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Ashtu siç sugjeron edhe titulli i këtij manuali, ky është një udhë-

zues për studimin tuaj të shkrimeve të shenjta. Ky libër përmban

disa seksione për t’ju ndihmuar të rrisni të kuptuarin tuaj në atë

çfarë lexoni. 

Hyrje
Poshtë titujve të kapitujve, të cilët janë shtypur mbi

piktura flete prej pergamene, janë hyrje për kapitujt e

shkrimit të shenjtë që ju janë caktuar të lexoni dhe shpjegime për

ndonjë kapitull që nuk është caktuar për të lexuar. Ky seksion

përmban llojet e mëposhtme të informacionit: 

• Mjedisi historik

• Një shpjegim se si blloku i shkrimit të shenjtë lidhet me kapi-

tujt para apo pas tij

• Pyetje dhe ide për të menduar përpara ose gjatë leximit tuaj,

që do t’ju ndihmojnë të përqendroheni në mesazhin e bllokut

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta
Seksioni “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” na siguron

ndihmë për fjalët dhe shprehjet e vështira dhe kome-

nte për t’ju ndihmuar të kuptoni idetë dhe konceptet që gjenden

në shkrimet e shenjta. Komentet shpesh përfshijnë thënie nga

Autoritetet e Përgjithshme të Kishës. 

B

A

Shumë judenj i ngatërronin profecitë e Dhjatës së Vjetër në
lidhje me ardhjen e parë të Mesias me profecitë për Ardhjen
e Tij të Dytë  Ata po prisnin që Mesia të vinte me fuqi dhe
lavdi të madhe si një mbret ngadhënjimtar për të shkatërru
ar armiqtë e tyre  Krishti erdhi për të shkatërruar armiqtë e
tyre më të rëndësishëm mëkatin dhe vdekjen  por ai do
t’i mposhtte ata armiq me anë të vuajtjes dhe vdekjes së Tij,
gjë e cila ishte e vështirë që shumica e njerëzve ta kuptonte
Kjo u profetizua tek Isaia 53  Shihni për mënyrat se si Jezu
si u përpoq t’i mësonte këto parime tek Marku 10  

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Marku 10
Marku 10 1 31 Mateu 19  Lluka 18 15 30

Marku 10 32 52 Mateu 20 17 34  Lluka 18 31 43

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Marku 10

Marku 10:2 12 Mësimet e Jezusit mbi Martesën dhe
Divorcin
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Mateu 19 3 12

(fq 26 27)

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A dhe B kur të studioni Marku 10  

Të Bëhesh i Madh në Mbretëri

Në historinë tek Marku 10 17 22  një djalë i ri donte të dinte se

çfarë mund të bënte për të trashëguar jetë të përjetshme dhe në

vargjet 35 45 lexojmë se si Jakobi dhe Gjoni donin një vend nderi

pranë Shpëtimtarit në përjetësi  

1 Krahasojini këto dy tregime të njerëzve që dëshironin madhështi

në mbretëri duke bërë një tabelë si ajo më poshtë në fletoren tuaj

dhe duke e plotësuar me informacion që gjeni tek Marku 10  

Çfarë u mësoi
a yre Jezusi

Çfarë nuk
kuptuan ata Kush?

Djali i ri i pasur
(Marku 10 17 22)

Jakobi dhe Gjoni
(Marku 10 35 45)

A

Rregull (v 5) Urdhërim

Shkel kurorën (v  11) Të

kesh marrëdhënie seksuale

me dikë me të cilin nuk je i

martuar

Çmim për shpengimin (v
45) Pagesë për të liruar dikë

që është në skllavëri

Marku 10
Madhështia 

e Vërtetë

2 Çfarë kishte mësuar Jezusi tek Marku 9 33 37 në lidhje me atë

që do të thotë të jesh i madh? 

3 Sipas Marku 10 28 30  si krahasohet madhështia tokësore me atë

që Jezu Krishti u ofron atyre që c lësohen për jetë të përjetshme? 

4 Çfarë na mëson Marku 10 32 34 në lidhje me madhështinë

e Shpët mtarit? 

5 Çfarë mund të bëni në jetën tuaj për t’u bërë i madh në sytë

e Perënd së? 

I Shëruar nga Verbëria

1 Renditni çfarë bëri burri tek Marku 10 46 52 për t’u shëruar

nga verbëria e tij  

2 Çfarë na mëson kjo histori në lidhje me Shpëtimtarin dhe atë

që Ai mund të bëjë për ne? 

Marku 11 fillon rreth tre vjet pas pagëzimit të Jezusit  Pas
një jave Ai do të kryqëzohej  Ngjarjet tek Marku 11 16
ndodhën gjatë javës së Pashkës një kohë kur Judenjtë nga
anë e kënd mblidheshin në Jeruzalem për të ofruar sakrifica
në tempull  Ishte një mundësi e përsosur që Jezusi të jepte
dëshminë e Tij të fundit përpara një numri të madh njerë
zish ndërsa përgatitej për ta dhënë veten e Tij si Qengji i
Perëndisë për shëlbimin e të gjithë njerëzimit  

Marku 11–12
Çfarë Bëri dhe Mësoi Jezusi
gjatë Javës së Tij të Fundit

B

45

A

B

C

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Seksioni “Studimi i Shkrimeve të Shenjta” përmban

pyetje dhe aktivitete për t’ju ndihmuar të zbuloni, të

mendoni dhe të zbatoni parimet e ungjillit që gjenden në shkrimet

e shenjta. Nuk ka vend që të shkruani në manual, kështu që ju

duhet t’i bëni këto aktivitete në fletoren apo në një fletë tuajën. 

Hapat e mëposhtme do t’ju ndihmojnë ndërsa studioni shkrimet

e shenjta: 

• Filloni me lutje. 

• Lexoni hyrjen e kapitullit që do të studioni dhe merrni në

konsideratë mjete të tjera studimi “Përpara Leximit” (shih

faqet 2–3).

• Lexoni kapitullin e caktuar, duke iu referuar për ndihmë

seksionit të duhur “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta”. Përdorni

mjete studimi “Gjatë Leximit” (shih faqet 3–4). Shkruani në

fletoren tuaj shënimet dhe pyetjet. Gjithashtu shkruani rreth

ndjenjave ose përshtypjeve që janë të rëndësishme për ju. 

