualisht flet, nëpërmjet mësimeve e këshillave të
profetëve dhe apostujve të gjallë dhe udhëheqësve të tjerë të frymëzuar” (“Dy

Linja Komunikimi”, Ensign ose Liahona, nëntor 2010, f. 84).

Merreni parasysh rëndësinë e njohurisë se Perëndia i përdorte dhe ende i përdor
profetët për t’u dhënë fëmijëve të Tij shkrime të shenjta.

1. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Cilat janë disa fragmente të shkrimit të shenjtë, qoftë nga profetët e lashtë
qoftë nga profetët e sotëm, që kanë ndikuar në jetën tuaj?

b. Si jeni bekuar nëpërmjet atyre shkrimeve të shenjta?

Reflektoni sërish mbi dëshminë e Plakut Ouks dhe kërkoni një mundësi në ditët e
ardhshme për t’u dëshmuar të tjerëve, ashtu siç Shpirti ju drejton, për realitetin e
profetëve dhe për rëndësinë e marrjes dhe studimit të shkrimit të shenjtë.

2 Pjetër 2
Pjetri paralajmëron rreth të qenit të mashtruar nga mësues të rremë
Përse njerëzit mund të zgjedhin të mëkatojnë edhe kur e dinë se ajo që po bëjnë
është e gabuar? ____________________

Te 2 Pjetri 2 ne lexojmë se Apostulli Pjetër i paralajmëroi shenjtorët rreth njerëzve
që po përpiqeshin t’i mashtronin ata. Ndërsa e studioni 2 Pjetrin 2, kërkoni të
vërteta që mund t’ju ndihmojnë për të dalluar dhe shmangur mashtrimet që çojnë
në mëkat.

Lexojeni 2 Pjetrin 2:1–3, duke kërkuar paralajmërimin e Pjetrit rreth atyre që do të
përpiqeshin t’i mashtronin shenjtorët. “Herezi shkatërruese” (2 Pjetër 2:1) janë
mësimet e rreme dhe të dëmshme.

Një e vërtetë që mund të mësojmë nga këto vargje është se mësuesit e rremë
kërkojnë të na mashtrojnë.

Lexoni thënien vijuese nga Plaku M. Rasëll Ballard, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, duke kërkuar atë që mësuesit e rremë na mësojnë sot me qëllim që të na
mashtrojnë:
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“Profetë të rremë dhe mësues të rremë janë ata që shpallin se Profeti Jozef Smith
ishte një mashtrues hipokrit; ata e vënë në dyshim Vegimin e Parë si një përvojë
të mirëfilltë. Ata shpallin se Libri i Mormonit dhe veprat e tjera kanonike nuk janë
anale të lashta të shkrimit të shenjtë. Ata gjithashtu përpiqen ta ripërkufizojnë
natyrën e Kreut-Perëndi dhe e mohojnë se Perëndia iu ka dhënë dhe vazhdon t’iu
japë zbulesë sot profetëve të Tij të shuguruar dhe të mbështetur.

Profetë të rremë dhe mësues të rremë janë ata që përpiqen me arrogancë të krijojnë interpretime
të reja të shkrimeve të shenjta për të treguar se këto tekste të shenjta nuk duhet të lexohen si
fjala e Perëndisë për fëmijët e Tij, por thjesht si shqiptime të burrave të pafrymëzuar, të kufizuar
nga vetë paragjykimet dhe anësitë e tyre kulturore. Si rrjedhojë, ata argumentojnë se shkrimet e
shenjta kërkojnë një interpretim të ri dhe se vetëm ata janë të kualifikuar për ta dhënë atë
interpretim.

Ndoshta, në mënyrën më dëmtuese, ata e mohojnë Ringjalljen dhe Shlyerjen e Krishtit, duke
argumentuar se asnjë Perëndi nuk mund të na shpëtojë ne. Ata e mohojnë nevojën për një
Shpëtimtar. Me pak fjalë, këta kritikues përpiqen t’i interpretojnë rishtazi doktrinat e Kishës që t’u
përshtaten vetë pikëpamjeve të tyre të paramenduara, dhe në këtë proces e mohojnë Krishtin dhe
rolin e Tij mesianik.

Profetë të rremë dhe mësues të rremë janë edhe ata që përpiqen t’i ndryshojnë doktrinat e dhëna
nga Perëndia dhe me bazë në shkrimin e shenjtë, të cilat e mbrojnë shenjtërinë e martesës,
natyrën hyjnore të familjes dhe doktrinën thelbësore të moralshmërisë vetjake. Ata përkrahin një
ripërkufizim të moralshmërisë për të shfajësuar kurvërinë, shkeljen e kurorës dhe marrëdhëniet
homoseksuale. Disa përkrahin hapur ligjërimin e martesave të ashtuquajtura të së njëjtës gjini”
(“Beware of False Prophets and False Teachers”, Ensign, nëntor 1999, f. 63–64).

Merrni në shqyrtim raste kur ju mund të keni hasur mësime apo mesazhe nga
mësues të rremë. Përse është e dobishme të jesh në dijeni të mesazheve dhe
mësimeve të mësuesve të rremë?

Te 2 Pjetri 2:4–17 ne lexojmë disa shembuj të asaj që i ndodhi njerëzve, të cilët
ndoqën mësues të rremë në të shkuarën, përfshirë atyre që e ndoqën Satanin në
jetën para lindjes, njerëzve që jetuan gjatë kohës së Noeut dhe njerëzve nga
Sodoma e Gomorra. Pjetri dha gjithashtu shembuj të individëve që nuk ishin
ndikuar nga mësues të rremë, të tillë si Noeu dhe Loti. Më pas Pjetri përshkroi
sjelljen e ligë të mësuesve të rremë.
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Si e kap një peshkatar peshkun?
____________________

Teknikat e një peshkatari për kapjen e
peshkut janë si ato të një mësuesi të
rremë. Lexojeni 2 Pjetrin 2:18–19, duke
kërkuar mënyrën se si mësuesit e rremë
i joshin shenjtorët që t’i ndjekin
mësimet e tyre.

Në ç’mënyrë janë mësimet e profetëve
dhe të mësuesve të rremë si një karrem
artificial apo natyral?

Te 2 Pjetri 2:19 ne mësojmë se këta
mësues të rremë premtojnë liri. Me fjalë
të tjera, ata japin mësim se mëkati, në
vend të bindjes ndaj urdhërimeve, çon
drejt një lirie më të madhe.

Nga këto vargje ne mund të mësojmë
se mësuesit e rremë kërkojnë të na
mashtrojnë, duke na bërë të besojmë
se mëkati çon drejt një lirie më
të madhe.

Lexojeni sërish vargun 19, duke kërkuar
atë që u ndodh njerëzve të cilët
mposhten nga mësimet e rreme
dhe mëkati.

2. Në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të

shenjta, shkruani dy ose tre
shembuj të mësimeve të rreme që
duket se nxitin lirinë, por në të
vërtetë çojnë në robëri.

Lexojeni 2 Pjetrin 2:20–22, duke kërkuar atë që dha mësim Pjetri për ata që
kthehen në mëkat pasi i kanë shpëtuar atij.

3. Përgjigjjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si mendoni ju, përse ata që “shpëtuan nga ndyrësitë e botës me anë të
njohjes së Zotit dhe Shpëtimtarit Jezu Krisht” (2 Pjetër 2:20) mund të
tundohen që të kthehen në udhët e tyre mëkatare?

b. Çfarë këshille do të jepnit që ta ndihmonit dikë të qëndrojë besnik ndaj Jezu
Krishtit dhe ungjillit të Tij, në vend që të kthehet te mëkatet e mëparshme?
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2 Pjetër 3
Pjetri dëshmon për Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit
Kur Apostulli Pjetër e përfundoi këtë letër, ndoshta një nga dëshmitë e tij të fundit
të shkruar, ai u kujtoi shenjtorëve Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit dhe u mësoi atyre
se si të përgatiteshin për të. Siç shënohet te 2 Pjetri 3:1–9, ai dha mësim se në ditët
e fundit disa njerëz do të talleshin e do t’i përqeshnin ata që besonin në Ardhjen
e Dytë.

Lexojeni 2 Pjetrin 3:10–14, duke kërkuar atë që dha mësim Pjetri rreth Ardhjes së
Dytë. Fjala sjellje në vargun 11 i referohet qëndrimit ose qasjes (shih 1 Timoteut
4:12, poshtëshënimin c [në variantin shdm të Biblës në anglisht]), dhe “shpejtuar”
në vargun 12 do të thotë ta presësh diçka me padurim.

Çfarë këshille u dha Pjetri shenjtorëve që t’i përgatiste ata për Ardhjen e Dytë?

Fraza “të papërlyer dhe të paqortueshëm” në vargun 14 do të thotë të jesh i pastër
nga mëkati. Ata që janë të pastër nga mëkati janë pajtuar me Perëndinë apo janë
rivendosur në harmoni e unitet me Të, dhe do të gjenden në paqe me Shpëtimtarin
kur Ai të vijë. Nga mësimet e Pjetrit mësojmë se ne mund të përgatitemi për
Ardhjen e Dytë të Shpëtimtarit duke jetuar jetë të perëndishme dhe duke e
pritur me padurim Ardhjen e Tij. Merreni parasysh ta shkruani ose shënoni këtë
parim në shkrimet tuaja të shenjta pranë 2 Pjetrit 3:11–14.

Cilat janë disa nga gjërat që ne mund të bëjmë për të jetuar një jetë të perëndishme
ndërsa presim me padurim Ardhjen e Dytë?

Te 2 Pjetri 3:15–18 ne lexojmë që Pjetri e pranoi se disa nga mësimet e Palit janë të
vështira për t’u kuptuar. Ai dha gjithashtu një paralajmërim rreth rënies në ligësi. Ai
i ftoi shenjtorët që të “rrit[eshin], në hirin dhe në njohjen e Zotit … tonë” (2 Pjetër
3:18).

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

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

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Hyrje te 1 Gjoni
Përse të Studiohet Ky Libër?
Në këtë letër Apostulli Gjon trajtoi përhapjen e rrezikshme të ndikimeve braktisëse
në Kishë. Ai i paralajmëroi shenjtorët të mos e ndiqnin errësirën dhe të qëndronin
në sigurinë e dritës së ungjillit. Studimi i 1 Gjonit mund t’ju ndihmojë të bëheni më
dallues ndaj mësimeve të rreme rreth Jezu Krishtit dhe ndjekja e këshillës së Gjonit
mund t’ju ndihmojë të ruani shoqërim të ngushtë me Zotin ndërsa qëndroni në të
vërtetën. Përveç këtyre, studimi i këtij libri mund t’ju ndihmojë që të arrini të
kuptoni dashurinë e madhe që Ati Qiellor ka për secilin prej fëmijëve të Tij, gjë të
cilën Ai e tregoi duke dhënë Birin e Tij, Jezu Krishtin, si një flijim për të gjithë
njerëzimin.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
“Në asnjërën prej këtyre tri letrave nuk e përmend shkruesi veten e tij me emër; por
tradita ia cakton ato Gjonit”, njërit prej Dymbëdhjetë Apostujve të parë (Bible
Dictionary [Fjalori Biblik], “John, Epistles of” [“Gjoni, Letra të”]). Autori i Letrave
të Gjonit ishte dëshmitar okular i Shpëtimtarit të ringjallur, gjë e cila ishte sigurisht
e vërtetë për Gjonin, Apostullin (shih 1 Gjon 1:1–4; 4:14).

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Nuk dihet me saktësi se kur dhe ku u shkrua 1 Gjoni. Me gjasë ishte shkruar diku
në periudhën e vonë të shekullit të parë ps.K.

Ndonëse Gjoni e kaloi periudhën më të hershme të jetës së tij në Palestinë, zona
ishte armiqësore ndaj të krishterëve dhe judenjve pas shkatërrimit të Jerusalemit
dhe tempullit atje në vitin 70 ps.K. Tradita pohon se Gjoni iku nga Palestina për të
jetuar në Efes gjatë viteve të tij të mëvonshme. Nëse ka qenë kështu, Gjoni mund
ta ketë shkruar letrën nga Efesi diku mes viteve 70 dhe 100 ps.K.

Për Kë u Shkrua Ai dhe Përse?
Publiku i 1 Gjonit nuk shprehet në mënyrë të qartë por nga shkrimet e tij duket që
Gjoni ua shkroi besimtarëve (shih 1 Gjon 1:3–4; 2:12–14), ndoshta atyre në Azinë e
Vogël (Turqia e ditëve të sotme), ku disa burime historike thonë se Gjoni mund të
ketë jetuar dhe shërbyer nga fundi i shekullit të parë ps.K.

Në këtë kohë, mësuesit e rremë kishin krijuar përçarje ose ndarje midis shenjtorëve
në rajon (shih 1 Gjon 2:18–19, 22, 26; 4:1) dhe braktisja po përhapej në Kishë. Një
filozofi e veçantë që po fitonte popullaritet, ishte docetizmi. Docetizmi ishte pjesë e
një lëvizjeje më të gjerë e njohur si gnosticizëm. Një mësim kyç në shumë forma të
gnosticizmit ishte se shpirti qe plotësisht i mirë dhe materia, përfshirë edhe trupin
fizik ishte plotësisht e ligë.

Ndjekësit e gnosticizmit besonin se shpëtimi nuk arrihej duke qenë i lirë nga
mëkati por, përkundrazi, duke e veçuar shpirtin nga materia, që do të thotë nga
trupi fizik. Ata besonin gjithashtu se shpëtimi arrihej nëpërmjet njohurisë së
veçantë (gnosis) në vend që të arrihej nëpërmjet besimit në Jezu Krisht.

639



Docetizëm vjen nga fjala greke dokeō, që do thotë “të dukesh” ose “të shfaqesh”.
Ndjekësit e docetizmit e mbitheksuan natyrën shpirtërore të Jezusit deri në pikën
saqë e refuzuan idenë se Ai erdhi në tokë në formën e vërtetë fizike. Ata besonin se
Perëndia ishte i padukshëm, i pavdekshëm, i gjithëdijshëm dhe pa materie dhe ata
e konsideruan botën fizike dhe trupin fizik si të pavlerë dhe të lig. Prandaj, ata
besonin se, meqë Jezusi ishte Biri hyjnor i Perëndisë, Ai nuk do të mund t’i
provonte kufizimet e të qenit njerëzor. Sipas pikëpamjes së tyre, Jezu Krishti nuk u
lind në të vërtetë në mish dhe Ai nuk mori një trup të prekshëm, nuk u gjakos,
vuajti, vdiq apo u ngrit me një trup të ringjallur – Ai thjesht u duk sikur i bëri
këto gjëra.

Ndonëse Apostulli Gjon i hodhi poshtë këto mësime të rreme te 1 Gjoni, ato
vazhduan dhe depërtuan në anëtarësinë e Kishës. Këto dhe doktrina të tjera të
rreme janë pjesë e asaj që çuan drejt Braktisjes së Madhe.

Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Si njëri prej apostujve të parë të Jezu Krishtit, Gjoni ishte një dëshmitar i veçantë i
Shpëtimtarit të ringjallur. Gjoni e filloi këtë letër duke shpallur se ai e kishte parë,
dëgjuar dhe e kishte prekur vetë Jezu Krishtin. Duke u zgjeruar në këtë dëshmi
vetjake, ai i ftoi lexuesit e tij të “[kishin] bashkësi … me Atin dhe me Birin e tij, Jezu
Krishtin” (1 Gjon 1:3). Dashuria është lajtmotivi i Letrës së Parë të Gjonit. Gjoni
theksoi se ata që thonë se e duan Perëndinë por nuk i duan ata përreth tyre, janë
gënjeshtarë (shih 1 Gjon 4:20–21).

Përmbledhje
1 Gjon 1–3. Gjoni jep mësim se, nëpërmjet bindjes, ne mund të arrijmë ta njohim
Perëndinë, të kemi shoqërimin e Tij dhe të bëhemi si Ai. Në ditët e fundit do të
ngrihen antikrishtë. Dashuria e Shpëtimtarit për ne tregohet nëpërmjet sakrificës së
Tij shlyese.

1 Gjon 4–5. Gjoni i nxit shenjtorët të përcaktojnë nëse një mësues është prej
Perëndisë. Perëndia është dashuri dhe, për shkak të dashurisë së Tij të madhe për
ne, Ai dërgoi Birin e Tij të vuajë për ne. Ata që e duan Perëndinë, do të zbatojnë
urdhërimet e Tij. Ata që besojnë në Jezu Krisht dhe kanë lindur nga Perëndia, do ta
mundin botën.

1 GJON
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NJËSIA 30: DITA 2

1 Gjon
Hyrje
Apostulli Gjon i ftoi anëtarët e Kishës të kërkonin shoqërimin e Atit dhe Birit të Tij,
Jezu Krishtit. Ai e theksoi nevojën për t’i zbatuar urdhërimet e Perëndisë që ta
shfaqim dashurinë tonë për Të. Gjoni gjithashtu u kujtoi anëtarëve të Kishës që t’i
donin të tjerët.

1 Gjon
Gjoni shpjegon rëndësinë e zbatimit të urdhërimeve dhe të dashurisë ndaj njëri-tjetrit

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta shkruani fjalën
braktisje dhe përkufizimin e saj. Nëse ju duhet ndihmë, përdorni

Topical Guide [Udhëzuesin Tematik], Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta ose
dokumentin Doktrinat Bazë në fillim të këtij udhëzuesi të studimit.

Apostulli Gjon e shkroi këtë letër në një kohë kur braktisja po kërcënonte Kishën.
Ai i paralajmëroi shenjtorët për antikrishtët (shih 1 Gjon 2:18–26; 4:3). Një
antikrisht është “dikush ose diçka që falsifikon planin e vërtetë të ungjillit për
shpëtimin dhe që haptazi apo fshehurazi kundërshton Krishtin” dhe autoritetin
dhe mësimet e shërbëtorëve të Tij të zgjedhur (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
“Antikrisht”, f. 7, scriptures.lds.org). Disa antikrishtë në ditët e Gjonit po jepnin
mësim se Jezu Krishti nuk kishte një trup fizik ndërkohë që ishte në tokë por vetëm
u duk sikur ishte një qenie me trup fizik.

Lexojeni 1 Gjonin 1:1–4, duke kërkuar atë që dëshmoi Gjoni për ta hedhur poshtë
këtë mësim të rremë. Vini në dukje se “Fjal[a] e jetës” te vargu 1 i referohet Jezu
Krishtit.

Vini re te vargjet 3–4 se Gjoni dëshironte që shenjtorët të kishin shoqërimin e
udhëheqësve të Kishës, të cilët kishin shoqërimin e Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit.
Ai dëshironte gjithashtu që ata të përjetonin një plotësi të gëzimit. Një parim që ne
mund të mësojmë nga këto vargje, është se, nëse i marrim dhe i ndjekim
mësimet e profetëve dhe apostujve, ne mund të kemi shoqërimin e Atit dhe
Birit.

Të kesh shoqërimin do të thotë të gëzosh një marrëdhënie mirëbesimi, miqësie,
ndërveprimi dhe uniteti. Mendoni për burrat, të cilët shërbejnë në Presidencën e
Parë dhe Kuorumin e Dymbëdhjetë Apostujve. Si na ndihmon ndjekja e mësimeve
të profetëve dhe apostujve që të kemi shoqërimin e Atit tonë Qiellor dhe Birit të Tij,
Jezu Krishtit?

Lexojeni 1 Gjonin 1:5–6, duke kërkuar atë që mund të na pengojë nga pasja e
shoqërimit të Atit tonë në Qiell.

Një nga temat më domethënëse e shkrimit të Gjonit është paraqitur te 1 Gjoni 1:5 –
Jezu Krishti është Drita e Botës (shih Gjoni 1:4–9; 8:12; 9:1–5). Mendoni për një rast
kur keni ecur në errësirë me plot kuptimin e fjalës. Përdorimi i fjalës errësirë prej
Gjonit, i referohet errësirës shpirtërore.
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Si mendoni ju, çfarë do të thotë të ecësh në errësirë shpirtërore?
____________________

Studiojeni 1 Gjonin 1:7–2:6, duke kërkuar të vërtetat që dha mësim Gjoni, të cilat
mund të na ndihmojnë të dimë se si të ecim në dritën e ungjillit. Fjala shlyesi te
1 Gjoni 2:2 do të thotë një sakrificë shlyese që kënaq drejtësinë e Perëndisë.

2. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani disa
nga të vërtetat që përcaktuat te 1 Gjoni 1:7–2:6. Pastaj merrni

parasysh se si do t’iu përgjigjeshit pyetjeve vijuese:

a. Përse mendoni se dashuria jonë për Perëndinë bëhet më e përsosur ose e
plotë kur i zbatojmë urdhërimet e Tij?

b. Kur keni përjetuar ju një dashuri më të madhe për Perëndinë teksa jeni
përpjekur që t’i zbatoni urdhërimet e Tij?

