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K a ndryshim midis marrjes së një dëshmie për të 
vërtetën dhe të qenit vërtet të kthyer në besim. 
Për shembull, Apostulli i madh Pjetri ia dha  

dëshminë e tij Shpëtimtarit se ai e dinte se Jezusi ishte  
Biri i Perëndisë.

“[ Jezusi] u tha atyre: ‘Po ju, kush thoni se jam unë?’
Dhe Simon Pjetri duke u përgjigjur tha: ‘Ti je Krishti, 

Biri i Perëndisë të gjallë’.
Dhe Jezusi duke [u] përgjigjur u tha: ‘I lumur je ti, o 

Simon, bir i Jonas, sepse këtë nuk ta zbuloi as mishi as 
gjaku, por Ati im që është në qiej’” (Mateu 16:15–17).

Dhe prapëseprapë më vonë, në urdhrin e Tij ndaj Pjetrit, 
Zoti i dha atij dhe neve një udhërrëfim që të bëhemi vërtet 
të kthyer në besim dhe ta zgjerojmë atë kthim në besim 
gjatë gjithë jetës. Jezusi e tha në këtë mënyrë: “Kur të jesh 
kthyer, forco vëllezërit e tu” (Lluka 22:32).

Jezusi i dha mësim Pjetrit se kishte ende një ndryshim  
të madh që duhej të shkonte përtej pasjes së një dëshmie 
për të qenë në gjendje të mendojmë, ndiejmë dhe veproj
më si dishepuj të Jezu Krishtit të kthyer vërtet në besim. 
Ai është ndryshimi i madh që kërkojmë të gjithë. Pasi e 
marrim, neve na nevojitet ai ndryshim që të vazhdojmë 
deri në fund të provës sonë në vdekshmëri (shih Alma 
5:13–14).

Ne e dimë nga vetë përvoja jonë dhe nga vëzhgi
mi i të tjerëve se pasja e disa çasteve të mëdha me fuqi 

shpirtërore nuk do të jetë e mjaftueshme. Pjetri e mohoi që 
e njihte Shpëtimtarin madje pasi kishte marrë një dëshmi 
nga Shpirti se Jezusi ishte Krishti. Tre Dëshmitarët e Librit 
të Mormonit patën dëshmi të drejtpërdrejtë që iu dha aty
re, se Libri i Mormonit ishte fjala e Perëndisë dhe prapëse
prapë ata u lëkundën në aftësinë e tyre për ta mbështetur 
Jozef Smithin si Profet të Kishës së Zotit.

Ne kemi nevojë për një ndryshim në zemrat tona, sikur
se përshkruhet në librin e Almës: “Dhe të gjithë u shpallën 
njerëzve të njëjtën gjë – se zemrat e tyre kishin ndryshuar; 
se ata nuk kishin më dëshirë të bënin të liga” (Alma 19:33; 
shih edhe Mosia 5:2).

Zoti na mësoi se, kur kthehemi vërtet në besim në un
gjillin e Tij, zemrat tona do të largohen nga shqetësimet 
egoiste dhe do të kthehen nga shërbimi për t’i lartësuar 
të tjerët teksa ata lëvizin përpara drejt jetës së përjetshme. 
Për ta marrë atë kthim në besim, ne mund të lutemi dhe 
të punojmë në besim që të bëhemi krijesa e re e bërë e 
mundur nga Shlyerja e Jezu Krishtit.

Ne mund të fillojmë duke u lutur për besimin që të 
pendohemi për egoizmin dhe për dhuratën e përkujdesjes 
për të tjerët më shumë se për veten. Ne mund të lutemi 
për fuqinë për ta braktisur krenarinë dhe zilinë.

Lutja do të jetë çelësi si për marrjen e dhuratës së 
dashurisë për fjalën e Perëndisë ashtu edhe për dashuri
në e Krishtit (shih Moroni 7:47–48.) Ato të dyja vijnë së 
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bashku. Teksa lexojmë, përsiatim dhe lutemi rreth fjalës 
së Perëndisë, ne do të arrijmë ta duam atë. Zoti e vendos 
atë në zemrat tona. Teksa e ndiejmë atë dashuri, ne do të 
fillojmë ta duam Zotin gjithnjë e më shumë. Me të do të  
vijë dashuria për të tjerët që na nevojitet në mënyrë që  
t’i forcojmë ata që Perëndia i vë në shtegun tonë.

Për shembull, ne mund të lutemi që t’i dallojmë ata  
që Zoti do të dëshironte t’u jepeshin mësime nga misi
onarët. Misionarët kohëplotë mund të luten me besim  
për të ditur me anë të Shpirtit se çfarë të japin mësim  
e të dëshmojnë. Ata mund të luten me besim që Zoti  
do t’i lërë ata ta ndiejnë dashurinë e Tij për çdokënd që 
takojnë. Misionarët nuk do të sjellin çdokënd që takojnë, 
në ujërat e pagëzimit dhe te dhurata e Frymës së Shenjtë. 
Por ata mund ta kenë Frymën e Shenjtë si shoqërues.  
Nëpërmjet shërbimit të tyre dhe me ndihmën e Frymës  
së Shenjtë, misionarët pastaj, me kohë, do të ndryshohen 
në zemrat e tyre.