• Bëni aktivitetet në seksionin “Studimi i Shkrimeve të Shenjta”

për kapitullin që po studioni. Ndonjëherë do ju duhet të zgji-

dhni se cilin aktivitet të përfundoni. Nëse dëshironi të mësoni

më shumë, plotësoni të gjitha aktivitetet. 

Programi i Seminarit
të Studimit në Shtëpi
Në qoftë se ju jeni në programin e seminarit të studimit në shtëpi,

tabela e leximit në faqen 6 ju tregon se çfarë duhet të lexoni çdo

javë të seminarit. Mbani mend që seminari është një program

arsimor fetar i përditshëm, që leximi i shkrimeve tuaja të shenjta

plot lutje duhet të bëhet një praktikë e përditshme dhe që juve

ju duhet të punoni me detyrat tuaja të seminarit çdo ditë shkolle

edhe pse ju nuk do të shkoni në seminar çdo ditë. Në qoftë se në

vitin e seminarit keni pak a shumë tridhjetë e gjashtë javë, mësuesi

do t’ju tregojë se cilët kapituj duhet të lexoni gjatë javës dhe cilat

detyra duhet të bëni. Leximi i shkrimeve të shenjta dhe përdorimi

i këtij udhëzuesi studimi duhet t’ju marrë rreth tridhjetë deri

dyzetë minuta çdo ditë shkolle që nuk shkoni në një orë seminari. 

Çdo javë duhet t’i jepni mësuesit/es tuaj fletët nga fletorja juaj

që përmbajnë mendimet tuaja rreth shkrimeve të shenjta dhe

aktivitetet e udhëzuesit të studimit që përfunduat për atë javë.

Mësuesi juaj do t’i lexojë, do t’u përgjigjet atyre dhe do t’ua

kthejë fletoren juve. Ju mund të zgjidhni të mbani dy fletore dhe

t’i përdorni secilën një herë në dy javë. Ju mund të shkruani gji-

thashtu në dosje me fletë që hiqen dhe pastaj të dorëzoni faqet

që ju bëtë për atë javë. Kur mësuesi/ja ju kthen fletët tuaja,

vendosini ato prapë në fletore. 

Programi Ditor i Seminarit
Në qoftë se ju merrni pjesë në programin ditor të seminarit, ju

do ta përdorni këtë udhëzues studimi ashtu si do të udhëzoheni

nga mësuesi/ja juaj. 

C

Si të Përdoret Ky Manual
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Ky udhëzues studimi është përgatitur për t’ju ndihmuar të lexo-

ni, studioni dhe kuptoni shkrimet e shenjta. Meqenëse shumica

e kohës së studimit tuaj do të kalojë duke lexuar dhe menduar

rreth shkrimeve të shenjta, ky seksion është përfshirë për t’ju

ndihmuar ta bëni këtë gjë më shumë efikase. 

Plaku Hauard W. Hanter, atëherë një anëtar i Kuorumit të

Dymbëdhjetë Apostujve, u dha anëtarëve të Kishës këshillën e

vlefshme mbi studimin e shkrimeve të shenjta, e cila është për-

mbledhur më poshtë. Ju mund të dëshironi t’i shkruani idetë e

tij mbi një kartë shënimesh dhe ta vendosni kartën në një vend

ku mund ta shikoni kur studioni. 

• Lexoni me kujdes për të kuptuar shkrimet e shenjta. 

• Studioni çdo ditë. 

• Vendosni një kohë të rregullt çdo ditë se kur do të studioni. 

• Studioni në një vend ku mund të përqendroheni pa patur

mundësi shkëputjesh apo ndërprerjesh. 

• Më mirë studioni për një periudhë të caktuar kohe se sa të

lexoni një numër të caktuar kapitujsh apo faqesh: gjashtëdhjetë

minuta është ideale, tridhjetë minuta është një arritje e madhe,

megjithatë pesëmbëdhjetë minuta mund të jenë kuptimplote

gjithashtu. 

• Bëni një plan studimi. 

Përdorimi i ndihmës së studimit në “Udhëzuesi për Shkrimet

e Shenjta”, së bashku me aftësitë e mira të studimit, do të ndi-

hmojnë në përfitimin tuaj nga studimi i shkrimeve të shenjta. 

Ndihma e Studimit në Botimet e
Shkrimeve të Shenjta të Shenjtorëve
të Ditëve të Mëvonshme

Referencat-Kryq
Një referencë-kryq është një referencë e shkrimit të shenjtë, që do

t’ju drejtojë drejt një informacioni shtesë dhe thellimi në temën

që ju po studioni. 

Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta
Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta përmban një listë alfabetike të

shumë fjalëve dhe temave me referenca të shkrimit të shenjtë

nga të katër veprat standarde të Kishës. Përmban përkufizime

dhe shpjegime për shumë emra dhe subjekte biblikë. 

Përkthimi i Biblës prej Jozef Smithit
Zoti urdhëroi Profetin Jozef Smith të studiojë Biblën dhe të kërkojë

zbulesë për të marrë një përkthim më të plotë dhe më të vërtetë

biblik (shih DeB 37:1; 73:3–4). Si pasojë, Profeti Jozef Smith rive-

ndosi shumë të vërteta të rëndësishme dhe bëri shumë ndryshime

të rëndësishme në pasazhet e Biblës, që ishin keqpërkthyer ose

ishin jo të plota (shih Nenet e Besimit 1:8). Ky version me ndry-

shime të frymëzuara quhet “Përkthim i Joseph Smith-it”. Për-

kthimi shkruhet shkurtimisht si “PJS”. Disa ndryshime të

Përkthimit të Jozef Smithit gjenden në “Përzgjedhje nga Përkthimi

i Biblës prej Joseph Smith-it” në Udhëzuesin për Shkrimet e

Shenjta. 

Harta dhe Fotografi të Biblës
Hartat dhe fotografitë e Biblës, që gjenden në Udhëzuesin për

Shkrimet e Shenjta, janë të dobishme për të gjetur vendet që

referohen në shkrimet e shenjta. 