Lexojini përshkrimet vijuese, duke kërkuar një urdhërim të veçantë që këta dy të
rinj e kanë të vështirë t’i binden:

• Një i ri i lexon shkrimet e shenjta çdo ditë dhe i kryen me besnikëri shumë nga
detyrat e tij të priftërisë, por shpeshherë ai është i vrazhdë me vëllanë e tij
të vogël.

• Një e re merr pjesë rregullisht në mbledhjet e Kishës dhe ka fituar çmimin
Njohja e së Resë. Sidoqoftë, ajo shpesh poston komente të ashpra ndaj disa prej
shokëve e shoqeve të saj të klasës dhe ndaj mësuesve në mediat shoqërore.

Cilit urdhërim e kanë të vështirë që t’i binden këta dy të rinj të ditëve të
mëvonshme? (Rishikojeni fragmentin e zotërimit të shkrimit të shenjtë Mateu
22:36–39, si ndihmë për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje.)

Reflektoni për situata në të cilat ju mund të hasni vështirësi për t’iu shfaqur dashuri
të tjerëve.

3. Lexojeni 1 Gjonin 2:9–11; 4:7–11, 19–21, duke kërkuar se çfarë dha
mësim Gjoni për dashurinë. Merrni parasysh të shenjoni ose

shënoni mësimet që janë kuptimplote për ju. Më pas, përgjigjuni pyetjeve
vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Cilat nga mësimet e Gjonit për dashurinë janë kuptimplote për ju? Përse?

b. Një parim që mund të përcaktojmë nga këto vargje, është që, kur e duam
Perëndinë, ne do t’i duam të tjerët. Si mendoni ju, përse ne do t’ua
shfaqim dashurinë tonë të tjerëve kur e duam me të vërtetë Perëndinë?

Vini re që Gjoni iu referua urrejtjes ndaj të tjerëve te 1 Gjoni 4:20. Ka shumë
mënyra me anë të të cilave përveçse i urrejmë të tjerët as nuk ua shprehim
dashurinë ose mirësinë tonë atyre. Si mendoni ju, cilat mund të jenë disa nga këto
mënyra? ____________________

Lexojeni 1 Gjonin 3:17–18, duke kërkuar se si ne duhet t’ua tregojmë dashurinë
tonë të tjerëve.

Si mendoni ju, përse është e rëndësishme që ta tregojmë dashurinë tonë me vepra
dhe jo vetëm nëpërmjet fjalëve?
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Cilin njihni ju që është një shembull i mirë i të shfaqurit të dashurisë ndaj të
tjerëve?

Nëse është e mundur, shikojeni materialin filmik “Two Brothers Apart” [“Dy
Vëllezër Veçmas”] që gjendet në LDS.org. Teksa e shihni, kërkoni mënyrën

se si këta dy vëllezër e treguan konkretisht me shembuj këtë parim dhe çfarë
ndikimi pati ai tek secili prej tyre.

4. Mendoni për dikë në jetën e tuaj ndaj të cilit mund të shfaqni më
shumë dashuri. Në ditarin tuaj të shkrimeve të shenjta, shkruajeni

emrin e atij individi dhe diçka konkrete që mund të bëni për t’ia treguar
dashurinë dhe mirësinë tuaj atij personi. Nuk keni nevojë ta shfaqni dashurinë
tuaj në mënyra të bujshme. Gjestet e vogla, të thjeshta të dashurisë dhe
mirësisë, shpesh janë gjestet më kuptimplote.

Kur ne e tregojmë dashurinë tonë nëpërmjet veprave tona, ne po ecim siç eci Jezusi
ose po e jetojmë jetën tonë siç e jetoi Jezusi (shih 1 Gjon 2:6; 3:1–3). Zoti do t’ju
bekojë ndërkohë që e zbatoni këtë të vërtetë në jetën tuaj.

Lexojeni 1 Gjonin 4:12 dhe më pas lexoni Përkthimin prej Joseph Smith-it, 1 Gjon
4:12 (te 1 Gjon 4:12, poshtëshënimi a, [në variantin SHDM të Biblës në anglisht]).
Çfarë sqaron Përkthimi prej Joseph Smith-it rreth të qenit i aftë për ta parë
Perëndinë?

Te 1 Gjoni 5, Gjoni dha mësim se çfarë duhet të bëjmë për t’u lindur sërish, që do të
thotë “të kesh Shpirtin e Zotit, që të shkaktojë një ndryshim të fuqishëm në zemrën
e një njeriu, sa ai nuk ka më dëshirë të bëjë keq, por më tepër dëshiron të kërkojë
gjërat e Perëndisë” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Lindur (i) Përsëri, Lindur
(i) nga Perëndia”, f. 105, scriptures.lds.org). Lexojini fragmentet vijuese dhe renditni
atë që ne duhet të bëjmë për t’u lindur sërish:

1 Gjon 5:1 ____________________

1 Gjon 5:2–3 ____________________

1 Gjon 5:4 ____________________

Joseph Smith Translation [Përkthimi prej Joseph Smith-it], 1 Gjon 5:18 (te 1 Gjon
5:18, poshtëshënimi b, [në variantin SHDM të Biblës në anglisht])
____________________

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

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

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Hyrje te 2 Gjoni
Përse të Studiohet Ky Libër?
Në letrën e tij të dytë, Apostulli Gjon shprehu shqetësimin lidhur me ndikimet
braktisëse në Kishë. Në të njëjtën kohë ai shprehu gjithashtu gëzim për anëtarët e
Kishës, të cilët kishin qëndruar të fortë dhe besnikë ndaj ungjillit (shih 2 Gjon 1:4).
Fjalët e tij e ilustrojnë gëzimin dhe mirënjohjen që udhëheqësit e Kishës ndiejnë
për ata që qëndrojnë besnikë ndaj Zotit. Teksa studioni 2 Gjonin, ju mund të
forcoheni nga fjalët kujtuese të Gjonit për ta dashur njëri-tjetrin, për t’iu bindur
urdhërimeve të Perëndisë dhe për të qëndruar me besnikëri në doktrinën e Krishtit.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Autori e përcaktoi veten si “plaku” (2 Gjon 1:1) dhe tradita thotë se Gjoni, një nga
Dymbëdhjetë Apostujt e parë, e shkroi këtë letër (shih Bible Dictionary [Fjalori
Biblik], “John, Epistles of” [“Gjoni, Letra të”]).

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Nuk dihet me saktësi se kur dhe ku u shkrua 2 Gjoni. Në qoftë se tradita lidhur me
banimin e Gjonit për një kohë të gjatë në Efes është e saktë, ai mund ta ketë
shkruar letrën prej andej midis viteve 70 dhe 100 ps.K.

Për Kë u Shkrua Ai dhe Përse?
Letra e Dytë e Gjonit iu shkrua “zonjës së zgjedhur dhe bijve të saj” (2 Gjon 1:1).
Nuk dihet nëse Gjoni po i drejtohej familjes së tij apo ndonjë grupi tjetër të veçantë
njerëzish apo nëse po i fliste Kishës në bashkësi me gjuhë figurative.

Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shkroi se 2 dhe 3
Gjoni mund të jenë letra që Gjoni ua shkroi pjesëtarëve më të afërt të familjes së tij
(shih Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll. [1965–1973], 3:409–410, f. 12–14).

Një mundësi tjetër është se “zonj[a e] zgjedhur” në të vërtetë i referohet një
bashkësie të krishterësh (shih 2 Gjon 1:13). Fjala greke për kishë është e gjinisë
femërore dhe ishte e zakontë që Kisha të personifikohej si grua (shih Efesianëve
5:25–27, 32; Përkthimi prej Joseph Smith-it, Zbulesa 12:1–3, 7 [në shtojcën e
kombinimit tresh]; Zbulesa 19:7–8).

Për sa i përket 1 Gjonit, Gjoni me sa duket e shkroi këtë letër për t’iu përgjigjur
mësimeve të rreme se Jezu Krishti nuk erdhi vërtet në tokë në mish. Ai shpjegoi se
anëtarët që jepnin mësim se Krishti nuk kishte një trup fizik, nuk duhej të
mirëpriteshin në shtëpitë e tyre, apo në bashkësi (shih 2 Gjon 1:7–10).

Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Në këtë letër Gjoni paralajmëroi për mësuesit e rremë, të cilët kishin hyrë në Kishë.
Ai i këshilloi anëtarët e Kishës të mos ua vinin veshin këtyre individëve dhe të mos
shoqëroheshin me ta.
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Përmbledhje
2 Gjon 1. Gjoni i kujton Kishës urdhërimin që ta duan njëri-tjetrin. Ai
paralajmëron për mësuesit e rremë dhe mashtruesit brenda Kishës dhe i këshillon
anëtarët e Kishës që të mos i lejojnë ata të qëndrojnë në bashkësitë e tyre.

2 GJON
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Hyrje te 3 Gjoni
Përse të Studiohet Ky Libër?
Në këtë letër të shkurtër, Apostulli Gjon e lavdëroi Gajin, një anëtar të Kishës, i cili
ishte besnik gjatë një kohe rebelimi kundrejt udhëheqësve të Kishës. Mësimet e
Gjonit mund t’ju ndihmojnë ta kuptoni më mirë braktisjen që ndodhi në Kishën e
Dhiatës së Re, dhe mund t’ju frymëzojë të qëndroni besnikë ndaj udhëheqësve të
Kishës pavarësisht kundërshtimeve.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Autori e përcaktoi veten si “plaku” (3 Gjon 1:1) dhe tradicionalisht kuptohet të jetë
Apostulli Gjon.

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Nuk dihet me saktësi se kur dhe ku u shkrua 3 Gjoni. Në qoftë se tradita lidhur me
banimin e Gjonit për një kohë të gjatë në Efes është e saktë, ai mund ta ketë
shkruar këtë letër prej andej midis viteve 70 dhe 100 ps.K.

Për Kë u Shkrua Ai dhe Përse?
Letra e Tretë e Gjonit u shkrua për Gajin, një anëtar besnik i Kishës, të cilin Gjoni e
lavdëroi ngaqë tregoi përkushtim vetëmohues ndaj kauzës së Krishtit, duke
siguruar strehim për shërbëtorët udhëtues të Perëndisë (shih 3 Gjon 1:5–8).

Gjoni e paralajmëroi Gajin gjithashtu për dikë që quhej Diotrefi, i cili mund të ketë
mbajtur një pozitë të një udhëheqësi vendor në Kishë. Diotrefi e kundërshtoi
haptas Apostullin Gjon e zyrtarë të tjerë të Kishës dhe madje anëtarët vendorë të
Kishës, të cilët donin t’i mirëprisnin ata, i ndaloi që të merrnin pjesë në mbledhjet e
Kishës (shih 3 Gjon 1:9–10). Gjoni e nxiti Gajin që të vazhdonte të bënte mirë dhe
tha se shpresonte që ta vizitonte Gajin së shpejti (shih 3 Gjon 1:11–14).

Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Te 3 Gjoni ne shohim shqetësimin e Gjonit lidhur me ndikimet braktisëse në Kishë.
Ne shohim gjithashtu dashurinë e tij për të tjerët dhe gëzimin që ndjeu për ata që
po zgjidhnin një jetë bindjeje (shih 3 Gjon 1:4).

Përmbledhje
3 Gjon. Gjoni e lavdëron Gajin për besnikërinë e tij dhe paralajmëron për një
udhëheqës që e kundërshtoi Gjonin dhe udhëheqës të tjerë të Kishës.
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NJËSIA 30: DITA 3

2 Gjon – 3 Gjon
Hyrje
Apostulli Gjon i paralajmëroi shenjtorët për njerëzit që mashtrojnë dhe predikojnë
se Jezu Krishti nuk erdhi në mish. Ai gjithashtu e lavdëroi Gajin, një anëtar të
Kishës, për besnikërinë e tij.

2 Gjon
Gjoni paralajmëron për njerëzit, të cilët japin mësim doktrinën e rreme
Mendoni për një atlet të famshëm. Çfarë mund të bëjë ky atlet për të qenë në
formën më të mirë fizike me qëllim që të dalë mirë?

Çfarë mund të ndodhë nëse ky atlet,
pasi ka punuar fort që të vijë në formë,
të reshtë së stërvituri dhe të fillojë të
hajë ushqim të pashëndetshëm, të
shohë shumë televizor, të luajë shumë
lojëra kompjuterike dhe të përdorë
substanca që janë të dëmshme
për trupin?

Merrni parasysh se si mund të
krahasohet puna që duhet të bëjnë
atletët e suksesshëm për të ruajtur formën më të mirë fizike, me punën që duhet të
bëjnë anëtarët e Kishës për të ruajtur bekimet që kanë marrë nëpërmjet ungjillit.
Teksa e studioni 2 Gjonin, kërkoni një parim që mund t’ju ndihmojë t’i ruani
bekimet që keni marrë si një anëtar i Kishës.

Siç shënohet te 2 Gjoni 1:1–4, Apostulli Gjon e filloi këtë letër duke iu drejtuar
“zonjës së zgjedhur dhe bijve të saj”, e cila mund të ketë qenë qoftë në adresë të
drejtpërdrejtë të një anëtareje femër të Kishës dhe bijve të saj ose një gjuhë
simbolike për të përshkruar një bashkësi të Kishës.

Lexojeni 2 Gjonin 1:5–6, duke kërkuar urdhërimin që Gjoni u kujtoi shenjtorëve.

Lexojeni 2 Gjonin 1:7, duke kërkuar arsyen përse Gjoni i këshilloi anëtarët e Kishës
që të “ec[nin] sipas” (2 Gjon 1:6) urdhërimeve të Perëndisë ose t’u bindeshin atyre.

Çfarë po jepnin mësim mashtruesit dhe antikrishtët?

Kur Gjoni e shkroi këtë letër, një filozofi e njohur si docetizëm [doktrinë se Krishti
është substancë qiellore] po fitonte popullaritet. Docetistët besonin se Perëndia
ishte kaq i ekzaltuar saqë Ai nuk mund të provonte dhembje, vdekje apo ndonjë
përvojë tjetër të vdekshme. Si rrjedhim, ata arritën në përfundimin se Jezu Krishti,
si Bir i Perëndisë, nuk erdhi me të vërtetë në mish por vetëm që Shpirti i Tij dukej
(kuptimi i një fjale greke nga e cila është marrë fjala docetizëm) sikur bënte gjërat që
bën apo provon një i vdekshëm.

Cilët janë disa shembuj të mësimeve të rreme në ditët tona që bien në kundërshtim
me të vërtetat e ungjillit? ____________________

647



Përse këto mësime janë të rrezikshme nga ana shpirtërore? ____________________

Lexojeni 2 Gjonin 1:8, duke kërkuar atë që Gjoni i këshilloi anëtarët e Kishës të
bënin si rrjedhojë e këtyre mësimeve të rreme. Të “bë[sh] kujdes” do të thotë të
jesh vigjilent ose i vëmendshëm për të mos i përvetësuar mësimet e rreme. Kryera
do të thotë të përmbushura (shih 2 Gjon 1:8, poshtëshënimi a, [në variantin SHDM
të Biblës në anglisht]), ose të kesh punuar për diçka dhe ta kesh marrë.

Një parim që mund të mësojmë nga 2 Gjoni 1:6–8 është se, kur i zbatojmë
urdhërimet e Perëndisë dhe jemi vigjilentë, ne mund të vazhdojmë t’i
gëzojmë bekimet e ungjillit që kemi marrë.

1. Përgjigjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta:

a. Renditini bekimet e ungjillit që keni marrë dhe shpresoni t’i merrni.

b. Përse duhet të vazhdojmë t’i zbatojmë urdhërimet e Perëndisë dhe ta
jetojmë ungjillin, me qëllim që t’i marrim dhe të vazhdojmë t’i gëzojmë
bekimet e ungjillit që kemi marrë?

Lexojeni 2 Gjonin 1:9, duke kërkuar atë që dha mësim Gjoni se do t’u ndodhte
atyre që qëndrojnë ose mbeten në doktrinën e Krishtit. Doktrina e Krishtit është të
kesh besim, të pendohesh, të pagëzohesh, të marrësh dhuratën e Frymës së
Shenjtë nga dikush me autoritetin e duhur të priftërisë dhe të durosh deri në fund
(shih 2 Nefi 31:15–21).

Një e vërtetë që ne mund të mësojmë nga 2 Gjoni 1:9 është se, nëse qëndrojmë në
doktrinën e Krishtit, ne do ta kemi Atin dhe Birin me ne.

Një mënyrë se si e kemi Atin dhe Birin me ne, është nëpërmjet shoqërimit të
Frymës së Shenjtë.

Përsiatini dy të vërtetat e përcaktuara në këtë mësim. Si po ecni në përpjekjet tuaja
për t’i zbatuar urdhërimet e Perëndisë, për të qenë vigjilentë dhe për të qëndruar në
ungjill? Çfarë bekimesh të ungjillit doni që të gëzoni tani dhe në të ardhmen? Çfarë
do të bëni sot për t’i zbatuar më me besnikëri urdhërimet dhe për të qëndruar në
doktrinën e Krishtit?

Siç shënohet te 2 Gjoni 1:10–13, Gjoni i nxiti shenjtorët t’i shmangnin njerëzit që
përhapnin doktrinë të rreme. Ai gjithashtu shprehu dëshirën e tij për t’i vizituar
personalisht shenjtorët, të cilëve po u shkruante.

3 Gjon
Gjoni e lavdëron Gajin për besnikërinë e tij.
Çfarë i ndodh sipërfaqes së ujit kur diçka e prek atë? A është e mundur të prekësh
një sasi uji pa e trazuar atë? Si mund të jetë e ngjashme prekja e sipërfaqes së ujit
me të jetuarit e ungjillit?
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Te 3 Gjoni, Apostulli Gjon iu drejtua një
anëtari besnik të Kishës, i quajtur Gaji.
Lexojeni 3 Gjonin 1:1–4, duke kërkuar
mënyrën se si Gjoni u ndikua nga
besnikëria e Gajit në të jetuarin e
ungjillit. Fjala bijtë në vargun 4 mund
t’iu referohet anëtarëve të Kishës, të
cilët Gjoni i kishte ndihmuar të
ktheheshin në besim në ungjill.

Bazuar te mënyra se si besnikëria e
Gajit ndikoi te Gjoni, çfarë të vërtete mund të përcaktojmë nga 3 Gjoni 1:1–4 rreth
mënyrës se si të jetuarit e ungjillit mund të ndikojë te vetja jonë dhe të tjerët?
____________________

2. Mendoni për rastin kur keni ndier gëzim për shkak se keni parë
përpjekjet e dikujt tjetër për ta jetuar ungjillin. Në ditarin tuaj të

studimit të shkrimeve të shenjta ose në një fletë të veçantë, shkruani një letër
duke e falënderuar atë person për përpjekjet e tij ose të saja për ta jetuar
ungjillin dhe shpjegoni se si ka ndikuar tek ju besnikëria e tij ose e saj. Nëse do
ta shkruani letrën në një fletë të veçantë, shkruani një përmbledhje të shkurtër
të letrës në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta. Merrni parasysh t’ia
jepni letrën personit që i shkruat.

Përvoja Vetjake me të Vërtetat që Përcaktoni
Pasi t’i keni përcaktuar dhe kuptuar doktrinat dhe parimet që gjetët gjatë studimit tuaj të
shkrimeve të shenjta, mendoni rreth përvojave që keni pasur me ato doktrina dhe parime gjatë
gjithë jetës suaj. Ndarja e përvojave tuaja me të tjerët do ta ftojë Frymën e Shenjtë për t’u
dëshmuar atyre dhe juve për të vërtetat dhe rëndësinë e asaj që keni gjetur në shkrimet e
shenjta.

Mendoni për një rast kur keni dëgjuar një udhëheqës të Kishës ose misionar që nuk
e njihnit, të fliste në mbledhjen e Kishës ose gjatë konferencës së përgjithshme. Ne
me raste mund të tundohemi për t’u kushtuar më pak vëmendje ose respekt disa
prej udhëheqësve ose mësuesve të Kishës nëse nuk i njohim.

Lexojeni 3 Gjonin 1:5–8, duke kërkuar se çfarë po bënte Gaji që e kënaqi Gjonin.
Referenca për vëllezërit dhe të huajt te vargu 5 i referohet mësuesve udhëtues ose
misionarëve të cilët Gaji nuk i njihte.

Gjoni shkroi edhe për një udhëheqës vendor të Kishës, që quhej Diotref, me të cilin
Gjoni nuk qe i kënaqur. Lexojeni 3 Gjonin 1:9–10, duke kërkuar arsyen përse Gjoni
nuk ishte i kënaqur me të.