Ai ndryshim do të përtërihet përsëri e përsëri teksa 
ata dhe ne vazhdojmë me vetëmohim të veprojmë me 
besim gjatë gjithë jetës për t’i forcuar të tjerët me ungjillin 
e Jezu Krishtit. Kthimi në besim nuk do të jetë një ngjarje 
e vetme ose diçka që do të zgjatë vetëm për një stinë të 
jetës, por do të jetë një proces i vazhdueshëm. Jeta mund 
të bëhet më e ndritshme deri në ditën e plotë kur ne do 
ta shohim Shpëtimtarin dhe të zbulojmë se jemi bërë si 
Ai. Zoti e përshkroi këtë rrugëtim në këtë mënyrë: “Ajo 
që është prej Perëndisë, është dritë; dhe ai që merr dritë 
e vazhdon në Perëndinë, merr më shumë dritë; dhe ajo 
dritë shkëlqen gjithnjë e më shumë, derisa dita është e 
plotë” (DeB 50:24).

Ju premtoj se ajo është e mundshme për secilin  
prej nesh.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apostujve, përdori “shëmbëlltyrën e turshisë” për të 
dhënë mësim se kthimi në besim është një proces në 
vazhdim dhe jo një ngjarje që ndodh vetëm një herë: 
“Rresht pas rreshti dhe parim pas parimi, pak nga pak 
dhe pothuajse pa u kuptuar, shtysat tona, mendimet 
tona, fjalët tona dhe veprat tona bëhen të radhitura 
me vullnetin e Perëndisë” (“Ye Must Be Born Again”, 
Liahona, maj 2007, f. 19). Merrni parasysh që ta rishikoni 

shëmbëlltyrën e turshisë me ata të cilëve u jepni mësim. 
Çfarë mund të bëjë secili prej nesh që të lëvizë përpa-
ra me qëndrueshmëri në procesin e përshkallëzuar të 
kthimit në besim për të cilin diskutojnë të dy Presidenti 
Ajring dhe Plaku Bednar?

RINIA
Ndryshimi Im i Zemrës
Nga Dante Bairado

Kur mësova në fillim rreth ungjillit të rivendosur të 
Jezu Krishtit, e ndjeva Shpirtin ta dëshmonte vër-

tetësinë e tij. Nëpërmjet lutjes, dëshmia ime u bë edhe 
më e sigurt dhe unë vendosa të pagëzohesha.

Shpejt pas pagëzimit tim, njerëzit në lagjen time 
nisën të më pyetnin se si ndihesha rreth të shërbyerit 
në një mision. Të them të drejtën, nuk e dija me saktësi 
se çfarë të thoja. Ideja e largimit nga familja ime dhe 
nga shkolla për të shërbyer në një mision më dukej e 
pakuptimtë.

Pastaj një ditë, nisa të mendoja rreth kthimit tim 
në besim. M’u kujtuan misionarët që më kishin dhënë 
mësim, të cilët iu ishin përgjigjur me durim pyetjeve 
të mia dhe më kishin ndihmuar ta kuptoja ungjillin. E 
kuptova se, pa ndihmën e tyre, nuk do ta kisha zbuluar 
kurrë Kishën e vërtetë. Sapo u ndërgjegjësova për atë, 
dëshira për të shërbyer lulëzoi në zemrën time. Mund 
ta ndieja Shpirtin të më thoshte se duhet të shërbeja 
në një mision kohëplotë.

E di se puna misionare është puna për Atin tonë  
Qiellor dhe se ne mund të ndihmojmë për të sjellë  
shpirtra në dijeninë e mrekullueshme për ungjillin  
e rivendosur.
Autori jeton në Fortaleza të Brazilit.

FËMIJËT
Lëre Dëshminë Tënde të Digjet Flakë

Marrja e një dëshmie është si ndezja e një zjarri. 
Ashtu sikurse duhet të shtojmë dru që ta mbajmë 

një zjarr të ndezur, ne duhet të lutemi, të pendohemi, 
t’u shërbejmë të tjerëve, të studiojmë shkrimet e shenj-
ta dhe të mbajmë urdhërimet që t’i ndihmojmë dëshmi-
të tona të jenë të ndritshme.
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Për të mësuar më tepër rreth mënyrës se si ta ndër-
toni dëshminë tuaj, lexoni secilën prej shkrimeve të 
renditura më poshtë. Vizatoni një zjarr me pesë flakë  
të mëdha. Ngjyrosni një flakë për çdo shkrim të shenjtë 
që lexoni. Sa më shumë shkrime të shenjta të lexoni, aq 
më i ndritshëm zjarri – dhe dëshmia juaj!
Mosia 2:17
Alma 5:46
Alma 32:27
3 Nefi 15:10
Gjoni 5:39

© 2015 nga Intellectual Reserve, Inc. I rezervohen të gjitha të drejtat. Shtypur në Gjermani. Miratuar për anglisht: 1/14. Miratuar për përkthim: 1/14. Përkthim i 
First Presidency Message, February 2015. Albanian. 12582 101



M E S A Z H I  I  V I Z I T A V E  M Ë S I M O R E ,  S H K U R T  2 0 1 5

Kjo është pjesë e një serie të Mesazheve  
të Vizitave Mësimore që paraqet tipare  
të Shpëtimtarit.