Kreu i Kapitullit, Kreu i Seksionit dhe Përmbledhja
e Vargjeve
Kreu i kapitullit e i seksionit dhe përmbledhjet e vargjeve shpje-

gojnë ose japin një informacion historik të rëndësishëm për t’ju

ndihmuar të kuptoni çfarë lexoni. Për shembull, çfarë informa-

cioni të dobishëm merrni nga leximi i kreut të seksionit 89 të

Doktrina e Besëlidhje? 

Të kesh ndihmuesin e studimit që gjendet në botimet e shkrime-

ve të shenjta të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme është sikur

të kesh një koleksion të librave të referencave në dispozicionin

tuaj—të gjithin në një vend! 

Aftësitë e Studimit
Nefi tha se ne duhet të “[ushqehemi] me bollëk” (2 Nefi 32:3)

me shkrimet e shenjta dhe Jezusi urdhëroi Nefitët t’i “[kërkonin

ato] me zell” (3 Nefi 23:1). Ky lloj studimi përfshin më shumë se

sa thjesht vetëm një lexim të shpejtë nëpër shkrimet e shenjta.

Idetë dhe aftësitë e mëposhtme do t’ju ndihmojnë të mësoni më

shumë kur të studioni. Ato janë të ndara në tre kategori të ndry-

shme: para leximit, gjatë leximit dhe pas leximit. 

Përpara Leximit

Lutja

Shkrimet e shenjta u

shkruan me anë të frymëzimit.

Rrjedhimisht, ato kuptohen

më mirë kur kemi shoqërinë

e Shpirtit. Në Dhjatën e Vjetër

mësojmë rreth priftit Ezdra, i

cili “i ishte kushtuar me gjithë

zemër të studjonte ligjin e

Zotit” (Ezdra 7:10). Përgatiteni

zemrën për të lexuar shkrimet

e shenjta duke u lutur sa herë

që i lexoni. 

Merrni Informacion Historik

Kuptimi i rrethanave historike të shkrimeve të shenjta do t’ju

ndihmojë të fitoni njohuri më të madhe kur lexoni. Udhëzuesi

për Shkrimet e Shenjta siguron sfondin historik dhe një për-

mbledhje të shkurtër të përmbajtjes së çdo libri dhe temave

kryesore. Kreu i seksionit në Doktrina e Besëlidhje jep një shpje-

gim të shkurtër të sfondit historik të zbulesave. Ky manual gji-

thashtu jep një sfond historik për shumë kapituj në shkrimet e

shenjta. Në qoftë se keni kohë, ju mund t’u referoheni gjithashtu

librave dhe manualeve të tjerë të botuar nga Kisha që kanë një

sfond historik të shkrimit që po lexoni. 

Bëni Pyetje

Para se të lexoni, është e mirë t’i bëni vetes pyetje të tilla si

“Kush i shkroi këto vargje?” “Kujt i drejtohen?” “Pse është

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
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përfshirë ky mësim në shkrimet e shenjta?” Kur ju lexoni shkri-

met, shikoni të gjeni përgjigjet e pyetjeve tuaja. Kujtoni që ju gji-

thashtu mund të përdorni Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta

ose të kërkoni përgjigje në manualet dhe botimet e Kishës. 

Lexoni Kreun e Kapitullit
dhe Përmbledhjen e
Vargjeve

Kreu i kapitullit është përmble-

dhje e thjeshtë e ideve kryesore

në një kapitull. Leximi i kreut

të kapitullit përpara se të

filloni një kapitull nuk është

vetëm një zakon i mirë studi-

mi, por do t’ju ndihmojë gji-

thashtu të përgatitni veten për

të bërë pyetje dhe të kërkoni

përgjigjet ndërsa lexoni. 

Gjatë Leximit

Mos Kini Frikë të Ndaloni

Shumica e grimcave të arit nuk gjenden në sipërfaqe të tokës—

duhet të gërmoni për to. Studimi juaj i shkrimeve të shenjta do

të jetë shumë më i vlefshëm në qoftë se ju do të ngadalësoni ose

ndaloni për të bërë disa nga aktivitetet më poshtë. 

Shikoni Kuptimin e Fjalëve që Nuk i Kuptoni

Përdorni një fjalor. Ndo-

njëherë shikimi i një fjale

që ju mendoni se tashmë

e dini mund t’ju japë një

njohuri shtesë. Seksionet

“Kuptimi i Shkrimeve të

Shenjta” të këtij manuali

do t’ju ndihmojnë të

kuptoni shumë fjalë dhe

fraza të vështira. 

Kushtojini vëmendje faktit

se ndonjëherë Zoti i ka

frymëzuar profetët e Tij të

përfshijnë në shkrimet e

tyre shpjegime që na ndi-

hmojnë të dimë kuptimin e fjalëve dhe frazave. Për shembull,

lexoni Mosia 3:19 dhe gjeni ç’donte të thoshte Mbreti Beniamin

që të bëhesh si një fëmijë. 

Përdorni Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta

Shihni seksionin “Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta” në faqen 2. 

Përshtasni Shkrimin e Shenjtë

Përdorimi në një varg i emrit tuaj ndihmon për t’i bërë më

personale mësimet e shkrimeve të shenjta. Për shembull, çfarë

ndryshimi sjell përdorimi i emrit tuaj në vend të “njeriut” tek

Moisiu 1:39? 

Përfytyroni

Përfytyroni në mendjen tuaj se çfarë po ndodh. Për shembull,

kur lexoni Zanafilla 37, përfytyroni se si do të ndiheshit po të

ishit një nga vëllezërit më të vegjël në familje dhe të gjithë 

vëllezërit tuaj më të mëdhenj t’ju urre-

nin dhe të ishin xhelozë për ju. 

Nganjëherë, shkrimet e shenjta na

kërkojnë të përfytyrojmë. Lexoni Alma

5:15–18 dhe ndaloni për të bërë ashtu

siç sugjeron Alma. Kaloni pak kohë

për të shkruar se si u ndjetë kur përfy-

tyruat ato vargje. 