Diotrefi ishte rebeluar dhe kishte kryer braktisje vetjake. Një e vërtetë që mund ta
mësojmë nga shembulli i mirë i Gajit dhe nga shembulli i keq i Diotrefit, është sa
vijon: anëtarët e Kishës duhet t’i mirëpresin dhe t’i mbështetin të gjithë
shërbëtorët e Zotit.
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3. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani disa
mënyra se si mund t’i “presim” (3 Gjon 1:8) shërbëtorët e Zotit.

Kërkoni mundësi për ta zbatuar të vërtetën e mësipërme duke i mirëpritur dhe
duke i mbështetur udhëheqësit vendorë dhe të përgjithshëm të Kishës.

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

Unë e kam studiuar 2 Gjonin – 3 Gjonin dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Hyrje te Juda
Përse të Studiohet Ky Libër?
Letra e Apostullit Judë përshkruan forcat e braktisjes që po vepronin në Kishën e
hershme. Teksa e studioni këtë letër, ju mund të mësoni se si t’i dalloni ata njerëz
që kërkojnë t’i largojnë nga besimi dishepujt e Jezu Krishtit. Ju mund arrini të
ndieni gjithashtu rëndësinë e të luftuarit me zell për besimin dhe për të qëndruar të
vërtetë ndaj tij.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Autori i kësaj letre e përcaktoi veten si “Juda, shërbëtor i Jezu Krishtit dhe vëllai i
Jakobit” (Judë 1:1). Tradicionalisht autori kuptohet të jetë Juda, i cili ishte
gjysmëvëllai i Jezu Krishtit (shih Mateu 13:55; Marku 6:3; Bible Dictionary [Fjalori
Biblik] “Jude” [“Juda”]).

Juda dukej qartë se ishte një anëtar i Kishës me vlerësim të lartë në Jerusalem dhe
ai mund të ketë udhëtuar si misionar (shih Veprat e Apostujve 1:13–14;
1 Korintasve 9:5). Nuk ka ndonjë të dhënë se çfarë detyre priftërie mbante Juda, por
vetë letra sugjeron se ai kishte një pozitë të një autoriteti, çka e kualifikonte atë që
të shkruante letra këshille.

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Ne nuk e dimë se ku u shkrua Letra e Judës. Nëse autori i kësaj letre ka qenë
vërtetë Juda, vëllai i Jezusit, ka gjasa që të jetë shkruar midis viteve 40 dhe 80 ps.K.

Për Kë u Shkrua Ai dhe Përse?
Letra e Judës iu drejtua të krishterëve besnikë – “të thirrurve që u shenjtëruan në
Perëndinë Atë dhe të ruajtur në Jezu Krisht” (Judë 1:1). Qëllimi i shpallur prej
Judës, ishte t’i nxiste lexuesit e tij të “luftoni[n me zell] për besimin” (Judë 1:3)
kundër mësuesve të paperëndishëm, të cilët kishin hyrë në Kishë dhe po nxitnin
sjellje të pamoralshme dhe mësime të rreme që mohonin Zotin Jezu Krisht.

Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Ndonëse është një nga librat më të shkurtër në Dhiatën e Re, Letra e Judës
përmban informacion që nuk gjendet në ndonjë vend tjetër në Bibël. Juda shkroi
rreth “engjëj[ve] që nuk e ruajtën gjendjen e tyre të parë” (Judë 1:6; shih edhe
Abraham 3:26), për kundërshtimin midis Mikaelit dhe Luciferit mbi trupin e
Moisiut (Judë 1:9) dhe për një profeci të Enokut rreth Ardhjes së Dytë të
Shpëtimtarit (Judë 1:14–15; shih edhe Moisiu 7:65–66).

Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, vërejti disa
karakteristika të veçanta të letrës së Judës:

“Në të gjithë Biblën, është vetëm letra e Judës që ruan për ne konceptin se paraekzistenca ishte
gjendja jonë e parë dhe se engjëj të caktuar dështuan në kalimin e provave të saj.
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Është tek ai ku kthehemi për diturinë tonë të paktë rreth grindjes midis Mikaelit dhe Luciferit
lidhur me trupin e Moisiut.

Vetëm ai ka të shënuar profecinë e lavdishme të Enokut rreth Ardhjes së Dytë të Birit të Njeriut”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vëll. [1965–1973], 3:415).

Fjalët e Judës janë të ashpra kundër atyre që e kundërshtuan Perëndinë dhe
shërbëtorët e Tij, dhe kundër atyre që ishin duke praktikuar adhurime pagane të
pamoralshme dhe që pretendonin se nuk kishin nevojë t’u bindeshin urdhërimeve
të Perëndisë, përfshirë ligjin e dëlirësisë. Ai përshkroi disa prej karakteristikave të
këtyre individëve të korruptuar.

Përmbledhje
Judë 1. Juda u bën thirrje anëtarëve të Kishës të “lufto[jnë me zell] për besimin”
(Judë 1:3). Ai shpjegon se njerëzit kishin depërtuar pa u kuptuar midis shenjtorëve
dhe po përhapnin doktrina të rreme dhe po nxitnin praktika të liga. Ai
paralajmëron për gjykimet që u vijnë atyre, të cilët largohen nga Perëndia, dhe ai i
këshillon anëtarët e Kishës që ta ndërtojnë besimin e tyre dhe ta “ru[ajnë veten] në
dashurinë e Perëndisë” (Judë 1:21).

JUDË
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Judë
Hyrje
Juda u bëri thirrje anëtarëve të Kishës që “të luftoni[n me zell] për besimin” (Judë
1:3) kundër mësuesve të rremë. Ai i përshkroi mësuesit e rremë dhe i këshilloi
shenjtorët ta ndërtonin jetën e tyre mbi ungjillin e Jezu Krishtit.

Judë 1:1–19
Juda u bën thirrje anëtarëve të Kishës që të luftonin me zell për besimin kundër
mësuesve të rremë

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, renditni disa
mënyra të ndryshme se si mund të përgjigjeni në secilën nga

situatat vijuese:

a. Në një faqe interneti të mediave shoqërore, një shok/shoqe poston një
thënie që kritikon qëndrimin e Kishës mbi martesat mes së njëjtës gjini.

b. Një fqinj mëson se ju jeni anëtar/e i/e Kishës. Ai ju thotë se e ka lexuar
Librin e Mormonit dhe ndien se është një letërsi lartësuese por jo fjala e
Perëndisë.

c. Në shkollë, gjatë një diskutimi në klasë, një shok/shoqe debaton se të
shikosh pornografi është diçka e padëmshme dhe se nuk duhet të
propagandohet kundër saj.

Letra e Judës drejtuar të krishterëve besnikë u dha në një kohë kur anëtarët e
Kishës u përballën me përndjekje të ashpra. Lexojeni Judën 1:3–4, duke kërkuar se
çfarë i nxiti Juda që të bënin anëtarët e Kishës kundrejt përndjekjes.

Vini re se Juda i nxiti shenjtorët të “luftoni[n me zell] për besimin” (vargu 3). Kjo do
të thotë se ata duhej ta mbronin, ta jepnin mësim dhe të dëshmonin për ungjillin
me guxim. “Të pabesë[t]” (vargu 4) me synime të liga kishin depërtuar pa u
kuptuar në radhët e Kishës. Këta anëtarë të Kishës nxitën praktika të korruptuara e
të pamoralshme duke dhënë mësim se doktrina e hirit i lejonte plotësisht njerëzit
për të mëkatuar sepse Perëndia do të falte në mënyrë të mëshirshme. Ata mohuan
gjithashtu të vërteta specifike rreth Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit.

Një e vërtetë që mund të mësojmë nga udhëzimi i Judës, është se, dishepujt e
Jezu Krishtit duhet të luftojnë me zell për ungjillin e Jezu Krishtit kundër
mësimeve të rreme dhe praktikave korruptuese.

Të luftosh për ungjillin nuk do të thotë se jemi grindavecë. Ne duhet të jemi të
sjellshëm dhe të guximshëm por jo arrogantë teksa e mbrojmë dhe dëshmojmë për
të vërtetën (shih Alma 38:12; 3 Nefi 11:29). Të argumentosh me efektivitet për
ungjillin – të mbrosh, të mësosh dhe të dëshmosh – do të thotë gjithashtu se ne
kemi nevojë të dimë se cilat janë doktrinat dhe parimet e sakta të ungjillit.

2. Përgjigjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si mund të luftojmë për ungjillin pa u grindur?
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b. Sillni ndërmend situatat e paraqitura në detyrën nr. 1. Në situata të këtilla
dhe të ngjashme, cilat janë disa mënyra, në të cilat mund të luftojmë për
ungjillin kundër mësimeve të rreme dhe praktikave korruptuese?

Plaku Nil L. Andersen, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, tregoi një rrëfim të
një të reje, e cila luftoi për ungjillin:

“Kohët e fundit fola me një vajzë të Dafinave nga Shtetet e Bashkuara. Po citoj
nga mesazhi i saj elektronik:

‘Vitin që shkoi, disa shokë dhe shoqe të mia në Facebook filluan të shkruanin
qëndrimin e tyre lidhur me martesën. Shumë mbanin anën e martesës midis
njerëzve të së njëjtës gjini dhe disa të rinj SHDM shënuan se i “pëlqenin” ato
diskutime. Unë nuk bëra asnjë koment.

Vendosa ta shpreh bindjen time lidhur me martesën tradicionale në një mënyrë të kujdesshme.

Te fotografia e profilit tim, shtova fjalët: “Unë besoj në martesën midis një burri dhe një gruaje”.
Pothuajse menjëherë fillova të marr mesazhe. “Je egoiste.” “Ke paragjykime.” Dikush më
krahasoi me një skllavopronare. Dhe mora këtë shënim nga një shoqe e ngushtë, e cila është
anëtare e fortë e Kishës: “Ke nevojë që të arrish te mendimet e kohës. Gjërat po ndryshojnë dhe
duhet të ndryshosh edhe ti.”

“Unë nuk kundërveprova”, tha ajo, “por nuk e hoqa deklarimin tim.”’

Ajo përfundon: ‘Nganjëherë, siç tha Presidenti Monson: “Duhet të qëndroni vetëm”. Shpresoj se,
si të rinj, ne vërtet do të qëndrojmë së bashku për të qenë të vërtetë ndaj Perëndisë e ndaj
mësimeve të profetëve të Tij të gjallë’” (“Vorbullat e Erërave Shpirtërore”, Ensign ose Liahona,
maj 2014, f. 19).

Mendoni për një rast që ju apo dikush që e njihni keni luftuar për ungjillin e Jezu
Krishtit. Merrni parasysh se çfarë mund të bëni më tepër për ta mbrojtur dhe për të
qëndruar për të vërtetën. Zotohuni që të ndiqni çfarëdo nxitjeje që merrni.

Te Juda 1:5–7 Juda i krahasoi anëtarët rebelë të Kishës me ata që nuk ishin besnikë
midis izraelitëve të lashtë, të cilët u nxorën nga toka e Egjiptit; ata të cilët u
rebeluan kundër Perëndisë në “gjendjen e tyre të parë” (Judë 1:6; shih edhe
Abraham 3:22–26), ose në ekzistencën para lindjes; dhe njerëzit e ligj brenda e
përreth Sodomës e Gomorës, të cilët u shkatërruan.

Siç shënohet te Juda 1:8–16, Juda përshkroi shumë karakteristika që do t’i
ndihmonin anëtarët e Kishës t’i dallonin ata që po përhapnin filozofi dhe praktika
korruptuese në Kishë. Për shembull, ai i përshkroi ata si “re pa ujë, të shtyrë andej
këndej nga erërat” dhe “drurë vjeshte pa fruta” (Judë 1:12). Në ç’mënyrë mësuesit e
rremë mund të jenë si retë pa ujë dhe pemët pa fruta?

Juda mund t’u jetë referuar informacioneve që gjenden në librat apokrifë,
Assumption of Moses [Marrja e Moisiut në Qiell] dhe Book of Enoch [Libri i
Enokut], në letrën e tij. Libri Assumption of Moses [Marrja e Moisiut në Qiell]
përshkruan “Kryeengjëlli[n] Mikael … në kundërshtim me djallin … për trupin e
Moisiut” (Judë 1:9). Libri tregon se si Mikaeli fitoi më në fund dhe Moisiu u mor në
qiell në fund të jetës së tij (shih Alma 45:19). Book of Enoch [Libri i Enokut]
përmban një profeci nga Enoku për Ardhjen e Dytë (shih Judë 1:14–15). Zoti zbuloi
se shumë gjëra që përmbahen në librat apokrifë janë të sakta dhe se ata që janë të
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ndriçuar nga Shpirti, mund të përfitojnë nga leximi i tyre. Sidoqoftë, disa nga librat
përmbajnë shtesa që e prishin tekstin origjinal (shih DeB 91). (Për më shumë
informacion mbi Apokrifën, shih Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Apokrifë”,
f. 7.)

Lexojeni Judën 1:8, 10, 14–19, duke kërkuar karakteristika shtesë të mësuesve të
rremë. Ju mund të doni ta shenjoni ose shënoni atë që gjeni. Te tabela shoqëruese,
plotësojini vendet bosh bazuar mbi atë që mësoni te vargjet. Disa nga thëniet në
tabelë janë dhënë për t’ju ndihmuar t’i kuptoni shkrimet e Judës. (Vini në dukje se
“koh[a] e fundit” [vargu 18] i referohet periudhës së kohës, në të cilën jetoi Juda, si
edhe ditëve të fundit, në të cilat jetojmë ne.)

Karakteristikat e Mësuesve të Rremë

• E ndotin trupin e tyre me pamoralshmëri (vargu 8)

• E përbuzin pushtetin dhe blasfemojnë
____________________ dinjiteteve ose udhëheqësve të
Kishës (vargu 8)

• Flasin keq për gjërat që nuk ____________________
(vargu 10)

• E prishin veten duke jetuar si kafshë pa arsye (vargu 10)

• Veprojnë në mënyrë të paudhë (vargu 15)

• Thonë fjalë fyese kundër ____________________
(vargu 15)

• Murmuritin dhe ankohen (vargu 16)

• Ndjekin dhe veprojnë sipas
____________________ (vargu 16)

• Mburren (vargu 16)

• U bëjnë lajka të tjerëve për dobi të
vet (vargu 16)

• ____________________ Kishën e
Zotit dhe standardet e saj
(vargu 18)

• Shkaktojnë përçarje tek
besimtarët (vargu 19)

• Mendojnë dhe veprojnë sipas
mënyrave mishore (vargu 19)

• Nuk e kanë
____________________ (vargu 19)

Përse është e rëndësishme që të dallojmë karakteristikat e mësuesve të rremë?

Jo çdo njeri me një ose me më shumë nga këto karakteristika është një mësues i
rremë. As çdokush që jep mësim diçka të pasaktë është një mësues i rremë. Ata
mund ta kenë gabim pa dashur këndvështrimin e tyre për një temë. Sidoqoftë,
njohja e këtyre karakteristikave mund të na ndihmojnë të dallojmë mësuesit e
rremë, synimi i të cilëve është ta dobësojnë besimin dhe bindjen e të tjerëve duke i
mashtruar ata dhe duke nxitur të ligën.

Te Juda 1:17, vini re se Juda u kujtoi shenjtorëve se Apostujt e Zotit i kishin
paralajmëruar anëtarët e Kishës rreth mësuesve të rremë. Nga ky varg ne mësojmë
se apostujt dhe profetët na paralajmërojnë për ata që përpiqen të na
dobësojnë besimin dhe bindjen tonë dhe na ndihmojnë t’i dallojmë ata.

Profetët dhe apostujt sot vazhdojnë të na paralajmërojnë ne për mësuesit e rremë.
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Plaku M. Rasëll Ballard, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, tha: “Si Apostuj të
Zotit Jezu Krisht, është detyra jonë të jemi roja mbi kullë, duke i paralajmëruar
anëtarët e Kishës të hapin sytë nga profetët e rremë dhe mësuesit e rremë që
rrinë në pritje për të zënë në grackë dhe për të shkatërruar besimin dhe
dëshminë. Sot ne ju paralajmërojmë se po dalin profetë të rremë dhe mësues të
rremë; dhe, nëse nuk jemi të kujdesshëm, madje edhe ata të cilët janë mes

anëtarëve besnikë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme do të bien
pre e mashtrimit të tyre” (“Beware of False Prophets and False Teachers”, Ensign, nëntor
1999, f. 62).

Cilët janë disa mësues të rremë ose mësime të rreme, për të cilat profetët dhe
apostujt bashkëkohorë na kanë paralajmëruar?

Duke e marrë parasysh atë që keni mësuar nga letra e Judës, përse është e
rëndësishme që t’i studiojmë fjalët e apostujve dhe profetëve?
____________________

Judë 1:20–25
Juda i këshillon shenjtorët ta ndërtojnë jetën e tyre mbi ungjillin e Jezu Krishtit dhe
të ndihmojnë të shpëtojnë të tjerët
Lexojeni Judën 1:20–21, duke kërkuar atë që Juda i këshilloi shenjtorët të bënin për
të qëndruar të vërtetë ndaj besimit. Fraza “duke u lutur në Frymën e Shenjtë” në
vargun 20 do të thotë të lutesh me ndihmën e frymëzimit nga Fryma e Shenjtë.

Përdorini të vërtetat që mësoni te këto vargje, për të plotësuar të vërtetën vijuese:
Ne mund të qëndrojmë të vërtetë ndaj besimit duke ____________________.

3. Përgjigjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Përse ia vlen çfarëdo përpjekje që mund të bëjmë, për të qëndruar të vërtetë
ndaj besimit?

b. Si ju ka ndihmuar ju apo të tjerët që njihni vënia në jetë e këshillës së Judës
për të qëndruar të vërtetë ndaj besimit?

4. Në një fletë të veçantë letre, shkruani një mënyrë se si mund të
përmirësoheni në ndjekjen e këshillës së Judës dhe vendoseni

letrën atje ku mund ta shihni shpesh, si kujtues për ta zbatuar atë që shkruat.
Kur ta keni bërë këtë, shkruani E plotësuar në ditarin tuaj të studimit të
shkrimeve të shenjta.

Siç shënohet te Juda 1:22–25, Juda i këshilloi anëtarët besnikë të Kishës t’i
ndihmonin të tjerët që po vuanin shpirtërisht, me gjasë për shkak të ndikimit të
mësuesve të rremë. Ai i ofroi gjithashtu përlëvdime Perëndisë.

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

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

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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Hyrje te Zbulesa
Përse të Studiohet Ky Libër?
Si “Zbulesa e Jezu Krishtit” (Zbulesa 1:1), ky libër nganjëherë quhet Apokalipsi që
në greqisht do të thotë zbulesë, shpalosje ose heqje e velit e asaj që është fshehur
(shih Bible Dictionary [Fjalori Biblik], “Revelation of John” [“Zbulesa e Gjonit”]).
Ky libër është një shpalosje e Zotit Jezu Krisht dhe një zbulesë e autoritetit, fuqisë
së Tij dhe rolit kryesor në planin e shpëtimit të Atit. Libri gjithashtu zbulon shumë
informacion të rëndësishëm rreth ngjarjeve që çojnë në Ardhjen e Dytë dhe në
Mijëvjeçar.

Studimi i librit të Zbulesës mund t’ju ndihmojë të fitoni një kuptueshmëri më të
madhe të Birit të ringjallur dhe të lavdishëm të Perëndisë dhe të marrëdhënies së Tij
me fëmijët e Perëndisë gjatë gjithë epokave të historisë së tokës, veçanërisht në
ditët e fundit. Ky libër ofron një mesazh shprese ndaj njerëzve të drejtë dhe mund
t’ju nxitë të qëndroni besnikë ndaj dëshmisë suaj për Shpëtimtarin në mes të
përndjekjes dhe sfidave.

Kush e Shkroi Këtë Libër?
Apostulli Gjon, dishepulli i dashur i Jezu Krishtit, është autori i këtij libri. Libri i
Mormonit pohon se Gjoni ishte i parashuguruar për të shkruar gjërat e shënuara në
librin e Zbulesës (shih 1 Nefi 14:18–27; Ethëri 4:16).

Kur dhe Ku u Shkrua Ai?
Libri i Zbulesës u shkrua në një kohë kur të krishterët po përballeshin me mësime
të rreme, plogështi dhe përndjekje të ashpra (shih Zbulesa 1:9; 2:4, 10, 14–15; 3:16;
6:9). Kjo përndjekje me gjasë erdhi më së shumti nga ana e zyrtarëve romakë në dy
dekadat e fundit të shekullit të parë ps.K. Gjoni shkroi nga ishulli i Patmosit në detin
Egje, rreth 100 kilometra në jugperëndim të Efesit (shih Zbulesa 1:9).