Shpëtimtari ynë, Jezu Krishti,  
ishte i vetmi që qe në gjendje  

të bënte një shlyerje për njerëzimin. 
“Jezu Krishti, Qengji pa të meta, 
u shtri me gatishmëri në altarin e 
flijimit dhe pagoi çmimin për më
katet tona”, tha Presidenti Diter F. 
Uhtdorf, Këshilltar i Dytë në Pre
sidencën e Parë.1 Të kuptuarit se 
Jezu Krishti ishte pa mëkat mund 
të na ndihmojë ne ta rritim besimin 
tonë tek Ai dhe të përpiqemi fort t’i 
mbajmë urdhërimet e Tij, të pendo
hemi dhe të bëhemi të pastër.

“Jezusi ishte . . . një qenie me  
mish dhe shpirt, por Ai nuk ra  
në tundim (shih Mosia 15:5)”,  
tha Plaku D. Tod Kristoferson, i 
Kuorumit të Dymbëdhjetë Apos
tujve. “Ne mund t’i drejtohemi Atij 
. . . sepse Ai kupton. Ai e kupton 
betejën dhe Ai e kupton se si ta 
fitojmë betejën. . . . 

. . . Fuqia e Shlyerjes së Tij mund 
t’i fshijë pasojat e mëkatit brenda 
nesh. Kur pendohemi, hiri i Tij 

Tiparet e Jezu Krishtit: Pa Mëkat

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.

Ndërsa orvatemi ditë pas dite dhe 
javë pas jave që ta ndjekim shtegun e 
Krishtit, shpirti ynë e pohon epërsinë 
e tij, beteja në brendësi qetësohet 
dhe tundimet pushojnë së krijuari 
probleme.” 2

Shkrime të Shenjta Shtesë
Mateu 5:48; Gjoni 8:7; Hebrenjve 

4:15; 2 Nefi 2:5–6

Nga Shkrimet e Shenjta
Shpëtimtari e pagoi çmimin 

nëpërmjet Birnisë së Tij hyjnore, 
jetës së Tij pa mëkat, vuajtjes së 
Tij dhe derdhjes së gjakut të Tij në 
Kopshtin e Gjetsemanit, vdekjes së 
Tij në kryq dhe Ringjalljes së Tij nga 
varri. Nëpërmjet Shlyerjes së Jezu 
Krishtit, ne mund të bëhemi sërish 
të pastër ndërsa pendohemi për 
mëkatet tona.

Mbreti Beniamin i mësoi popullit 
të Tij për Shlyerjen e Jezu Krishtit  
dhe më pas i pyeti nëse ata u besuan 

fjalëve të tij. “Ata të gjithë thirrën me 
një zë, duke thënë: . . . Shpirti . . . 
ka bërë një ndryshim të madh te 
ne, ose në zemrat tona, që ne nuk 
kemi më prirje të bëjmë keq, por të 
bëjmë mirë vazhdimisht. . . .

Dhe ne jemi të gatshëm të hyjmë 
në një besëlidhje me Perëndinë 
tonë, që të bëjmë vullnetin e tij dhe 
të jemi të bindur ndaj urdhërime
ve të tij, në të gjitha gjërat” (Mosia 
5:1–2, 5).

Edhe ne mund të kemi një “ndry
shim të madh” si populli i Mbretit 
Beniamin i cili nuk “k[ishte] më prir
je të bë[nte] keq, por të bë[nte] mirë 
vazhdimisht” (Mosia 5:2).

SHËNIME
1. Diter F. Uhtdorf, “Ti Mund t’ia Dalësh Tani!” 
Liahona, nëntor 2013, f. 56.

2. D. Todd Christofferson, “That They May Be 
One in Us”, Liahona, nëntor 2002, f. 71.
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Merreni Parasysh Këtë

Si ndryshon të qenit i pastër nga të 
qenit i përkryer?

Studiojeni këtë material me lutje dhe kërkoni të dini se çfarë të tregoni. Në ç’mënyrë të 
kuptuarit e jetës dhe roleve të Shpëtimtarit do ta rritë besimin tuaj tek Ai dhe do t’i bekojë 
ato për të cilat kujdeseni nëpërmjet vizitës mësimore? Për më tepër informacion, shkoni 
te reliefsociety.lds.org.

Besim, Familje, Ndihmë