Shikoni për Fjalë Lidhëse

Fjalët lidhëse përfshijnë dhe, por, për shkak, prandaj, megjithatë,

sidoqoftë. Kur lexoni këto fjalë, vini re se çfarë ju ndihmojnë të

kuptoni rreth dy ose më shumë ideve. Ndonjëherë ato tregojnë

se si dy ose më shumë gjëra janë të ngjashme apo të ndryshme. 

Për shembull, nëse mendoni se çfarë tregon fjala për shkak tek

Mosia 26:2–3, ju mund të mësoni një të vërtetë të rëndësishme

rreth studimit të shkrimit të shenjtë. 

Për shkak tregon një marrëdhë-

nie shkak-pasojë midis mosbe-

simit të njerëzve dhe aftësisë së

tyre për të kuptuar shkrimet e

shenjta dhe fjalët e profetëve. 

Lexoni Doktrina e Besëlidhje 45:30–32 dhe vini re se si fjala por

tregon një kontrast midis kushteve të të ligjve dhe të të drejtëve

në ditët e mëvonshme. 

Theksimi i fjalës por mund të

na japë siguri që të drejtët do

t’i shpëtojnë disa shkatërrime-

ve para Ardhjes së Dytë. 

Kërkoni Modele

Tek 2 Nefi 31:2, Nefi tha se ai dëshironte të shkruante disa fjalë

rreth doktrinës së Krishtit. Pastaj në vargun 21 ai dha dëshminë

e tij se ai sapo kishte shpjeguar doktrinën e Krishtit. Duke ditur

se Nefi mësoi doktrinën e Krishtit midis vargjeve 2 dhe 21, ne

duhet të kthehemi dhe të studiojmë më tej fjalët e Nefit për të

gjetur se çfarë është doktrina e Krishtit. 

Një shembull tjetër për të

gjetur modele është të

kërkojmë për shpjegime të

profetëve të shkakut dhe

pasojës, duke parë përdori-

min e tij të fjalëve në qoftë se

dhe atëherë. Tek Levitiku 26,

Moisiu profetizoi për beki-

met ose mallkimet që do t’u

vijnë fëmijëve të Izraelit.

Shikoni vargjet 3–4, 18,

23–24, 27–28 dhe 40–42 dhe

vini re se Moisiu përdori

modelin e fjalëve në qoftë
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se-atëherë kur ai mësoi fëmijët e Izraelit se çfarë do të ndodhë

në qoftë se ata i binden ose nuk i binden urdhërimeve të Zotit. 

Përsëritja e një fjale ose ideje është një model tjetër për të parë.

Për shembull, vini re se sa herë tek Zanafilla 39 shkruesi përme-

ndi se Zoti ishte me Jozefin. 

Kërkoni Lista në Shkrimet e Shenjta

Listat ju ndihmojnë të kuptoni më qartë se çfarë na mësojnë Zoti

dhe profetët e Tij. Dhjetë Urdhërimet janë një listë (shih Eksodi

20). Lumturitë tek 3 Nefi 12:3–11 mund të shihen lehtësisht si

një listë. Gjetja e listave të tjera mund të kërkojë pak më shumë

përpjekje. Për shembull, bëni një listë nga Doktrina e Besëlidhje

68:25–31, mbi atë që Zoti thotë se kërkohet që prindërit t’u

mësojnë fëmijëve të tyre. 

Bëni Pyetje

Përgjigjjuni Pyetjeve të Dhëna në Shkrimet e Shenjta

Shumë herë Zoti pyet dhe pastaj i përgjigjet pyetjes. Ai i pyeti

dishepujt Nefitë: ”Çfarë lloj njerëzish duhet të jeni?” Ai pastaj iu

përgjigj: “Madje siç jam unë” (3 Nefi 27:27). 

Në raste të tjera bëhen pyetjet, por nuk jepen përgjigjet—në për-

gjithësi sepse autori mendon se përgjigjja mund të jetë e duk-

shme. Megjithatë, ndonjëherë shkruesit nuk japin një përgjigje

duke qenë se pyetja e bërë mund të kërkojë që të mendohesh

dhe përgjigjja mund të mos jetë e menjëhershme. Për shembull,

lexoni Marku 4:35–41 dhe përgjigjjuni katër pyetjeve në ato

vargje sikur ju të ishit aty. 

Kërkoni Tipe dhe Kuptime Simbolesh

Profetët shpesh përdorin simbole dhe përfytyrime (tipe) për t’i

përçuar më me fuqi mesazhet e tyre. Për shembull, shembëllty-

rat janë një mënyrë e të treguarit të një mesazhi në mënyrë të

thjeshtë dhe që ka një kuptim shumë më të thellë. Historia në

një shembëlltyrë e bën mësimin e dhënë më të kujtueshëm dhe

më kuptimplotë. 

Sugjerimet e mëposhtme mund t’ju ndihmojnë të kuptoni

simbolet në shkrimet e shenjta: 

1. Kërkoni për një interpretim në shkrimet e shenjta. Për shem-

bull, Lehi pati një vegim tek 1 Nefi 8. Nefi më vonë pati një

vegim në të cilin ai pa atë çfarë ati i tij kishte parë, së bashku me

interpretimet e simboleve në vegimin e atit të tij (shih 1 Nefi

11–14). Ndonjëherë një interpretim mund të gjendet duke për-

dorur një referencë-kryq në shënimet në fund të faqes. 

2. Mendoni rreth karakteristikave të simbolit dhe çfarë mund

t’ju mësojë ai. Alma përdori këtë aftësi për t’i shpjeguar Lia-

honën birit të tij (shih Alma 37:38–47). 

3. Shikoni nëse simboli ju mëson diçka rreth Shpëtimtarit. Zoti i

tha Adamit se “të gjitha gjërat japin dëshmi për [Të]” (Moisiu

6:63). Për shembull, si dëshmojnë elementët e ndryshëm në

historinë e sakrificës së Abrahamit ndaj djalit të tij Isakut për

sakrificën e Jezu Krishtit? 