Për Kë u Shkrua Ai dhe Përse?
Apostulli Gjon u shkroi një mesazh shprese dhe kuraje shenjtorëve në ditët e tij
(shih Zbulesa 1:4, 11) dhe atyre në ditët e mëvonshme. Tre kapitujt e parë të
Zbulesës iu drejtuan veçanërisht shtatë degëve të Kishës në Azinë e Vogël (shih
Zbulesa 1:4, 11; 2–3). Për shkak të përndjekjes së ashpër, shenjtorët kishin shumë
nevojë për mesazhin kurajëdhënës që gjendet te Zbulesa. Përveç kësaj, profeti Nefi
i Librit të Mormonit dëshmoi se “Perëndi[a] ka urdhëruar apostullin” Gjon të
shkruante për fundin e botës (1 Nefi 14:25) dhe se fjalët e tij do të vinin si te
johebrenjtë edhe te mbetja e Izraelit në ditët e mëvonshme (shih 1 Nefi 13:20–24,
38; 14:19–27).

Cilat Janë Disa Tipare Dalluese të Këtij Libri?
Profeti Jozef Smith dha mësim: “Libri i Zbulesës është një nga librat më të qartë që
Perëndia e bëri të shkruhej ndonjëherë” (në History of the Church, 5:342). Ndonëse
është i pasur me shëmbëlltyra dhe simbole që jo gjithmonë janë të lehta për
lexuesit në kohët moderne për t’i kuptuar, temat e këtij libri janë të thjeshta dhe
frymëzuese.
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Apostulli Gjon përshkroi kushtet e Kishës në ditët e tij (shih Zbulesa 2–3) dhe
shkroi për ngjarje të kaluara dhe të ardhshme (shih Zbulesa 4–22). Libri i Zbulesës
përmban një prej pak fragmenteve në shkrimet e shenjta që përshkruajnë Luftën në
Qiell në jetën para lindjes (shih Zbulesa 12:7–11) dhe paraqet një përmbledhje të
frymëzuar të historisë së botës, duke u përqendruar veçanërisht në ditët e
mëvonshme dhe te Mijëvjeçari. Temat e tij kryesore përfshijnë rolin e Jezu Krishtit
në zbatimin e planit të Perëndisë, dorën e Perëndisë në historinë e tokës, Ardhjen e
Dytë të Jezu Krishtit dhe shkatërrimin e së ligës, si dhe premtimin se toka si
përfundim do të bëhet çelestiale. Libri gjithashtu shpjegon se do të ketë “një fitore
të përhershme të së mirës mbi të ligën … [dhe] të mbretërisë së Perëndisë mbi
mbretëritë e njerëzve dhe të Satanit” (Bible Dictionary [Fjalori Biblik], “Revelation
of John” [“Zbulesa e Gjonit”]).

Përmbledhje
Zbulesa 1–3. Gjoni sheh një vegim të Jezu Krishtit. Ai u shkruan mesazhe
individuale shtatë kishave në Azi; këto mesazhe përfshijnë lavdërime, qortime dhe
premtime për shenjtorët besnikë në çdo degë.

Zbulesa 4–11. Gjoni sheh një vegim të Perëndisë të kurorëzuar në mbretërinë
çelestiale, Qengjin e Perëndisë dhe një libër të vulosur me shtatë vula. Ai sheh
vegime në lidhje me hapjen e secilës prej shtatë vulave. Ata që kanë vulën e
Perëndisë në ballë, do të marrin mbrojtjen e Perëndisë në ditët e fundit. Gjoni sheh
luftëra, plagë dhe shumë ngjarje të tjera të ditëve të mëvonshme, që do të
paraprijnë Ardhjen e Dytë të Zotit.

Zbulesa 12–16. Gjoni sheh një vegim të Luftës në Qiell në jetën para lindjes dhe
vazhdimësinë e saj në tokë. Ai jep mësim se forcat e liga synojnë ta shkatërrojnë
mbretërinë e Perëndisë në tokë. Në ditët e fundit ungjilli do të rivendoset në tokë
në plotësinë e tij me anë të shërbesës së engjëjve. Do të bëhen përgatitje për
betejën e Armagedonit.

Zbulesa 17–22. Babilonia shpirtërore do të përhapet në mbarë tokën. Pasi
shenjtorët e drejtë të mblidhen, Babilonia do të bjerë dhe do të vajtohet nga
përkrahësit e saj. Të drejtët do të ftohen në darkën e dasmës së Qengjit të
Perëndisë. Satani do të lidhet, Mijëvjeçari do të fillojë dhe Krishti do të mbretërojë
personalisht në tokë. Të vdekurit do të gjykohen. Toka do të marrë lavdinë e saj
çelestiale.

ZBULESA
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NJËSIA 31: DITA 1

Zbulesa 1–3
Hyrje
Ndërkohë që ishte në ishullin e Patmosit, Apostulli Gjon i shkroi një letër
kurajëdhënëse shtatë bashkësive të Kishës. Në të ai përshkroi zbulesat që kishte
marrë. Gjoni dha dëshmi për atë që i ishte dhënë atij nga një engjëll dhe nga Jezu
Krishti. Ai gjithashtu përçoi fjalët lavdëruese, qortuese dhe paralajmëruese të Zotit
për shenjtorët.

Zbulesa 1:1–11
Gjoni jep dëshmi për vegimin e tij
Vendosni një shenjë pranë secilës prej ngjarjeve vijuese, për të cilën do të donit të
dinit më shumë:

____ Ekzistenca para lindjes

____ Ditët e fundit

____ Ardhja e Dytë e Jezu Krishtit

____ Mijëvjeçari

____ Gjyqi Përfundimtar

Libri i Zbulesës “njihet gjithashtu si Apokalipsi, një fjalë greke që do të thotë i
zbuluar ose i hiqet veli” (Bible Dictionary [Fjalori Biblik], “Revelation of John”
[“Zbulesa e Gjonit”]). Në këtë libër, Apostulli Gjon shënoi të vërtetat që iu zbuluan
atij për ekzistencën para lindjes, Jezu Krishtin dhe rolin e Tij në planin e shpëtimit
të Atit Qiellor, ngjarjet që çojnë në Ardhjen e Dytë, Mijëvjeçarin dhe Gjyqin
Përfundimtar.

Kërkoni të vërteta për këto tema teksa studioni librin e Zbulesës.

Lexojeni Përkthimin prej Joseph Smith-it, Zbulesa 1:1–3 (në fund të kombinimit
tresh), duke kërkuar atë që dha mësim Gjoni për zbulesën që kishte marrë. Ju
mund të doni të shenjoni ose shënoni atë që Gjoni donte që të bënin shenjtorët.

Apostulli Gjon përmendi si ata që i lexojnë fjalët e tij edhe ata që i dëgjojnë fjalët e
tij. Në ditët e Gjonit shumë shenjtorë nuk mund të lexonin, kështu që ata u njohën
me atë çka ai shkroi në librin e Zbulesës duke dëgjuar të tjerët që e lexonin me zë
të lartë.

Bazuar në mësimet e Gjonit te Zbulesa 1:3, ne mund të mësojmë parimin vijues:
Kur ne lexojmë, përpiqemi t’i kuptojmë dhe t’u bindemi fjalëve të Zotit, ne
do të bekohemi. Një bekim që Gjoni dha mësim se do ta merrnim, ishte të qenët i
përgatitur për Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit.

Përkthimi prej Joseph Smith-it sqaron se Gjoni ua drejtoi letrën e tij “shtatë
shërbëtorë[ve] që janë mbi shtatë kishat në Azi” (Përkthimi prej Joseph Smith-it,
Zbulesa 1:4 [në shtojcën e kombinimit tresh]). Kjo na ndihmon të kuptojmë se
“shtatë kisha[t] në Azi”, iu referohen shtatë bashkësive në Kishë, si lagjet ose degët
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sot, që ndodheshin në vendin ku tani është zona perëndimore e Turqisë së ditëve
të sotme.

Lexojeni Joseph Smith Translation, Revelation 1:5–8 [Përkthimin prej Joseph
Smith-it, Zbulesa 1:5–8] (në shtojcën e Biblës në anglisht), duke kërkuar se çfarë
donte Gjoni që shtatë bashkësitë të dinin rreth Jezu Krishtit.

Vini re se Gjoni shpjegoi se ne mund të “la[hemi] nga mëkatet tona” dhe të
bëhemi të pastër nëpërmjet gjakut ose Shlyerjes së Jezu Krishtit dhe të bëhemi
“mbretër dhe priftër për Perëndinë” (Zbulesa 1:5–6).

1. Përgjigjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta: Çfarë frazash për Shpëtimtarin te Zbulesa 1:5–8 janë

veçanërisht kuptimplote për ju? Përse?

Lexojeni Zbulesën 1:9–11, duke kërkuar se ku ishte Gjoni kur ai e mori këtë zbulesë
dhe se ku ndodheshin shtatë kishat. Vini re se ku ndodhen disa nga këto qytete në
hartën shoqëruese.

Gjoni e mori këtë zbulesë gjatë një kohe të vështirë për anëtarët e Kishës. Pati një
përndjekje të ashpër kundrejt shenjtorëve, përfshirë edhe vrasjen e disave prej tyre,
si edhe braktisje dhe përçarje midis anëtarëve të Kishës. Përveç këtyre, të gjithë
Apostujt, me përjashtim të Gjonit, ishin vrarë. Libri i Zbulesës mund të jetë shkruar
gjatë mbretërimit të perandorit romak Domicianit, (81–96 ps.K.), i cili kishte rikthyer
adhurimin e perandorit në mbarë perandorinë romake dhe i kishte dëbuar ose
ekzekutuar ata që nuk adhuronin perëndi të miratuara nga qeveria romake. Shumë
njerëz besojnë se Gjoni ishte dëbuar në ishullin e Patmosit për atë arsye.
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Gjoni mori një vegim kur ishte në ishullin e
Patmosit.

Në Librin e Mormonit ne mësojmë që
Nefi pati një vegim të ngjashëm me
vegimin e Gjonit. Nefi pa ngjarjet e
ditëve të fundit (përfshirë Ardhjen e
Dytë të Jezu Krishtit, Mijëvjeçarin dhe
përfundimin e veprës së Perëndisë mbi
tokë), por ai u urdhërua që të mos
shkruante për ato sepse Gjoni ishte
parashuguruar për ta bërë këtë (shih
1 Nefi 14:24–29). Merrni parasysh
rëndësinë që Zoti i ka dhënë analit të
Gjonit. Teksa vazhdoni t’i studioni fjalët
e Gjonit te Zbulesa, kërkoni të vërteta
për ditët e fundit, Ardhjen e Dytë,
Mijëvjeçarin dhe përfundimin e veprës
së Perëndisë mbi tokë.

Zbulesa 1:12–20
Gjoni e sheh Jezu Krishtin në një vegim
Mendoni për tri kompani që i njihni. A
përdor logo ndonjë nga kompanitë për ta identifikuar veten?

Si mendoni ju, përse përdorin logo kompanitë? ____________________

Në librin e Zbulesës, Apostulli Gjon përdori simbole dhe figura për të dhënë mësim
mesazhe të rëndësishme për ungjillin. Simbolet mund të jenë një mjet i fuqishëm
mësimdhënieje sepse ato mund t’u kumtojnë njerëzve ndër breza dhe kultura të
ndryshme si dhe shumë shtresave. Ato mund të kumtojnë edhe disa mesazhe të
ndryshme.

Lexojeni Zbulesën 1:12–18, duke kërkuar simbolet që pa dhe përdori Gjoni për të
përshkruar zbulesën e tij. Ju mund të doni ta shenjoni ose shënoni atë që gjeni.

2. Në tabelën shoqëruese, lexoni fragmentet te kolona në anën e
djathtë të tabelës vijuese për të marrë parasysh kuptimet e

mundshme për simbolet që shkroi Gjoni te Zbulesa 1:12–18. Në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani kuptimin e mundshëm për
çdo simbol.

Simboli Kuptimi i mundshëm

a. Shtatë
shandanë ari
(Zbulesa 1:12)

a. Shih Zbulesa 1:20; 3 Nefi 18:24

b. Dora e djathtë
e Shpëtimtarit
(Zbulesa
1:16–17)

b. Shih Marku 14:62; 16:19
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Simboli Kuptimi i mundshëm

c. Shtatë yje
(Zbulesa 1:16)

c. Shih Zbulesa 1:20; Joseph Smith Translation, Revelation 1:20 [Përkthimi
prej Joseph Smith-it, Zbulesa 1:20] (te Zbulesa 1:20, poshtëshënimi b,
[në variantin SHDM të Biblës në anglisht])

d. Një shpatë e
mprehtë me dy
tehe (Zbulesa
1:16)

d. Shih Hebrenjve 4:12

e. Çelësat e
vdekjes e të
Hadesit
(Zbulesa 1:18)

e. Shih 2 Nefi 9:10–13

Bazuar në mesazhin që Zoti ua zbuloi
shenjtorëve të Tij nëpërmjet Gjonit, një
e vërtetë që mund të mësojmë, është se
Jezu Krishti kujdeset dhe
shqetësohet për pasuesit e Tij
besnikë.

3. Përgjigjuni pyetjeve
vijuese në ditarin tuaj të

studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Përse do të kishte qenë e
rëndësishme për anëtarët e
Kishës në ditët e Gjonit që të
dinin se Jezu Krishti vazhdonte
të kujdesej e të shqetësohej
për ta?

b. Përse është e rëndësishme për
ne që ta kujtojmë po këtë të
vërtetë?

Mendoni për një rast kur e keni ndier që Perëndia u kujdes dhe u shqetësua për ju.
Merrni parasysh se si ju ka bekuar ajo përvojë.

Vini re te Zbulesa 1:17–18 se Shpëtimtari i tha Gjonit se ai i mbante çelësat e ferrit
dhe të vdekjes. Nga këto vargje ne mund të mësojmë se Jezu Krishti është një
qenie e lavdishme, e ringjallur që ka fuqi mbi vdekjen dhe ferrin.

Merrni parasysh se çfarë na mëson kjo doktrinë rreth rezultatit përfundimtar të
betejës midis së mirës dhe së ligës që ekziston në mbarë tokën.

Përsiatni se si thënia vijuese lidhet me fuqinë e Jezu Krishtit mbi vdekjen dhe ferrin:
“Mesazhi i librit të Zbulesës është i njëjtë me atë të të gjithë shkrimit të shenjtë: do
të ketë një ngadhënjim përfundimtar të Perëndisë mbi djallin në këtë tokë; një
fitore të patundshme të së mirës mbi të ligën, të shenjtorëve mbi përndjekësit e
tyre, të mbretërisë së Perëndisë mbi mbretëritë e njerëzve dhe të Satanit” (Bible
Dictionary [Fjalori Biblik], “Revelation of John” [“Zbulesa e Gjonit”]).
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Ngaqë e dimë se e mira do të triumfojë përfundimisht mbi të ligën, ajo që mbetet
për t’u parë, është se në cilën anë ne zgjedhim që të jemi – në anën e Satanit apo të
Perëndisë.

Presidenti Ezra Taft Benson tha: “Çdo ditë forcat e së ligës dhe forcat e së mirës
tërheqin rekrutë të rinj. Çdo ditë ne marrim personalisht shumë vendime që
tregojnë se ku do të shkojë mbështetja jonë. Rezultati përfundimtar është i sigurt
– forcat e drejtësisë do të fitojnë më në fund. Çfarë mbetet për t’u parë është se
ku do të qëndrojë secili prej nesh personalisht në këtë luftë, tani dhe në të
ardhmen – dhe se sa fort do të qëndrojmë. A do të qëndrojmë besnikë ndaj

misionit tonë të parashuguruar të ditëve të fundit?” (“In His Steps” [Brigham Young University
fireside, 4 mars 1979], f. 1, speeches.byu.edu).

Merrni parasysh atë që mund të bëni për të zgjedhur më plotësisht që të jeni në
anën e Perëndisë. Veproni ndaj çdo nxitjeje që mund të merrni.

Zbulesa 2–3
Gjoni ua shkruan fjalët e Jezu Krishtit udhëheqësve të shtatë kishave
Zbulesa 2:1–3:13 përfshin mesazhin e Zotit drejtuar kishave specifike në Azinë e
Vogël. Lexojini këto vargje, duke kërkuar këshillën dhe premtimet që Zoti u dha
këtyre anëtarëve të Kishës.

Cilat prej këtyre premtimeve do të donit të merrnit?

Lexojeni Zbulesën 3:14–17, duke kërkuar një kusht që anëtarët e Kishës në Laodika
duhej ta fitonin me qëllim që të merrnin ekzaltimin. Te vargu 14, “Ameni” i
referohet Jezu Krishtit.

4. Përgjigjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si mendoni ju, çfarë do të thotë se këta anëtarë të Kishës nuk ishin “as [të]
ftohtë as [të] ngrohtë” (Zbulesa 3:15) por ishin dishepuj të vakët të Jezu
Krishtit?

b. Sipas mendimit tuaj, cilat janë disa gjëra që dishepujt e vakët të Jezu Krishtit
mund të bëjnë dhe nuk mund të bëjnë?

Mendoni rreth asaj që keni bërë për ta ndjekur Jezu Krishtin gjatë ditëve të kaluara
dhe nëse ju mund të jeni dishepuj të ngrohtë, të ftohtë, apo të vakët të Jezu
Krishtit.

Lexojeni Zbulesën 3:19, duke kërkuar se përse Zoti tha që po i qortonte shenjtorët
në Laodika. Ju mund të doni ta shenjoni ose shënoni atë që gjeni.

Lexojeni frazën e parë te Zbulesa 3:20, duke kërkuar se çfarë tha Shpëtimtari se
po bënte.
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Cilat janë disa mënyra të ndryshme se si
mund të përgjigjeshin njerëzit nëse ata
do të kuptonin se Shpëtimtari po
trokiste te dera e shtëpisë së tyre?
____________________

Mendoni për ndjenjat që mund të kishit
nëse do të dëgjonit një trokitje te dera e
shtëpisë suaj dhe të kuptonit se ishte
Shpëtimtari. A do ta hapnit derën?

Lexojeni pjesën tjetër të Zbulesës 3:20,
duke kërkuar bekimin që ofroi Zoti ndaj
shenjtorëve laodikas dhe atë që duhej të
bënin për ta marrë atë.

Bazuar te mesazhi i Zotit drejtuar
shenjtorëve në Laodika, ne mund të
mësojmë parimin vijues: Kur ia hapim
derën Shpëtimtarit, Ai do të hyjë
brenda dhe do të hajë darkë me ne.

Në kulturën e lashtë të Lindjes së Afërt,
ngrënia e një vakti me dikë ishte një shenjë shoqërimi. Kjo tregonte se ekzistonte
një lidhje miqësie dhe paqeje ose të paktën po krijohej.

Si mendoni ju, çfarë përfaqëson dera që përmendet te Zbulesa 3:20?

Mendoni për atë që mund të përfaqësojë dera, teksa lexoni rrëfimin vijues nga
Presidenti Spenser W. Kimball:

“Një ditë [një artist i quajtur Holman Hant] po ia tregonte pikturën e tij të
‘Krishti[t] duke Trokitur te Dera’ një miku, i cili befas tha: ‘Ka një gjë që nuk shkon
në këtë figurë’.

‘Çfarë nuk shkon?’ e pyeti artisti.

‘Dera, në të cilën troket Jezusi, nuk ka dorezë’, ia ktheu miku i tij.

‘Ah’, iu përgjigj z. Hant, ‘nuk është gabim. Shiko, kjo është dera e zemrës njerëzore. Ajo mund të
hapet vetëm nga brenda.’

Dhe kështu është. Jezusi mund të qëndrojë dhe të trokasë, por secili prej nesh e vendos nëse do
ta hapë apo jo derën” (The Miracle of Forgiveness [1969], f. 212).

Merrni parasysh se çfarë mund të bëni për t’ia hapur zemrën tuaj Shpëtimtarit.

Lexojeni Zbulesën 3:21–22, duke kërkuar premtimin dhe këshillën e Zotit drejtuar
shenjtorëve.

Sipas vargut 22, çfarë këshille jep Zoti?

Përpiquni të “dëgjo[ni] atë që [iu] thotë Fryma” (Zbulesa 3:22) duke reflektuar mbi
ato që mësuat në këtë mësim. Veproni ndaj çdo nxitjeje që mund të merrni.
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5. Shkruani sa vijon në fund të detyrave të sotme në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Zbulesën 1–3 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 31: DITA 2

Zbulesa 4–5
Hyrje
Në një vegim, Apostulli Gjon pa qenie të lavdishme që adhuronin Atin Qiellor
teksa rrinte ulur në fronin e Tij. Ai pa gjithashtu një libër që ishte vulosur me shtatë
vula, dhe pa Qengjin ose Jezu Krishtin, i cili është i denjë për të hapur librin.

Përpiquni të Kuptoni Simbolet në Shkrimet e Shenjta
Zoti dhe profetët e Tij shpesh përdorin simbole për të dhënë mësim të vërtetat e ungjillit.
Shkrimet e shenjta janë plot me simbole, shëmbëlltyra dhe figura që mbartin kuptim të madh. Kur
i studioni shkrimet e shenjta, kërkoni simbolet. Kur i gjeni ato, ndaloni të mendoni rreth asaj që
ato mund të përfaqësojnë. Simbolet shpesh përçojnë kuptime të shumëfishta.

Zbulesa 4
Gjoni sheh qenie të lavdishme që adhuronin Atin Qiellor
Imagjinoni sikur jeni në mbretërinë çelestiale. Si e përfytyroni mbretërinë
çelestiale? Si mendoni se do të duket?

Siç shënohet te Zbulesa 4–5, Apostulli Gjon pa një vegim të një pjese të mbretërisë
çelestiale.

1. Lexojeni Zbulesën 4:1–8. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta, vizatoni një skemë të thjeshtë të asaj që pa Gjoni. Vini në

dukje se, të jesh “në frymë” (vargu 2), do të thotë të jesh në një gjendje zbulese
ose të shohësh një vegim nëpërmjet Shpirtit.

Te Zbulesa 4:3 Gjoni shkroi se pamja e Atit Qiellor ishte “[si] një gur diaspri dhe
sardi”. Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi:

“Në përpjekje për të shënuar madhështinë, lavdinë dhe bukurinë e të
Plotfuqishmit të të Plotfuqishmëve që të kuptohej nga [mendja] njerëzore, Gjoni e
përngjason pamjen e tij me gurët e çmuar dhe gjysmë të çmuar. Guri i diasprit që
përmendet, besohet nga vlerësuesit se është një diamant. …

… Si mund t’i gjejnë fjalët profetët e vdekshëm aq sa për t’u shprehur
bashkënjerëzve të vet shkëlqimin dhe bukurinë e jashtëzakonshme të asaj bote të

përjetshme me fuqi dhe lavdi çelestiale? Ata flasin për ylberë dhe gurë të çmuar, për zjarr
flakërues përqark, për qymyre të ndezur prej të cilëve dalin shkreptima; ata tregojnë për
bubullima e zëra, për tingujt e vërshimit të shumë ujërave dhe për shfaqje madhështore fuqie e
bukurie – të gjitha në një përpjekje për të shënuar me fjalë njerëzore atë që mund të shihet dhe
të njihet vetëm me anë të fuqisë së Shpirtit. (Ezekieli 1 dhe 10; Isaia 6.) Por lëvduar qoftë Zoti për
shkak se ata kanë bërë përpjekje të tilla në mënyrë që njerëzit që nuk kanë parë dhe dëgjuar, të
mund të fitojnë një njohuri të vogël të atyre gjërave që fshihen pas dritareve të qiellit” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 vëll. [1965–1973], 3:464–466).

Zbulesa moderne na ndihmon të kuptojmë më shumë rreth asaj që pa Gjoni. Për
shembull, Zoti e dha zbulesën e shënuar te Doktrina e Besëlidhje 77 pasi Profeti

666



Jozef Smith i kërkoi Atij që të interpretonte disa prej simboleve dhe ngjarjeve të
shënuara te Zbulesa 1–11.

2. Kopjojeni tabelën shoqëruese në ditarin tuaj të studimit të
shkrimeve të shenjta. Lexojeni çdo referencë kryq dhe shkruani në

tabelë informacionin shtesë që gjeni rreth asaj që pa Gjoni. (Pasi të mbaroni,
kontrollojini përgjigjet tuaja me ato që janë dhënë në fund të mësimit.)

Zbulesa 4

Çfarë Pa
Gjoni

Referencat–Kryq Informacion
Shtesë

Fron (Zbulesa
4:2–3)

DeB 137:1–4

Njëzet e katër
pleq me kurora
(Zbulesa 4:4)

DeB 77:5

Shtatë Frymëra
të Perëndisë
(Zbulesa 4:5)

(Joseph Smith Translation [Përkthimi prej Joseph Smith-it],
Zbulesa 4:5 (te Zbulesa 4:5, poshtëshënimi a, [në variantin
SHDM të Biblës në anglisht]).

Det i qelqtë
(Zbulesa 4:6)

DeB 77:1; 130:6–9

Katër kafshë
(Zbulesa 4:6–7)

DeB 77:2–3

Qeniet me sy
dhe krahë
(Zbulesa 4:8)

DeB 77:4

Lexojeni Zbulesën 4:8–11, duke kërkuar se çfarë thanë dhe bënë ata që qenë
mbledhur rreth Atit Qiellor.

Çfarë mund të përfaqësojnë pleqtë që hedhin kurorat e tyre përpara fronit të Atit
Qiellor?

Një parim që mund të mësojmë nga këto vargje është se, kur e kuptojmë
madhështinë e Atit Qiellor, ne dëshirojmë ta adhurojmë e përlëvdojmë Atë.

Mendoni se çfarë mund të na ndihmojë ta kuptojmë madhështinë e Atit Qiellor.

Sonte, përpara se të luteni, merrni parasysh planin e madh të lumturisë dhe
mënyrën se si Ati Qiellor ju ka bekuar. Teksa luteni, kujtohuni ta falënderoni Atë,
veçanërisht për gjithçka me të cilën Ai ju ka bekuar.

Zbulesa 5
Gjoni sheh një libër të vulosur me shtatë vula dhe Qengjin, i cili është i denjë për të
hapur librin
Lexojeni Zbulesën 5:1–4, duke kërkuar se çfarë pa Gjoni në dorën e Atit Qiellor.
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Vini në dukje se libri, ose rrotulla, që pa
Gjoni, ishte e vulosur me shtatë vula.
Në kohët e lashta, dokumentet e
rëndësishme vuloseshin me vula argjile
ose dylli. Vetëm i zoti i dokumentit dhe
ata të cilët i autorizonte i zoti,
lejoheshin që të hapnin vulat dhe të
lexonin tekstin.

Lexojeni Doktrinën e Besëlidhjet 77:6–7, duke kërkuar domethënien e librit dhe
të vulave.

Periudha 7.000-vjeçare e “ekzistencës së përkohshme” të tokës (DeB 77:6), i
referohet kohës që nga Rënia e Adamit dhe Evës. Ajo nuk i referohet moshës së
tanishme të tokës, përfshirë edhe periudhat e krijimit. Çdo vulë përfaqëson një
periudhë 1.000-vjeçare.

Sipas Zbulesës 5:2, çfarë cilësimesh duhet të kishte një person me qëllim që ta
hapte librin?

Vini re se Gjoni qau kur pa se askush nuk mund ta hapte librin. Ai mund të ketë
menduar se “vullneti, misteret, dhe punë[t]” e Perëndisë (Doktrina e Besëlidhje
77:6) që i përkasin shpëtimit të fëmijëve të Tij, nuk do të zbuloheshin apo të
kryheshin. Çfarë do të ndodhte me fëmijët e Atit Qiellor nëse plani i Tij për
shpëtimin e tyre nuk do të mund të kryhej?

Lexojeni Zbulesën 5:5–7, duke kërkuar se përse Gjonit iu tha që të mos qante.
Lexojeni gjithashtu Përkthimin prej Joseph Smith-it, Zbulesa 5:6 (te Zbulesa 5:6,
poshtëshënimi b, [në variantin SHDM të Biblës në anglisht]). Në shkrimet e
shenjta, brirët shpesh janë një simbol i fuqisë dhe autoritetit; sytë shpesh
simbolizojnë dritën dhe njohurinë; dhe numri dymbëdhjetë mund të simbolizojë
qeverisjen dhe organizimin hyjnor ose priftërinë.

Titulli “Qengj” (Zbulesa 5:6) i drejtohet rolit të Jezu Krishtit, si dhuratë flijuese që u
dha për të shlyer fëmijët e Perëndisë (shih edhe Isaia 53:7; 1 Korintasve 5:7; 1 Pjetër
1:18–19). Fraza “një Qengj si i therur” (Zbulesa 5:6) i referohet Qengjit duke
treguar shenjat se qe vrarë. Gjon Pagëzori iu referua Shpëtimtarit si “Qengji i
Perëndisë” (Gjoni 1:29, 36).

Lexojeni Zbulesën 5:8–10, duke kërkuar mënyrën se si qeniet që e rrethonin fronin
e Atit Qiellor, e përlëvduan Qengjin.

Bazuar tek ajo që pa dhe dëgjoi Gjoni lidhur me Qengjin, ne mësojmë se Jezu
Krishti është i vetmi i cili është i denjë dhe në gjendje që të na shëlbojë.

Si mendoni ju, përse Jezu Krishti është i vetmi, i cili është i denjë dhe në gjendje që
të na shëlbojë? ____________________

Sipas Zbulesës 5:10, ata të cilët Jezu Krishti i shëlbon, bëhen mbretër dhe priftërinj,
çka përfshin gratë si mbretëresha dhe priftëresha.

Lexojeni Zbulesën 5:11–14, duke kërkuar mënyrën se si të tjerët u bashkuan në
adhurimin dhe përlëvdimin e Jezu Krishtit dhe Atit Qiellor.
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Qeniet e lavdishme dhe të gjitha krijesat e kuptuan mirësinë e Atit Qiellor dhe Jezu
Krishtit dhe ato ndien mirënjohje për rolin e Qengjit në planin e Atit Qiellor. Si
rrjedhim, ato e adhuruan dhe e përlëvduan Atin dhe Birin. Në mënyrë të ngjashme,
kur e kuptojmë dhe ndiejmë mirënjohje për atë që Ati Qiellor dhe Jezu
Krishti kanë bërë për ne, ne dëshirojmë t’i adhurojmë dhe përlëvdojmë Ata.

Plaku Brus R. Mek-Konki dha mësim sa vijon rreth adhurimit: “Adhurimi i vërtetë
dhe i përsosur përbëhet nga ndjekja e hapave të Birit të Perëndisë; përbëhet nga
zbatimi i urdhërimeve dhe bindja ndaj vullnetit të Atit në atë shkallë që ne
përparojmë nga hiri në hir derisa të përlëvdohemi në Krishtin, ashtu siç është ai i
përlëvduar në Atin e Tij. Është shumë më tepër sesa lutje, predikim dhe këngë.
Është të jetuarit, të bërit dhe të bindurit. Është të përngjasuarit e jetës së

Shembullit të madhërishëm” (“How to Worship”, Ensign, dhjetor 1971, f. 130).

3. Përgjigjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta:

a. Renditni disa arsye përse ndieni mirënjohje dhe dashuri ndaj Atit Qiellor
dhe Jezu Krishtit.

b. Si ndikojnë tek ju gjërat që renditët te dëshira për ta adhuruar dhe
përlëvduar Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin?

Mendoni për pyetjen vijuese: Çfarë mund të bëni më tepër për ta adhuruar Atin
Qiellor dhe Jezu Krishtin? Bëni një plan dhe veproni ndaj nxitjeve që merrni.

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

Unë e kam studiuar Zbulesën 4–5 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 31: DITA 3

Zbulesa 6–7
Hyrje
Apostulli Gjon pa një vegim të Qengjit të Perëndisë duke hapur gjashtë vulat e para
të librit të vulosur. Në vulën e gjashtë, e cila simbolizon këtë periudhë të ditëve të
mëvonshme, Gjoni pa shërbëtorët e Perëndisë, të cilët i kishin “larë rrobat e tyre
dhe i kanë zbardhur në gjakun e Qengjit” (Zbulesa 7:14).

Zbulesa 6
Gjoni pa Qengjin e Perëndisë duke hapur gjashtë vulat e para të librit të vulosur
Cilat janë disa shqetësime ose frika që mund të keni ju ose njerëz që njihni, lidhur
me të jetuarit në ditët e mëvonshme? ____________________

Profeti Jozef Smith dha mësim se si profetët e lashtësisë u ndien për ditët tona:
“Ndërtimi i Sionit është një kauzë që i ka interesuar popullit të Perëndisë në çdo
kohë; është një temë mbi të cilën profetët, priftërinjtë dhe mbretërit janë ndalur
me ëndje të veçantë; ata e kanë shpresuar me pritje të gëzuar ditën në të cilën
jetojmë ne; dhe të frymëzuar me parashikime qiellore e të gëzueshme ata kanë
kënduar dhe shkruar, dhe profetizuar për këtë ditën tonë” (Mësimet e

Presidentëve të Kishës: Jozef Smith [2009], f. 194).

Si mendoni ju, përse profetët e lashtësisë u ndien në këtë mënyrë për ditët tona?

Apostulli Gjon, i quajtur gjithashtu Gjon Zbuluesi, ishte një nga profetët që i dinte
ngjarjet e ditëve të mëvonshme dhe që profetizoi për ditët tona me shpresë të
gëzueshme. Teksa studioni Zbulesën 6–7 kërkoni të vërteta që mund t’ju
ngushëllojnë ju dhe ata që i njihni për sa u përket ngjarjeve të ditëve të
mëvonshme.

Kujtoni se Zbulesa 5:1–5 shënon që Gjoni pa një libër me shtatë vula që vetëm
Qengji ishte i denjë ta hapte. Në vegimin e tij, Gjoni pa përshkrime letrare të disa
prej ngjarjeve madhore që i përkasin secilës periudhë 1.000-vjeçare, të përfaqësuar
nga shtatë vulat.

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, vizatoni një
figurë të thjeshtë që tregon ngjarjet e pesë vulave të para, që

gjenden te referencat e mëposhtme. Teksa lexoni për secilën vulë, mendoni
rreth asaj se ç’mund të nënkuptojnë disa prej simbolikave.

a. Vula e parë (Zbulesa 6:1–2)

b. Vula e dytë (Zbulesa 6:3–4)

c. Vula e tretë (Zbulesa 6:5–6)

d. Vula e katërt (Zbulesa 6:7–8)

e. Vula e pestë (Zbulesa 6:9–11)
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Ndonëse Zoti nuk e ka zbuluar domethënien e disa prej simboleve që gjenden te
shkrimet e shenjta, Ai ka zbuluar kuptimin e shumicës prej tyre nëpërmjet
profetëve të Tij. Teksa i studioni shkrimet e shenjta dhe keni pyetje, ju mund të
shihni te komentet profetike për atë që kanë thënë autoritetet e Kishës lidhur me
fragmente specifike. Informacioni në tabelën shoqëruese mund t’ju ndihmojë të
kuptoni disa nga simbolikat që gjenden te Zbulesa 6:1–11 lidhur me hapjen e pesë
vulave të para.

Vula e
parë

(Rreth
4000 deri
3000 pr.K.)

Kalë i bardhë = Fitore

Hark = Betejë

Kurorë = Pushtues

Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, sugjeroi se Zbulesa
6:1–2 përshkruan ditët e Enokut dhe se kalorësi është Enoku (shih Doctrinal New
Testament Commentary, 3 vëll. [1966–1973], 3:476–478).

Vula e
dytë

(Rreth
3000 deri
2000 pr.K.)

Kalë i kuq = Gjakderdhje

Shpatë = Luftë dhe shkatërrim

Plaku Mek-Konki sugjeroi se Zbulesa 6:3–4 përshkruan ditët e Noeut, kur ligësia
mbuloi tokën. Kalorësi i kalit të kuq mund të jetë vetë djalli ose ndoshta, “një person
që përfaqëson shumë luftëtarë vrasës” (shih Doctrinal New Testament Commentary,
3:478–479).

Vula e
tretë

(Rreth
2000 deri
1000 pr.K.)

Kalë i zi = Zi buke

Peshore = Çmime të shtrenjta të ushqimeve

Plaku Mek-Konki sugjeroi se Zbulesa 6:5–6 përshkruan ditët e Abrahamit, kur shumë
vdiqën nga uria (shih Doctrinal New Testament Commentary, 3:479–480). Një person
mund të blinte me gjithë rrogën e ditës aq ushqim sa për të jetuar, gjë që tregon
çmimet ekstreme gjatë zisë së bukës.

Vula e
katërt

(Rreth
1000 pr.K.
deri në
lindjen e
Krishtit)

Kalë i zbehtë = Vdekje

Vdekja dhe Hadesi = Shkatërrimi i të ligjve dhe marrja e tyre në burgun e shpirtrave
(shih Isaia 5:14)

Plaku Mek-Konki sugjeroi se Zbulesa 6:7–8 i referohet kohës “[s]ë atyre mbretërive dhe
kombeve të mëdha, luftërat dhe tradhtitë e të cilave munduan dhe shkretuan [Izraelin]
sërish e sërish” (shih Doctrinal New Testament Commentary, 3:481). Këto kombe
përfshinin Babiloninë, Persinë, Egjiptin, Asirinë, Greqinë dhe Romën.

Vula e
pestë

(Rreth
lindjes së
Krishtit
deri në
vitin 1000
ps.K.)

Altar = Sakrificë

Shpirtra = Martirë, të krishterë të vrarë për besimin e tyre

Plaku Mek-Konki sugjeroi se Zbulesa 6:9–11 i referohet shumë të krishterëve të
hershëm, përfshirë shumicën e Apostujve të parë që vdiqën si martirë (shih Doctrinal
New Testament Commentary, 3:482–483). Për arsye se këta shenjtorë hoqën dorë nga
jeta e tyre “për shkak të fjalës së Perëndisë dhe për shkak të dëshmisë që kishin”
(Zbulesa 6:9), atyre iu dhanë “petk[a të] bardh[a]” (Zbulesa 6:11), simbolikë e
pastërtisë (shih Zbulesa 7:13–14; 3 Nefi 27:19).

Vula e gjashtë përfaqëson kohën tonë dhe ngjarjet, veçanërisht fatkeqësitë që çojnë
drejt Mijëvjeçarit, kur Jezu Krishti do të mbretërojë personalisht mbi tokë (shih
Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3:485–486).

Lexojeni Zbulesën 6:12–17, duke kërkuar ngjarjet që parashikoi Gjoni për ditët
tona, të cilat çojnë në Ardhjen e Dytë të Zotit. Lexojeni gjithashtu Joseph Smith
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Translation, Revelation 6:14 [Përkthimi prej Joseph Smith-it, Zbulesa 6:14] (te
Zbulesa 6:14, poshtëshënimi a, [në variantin SHDM të Biblës në anglisht]).

Vini re se Zbulesa 6:16 përshkruan se sa me dëshpërim disa njerëz do të kërkojnë
t’i largohen zemërimit të Perëndisë. Gjoni më pas shtroi pyetjen: “Kush mund të
qëndrojë?” (Zbulesa 6:17.) Zbulesa 7 na ndihmon të kuptojmë se kush do të jetë në
gjendje të qëndrojë ose t’i durojë katastrofat e vulës së gjashtë.

Zbulesa 7
Gjoni pa shërbëtorët e Perëndisë, të cilët i kishin larë rrobat e tyre në gjakun
e Qengjit
Lexojeni Zbulesën 7:1–4, duke kërkuar se çfarë tjetër pa Gjoni në vulën e gjashtë.
Lexojeni edhe Doktrina e Besëlidhjet 77:8–11, në të cilën Zoti shpjegoi kuptimin e
këtyre vargjeve.

Plaku Brus R. Mek-Konki shpjegoi se fjala Elias, siç gjendet te Doktrina e
Besëlidhje 77:9, është “një emër dhe një titull për ata, misioni i të cilëve ishte që
t’u jepnin çelësat dhe fuqitë burrave në këtë periudhë të fundit ungjillore”
(Mormon Doctrine, bot. i 2-të [1966] f. 221).

Disa nga burrat që erdhën për të dhënë çelësat dhe fuqitë, ishin Adami; Moroni;
Gjon Pagëzori; Pjetri, Jakobi e Gjoni; Moisiu dhe Elia.

Vulosja ose shenjimi ‘në ballë [i] shërbëtorë[ve të] Perëndisë tonë’ (Zbulesa 7:3)
është një metaforë e përkushtimit, shërbimit të tyre dhe që ata i përkasin Perëndisë.

Profeti Jozef Smith dha mësim se vulosja e besnikëve në ballin e tyre “tregon
vulosjen e bekimeve mbi kokën e tyre, që nënkupton besëlidhjen e përjetshme,
duke e përforcuar kështu thirrjen dhe zgjedhjen e tyre” (në History of the
Church, 5:530).

Numri 144.000 i përmendur te Zbulesa 7:4, “është numri i përfaqësuesve nga
dymbëdhjetë fiset e Izraelit, të cilët do të shugurohen për t’i ndihmuar të tjerët në
synimin e tyre për të marrë ekzaltimin. … Nuk do të thotë sikurse besojnë disa se
numri total i njerëzve që do të ekzaltohen do të jetë aq” (New Testament Student
Manual [Church Educational System Manual, 2014], f. 544).

Siç shënohet te Zbulesa 9, Gjoni iu referua sërish këtyre shërbëtorëve të drejtë.
Lexojeni Zbulesën 9:3–4, duke kërkuar atë që do t’u ndodhë atyre që nuk janë
vulosur si shërbëtorë të Perëndisë.