Vazhdoni të bëni pyetje ashtu siç jeni udhëzuar të bëni në

seksionin “Përpara Leximit”. Kur lexoni, mund të rifrazoni pyetjet

që bëtë para leximit, ose mund të bëni pyetje plotësisht të ndry-

shme. Kërkimi i përgjigjeve për pyetjet është një nga mënyrat më

të rëndësishme që ne fitojmë një kuptim më të madh nga studimi

ynë i shkrimeve të shenjta. Një nga pyetjet më të rëndësishme për

të bërë është: “Pse mund ta ketë frymëzuar Zoti shkruesin për

ta përfshirë këtë në shkrimet e shenjta?” Kërkoni të dhënat e

dallueshme që shkruesit lënë ndonjëherë, kur thonë diçka të tillë

si “dhe kështu ne shikojmë”. 

Shkruani

Mbani pranë letër ose një fletore, për të shkruar idetë që ju dëshi-

roni të kujtoni, të tilla si lista, mendime të veçanta ose ndjenjat

tuaja rreth diçkaje që lexoni. Për t’ju ndihmuar të kujtoni mendimet

ose të dhënat herën tjetër që do të lexoni, mund të doni gjithash-

tu t’i shkruani këto ide në hapësirën anash faqes së shkrimeve të

shenjta. 

Shumë njerëz pëlqejnë të

nënvizojnë fjalë dhe fraza të

rëndësishme në shkrimet e

tyre. Nuk ka një mënyrë të

drejtë apo të gabuar për ta

bërë këtë. (Ju mund të mos

doni ta bëni fare këtë.) Disa

njerëz ngjyrosin apo nënvizoj-

në fjalë dhe fraza të rëndësi-

shme që i japin kuptim të

veçantë një vargu. Një mëny-

rë tjetër për të shënuar

shkrimet e shenjta është të

shkruajmë një referencë-kryq

për një shkrim tjetër anash

vargut. Të vepruarit në këtë mënyrë për disa vargje që trajtojnë

të njëjtën temë, ju jep juve një zinxhir shkrimesh të shenjta mbi

një temë të veçantë të cilën mund ta gjeni, mjafton të gjeni njërin

prej shkrimeve të shenjta në zinxhir. Shënimi i shkrimeve të

shenjta shpesh mund t’ju ndihmojë të gjeni më shpejt vargje të

rëndësishme. 

Pas Leximit

Meditoni

Të meditosh do të thotë të mendosh thellë rreth diçkaje, ta peshosh

mirë, duke bërë pyetje dhe duke vlerësuar ato çfarë dini dhe ato

çfarë keni mësuar. Ndonjëherë shkrimet e shenjta e quajnë këtë

“të mendohesh” (shih Jozueut 1:8). Ka disa shembuj të mirë në

shkrimet e shenjta ku zbulesa të rëndësishme erdhën si rezultat

i meditimit, veçanërisht duke medituar shkrimet e shenjta (shih

DeB 76:15–20; 138:1–11). 

Përshtatini Shkrimet e Shenjta me Veten Tuaj

T’i përshtasësh shkrimet e shenjta me veten tënde do të thotë t’i

krahasosh ato me jetën tënde. Në mënyrë që t’i përshtasni shkri-

met e shenjta me veten tuaj, ju duhet të bëni pyetje të tilla si

”Çfarë parimesh të ungjillit më mësohen në shkrimet e shenjta

që sapo lexova?” dhe “Si lidhen këto parime me jetën time?”

Një pjesë e rëndësishme e përshtatjes së shkrimeve të shenjta

me veten tuaj është dëgjimi i nxitjeve të Shpirtit, për të cilin Zoti

premtoi se “do t’ju prijë në çdo të vërtetë” (Gjoni 16:13). 
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Për shembull, Nefi i përshtati shkrimet e shenjta me veten dhe

familjen e tij, duke i lidhur disa nga parimet që mësoi Isaia me

situatën e tyre. Ai u mësoi vëllezërve të tij që ata, ashtu si fëmijët

e Izraelit, ishin larguar nga Perëndia—Perëndia nuk ishte larguar

prej tyre. Ai gjithashtu u mësoi atyre se në qoftë se do të pendo-

heshin, Zoti do të ishte i mëshirshëm dhe do t’i falte (shih 1 Nefi

19:24; 21:14–16). Nefi tha se duke përshtatur fjalët e Isaias me

veten dhe vëllezërit e tij, besimi i tyre tek Jezu Krishti si Shëlbu-

es do të rritej (shih 1 Nefi 19:23). 

Rilexoni

Ne nuk mësojmë çdo gjë nga një varg i shkrimeve të shenjta që

herën e parë që e lexojmë atë. Në fakt, duhet një studim që zgjat

gjithë jetën për të kuptuar vërtet shkrimet e shenjta. Shpesh, ne

fillojmë të shikojmë modele, të përfytyrojmë më mirë dhe të

kuptojmë më thellë shkrimet e shenjta pasi i kemi lexuar dy ose

tre herë. Kur rilexoni, mund të doni të kërkoni mësime të reja ose

të bëni pyetje të ndryshme. Përpjekja për të rishkruar një histori

ose vetëm një ose dy vargje me fjalët tuaja, mund t’ju ndihmojë

të zbuloni nëse e kuptuat ose jo atë që lexuat dhe mund t’ju ndi-

hmojë t’i kuptoni shkrimet e shenjta më mirë. 

Shkruani

Disa njerëz mbajnë një ditar në të cilin shkruajnë idenë kryesore

të asaj që lexuan, si ndihen rreth asaj çfarë lexuan, ose si mendojnë

se zbatohet në jetën e tyre ajo çfarë lexuan. Në qoftë se po e për-

dorni këtë manual për seminarin studim në shtëpi, juve ju

kërkohet të mbani një fletore shënimesh për të marrë kreditin.

Kjo fletore do të jetë si një ditar i shkrimeve të shenjta. 

Gjithashtu është mirë të

bisedoni me të tjerët rreth

asaj që keni lexuar. Mbajtja

e disa shënimeve në mëny-

rë që të kujtoni se për çfarë

doni të bisedoni dhe të

diskutoni për atë që keni

mësuar, do t’ju ndihmojë të

kuptoni dhe të kujtoni më

shumë rreth asaj që keni

lexuar. 