Lexojeni Zbulesën 7:9–10, duke kërkuar se kë pa Gjoni. Vini re atë që kishin veshur
këta njerëz.
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Siç shënohet te Zbulesa 7:11–12, Gjoni pa se këta njerëz, bashkë me 24 pleq dhe
katër bishat e përmendura te Zbulesa 4, e rrethuan fronin e Perëndisë dhe e
adhuruan Atë.

Lexojeni Zbulesën 7:13–17, duke kërkuar përgjigjet e pyetjeve vijuese. Ju mund të
doni ta shenjoni ose shënoni atë që gjeni.

• Çfarë kishin duruar këta njerëz?

• Si u bënë të bardha rrobat e tyre?

• Çfarë bekimesh do të marrin ata?

Vini re se rrobat e njerëzve ishin “zbardhur në gjakun e Qengjit” (Zbulesa 7:14), gjë
e cila është simbolikë e njerëzve që pastrohen nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit.
Bekimet te vargjet 16–17 përshkruajnë gëzimin, paqen dhe përkushtimin e atyre që
trashëgojnë lavdinë çelestiale (shih edhe DeB 138:12–15).

Nga këto vargje ne mund të mësojmë se, nëse e durojmë me besnikëri
mundimin dhe bëhemi të pastër nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit, ne do të
gëzojmë lavdinë çelestiale me Perëndinë.

Mendoni rreth asaj se si do të jetë dhe si do të ndiheshit nëse do të ishit në gjendje
të qëndronit të pastër në praninë e Perëndisë. Si do të krahasoheshin këto ndjenja
me ndjenjat e njerëzve të përshkruara te Zbulesa 6:16?

2. Përgjigjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Çfarë duhet të bëjmë ne që Shpëtimtari të mund të na pastrojë nëpërmjet
Shlyerjes së Tij?

b. Në ç’mënyrë ju ka ndihmuar ju të kujtuarit e bekimeve të lavdisë çelestiale
në përpjekjet tuaja për të duruar mundimet dhe për t’u bërë të pastër?

Rishikojeni listën e shqetësimeve që shkruat në fillim të këtij mësimi. Merrni
parasysh se si parimi i përcaktuar te Zbulesa 7, mund t’ju ndihmojë kur ndiheni të
shqetësuar rreth të jetuarit në ditët e fundit.

Ju mund të doni të shpenzoni disa minuta duke përsiatur dhe duke u lutur në
zemrën tuaj rreth mënyrës se si mund t’i zbatoni këto parime në jetën tuaj.

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

Unë e kam studiuar Zbulesën 6–7 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 31: DITA 4

Zbulesa 8–11
Hyrje
Apostulli Gjon pa hapjen e vulës së shtatë dhe mësoi për misionin e tij se do të
marrë pjesë në mbledhjen e Izraelit në ditët e mëvonshme. Pavarësisht shumë
plagëve, shkatërrimeve dhe gjykimeve që do të vinin mbi banorët e tokës, Gjoni pa
se ata që ishin të denjë, do të kurseheshin nga shumë prej këtyre gjërave.

Zbulesa 8–9
Gjoni sheh hapjen e vulës së shtatë
Shikojeni tabelën shoqëruese në librin e Zbulesës. Vini re se sa vargje iu referohen
ngjarjeve të gjashtë vulave të para krahasuar me numrin e vargjeve që iu referohen
ngjarjeve të vulës së shtatë.
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Apostulli Gjon shkroi më shumë për ngjarjet e shoqëruara me periudhën e shtatë
1.000-vjeçare sesa shkroi për ngjarjet të shoqëruara me ndonjërën prej atyre
periudhave të tjera 1.000-vjeçare. Ai shkroi veçanërisht për ngjarjet që do të
ndodhnin midis kohës së hapjes së vulës së shtatë dhe Ardhjes së Dytë të Jezu
Krishtit.

Si mendoni ju, përse Gjoni shkroi kaq shumë gjëra për ngjarjet e vulës së shtatë?
____________________

Teksa studioni vegimin e Gjonit te Zbulesa 8–11, merrni parasysh atë që mund të
mësojmë nga ajo që ai shkroi për këto ngjarje.

Zbulesa 8:1–6 përshkruan Shpëtimtarin që hap vulën e shtatë. Gjoni pa shtatë
engjëj, të cilëve iu dhanë shtatë bori. “Boritë përdoreshin në kohët e lashta për t’i
rënë një alarmi, për të sinjalizuar [një ushtri] për betejë ose për të shpallur ardhjen
e familjes mbretërore. Si rrjedhim, rënia e një borie lajmëron ose shpall diçka me
rëndësi shumë të madhe” (Gerald N. Lund, “Seeing the Book of Revelation as a
Book of Revelation”, Ensign, dhjetor 1987, f. 50).

Lexojeni Doktrina e Besëlidhjet 77:12, duke kërkuar se çfarë do të tregojë rënia e
shtatë borive.

Te Zbulesa 8:1–6, rënia e borive do të tregonte fillimin e plagëve të ndryshme dhe
shkatërrimin në përgatitje për Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit dhe mbretërimin e Tij
gjatë Mijëvjeçarit.

Lexojeni secilën nga referencat vijuese, të cilat shpjegojnë ngjarjet e shoqëruara me
rënien e gjashtë borive të para. Teksa i lexoni, kërkoni përgjigje për pyetjet që
korrespondojnë.

E para – Zbulesa 8:7. Çfarë ndodhi si rrjedhojë e “breshër[it] e zjarr[it]”
që ra në tokë kur engjëlli i parë i ra borisë së tij?

E dyta – Zbulesa 8:8–9. Cilat ishin tri gjërat që u prekën kur ra boria
e dytë?

E treta – Zbulesa 8:10–11. Çfarë ndodhi kur ylli ra nga qielli? (Vini në
dukje se pelini është një bimë; ajo përdoret për të simbolizuar

“fatkeqësi të hidhur ose pikëllim” [shih Bible Dictionary [Fjalori Biblik],
“Wormwood” (“Pelin”)].)

E katërta – Zbulesa 8:12. Duke vijuar me tingullin e borisë së katërt, cilat
ishin tri gjërat që u errësuan pjesërisht?

E pesta – Zbulesa 9:1–3. Çfarë doli nga pusi i humnerës kur engjëlli i
pestë e hapi atë?

E gjashta – Zbulesa 9:13–16, 18. Sa ushtarë u përfshinë në betejën e
madhe që pa Gjoni, pasi kishte rënë boria e gjashtë? Cilën pjesë të

njerëzimit pa të vrarë ai në këtë betejë?

Lexojeni Zbulesën 9:20–21, duke kërkuar mënyrën se si do të reagojnë të ligjtë që u
mbijetojnë këtyre plagëve.
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Zbulesa 10
Një engjëll e udhëzon Gjonin për misionin e tij në ditët e mëvonshme
Zbulesa 10 përmban një ndërprerje në përshkrimin për shtatë boritë që bien, dhe
plagët e tyre shoqëruese. Në këtë kapitull ne lexojmë se Gjoni u udhëzua nga një
engjëll tjetër.

Cilat janë disa përvoja në jetë që mund
të konsiderohen si të ëmbla ashtu edhe
të hidhura? ____________________

Lexojeni Zbulesën 10:1–3, duke kërkuar
atë që po mbante engjëlli.

Lexojeni Zbulesën 10:8–11, duke kërkuar atë që Gjonit iu tha të bënte me libërthin.
Vini re se çfarë shijeje pati për të.

Lexojeni Doktrina e Besëlidhjet 77:14, duke kërkuar atë që përfaqësonte libërthi.

Apostulli Gjon ishte bekuar nga Jezu Krishti që të jetonte deri në Ardhjen e Tij të
Dytë dhe të sillte njerëz tek Ai (shih Gjoni 21:20–24; DeB 7:1–4). Misioni i Gjonit
do të ishte të ndihmonte në mbledhjen e fëmijëve të Izraelit. Në çfarë mënyrash
mund të jetë një mision i tillë si i ëmbël ashtu dhe i hidhur?

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta përdoreni
Zbulesën 10:8–11 që të shkruani një përgjigje për njërën ose për të

dyja shqetësimet vijuese:

a. Unë kam dëgjuar se sa e vështirë është që të shërbesh në një mision. E kam
të vështirë kur më refuzojnë. Nuk jam i sigurt nëse dua të shërbej.

b. Jam përpjekur të bëj atë që është e drejtë. Unë i lexoj shkrimet e mia të
shenjta, lutem dhe përpiqem ta shpërndaj ungjillin por disa gjëra në jetën
time nuk po shkojnë mirë ende – dhe për shkakun tim askush nuk ka
dashur që të bashkohet me Kishën. Mbase do të heq dorë.

Zbulesa 11
Gjoni sheh dy profetë të vriteshin në Jerusalem si edhe tingullin e borisë së shtatë
Zbulesa 11 fillon me përshkrimin e Apostullit Gjon për ngjarjet që do të ndodhin
midis kohës së rënies së borisë së shtatë dhe Ardhjes së Dytë të Jezu Krishtit. Gjatë
kësaj kohe, të ligjtë do të kenë më shumë fuqi dhe kontroll mbi tokën dhe një
ushtri do të përpiqet ta pushtojë Jerusalemin, çka është pjesë e betejës së fundit të
madhe të Armagedonit.

Gjoni përshkroi qytetin e Jerusalemit dhe pushtimin e tij nga ana e johebrenjve (ata
që nuk i bëjnë dhe nuk i zbatojnë besëlidhjet me Zotin) për një periudhë prej 42
muajsh, që është tre vjet e gjysmë.

Lexojeni Zbulesën 11:3–6, duke kërkuar se çfarë do të bëjnë dy nga dëshmitarët e
Shpëtimtarit në Jerusalem menjëherë përpara Ardhjes së Tij të Dytë.

Këta dy profetë do të kishin autoritetin sikurse Elia dhe Moisiu, për të mbyllur qiejt
dhe për ta goditur tokën me plagë. Zjarri që do të dalë nga goja e këtyre dy
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dëshmitarëve, mund të jetë simbol i fuqisë së dëshmive që do të japin ata (shih
Jeremia 5:14; 20:9).

Lexojeni Doktrina e Besëlidhjet 77:15, duke kërkuar se kush do të jenë këta dy
dëshmitarë.

Lexojeni Zbulesën 11:7–12, duke kërkuar atë që do t’u ndodhë këtyre dy profetëve.
Vini re se si do të reagojnë të ligjtë.

Lexojeni Zbulesën 11:13–15, duke kërkuar se çfarë do të ndodhë pasi dy profetët të
ngrihen nga të vdekurit dhe të ngjiten në qiell.

Pasi boria e shtatë të bjerë, kush do të mbretërojë mbi “mbretëritë e botës”
(Zbulesa 11:15)?

Te Zbulesa 11:16–19 ne lexojmë se 24 pleq që u ulën pranë fronit të Perëndisë, i
dhanë falënderime dhe përlëvdime Perëndisë për shpërblimin e të drejtëve dhe
ndëshkimin e të ligjve.

2. Kujtoni nga mësimi i mëparshëm parimin vijues që gjendet te
Zbulesa 7: Nëse e durojmë me besnikëri mundimin dhe bëhemi

të pastër nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit, ne do të gëzojmë lavdinë
çelestiale me Perëndinë. Merrni parasysh ngjarjet e vulës së shtatë që studiuat
sot. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani se si këto
parime mund t’u japin ngushëllim dhe paqe atyre që përjetojnë disa nga
fatkeqësitë e frikshme që do të ndodhin përpara Ardhjes së Dytë të Zotit.

Plaku Nil L. Andersen, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha mësim se,
pavarësisht fatkeqësive në ditët tona, ne mund ta presim me padurim ardhjen e
Zotit me nderim dhe shpresë:

“Ne jetojmë, vëllezër e motra, në ditët që paraprijnë Ardhjen e Dytë të Zotit, një
kohë e pritur gjatë prej besimtarëve përmes epokave. Ne jetojmë në ditët e
luftërave dhe të zhurmave të luftërave, në ditët e fatkeqësive natyrore, në ditët
kur bota ngatërrohet prej pështjellimit e rrëmujës.

Por ne gjithashtu jetojmë në kohën e lavdishme të Rivendosjes, kur ungjilli po
çohet në mbarë botën – një kohë kur Zoti ka premtuar se Ai ‘do të ngre[jë] … një

popull të kulluar’ [DeB 100:16] dhe do ta armatosë ‘me drejtësi dhe me fuqinë e Perëndisë’
[1 Nefi 14:14].

Ne ngazëllehemi në këto ditë dhe lutemi që do të jemi në gjendje t’i përballojmë me guxim
sprovat dhe pasiguritë tona. Vështirësitë e disa njerëzve janë më të rënda sesa të të tjerëve, por
askush nuk është i paprekshëm. …

Edhe pse Zoti na siguron herë pas here që ne ‘nuk duhet të ke[mi] frikë’ [DeB 10:55], ruajtja e një
këndvështrimi të qartë dhe të shikuarit përtej kësaj bote, nuk janë gjithmonë të lehta kur
gjendemi mes sprovave. …

Besimi ynë rritet kur e presim me dëshirë ditën e lavdishme të kthimit të Shpëtimtarit në tokë.
Mendimi i ardhjes së Tij ma emocionon shpirtin. Do të jetë marramendëse! Qëllimi e madhështia,
gjerësia e mrekullia do ta kapërcejnë çdo gjë që sytë njerëzorë e kanë parë ose përjetuar
ndonjëherë. …

… Ne do të biem në gjunjë me nderim ‘dhe Zoti do ta lëshojë zërin e tij dhe gjithë fundet e dheut
do ta dëgjojnë atë’ [DeB 45:49]. ‘Ai do të jetë … sikurse zëri i shumë ujërave dhe sikurse zëri i
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një bubullime të madhe’ [DeB 133:22]. ‘Atëherë Zoti, … Shpëtimtari, do të rrijë më këmbë mes
popullit të tij’ [DeB 133:25]” (“Ardhtë Mbretëria Jote”, Ensign ose Liahona, maj 2015, f.
119–120, 122).

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

Unë e kam studiuar Zbulesën 8–11 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 32: DITA 1

Zbulesa 12–13
Hyrje
Zbulesa 12–14 përmban një ndërprerje në rrjedhën kronologjike të vegimit të
Apostullit Gjon. Gjoni pa një vegim të një dragoi që kërcënonte një grua dhe
fëmijën e saj. Ai shkroi për Luftën në Qiell dhe për mbretëritë e botës që do të
luftonin kundër pasuesve të Perëndisë.

Zbulesa 12
Gjonit iu tregua se Satani dhe engjëjt e tij kanë luftuar gjithnjë kundër Zotit dhe
Kishës së Tij
Hiqni vija bashkuese midis çdo kërcënimi të renditur te kolona në anën e majtë dhe
mënyrave se si t’i luftojmë ato, të renditura te kolona në anën e djathtë.

Kërcënimet Mënyrat për t’i luftuar kërcënimet

Djegie nga dielli Pendim dhe mirëbesim në Jezu Krisht

Ushtarë armiq Ilaçe ose çlodhje

Sëmundje Krem mbrojtës nga rrezatimi apo rroba

Mëkat dhe faj Të vërtetat te Zbulesa 12

Ndikimet e Satanit Armët e luftës

Me cilin prej këtyre kërcënimeve ju është dashur të luftonit së fundi? Cili kërcënim
mendoni se është më i rrezikshëm? Përse? ____________________

Teksa studioni Zbulesën 12, kërkoni të vërteta që mund t’ju ndihmojnë t’i luftoni
ndikimet e Satanit. Zbulesa 12–14 është një ndërprerje e përshkrimit në vegimin e
Gjonit për ngjarjet e vulës së shtatë. Me këtë pauzë, Zoti mund të ketë qenë duke e
ndihmuar Gjonin të kuptonte domethënien e frazave “mbretëritë e botës” dhe
“mbretëri të Zotit tonë” te (Zbulesa 11:15). Përkthimi prej Joseph Smith-it i gjithë
Zbulesës 12 gjendet në fund të kombinimit tresh.

Shikoni te figura vijuese dhe merrni parasysh se çfarë mund të përfaqësojnë
simbolet që janë në të.
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Lexojeni Zbulesën 12:1–2, 5, duke
kërkuar atë që i ndodhi gruas.
(Përkthimi prej Joseph Smith-it e
vendos vargun 5 direkt pas vargut 2.)

Vini re se fëmija i gruas do të
“qeveris[te] gjithë kombet me skeptër
të hekurt” (Zbulesa 12:5).

Lexojeni Zbulesën 12:3–4, duke kërkuar
se kush e kërcënonte gruan dhe fëmijën
e saj.

Si mendoni ju, çfarë mund të
përfaqësonin simbolet e përshkruara në
vargjet 1–4?

Lexojeni Përkthimin prej Joseph
Smith-it, Zbulesa 12:7–8 (në fund të
kombinimit tresh), duke kërkuar se
çfarë përfaqësojnë dragoi, gruaja dhe
fëmija. Ju mund të doni ta shkruani ose shënoni kuptimin e çdo simboli pranë
Zbulesës 12:1–5.

Dragoi përfaqëson Satanin (shih Përkthimin prej Joseph Smith-it, Zbulesa 12:8),
gruaja përfaqëson “kish[ën] e Perëndisë” dhe fëmija përfaqëson “mbretërinë e
Perëndisë sonë dhe të Krishtit të tij” (Përkthimi prej Joseph Smith-it, Zbulesa 12:7).
Kjo mbretëri përfshin anëtarët besnikë të Kishës së Zotit. (Për më shumë
informacion mbi simbolikën në këto fragmente, shih New Testament Student Manual
[Church Educational System manual, 2014], f. 550–552.)

Sipas Zbulesës 12:4, cili ishte synimi i dragoit?

Si mendoni ju, përse Satani përpiqet ta shkatërrojë me kaq dëshirë mbretërinë e
Perëndisë dhe të Krishtit? ____________________

Lexojeni Zbulesën 12:6, duke kërkuar atë që bëri gruaja për shkak të dragoit
kërcënues.

Gruaja që ikën në shkretëtirë, përfaqëson Kishën që hyn në Braktisjen e Madhe
dhe priftërinë që u mor nga toka pas vdekjes së Jezu Krishtit dhe Apostujve të Tij.

Pasi Apostulli Gjon e pa dragoin që po e kërcënonte gruan dhe fëmijën e saj, atij iu
tregua një ngjarje nga jeta jonë paratokësore – kur Satani dhe pasuesit e tij luftuan
kundër planit të shpëtimit dhe shenjtorëve të Perëndisë.

Lexojeni Përkthimin prej Joseph Smith-it, Zbulesa 12:6–11 (në fund të kombinimit
tresh), duke kërkuar si atë që i ndodhi Satanit gjatë Luftës në Qiell edhe mënyrën
se si shenjtorët e Perëndisë e mposhtën Satanin dhe pasuesit e tij. Ju mund të doni
ta shenjoni ose shënoni atë që gjeni.

Zbulesa 12:4 thotë që bishti i dragoit “tërh[oqi] pas vetes të tretën pjesë te yjeve të
qiellit”. Kjo është simbolikë e numrit të madh të fëmijëve shpirtërorë të Atit Qiellor,
të cilët zgjedhin ta ndjekin Satanin. “Mikaeli dhe engjëjt e tij” [Zbulesa 12:7] janë
Adami dhe fëmijët e tjerë të drejtë, shpirtërorë të Perëndisë.
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Sipas Zbulesës 12:11, si e mposhtën Satanin ushtritë e drejta të qiellit (përfshirë
dhe ju)?

Sipas Zbulesës 12:8–9, ku u dërguan më pas Satani dhe pasuesit e tij mbasi u
rebeluan?

Lexojeni Përkthimin prej Joseph Smith-it, Zbulesa 12:12, 17 (në shtojcën e
kombinimit tresh) duke kërkuar se kujt i shpalli luftë Satani pasi u dëbua nga qielli.

Të kuptuarit se si e mposhtëm Satanin në jetën tonë paratokësore, mund të na
ndihmojë të dimë se si t’i mposhtim ndikimet dhe sulmet e tij këtu në tokë. Nga
këto fragmente te Zbulesa 12 ne mund të përcaktojmë parimin vijues: Ne mund t’i
mposhtim ndikimet e Satanit nëpërmjet Shlyerjes së Shpëtimtarit dhe duke
qëndruar të vërtetë ndaj dëshmive tona për ungjillin. Ju mund të doni ta
shkruani ose shënoni këtë parim në shkrimet tuaja të shenjta.