Zbatoni

Vlera e vërtetë e njohurisë që fitoni nga shkrimet e shenjta vjen

kur jetoni sipas atyre që mësoni. Afërsia më e madhe me Zotin

dhe ndjenja e paqes që Ai ju jep janë vetëm disa nga bekimet që

u vijnë atyre që jetojnë ungjillin. Përveç kësaj, Zoti tha se atyre që

jetojnë sipas asaj që kanë mësuar, do t’u jepet më shumë, ndërsa

ata që nuk jetojnë sipas asaj që kanë mësuar, do të humbasin

njohurinë që kanë marrë (shih Alma 12:9–11). 
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“Ushqehuni me bollëk me fjalët e Krishtit; pasi, vini

re, fjalët e Krishtit do t’ju tregojnë të gjitha gjërat që

ju duhet të bëni” (2 Nefi 32:3).
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Tabelë Leximi e Dhjatës së Re

D H M M E P SH Java 1 “Studimi i Shkrimeve të Shenjta” 

D H M M E P SH Java 2 Mateu 1   2   3   4   5

D H M M E P SH Java 3 Mateu 5 (vazhdim)   6   7   8   9   10

D H M M E P SH Java 4 Mateu 11   12   13   14   15   16

D H M M E P SH Java 5 Mateu 17   18   19   20   21   22   23

D H M M E P SH Java 6 Mateu 24   25   26

D H M M E P SH Java 7 Mateu 27   28   Marku 1   2   3

D H M M E P SH Java 8 Marku 4   5   6   7   8   9   10

D H M M E P SH Java 9 Marku 11   12   13   14   15   16

D H M M E P SH Java 10 Lluka 1   2   3   4   5   6

D H M M E P SH Java 11 Lluka 7   8   9

D H M M E P SH Java 12 Lluka 10   11   12   13   14   15

D H M M E P SH Java 13 Lluka 16   17   18   19   20   21

D H M M E P SH Java 14 Lluka 22   23   24

D H M M E P SH Java 15 Gjoni 1   2   3   4   5

D H M M E P SH Java 16 Gjoni 6   7   8

D H M M E P SH Java 17 Gjoni 9   10   11   12

D H M M E P SH Java 18 Gjoni 13   14   15   16   17

D H M M E P SH Java 19 Gjoni 18   19   20   21

D H M M E P SH Java 20 Veprat e Apostujve 1   2   3   4   5

D H M M E P SH Java 21 Veprat e Apostujve 6   7   8   9   10   11   12

D H M M E P SH Java 22 Veprat e Apostujve 13   14   15   16   17   18   19   20

D H M M E P SH Java 23 Veprat e Apostujve 21   22   23   24   25   26   27   28

D H M M E P SH Java 24 Romakëve 1   2   3   4   5   6   7   8

D H M M E P SH Java 25 Romakëve 9   10   11   12   13   14   15   16

D H M M E P SH Java 26 1 Korintasve 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14

D H M M E P SH Java 27 1 Korintasve 15   2 Korintasve 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

D H M M E P SH Java 28 Galatasve 1   2   3   4   5   6   Efesianëve 1   2   3   4   5   6

D H M M E P SH Java 29 Filipianëve 1   2   3   4   Kolosianëve 1   2   3   4   1 Thesalonikasve 1   2   4   5   2 Thesalonikasve 1   2   3

D H M M E P SH Java 30 1 Timoteut 1   2   3   4   5   6   2 Timoteut 1   2   3   4   Titit 1   2   3   Filemonit 1

D H M M E P SH Java 31 Hebrenjve 1   2   5   7:1–4   11   12   13

D H M M E P SH Java 32 Jakobi 1   2   3   4   5   1 Pjetrit 1   2   3   4   5

D H M M E P SH Java 33 2 Pjetri 1   2   3   1 Gjonit 1   2   3   4   5   2 Gjonit 1   3 Gjonit 1 Juda 1

D H M M E P SH Java 34 Zbulesa 1   2   3   4   5   6   7 

D H M M E P SH Java 35 Zbulesa 10   11   12   14   15

D H M M E P SH Java 36 Zbulesa 17   18   19   20   21   22

Kapitujt e Caktuar
që Lexova Këtë Javë

Ditët që Lexova Dhjetë
Minuta ose Më Shumë
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Anali i Shërbesës së Vdekshme të Shpëtimtarit
Dhjata e Re është një anal i jetës dhe mësimeve të Shpëtimtarit

gjatë shërbesës së Tij të vdekshme. Gjithashtu shënon udhëtimet

dhe mësimet e Apostujve të Tij pasi Ai u ngjit në qiell. Quhet

Dhjata e Re për shkak se fjala dhjatë do të thotë “besëlidhje”.

Besëlidhjet janë premtime të shenjta që Perëndia bën me fëmijët

e Tij. Ato u japin mundësi fëmijëve të Tij, nëpërmjet bindjes së

tyre ndaj këtyre besëlidhjeve, të marrin bekime të mëdha në këtë

jetë dhe jetë të përjetshme në botën që vjen. 

Plaku Brus R. MekKonki, i cili ishte anëtar i Kuorumit të

Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi: “Siç përdoret në kuptimin

e ungjillit, një dhjatë është një besëlidhje të cilën Hyjnia bën me

njerëzit e tij. Kështu, plotësia e ungjillit është dhjata ose besëlidhja

e re dhe e pafundme [shih DeB 22:1] dhe ungjilli përgatitor, ose

ligji i Moisiut, është dhjata ose besëlidhja e Moisiut ose besëlidhja

më e ulët. Kur ungjilli u rivendos në meridianin e kohës nga

Jezusi dhe apostujt e tij, ishte një dhjatë (besëlidhje) e re në kra-

hasim me dhjatën (besëlidhjen) e vjetër që kishte qenë në fuqi që

nga ditët e Moisiut” (Doctrinal New Testament Commentary, 3

volume [1966–73], 1:63).

Shtëpia e Izraelit Kur Lindi Jezusi
Që nga ditët e profetëve të lashtë, Abrahamit, Isakut, Jakobit

(emri i të cilit u ndryshua në Izrael), Zoti zgjodhi pasardhësit e

tyre, shtëpinë e Izraelit, që të ishin populli i Tij i besëlidhjes. Kur

lindi Jezu Krishti, shumica e shtëpisë së Izraelit ishte shpërndarë

nëpër të gjithë botën dhe kishte humbur gjurmët për shkak të

ligësisë të tyre. Të vetmit izraelitë që kishin mbetur ishin krye-

sisht judenj dhe ata ishin larguar nga e vërteta në errësirë shpir-

tërore. Profeti i fundit i periudhës së Dhjatës së Vjetër, Malakia,

vdiq rreth katërqind vjet përpara se Jezusi të lindte.