Plaku Xhejms J. Hamula, i Të Shtatëdhjetëve, dha mësim se si Satani po e sulmon
brezin tuaj:

“Të zgjedhur për të dalë përpara në këto ditë të fundit dhe për të punuar për Atin
dhe Birin e Tij, janë disa nga bijtë dhe bijat më të guximshme dhe fisnike të Atit
tonë. Guximi dhe fisnikëria e tyre u demonstruan në luftën paratokësore kundra
Satanit. …

Me mbretërinë e Perëndisë të rivendosur në tokë dhe ardhjen tuaj në tokë, Satani
e di se ‘ka pak kohë’ [Zbulesa 12:12]. Prandaj, Satani po grumbullon çdo burim

që zotëron për t’ju shtyrë në shkelje. Ai e di se, nëse do të mund t’ju tërheqë në shkelje, ai do të
mund t’ju ndalojë të shërbeni në një mision me kohë të plotë, të martoheni në tempull dhe të
siguroni fëmijët tuaj të ardhshëm në besim, gjë që e gjitha ju dobëson jo vetëm ju por edhe
Kishën. Ai e di se asgjë nuk mund ta përmbysë mbretërinë e Perëndisë, ‘veçse të jetë shkelja e
popullit [të tij]’ [Mosia 27:13]. Mos gaboni në këtë gjë – lufta e tij tani është e përqendruar mbi
ju” (“Të Fitosh Luftën Kundër së Keqes”, Ensign ose Liahona, nëntor 2008, f. 50–51).

Në ç’mënyrë Satani dhe pasuesit e tij përpiqen të na dobësojnë ne?
____________________

Merrni parasysh se si Satani po bën luftë kundër jush personalisht.

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, renditni disa
mënyra se si mund ta rritni besimin tuaj në Jezu Krisht dhe ta

forconi dëshminë tuaj për Të.

2. Përgjigjuni njërës ose të dyja pyetjeve vijuese, në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

a. Shkruani rreth një përvoje se kur ju ka ndihmuar dëshmia dhe besimi juaj te
Shlyerja e Shpëtimtarit për t’i luftuar ndikimet e Satanit.

b. Shënojeni dëshminë tuaj për Shlyerjen e Jezu Krishtit dhe shpjegoni se si
Shlyerja mund të na ndihmojë ne në luftën tonë kundër Satanit dhe
pasuesve të tij.

Zgjidhni një ose më shumë nga idetë që renditët, dhe zbatojini ato në betejat tuaja
kundër Satanit dhe pasuesve të tij. Ju mund të doni t’i shkruani synimet tuaja në
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një fletë të veçantë letre dhe vendoseni letrën në një vend ku mund ta shihni
shpesh. Teksa mbështeteni te Shlyerja e Shpëtimtarit, Zoti do t’ju ndihmojë në
luftën tuaj kundër Satanit.

Zbulesa 13
Gjoni shkruan për mbretëritë e tokës që do të marrin fuqi nga Satani
Te Zbulesa 13, ne lexojmë se Gjoni pa një vegim me bisha të egra, të cilat
përfaqësojnë mbretëritë e liga të tokës që kontrollohen nga Satani. Gjoni pa
gjithashtu se nëpërmjet këtyre mbretërive, Satani do të kryente çudi dhe mrekulli të
rreme për t’i mashtruar banorët e tokës.

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

Unë e kam studiuar Zbulesën 12–13 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 32: DITA 2

Zbulesa 14–16
Hyrje
Në një vegim, Apostulli Gjon pa një engjëll që erdhi në tokë për të rivendosur
ungjillin e Jezu Krishtit në ditët e mëvonshme. Ai gjithashtu dëgjoi një zë nga qielli
duke përshkruar bekimet që gëzojnë ata që vdesin duke qenë besnikë ndaj Zotit.
Gjoni pa mbledhjen e të drejtëve dhe të të ligjve në ditët e mëvonshme dhe
gjykimet e Perëndisë që derdhen mbi të ligjtë.

Zbulesa 14
Gjoni sheh rivendosjen e ungjillit dhe mbledhjen e të drejtëve dhe të të ligjve
Disa njerëz pyesin veten nëse është e mundur të ndiesh paqe në një botë që është e
mbushur me ligësi, katastrofa dhe dhunë. Mendoni për atë që mund t’u thoni
këtyre njerëzve.

Teksa studioni Zbulesën 14–16, kërkoni të vërteta që mund t’ju sjellin juve paqe
ndonëse jetoni në një botë të mbushur me ligësi, katastrofë dhe dhunë.

Te Zbulesa 14:1–13 ne lexojmë se Apostulli Gjon pa një vegim të ditëve të
mëvonshme ose të kohës sonë. Në vegimin e tij ai pa fatkeqësitë që do të vinin mbi
të ligjtë. Ai pa gjithashtu se çfarë do t’u sillte paqe të drejtëve në ditët tona.

Lexojeni Zbulesën 14:1–5, duke vërejtur se cilin pa Gjoni që rrinte me Shpëtimtarin
“në mal të Sionit” (Zbulesa 14:1) apo Sion.

Ju mund të kujtoni që keni mësuar se 144.000 njerëz të përmendur te vargu 1 janë
priftërinj të lartë nga dymbëdhjetë fiset e Izraelit nga çdo komb dhe janë shuguruar
për t’i sjellë njerëzit “në kishën e të Parëlindurit” (DeB 77:11; shih Zbulesa 7:4–8).
Fraza “nuk janë ndotur me femra” (Zbulesa 14:4) do të thotë se ata do të jenë të
dëlirë ose moralisht të pastër. Te Zbulesa 14:5 fraza “në gojë të tyre nuk u gjet
gënjeshtër” do të thotë se do të jenë të ndershëm dhe të sinqertë dhe fraza “të
paqortueshëm” do të thotë që do të jenë të pastër nga mëkati.

1. Përgjigjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Si mendoni ju, përse të qenët të dëlirë, të ndershëm dhe të

pastër nga mëkati do t’i ndihmonte 144.000 priftërinjtë e lartë t’ua çonin
ungjillin të tjerëve?

Gjatë vegimit të Gjonit për ditët e mëvonshme, ai pa edhe tre engjëj të tjerë.
Lexojeni Zbulesën 14:6, duke kërkuar se çfarë kishte engjëlli i parë.

Pasi citoi Zbulesën 14:6, Presidenti Gordon B. Hinkli shpalli: “Ai engjëll ka ardhur.
Emri i tij është Moroni” (“Stay the Course—Keep the Faith”, Ensign, nëntor
1995, f. 70).
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Engjëlli Moroni iu shfaq fillimisht Jozef
Smithit dhe i tha atij se Perëndia kishte
një punë të rëndësishme për atë që ta
bënte (shih Joseph Smith – Historia
1:29–35). Sipas Joseph Smith – Historia
1:34, nën drejtimin e Perëndisë, çfarë i
tha Moroni Jozef Smithit për atë që do
ta ndihmonte në rivendosjen e ungjillit
të përjetshëm në tokë?

Njohja e rolit të Moronit në
Rivendosjen mund t’ju ndihmojë të
kuptoni se përse një statujë e tij është e
vendosur në majë të shumë prej
tempujve tanë.

Engjëlli që përshkruhet te Zbulesa 14:6,
mund të përfaqësojë edhe një bashkim
të shumë lajmëtarëve qiellorë, përfshirë
Moronin, i cili ndihmoi në rivendosjen
e ungjillit të Jezu Krishtit në ditët e
mëvonshme (shih Bruce R. McConkie,
Doctrinal New Testament Commentary,
3 vëll. [1965–1973], 3:529–531; shih
edhe DeB 13; 110:11–16; 128:20–21).

Lexojeni Zbulesën 14:7, duke kërkuar
atë që tha engjëlli. Fraza “ora e gjyqit të
tij erdhi” i referohet kohës kur
Shpëtimtari do t’i gjykojë të gjithë
njerëzit e tokës. Gjykimet e Tij do të
ndodhin si në Ardhjen e Dytë edhe në
Gjyqin Përfundimtar.

Nga vegimi që pa Gjoni të engjëllit, ne
mësojmë se një arsye, përse Perëndia
e rivendosi ungjillin e Jezu Krishtit,
ishte për të përgatitur banorët e
tokës për Ardhjen e Dytë të Jezu
Krishtit.

Në ç’mënyra ungjilli i Jezu Krishtit i përgatit njerëzit për Ardhjen e Tij të Dytë?

Si ju ka sjellë juve paqe ungjilli i rivendosur i Jezu Krishtit ndërkohë që jetoni në një
botë të ligë dhe të trazuar?

Lexojeni Zbulesën 14:8–11, duke kërkuar atë që tha engjëlli i dytë dhe i tretë.

Gjonit iu mësua se Babilonia ose ligësia do të ekzistonte në çdo komb. Një kuptim i
frazës “ra Babilon[i]a” (Zbulesa 14:8) është se do të vijë dita kur ligësia e botës do
të marrë fund.
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Merrni parasysh se si njohuria se ligësia e botës do të marrë fund, mund t’ju sjellë
juve paqe.

Profeti Jozef Smith shpjegoi atë që do të përjetojnë të ligjtë pasi të vdesin:

“Mjerimi i madh i shpirtrave të kaluar në botën e shpirtrave, ku ata shkojnë pas
vdekjes, është të dinë se ata nuk e kanë arritur lavdinë që të tjerë gëzojnë dhe që
ata vetë do të mund ta kishin gëzuar dhe ata janë akuzuesit e vetvetes”
(Mësimet e Presidentëve të Kishës: Jozef Smith [2009], f. 235).

“Njeriu është munduesi i vetvetes dhe ndëshkuesi i vetvetes. Prej këndej vjen thënia se ata do të
shkojnë në liqenin që digjet me zjarr dhe squfur [shih Zbulesa 21:8]. Mundimi i zhgënjimit në
mendjen e njeriut është po aq therës sa një liqen që digjet me zjarr dhe squfur” (Mësimet: Jozef
Smith, f. 236).

Pasi mësoi se çfarë do të përjetonin të ligjtë pasi të vdisnin, Gjoni dëgjoi një zë nga
qielli që përshkruante se çfarë do të përjetonin të drejtët pasi të vdisnin.

Lexojeni Zbulesën 14:12–13, duke kërkuar se çfarë do të përjetojnë të drejtët pasi
të vdesin.

Të “prehe[mi] nga mundimet [tona]” (vargu 13) pasi të vdesim do të thotë se nuk
do të mundohemi më nga trazirat, vuajtjet dhe brengat (shih Alma 40:12).

Një parim që mund të mësojmë nga Zbulesa 14:12–13, është se, nëse jetojmë
drejtësisht, atëherë ne do të bekohemi për veprat tona dhe do të prehemi nga
mundimet tona pasi të vdesim. Ju mund të doni ta shkruani ose ta shënoni këtë
parim në shkrimet tuaja të shenjta pranë Zbulesës 14:12–13.

2. Merrni parasysh se si ky parim mund t’ju sjellë paqe edhe kur jetoni
në një botë të mbushur me ligësi. Në ditarin tuaj të studimit të

shkrimeve të shenjta, shkruani një shënim duke e nxitur një mik që mund të
pyesë veten nëse ia vlen të jetosh drejtësisht ndërkohë që rrethohesh nga
ligësia.

Ne lexojmë te Zbulesa 14:14–20 se në vegimin e tij Gjoni pa dy të korra. Ai pa se
gjatë të korrurit të parë të drejtët do të mblidheshin nga të ligjtë (shih Zbulesa
14:14–16) dhe se gjatë të korrurit të dytë të ligjtë do të mblidheshin dhe do të
shkatërroheshin përfundimisht (shih Zbulesa 14:17–20).

Zbulesa 15–16
Gjoni i sheh të drejtët në mbretërinë çelestiale dhe shtatë plagë në ditët e
mëvonshme
Zbulesa 15:2–4 përmban përshkrimin e mëtejshëm të Apostullit Gjon se si do të
jetë për ata që e mposhtin Satanin dhe shpëtohen në mbretërinë çelestiale. Pjesa
tjetër e Zbulesës 15–16 përmban përshkrimin e tij për shtatë plagët që do të
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mundonin të ligjtë në ditët e fundit. Këto plagë do të paraprijnë Ardhjen e Dytë
të Zotit.

Në vegimin e Gjonit, çdo plagë përfaqësohej nga një engjëll duke derdhur një
“kup[ë]” ose tas, “plot me zemërimi[n e] Perëndisë” (Zbulesa 15:7). Lexojini
fragmentet vijuese nga Zbulesa 16, duke kërkuar për shtatë plagët. Shkruani një
përshkrim të shkurtër për secilën plagë pranë numrit përkatës te tabela vijuese:

Plaga 1: Zbulesa 16:2

Plaga 2: Zbulesa 16:3

Plaga 3: Zbulesa 16:4

Plaga 4: Zbulesa 16:8–9

Plaga 5: Zbulesa 16:10–11

Plaga 6: Zbulesa 16:12

Plaga 7: Zbulesa 16:17–21

Lexojeni Zbulesën 16:15, duke kërkuar se çfarë mund të bëjmë për të qenë të
përgatitur për Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit.

Fraza “ruan rrobat e veta që të mos ecë i zhveshur” (Zbulesa 16:15) i referohet të
qenit shpirtërisht gati. Ata që “[veshin] rroba” dhe janë shpirtërisht gati do të
veshin si përfundim rrobat e drejtësisë që u jepen të gjithë atyre, të cilët janë të
denjë që të jetojnë me Perëndinë në mbretërinë çelestiale (shih Zbulesa 3:3–5;
7:13–17).

Juve mund t’ju duhet të shkruani ose shënoni të vërtetën vijuese në shkrimet tuaja
të shenjta pranë Zbulesës 16:15: Nëse rrimë zgjuar dhe jemi gati nga ana
shpirtërore, atëherë ne do të jemi të përgatitur për Ardhjen e Dytë të Jezu
Krishtit.

Është e rëndësishme të kujtojmë që Zoti e do popullin e Tij dhe do të vëzhgojë mbi
të në ditët e fundit, madje edhe në mes të shkatërrimit të tmerrshëm dhe një beteje
të madhe. Ne duhet të rrimë zgjuar dhe të jemi gati nga ana shpirtërore në mënyrë
që të marrim mbrojtjen dhe bekimet e Zotit. Nëse doni të dini më shumë për
Armagedonin që përmendet te Zbulesa 16:16, shih Bible Dictionary [Fjalorin Biblik]
ose zërin te Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta “Armagedon”, f. 9.

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

Unë e kam studiuar Zbulesën 14–16 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 32: DITA 3

Zbulesa 17–19
Hyrje
Apostulli Gjon pa se Babilonia shpirtërore ose bota e ligë do të shpallë luftë kundër
Qengjit të Perëndisë dhe se Qengji do të ngadhënjejë mbi të ligën. Shenjtorët janë
thirrur të dalin nga Babilonia shpirtërore dhe të pastrit dhe të drejtët do të thirren
në darkën e dasmës së Qengjit. Gjoni e pa Jezu Krishtin duke ardhur me fuqi të
madhe për t’i shkatërruar ata që luftojnë kundër Tij.

Zbulesa 17–18
Gjoni parashikon shkatërrimin e Babilonisë shpirtërore
Plaku Lin G. Robins, i Të Shtatëdhjetëve, dha mësim: “Është më e lehtë t’i
shmangesh tundimit sesa t’i bësh ballë atij” (“Avoid It” [takim shpirtëror në
Universitetin “Brigam Jang”, 17 shtator 2013], f. 1, speeches.byu.edu).

Si mendoni ju, përse është më e lehtë t’i shmangesh tundimit sesa t’i bësh ballë
atij? ____________________

Merrni parasysh se ç’mund të ndodhë nëse e vendosim veten tonë në situata ku ne
duhet t’i bëjmë ballë tundimit vazhdimisht.

Teksa studioni Zbulesën 17–18, kërkoni një të vërtetë që do t’ju ndihmojë të dini
mënyrën se si t’u shmangeni shumë prej tundimeve dhe mëkateve të botës.

Te Zbulesa 16 ne mësuam se Apostulli Gjon pa në vegim shtatë engjëj që do të
derdhnin plagë mbi të ligjtë në ditët e fundit. Lexojeni Zbulesën 17:1, duke kërkuar
se çfarë tha njëri nga të shtatë engjëjt se do t’i tregonte Gjonit.

Sipas Zbulesës 17:15, “ujëra[t e] shumta” mbi të cilat ulet gruaja (shih vargu 1)
përfaqësojnë njerëz dhe kombe mbi të cilët ajo ka pushtet dhe ndikim (shih edhe
1 Nefi 14:11).

Lexojeni Zbulesën 17:2–6, duke kërkuar fjalë dhe fraza që përshkruajnë gruan dhe
ndikimin e saj në botë. (Fjala kurvëri në vargun 2 i referohet veprimeve të
pamoralshme dhe të gabuara.

Te vargu 2, si është përshkruar ndikimi i gruas mbi sundimtarët dhe njerëzit
e tokës?

Si mendoni ju, çfarë përfaqëson te Zbulesa 17:6 gruaja që është dehur nga gjaku i
shenjtorëve dhe martirëve? Vini në dukje se fjala çudi në këtë varg do të thotë habi
ose përshtypje.

Bisha e përshkruar te Zbulesa 17:3 mund të përfaqësojë Romën në ditët e Gjonit si
edhe mbretëri dhe kombe të korruptuara në ditët e fundit (shih Zbulesa 17:8–13).

Lexojeni Zbulesën 17:18, duke kërkuar se çfarë përfaqëson gruaja.

“Qyteti i madh” në vargun 18 i referohet Babilonisë shpirtërore (shih Zbulesa 14:8;
DeB 133:14). Për shkak të gjërave të botës dhe korrupsionit në Babiloninë e lashtë
dhe për shkak se ishte një vend ku fëmijët e Izraelit ishin të robëruar, Babilonia
shpesh përdoret në mënyrë figurative te shkrimet e shenjta për të përfaqësuar
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mëkatin, gjërat e botës, ndikimin e djallit mbi tokë dhe robërinë shpirtërore (shih
edhe 1 Nefi 13:1–9; 14:9–10).

Lexojeni Zbulesën 17:14, duke kërkuar se kundër kujt do të luftojnë ndjekësit e
Babilonisë.

Cili do të jetë përfundimi i kësaj lufte?

Nga ky varg ne mësojmë se, në ditët e fundit, Jezu Krishti do t’i mposhtë
ligësitë e botës. Merrni parasysh t’i shenjoni ose shënoni fjalët te Zbulesa 17:14 që
e japin mësim këtë të vërtetë.

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani rreth
mënyrës se si njohuria ndaj kësaj të vërtete mund t’ju ndihmojë ju

si një pasues/e i/e Jezu Krishtit.

Te Zbulesa 18:1–3 ne lexojmë se një engjëll tjetër shpalli rënien e Babilonisë së ligë.
Lexojeni Zbulesën 18:4, duke kërkuar se çfarë i udhëzoi Zoti njerëzit e Tij që
të bënin.

Çfarë arsyesh i dha Zoti popullit të Tij që të dilte nga Babilonia?

Një parim që mund të mësojmë nga Zbulesa 18:4, është se, veçimi i vetes sonë
nga ligësia e botës mund të na ndihmojë ta shmangim mëkatin dhe gjykimet
që do të vijnë mbi të ligjtë në ditët e fundit. Merreni parasysh ta shkruani ose
shënoni këtë parim në shkrimet tuaja të shenjta pranë Zbulesës 18:4.

2. Përgjigjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta:

a. Si na ndihmon ungjilli i rivendosur i Jezu Krishtit që ta veçojmë veten tonë
nga ligësia e botës?

b. Cilat janë disa nga sfidat me të cilat mund të përballen të rinjtë, teksa
përpiqen ta veçojnë veten e tyre nga ligësia e botës por që ende vazhdojnë
të jetojnë t’i duan dhe të ndërveprojnë me ata, të cilët nuk i ndajnë
standardet e tyre?

c. Si ju ka ndihmuar veçimi nga ndikimet dhe praktikat e padrejta ju dhe të
tjerë që njihni, për t’iu shmangur disa prej tundimeve dhe mëkateve
të botës?

Mendoni se nga cilat ndikime ose praktika të padrejta mund t’ju duhet që ta veçoni
veten dhe se si do ta bëni këtë. Pyeteni Atin Qiellor në lutje që t’ju ndihmojë në
përpjekjet tuaja që ta veçoni veten nga ato ndikime dhe praktika të padrejta.

Te Zbulesa 18:5–24 ne lexojmë se Gjoni pa rënien e Babilonisë së ligë dhe brengat e
përkrahësve të saj.
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Zbulesa 19
Gjoni e sheh Jezu Krishtin duke ardhur me fuqi për t’i shkatërruar ata që luftojnë
kundër Tij
Merrni në shqyrtim se cila është
dhurata më e mirë që mund t’i jepni
bashkëshortes/it tuaj të ardhshme/ëm
ditën tuaj të dasmës.

Lexojeni thënien vijuese nga Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve: “Ditën tuaj të dasmës, vetë dhurata më e mirë që mund t’i jepni
shokut/shoqes t/suaj të përjetshëm/me është vetë vetja juaj më e mirë – e pastër,
e dëlirë dhe e denjë për një pastërti të tillë në këmbim” (“Personal Purity”,
Ensign, nëntor 1998, f. 77).

Përse mendoni se të qenët i pastër dhe i kulluar është dhurata më e mirë që mund
t’i jepni bashkëshortes/it ditën tuaj të dasmës? ____________________

Zbulesa 19 përmban një analogji të dasmës që përdoret për të përshkruar Ardhjen
e Dytë të Shpëtimtarit. Sipas Zbulesës 19:1–6 Apostulli Gjon pa se të drejtët do ta
përlëvdojnë Perëndinë për gjykimet e Tij kundrejt të ligjve.

Lexojeni Zbulesën 19:7, duke kërkuar se dasmën e kujt i shpalli engjëlli Gjonit.

Çfarë mësoi Gjoni rreth gruas së Qengjit?

“Dasma e Qengjit” (Zbulesa 19:7) i referohet Ardhjes së Dytë të Shpëtimtarit.

Lexojeni thënien vijuese nga Plaku Brus R. Mek-Konki, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, duke kërkuar se cila është nusja e Qengjit: “Në këtë periudhë
ungjillore Dhëndri, që është Qengji i Perëndisë, do të vijë të kërkojë nusen e Tij,
që është Kisha e përbërë nga shenjtorë besnikë që kanë qëndruar zgjuar në pritje
të kthimit të Tij” (Mormon Doctrine, bot. i 2-të [1966], f. 469).

Merrni parasysh disa nga mënyrat në të cilat marrëdhënia martesore është një
simbol i përshtatshëm i marrëdhënies sonë besëlidhëse me Jezu Krishtin. Teksa
përsiatni, mendoni rreth mënyrës se si martesa është një marrëdhënie që kërkon
besnikëri, sakrificë, dashuri, zotim dhe mirëbesim.

Përsiatini Doktrinat dhe Parimet
Përsiatja përfshin të menduarit, meditimin, bërjen e pyetjeve dhe vlerësimin e asaj që dini dhe të
asaj që po përpiqeni të kuptoni. Përsiatja shpesh na ndihmon të kuptojmë se çfarë duhet të
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bëjmë për t’i zbatuar parimet e ungjillit. Teksa vazhdoni ta studioni librin e Zbulesës, merrni
parasysh të merrni kohë për t’i përsiatur fragmentet që dëshironi t’i kuptoni më thellësisht.

Lexojeni Zbulesën 19:8–9, duke kërkuar se çfarë mund të bëjnë shenjtorët që ta
përgatitin veten për Ardhjen e Dytë të Shpëtimtarit.

Liri i shkëlqyeshëm që përmendet te vargu 8, mund të simbolizojë shenjtërinë,
pastërtinë dhe drejtësinë. Siç simbolizohet te rrobat e gruas së Qengjit, çfarë duhet
të bëjmë ne për ta përgatitur veten tonë për ardhjen e Zotit Jezu Krisht?

Një të vërtetë që e mësojmë nga këto vargje është se, nëse jemi të pastër dhe të
drejtë, atëherë ne do të jemi të përgatitur për ardhjen e Zotit Jezu Krisht.
Merrni parasysh t’i shenjoni ose shënoni fjalët te Zbulesa 19:8 që e japin mësim
këtë të vërtetë.

Fjala dhënë te Zbulesa 19:8 do të thotë ofruar ose dhuruar. Të pastrohesh nga
mëkati dhe të bëhesh i drejtë është një dhuratë nga Perëndia.

Merrni parasysh pyetjet vijuese: Çfarë ka bërë Perëndia për të na dhënë një mënyrë
që të pastrohemi nga mëkati dhe të bëhemi të drejtë? Përse mendoni se të qenët i
pastër dhe i drejtë është një nga dhuratat më të mira që mund t’i japim
Shpëtimtarit kur Ai të vijë sërish?

Vendosni se çfarë duhet të bëni për të qenë të pastër dhe të drejtë në mënyrë që të
jeni të gatshëm për ardhjen e Zotit Jezu Krisht. Veproni ndaj çdo nxitjeje që merrni.

Lexojeni Zbulesën 19:10, duke kërkuar mënyrën se si reagoi Gjoni pasi dëgjoi se
çfarë i shpalli engjëlli atij. Këtij engjëlli i ishte dhënë autoritet nga Perëndia për të
folur dhe për të përfaqësuar Jezu Krishtin.

Çfarë i shpalli engjëlli Gjonit, çfarë kanë ai (engjëlli) dhe shërbëtorët e tjerë të
Perëndisë?

“Frym[a] e profecisë” (Zbulesa 19:10) i referohet dhuratës së zbulesës dhe
frymëzimit nga Perëndia, e cila i lejon dikujt ta marrë dhe të flasë fjalën e Tij (shih
Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Profeci, Profetizoj”, f. 157, scriptures.lds.org).

Si mendoni ju, në çfarë mënyrash dëshmia është si një profeci?
____________________

Në ç’mënyrë pasja e një dëshmie për Jezusin mund të ndikojë në përgatitjen tuaj
për Ardhjen e Dytë?

Lexojeni Zbulesën 19:11–16, duke kërkuar fjalë dhe fraza që përshkruajnë
Shpëtimtarin në Ardhjen e Tij të Dytë. Lexojeni gjithashtu Përkthimin prej Joseph
Smith-it, Zbulesa 19:15 (te Zbulesa 19:15, poshtëshënimi a, [në variantin SHDM të
Biblës në anglisht]).

Kali i bardhë, që përmendet te Zbulesa 19:11 është simboli i mposhtjes dhe fitores.
Shpëtimtari do të vijë që ta mposhtë mëkatin dhe ligësinë.

Vini re se si është përshkruar veshja e Shpëtimtarit te Zbulesa 19:13. Fraza “rrob[ë
e] ngjyer në gjak” do të thotë se veshja e Tij do të ketë ngjyrën e gjakut. Kjo ngjyrë
simbolizon shkatërrimin e të ligjve në ardhjen e Tij (shih Doktrina e Besëlidhje
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133:46–51) dhe ajo mund të na kujtojë ne gjithashtu për vuajtjen që Ai përjetoi
gjatë Shlyerjes së Tij.

Plaku Nil A. Maksuell, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, na mësoi:

“Duke qenë se i doli gjak nga çdo por, sa e kuqe mund të jetë bërë coha e Tij në
Gjetseman, sa e kuqe e purpur është bërë ajo pëlhurë!

Nuk është çudi që, kur Krishti të vijë në fuqi e lavdi, Ai të vijë me rrobë të kuqe
përkujtimore (shih DeB 133:48), duke nënkuptuar jo vetëm vozën e verës së
zemërimit, por edhe për të sjellë në kujtesën tonë mënyrën se si Ai vuajti për
secilin prej nesh në Gjetseman dhe në Kalvar!” (“Overcome … Even As I Also

Overcame”, Ensign, maj 1987, f. 72).

Sipas Përkthimit prej Joseph Smith-it, Zbulesa 19:15, Gjoni pa se, kur Shpëtimtari
të vinte si Mbret i Mbretërve dhe Zot i Zotërve (shih Zbulesa 19:16), Ai do të
sundonte kombet me fjalën e Perëndisë. Te Zbulesa 19:17–21 Gjoni pa shkatërrimin
e atyre që luftuan kundër Qengjit të Perëndisë. Vini në dukje se Joseph Smith
Translation [Përkthimi prej Joseph Smith-it] i Zbulesës 19:18 qartëson se, “të gjithë
njerëzve, të … lirëve dhe … skllevërve, dhe … të vegjëlve dhe … të mëdhenjve” iu
referohet të “gjithëve që luftojnë kundër Qengjit” (te Zbulesa 19:18,
poshtëshënimi a, [në variantin SHDM të Biblës në anglisht]).

3. Shkruajeni sa vijon në fund të detyrave të sotme në ditarin tuaj të
studimit të shkrimeve të shenjta:

Unë e kam studiuar Zbulesën 17–19 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

Pyetje, mendime dhe ide shtesë që do të doja t’i ndaja me mësuesin tim:
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NJËSIA 32: DITA 4

Zbulesa 20–22
Hyrje
Apostulli Gjon pa në vegim ditën e mijëvjeçarit dhe Gjyqin Përfundimtar. Ai pa
gjithashtu “një qiell të ri dhe një dhe të ri” (Zbulesa 21:1) dhe qytetin çelestial të
Perëndisë që do të vendoset në tokë. Gjoni e mbylli analin e tij me një lutje që Zoti
të kthehej në tokë.

Zbulesa 20
Gjoni sheh ditën e mijëvjeçarit dhe Gjyqin Përfundimtar
Si pjesë e planit të shpëtimit të Atit
Qiellor, çdo person që ka jetuar në këtë
tokë, do të qëndrojë përpara Perëndisë
për t’u gjykuar. Përfytyroni se si ju
mendoni që do të jetë Gjyqi
Përfundimtar.

1. Në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta, shkruani se çfarë
shpresoni se do të mendoni dhe ndieni kur të qëndroni përpara

Perëndisë për t’u gjykuar.

Siç shënohet te Zbulesa 20:1–11, Gjoni pa se Satani do të lidhet gjatë Mijëvjeçarit
dhe të drejtët do të ringjallen si pjesë e Ringjalljes së Parë. Ai gjithashtu pa se Satani
do të “zgjidh[et] për pak kohë” në fund të Mijëvjeçarit (Zbulesa 20:3). Pasi Satani
dhe pasuesit e tij të luftojnë kundër shenjtorëve për herë të fundit, ai do të
“h[idhet] në liqenin e zjarrit e të squfurit … në shekuj” (Zbulesa 20:10). Më pas do
të ndodhë Gjyqi Përfundimtar.

Lexojeni Zbulesën 20:12, duke kërkuar mënyrën se si Perëndia do të na gjykojë ne.
(Zbulesa 20:12 është një fragment i zotërimit të shkrimit të shenjtë. Ju mund të
doni ta shenjoni atë në një mënyrë të dallueshme që të mund ta gjeni me lehtësi në
të ardhmen.)

Plotësojeni doktrinën vijuese që ne mësojmë nga ky varg: Perëndia do të na
gjykojë në bazë të ____________________ sipas ____________________.

Librat e referuar te Zbulesa 20:12 përfshijnë shkrimet e shenjta, analet e Kishës që
kanë të shënuara ordinancat shpëtuese, dhe librin e jetës.

Lexojeni shpjegimin vijues për librin e jetës: “[Në një kuptim,] libri i jetës
konsiderohet të jetë tërësia e mendimeve dhe veprimeve të një njeriu – anali i jetës
së tij. Megjithatë, shkrimet e shenjta gjithashtu tregojnë se një anal qiellor mbahet
për besimtarët, duke përfshirë emrat e tyre si dhe rrëfimet e veprave të tyre të drejta
(DeB 88:2; 128:7)” (Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Libër i Jetës”, f. 102).

Lexojeni Zbulesën 20:13, duke kërkuar atë që do të ndodhë përpara Gjyqit
Përfundimtar.
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Të ligjtë dhe të papenduarit do të ringjallen në Ringjalljen e fundit, në fund të
Mijëvjeçarit dhe do të qëndrojnë gjithashtu për t’u gjykuar sipas veprave të tyre
(shih DeB 76:85).

2. Merrni parasysh doktrinën e mësipërme që përcaktuat (Perëndia do
të na gjykojë ne në bazë të librave që janë shkruar sipas veprave

tona). Më pas, përgjigjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve
të shenjta: Në ç’mënyrë të kuptuarit dhe të besuarit e kësaj doktrine ndikojnë te
veprimet tona sot dhe gjatë gjithë jetës sonë? Merrni parasysh edhe se çfarë
mund të bëni më mirë në jetën tuaj për t’u përgatitur për Gjyqin Përfundimtar
dhe për ta pasur të shkruar emrin tuaj në librin e jetës.

Zotërim i Shkrimit të Shenjtë – Zbulesa 20:12
3. Përdorni mjetet për studimin e shkrimeve të shenjta të tilla si

poshtëshënimet, Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta
(scriptures.lds.org) dhe Topical Guide [Udhëzuesin Tematik], për të gjetur
shkrimet e shenjta shtesë që japin mësim rreth Gjyqit Përfundimtar. Krijoni një
listë të referencave në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të shenjta. Ju
gjithashtu mund të doni t’i shkruani ose shënoni këto referenca në shkrimet
tuaja të shenjta pranë Zbulesës 20:12. Shkruani në ditarin tuaj të studimit të
shkrimeve të shenjta se çfarë të vërtetash shtesë rreth Gjyqit Përfundimtar keni
mësuar nëpërmjet këtyre referencave–kryq.

Zbulesa 21
Gjoni sheh një qiell të ri dhe një tokë të re, dhe qytetin çelestial të Perëndisë
Mendoni për një rast në jetën e tuaj kur
përjetuat pikëllim ose vuajtje të madhe.

Renditni disa gjëra që mund të na
shkaktojnë pikëllim ose vuajtje të
madhe në këtë jetë:
____________________

Teksa studioni Zbulesën 21, kërkoni një
të vërtetë që mund t’ju ndihmojë t’ju
sjellë ngushëllim gjatë kohëve të
vështira.

Zbulesa 21–22 është një vazhdimësi e
vegimit të Apostullit Gjon të ngjarjeve
që do të ndodhin pas Ardhjes së Dytë të
Jezu Krishtit.

Lexojeni Zbulesën 21:1–2, duke kërkuar
atë që pa Gjoni se do të ndodhë.

Referenca e Gjonit për “një qiell të ri
dhe një dhe të ri” (Zbulesa 21:1) mund
t’i referohet ngjarjes që do të ndodhë në
Ardhjen e dytë të Zotit, kur toka të ndryshojë në gjendjen parajsore që gëzonte
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përpara Rënies së Adamit dhe Evës. Gjoni mund t’i jetë referuar gjithashtu
ndryshimit që do të ndodhë në fund të Mijëvjeçarit, kur toka të ndryshohet në një
gjendje çelestiale (shih DeB 29:22–24).

Lexojeni Zbulesën 21:3–4, duke kërkuar atë që Perëndia do të bëjë për njerëzit e Tij.

Nga këto vargje ne mësojmë se Perëndia do të banojë me njerëzit e Tij dhe do
t’i ngushëllojë ata, dhe ata nuk do ta provojnë më kurrë vdekjen, brengën ose
mundimin.

Plaku Jozef B. Uirthlin, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi se
Perëndia do t’i kompensojë të drejtët për të gjitha pikëllimet dhe vuajtjet në
vdekshmëri: “Zoti i dëmshpërblen besnikët për çdo humbje. Ajo që u merret atyre
që e duan Zotin, do t’iu shtohet atyre sipas mënyrës së Tij. Edhe pse mund të mos
vijnë në kohën që e dëshirojmë, besnikët do ta dinë se çdo lot i sotëm, do të
rikthehet më së fundi njëqindfish me lot gëzimi dhe mirënjohjeje” (“Le të Ndodhë

Ç’të Ndodhë, Duaje Atë”, Ensign ose Liahona, nëntor 2008, f. 27, 28).

4. Përgjigjuni pyetjes vijuese në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta: Në ç’mënyrë njohuria se Perëndia do t’i ngushëllojë

njerëzit e Tij dhe do t’i dëmshpërblejë ata për pikëllimet dhe vuajtjet e tyre, na
ndihmon kur përjetojmë sfida në ditët e sotme?

Lexojeni Zbulesën 21:7, duke kërkuar se çfarë i premton Zoti atyre që fitojnë me
besnikëri.

Bazuar tek ajo që keni mësuar nga libri i Zbulesës rreth sfidave dhe problemeve të
ditëve të fundit, çfarë lloj gjërash duhet të mposhtim me qëllim që të jetojmë me
Perëndinë?

Zbulesa 21:8 përshkruan gjendjen e njerëzve rebelë dhe të papenduar. “Vdekja e
dytë” është një vdekje shpirtërore ose ndarje nga Perëndia, që do të përjetojnë ata
të cilët rebelohen me dëshirë kundër dritës dhe së vërtetës.

Lexojeni Zbulesën 21:9–21 duke kërkuar përshkrimin e Gjonit për qytetin çelestial
të Perëndisë.

Lexojeni Zbulesën 21:22–27, duke kërkuar se për çfarë do të jetë prania e Atit
Qiellor dhe Jezu Krishtit për ata që jetojnë në këtë qytet.

Zbulesa 22
Gjoni e mbyll analin e vegimit të tij
Te Zbulesa 22 ne lexojmë më shumë nga përshkrimi i Apostullit Gjon për qytetin e
shenjtë të Perëndisë. Si pjesë të përshkrimit të tij, Gjoni përmendi një fron (shih
Zbulesa 22:1).
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Lexojeni Zbulesën 22:1–2 dhe vizatoni
se çfarë tjetër pa Gjoni përveç fronit.

Vini re se Gjoni mësoi se pema prodhoi
fruta me bollëk në të gjitha stinët dhe
gjethet e tij mund të shëronin kombet.
Libri i Mormonit shënon që si Lehi
ashtu edhe Nefi panë një vegim të
pemës së jetës. Nefi mësoi se, si pema
ashtu edhe burimi i ujërave të gjalla,
përfaqësojnë dashurinë e Perëndisë
(shih 1 Nefi 11:25). Manifestimi më i
madh i dashurisë së Perëndisë është
Shlyerja e Jezu Krishtit (shih Gjoni 3:16;
1 Gjon 4:9). Fruti i pemës mund të
përfaqësojë edhe bekimet e Shlyerjes, e
tillë si jeta e përjetshme (shih DeB 14:7).

Te Zbulesa 22:3–12 ne lexojmë se,
përveçse e pa këtë qytet çelestial, Gjoni
mori edhe një dëshmi nga engjëlli, i cili
i foli atij se gjërat që i ishin zbuluar, qenë të vërteta. Gjoni pa gjithashtu se
Shpëtimtari do t’i shpërblente të gjithë njerëzit sipas veprave të tyre.

Lexojeni Zbulesën 22:14, duke kërkuar atë që duhet të bëjmë për t’u lejuar që të
hyjmë në mbretërinë çelestiale.

Që të “ke[sh] të drejtën për drurin e jetës” (Zbulesa 22:14) do të thotë të jesh i
denjë për të marrë të gjitha bekimet e Shlyerjes së Jezu Krishtit, përfshirë edhe
jetën e përjetshme.

Nga ky varg ne mësojmë se, nëse i zbatojmë urdhërimet e Zotit, atëherë ne
mund të marrim të gjitha bekimet e Shlyerjes së Jezu Krishtit dhe të hyjmë
në mbretërinë çelestiale. Zbatimi i urdhërimeve të Tij përfshin marrjen e të gjitha
ordinancave të nevojshme për të hyrë në mbretërinë çelestiale.

Ndonëse disa bekime të Shlyerjes – të tilla si dhurata e ringjalljes – u janë dhënë
lirisht të gjithë fëmijëve të Perëndisë, bekime të tjera – të tilla si jeta e përjetshme –
janë në dispozicion vetëm për ata që kërkojnë me zell të ushtrojnë besim në Jezu
Krisht, të pendohen dhe të ndjekin urdhërimet e Tij.

Te Zbulesa 22:15–19 ne lexojmë se ata që nuk i zbatojnë urdhërimet e Zotit, nuk do
të jenë në gjendje të hyjnë në qytetin çelestial. Jezu Krishti dëshmoi se Ai ia dha
këtë zbulesë Gjonit dhe Gjoni i ftoi të gjithë njerëzit që të vijnë tek ujërat e jetës për
të pirë lirisht. Gjoni i paralajmëroi lexuesit e tij që të mos e ndryshonin mesazhin e
librit që ai kishte shkruar.

Lexojeni Zbulesën 22:20, duke kërkuar lutjen e Gjonit ndaj Shpëtimtarit.

Bazuar tek ajo që keni mësuar në librin e Zbulesës, përse mendoni se Gjoni mezi
priste që Zoti të vinte? ____________________

5. Përgëzime për përfundimin e këtij kursi të seminarit për Dhiatën e
Re. Merrni parasysh atë që keni mësuar dhe keni ndier këtë vit dhe
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shpenzoni disa çaste për të shkruar në ditarin tuaj të studimit të shkrimeve të
shenjta disa nga mësimet në Dhiatën e Re që kanë ndikuar më së shumti tek ju
këtë vit. Shkruajeni edhe se si dëshmia juaj është ndikuar nga studimet tuaja në
seminar. Kërkoni një mundësi për të dhënë mësim dhe për të dëshmuar atë që
keni mësuar.

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

Unë e kam studiuar Zbulesën 20–22 dhe e përfundova këtë mësim më (data).

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