Kur lindi Jezusi, judenjtë ishin gjithashtu politikisht në errësirë.

Ata nuk ishin një komb i pavarur, por pjesë e territoreve të

pushtuara dhe të kontrolluara nga Perandoria Romake. 

Shikimi Paraprak i Dhjatës 
së Re—Tabela e Përmbajtjes
Shikoni “Tabela e Librave të Biblës me Shkurtime” në fillim të

Biblës tuaj. Librat e Dhjatës së Re janë renditur sipas llojit të librit

dhe jo sipas radhës kronologjike. Shënoni tabelën e përmbajtjes në

mënyrë që të mbani mend llojet e ndryshme të librave në Dhjatën

e Re (shih Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Bibël”, fq. 18).

1. Ungjijtë. Librat e Mateut, Markut, Llukës dhe Gjonit quhen

Ungjijtë dhe secili titullohet sipas autorit të tij. Fjala ungjill do

të thotë “lajm i mirë”. Ungjijtë janë dëshmitë e këtyre autorëve

rreth jetës dhe misionit të Jezu Krishtit (shih Udhëzuesi për

Shkrimet e Shenjta, “Ungjijtë”, fq. 193–199).

2. Veprat e Apostujve. Veprat e Apostujve u shkrua nga Lluka dhe

është anali i tij për rritjen e Kishës nën drejtimin e Apostujve

(shih Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Vepra të Apostujve”,

fq 206).

3. Letrat e Palit. Librat nga Romakët deri tek Hebrenjve janë letra

të shkruara nga Apostulli Pal. Ato titullohen sipas degës së

Kishës, individit ose grupit të cilit iu shkrua letra (shih Udhë-

zuesi për Shkrimet e Shenjta, “Letra të Palit”, fq. 100–101).

4. Letrat e Përgjithshme. Librat nga Jakobi deri tek Juda janë gji-

thashtu letra. Ato shpesh quhen letrat e përgjithshme dhe

titullohen sipas udhëheqësve të Kishës të cilët i shkruan ato. 

5. Libri i Zbulesës. Libri i Zbulesës (ndonjëherë i quajtur Apoka-

lipsi) u shkrua nga Apostulli Gjon, i cili gjithashtu shkroi

Ungjillin dhe letrat që mbajnë emrin e tij. Zbulesa është anali

i Gjonit i një zbulese që mori nga Zoti (shih Udhëzuesi për

Shkrimet e Shenjta, “Zbulesë e Gjonit”, fq. 211–212).

Ç’do të Thotë Studimi 
i Dhjatës së Re Për Mua? 
Shpëtimtari dëshmoi: “Kjo është jeta e përjetshme, të të njohin

ty, të vetmin Perëndi të vërtetë, dhe Jezu Krishtin që ti ke

dërguar” (Gjoni 17:3). A ka një vend më të mirë për të mësuar

rreth Shpëtimtarit sesa në analin e shërbesës së Tij të vdek-

shme në Dhjatën e Re? 

Presidenti Xhejms E. Faust tha: “Dhjata e Re është një dhjatë më

e mirë, sepse një pjesë shumë e madhe i lihet qëllimit të zemrës e

mendjes. Ky pastrim i shpirtit është pjesë e përforcimit të dëshmisë

personale. Në qoftë se diçka nuk i dëshmon zemrës dhe mendjes,

nuk mund të ketë dëshmi. Le të studiojmë, të mësojmë dhe të

jetojmë doktrinat e vështira që na mësoi Shpëtimtari, në mënyrë

që sjellja jonë si e Krishtit të na ngrejë në një nivel më të lartë të

arritjeve shpirtërore” (Finding Light in a Dark World [1995], 16). 

Duke u folur vajzave të reja të Kishës në lidhje me leximin e

shkrimeve të shenjta, Presidenti Gordon B. Hinkli tha: “Shpresoj

se kjo për ju do të bëhet diçka që sjell shumë më tepër kënaqësi

sesa thjesht një detyrë; se, në vend të kësaj, do të bëhet një lidhje

dashurie me fjalën e Perëndisë. Ju premtoj se ndërsa lexoni,

mendja juaj do të ndriçohet dhe shpirti juaj do të lartësohet. Në

fillim mund të duket e mundimshme, por kjo do të ndryshojë

në një përvojë të mahnitshme me mendime dhe fjalë të gjërave

hyjnore” (“The Light within You”, Ensign, maj 1995, 99). 

Ndërsa studioni Dhjatën e Re,

shikoni për të vërteta që mund

t’ju mësojnë më shumë rreth

Jezu Krishtit dhe se si ta vini në

zbatim ungjillin e Tij në jetën

tuaj. Si pjesë e studimit, do të

mbani një fletore për të mbajtur

shënim mendimet dhe detyrat

tuaja. Sigurohuni që të shkruani

ato që mësoni rreth Shpëtimtarit

të cilat ju lënë mbresa në

mënyrë të veçantë. Kjo do t’ju

ndihmojë të mësoni të dëgjoni

pëshpëritjet e Shpirtit dhe do

t’jua mbushë zemrën me një

dëshmi të Jezu Krishtit. 

Mirësevini në Dhjatën e Re
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Mateu mblidhte taksa për qeverinë romake. 

Kush Ishte Mateu? 
Mateu ishte tagrambledhës, ose mbledhës taksash, për qeverinë

romake (shih Mateu 9:9). Ai e braktisi profesionin e tij për të

ndjekur Shpëtimtarin dhe për t’u bërë një nga Dymbëdhjetë

Apostujt e parë. Ai njihej gjithashtu si Levi (shih Marku 2:14).

Për më shumë informacion rreth Mateut, shih “Mateu” në

Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta (fq. 113–114).

Pse e Shkroi Mateu Këtë Libër? 
Nëse profecitë e Dhjatës së Vjetër dhe ngjarjet në jetën e Jezu

Krishtit do të krahasoheshin me hallka në dy zinxhirë të veçantë,

dëshmia e Mateut mund të konsiderohet si një hallkë që i bashkon

ato të dy. Mateu citoi nga Dhjata e Vjetër më shumë se sa ndonjë

shkrues tjetër i Dhjatës së Re. Vargjet e para nga Mateu tregojnë

për ardhjen e Jezusit si vazhdimësi e historisë së Dhjatës së Vje-

tër. Ndërsa lexoni, do të zbuloni se Mateu vazhdimisht theksoi

se Jezusi përmbushi premtimet dhe profecitë e Dhjatës së Vjetër

siç tregon tabela e mëposhtme. 

Përmbushja

Mateu 1:18–23

Mateu 2:1–6

Profecia

Ai do të lindej nga një virgjëreshë (shih Isaia 7:14). 

Ai do të lindej në Betlehem (shih Mikea 5:2). 

Dëshmia e Mateut për Profecitë e
Përmbushura nga Jezu Krishti

Jeta e
Jezu Krishtit

Libri i 
Mateut

Profeci e
Dhjatës së Vjetër

Përveç se tregoi se si Jezusi përmbushi profecitë e Dhjatës së

Vjetër në lidhje me Mesian, Mateu mësoi se si Jezu Krishti dha

një ligj që ishte më i madh se ligji i Moisiut i praktikuar nga

judenjtë në Dhjatën e Vjetër (shih Mateu 5–7; veçanërisht Mateu

5:21–22, 27–28, 31–32, 38–42). Mateu gjithashtu tregoi më shumë

histori sesa Marku, Lluka apo Gjoni rreth asaj se si udhëheqësit

e Judenjve e hodhën poshtë Jezusin pavarësisht shumë dëshmive

që Ai ishte Mesia i tyre. Ky theksim se Jezusi ishte përmbushja e

ligjit dhe profecive të Dhjatës së Vjetër na lë të kuptojmë se Mateu

po u shkruante judenjve dhe se ai donte që ata të dinin se Jezusi

ishte Mesia i tyre. 

Vetëm tek Mateu
Megjithëse shumë nga mësimet dhe historitë e Jezusit shfaqen

në më shumë se një nga Ungjijtë, sa më poshtë gjenden vetëm

tek Mateu: 

• Disa nga detajet në lidhje me lindjen e Jezusit, si historia e

ëndrrës së Jozefit dhe vendimit për t’u martuar me Marien

(shih Mateu 1:18–20), vizita e dijetarëve (shih Mateu 2:1–13)

dhe vajtja në Egjipt për t’i shpëtuar Herodit dhe vrasjes së

fëmijëve (shih Mateu 2:14–18) 

• Predikimi i plotë në Mal (shih Mateu 5–7) 

• Dhjetë shëmbëlltyra që nuk gjenden në Ungjijtë e tjerë

• Ringjallja dhe shfaqja e shenjtorëve pas Ringjalljes së Shpëtim-

tarit (shih Mateu 27:52–53) 

• Disa thënie të cituara shpesh dhe të rëndësishme të Jezusit, si:

“Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe

unë do t’ju jap çlodhje” (Mateu 11:28) 

Mateu 1:1–17

Mateu 2:1–11

Mateu 2:13–15

Mateu 2:23

Mateu 3:1–3;
11:10

Mateu 4:12–23

Mateu 13:10–15,
34–35

Mateu 11:4–5

Mateu 21:42

Mateu 27:3

Mateu 27:30–31,
39–44

Mateu 27:34

Ai do ishte një pasardhës i Abrahamit dhe një
trashëgimtar i fronit të Davidit (shih Isaia 9:6–7;
Abrahami 2:11). 

Mbretër të kombeve të tjera do t'i sillnin dhurata
në lindjen e Tij (shih Psalmet 72:10). 

Biri i Perëndisë do të vinte nga Egjipti (shih
Osea 11:1). 

Mesia do të quhej nazareas (e panjohur). 

Dikush do të vinte para Mesias për të përgatitur
udhën (shih Isaia 40:3; Malakia 3:1). 

Mesia do të kalonte kohë në Galile (shih Isaia
9:1–2). 

Mesia do të përdorte shëmbëlltyra (shih Psalmet
78:2; Isaia 6:9–11). 

Mrekulli të mëdha do të kryheshin (shih Isaia
35:5–6). 

Mesia do të hidhej poshtë nga krerët e popullit
(shih Psalmet 118:22; Isaia 8:14). 

Mesia do të tradhëtohej për tridhjetë monedha
argjendi (shih Zakaria 11:12). 

Mesia do të goditej në faqe (shih Mikea 5:1), do
të pështyhej (shih Isaia 50:6) dhe do të përqeshej
(shih Psalmet 22:7–8). 

Mesias do t'i jepej për të pirë uthull (shih
Psalmet 69:21). 

Ungjilli Sipas Mateut
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Mateu e filloi dëshminë e tij
me një histori të rëndësishme
familjare për të treguar se
Jezusi ishte një pasardhës i
Abrahamit dhe një pasardhës
i mbretit David. Të ishe pas-
ardhës i Abrahamit ishte e
rëndësishme sepse Perëndia i
kishte premtuar Abrahamit se
pasardhësit e tij do të bekonin
dhe do t’i sillnin shpëtim të
gjithë botës (shih Zanafilla

12:2–3; Abraham 2:9–11). Të ishe pasardhës i Mbretit David
ishte e rëndësishme sepse judenjtë e dinin se Mesia do të
ishte një pasardhës i drejtpërdrejtë i Davidit (shih Isaia 11–9). 

Plaku Xhejms E. Talmixh, i cili ishte anëtar i Kuorumit të
Dymbëdhjetë Apostujve, mësoi se nëse Judea ishte udhëhequr
vazhdimisht nga mbretër që nga koha e Davidit, Jozefi, burri
i Maries, “do të ishte mbreti i saj i kurorëzuar; dhe pasuesi
i ligjshëm i fronit do të kishte qenë Jezusi” (Jesus the Christ,
botimi i 3-të [1916], 87).

Historia e lindjes së Krishtit gjendet gjithashtu tek Lluka 2.
Mateu 1 tregon historinë e Jozefit dhe lindjes së Krishtit,
ndërsa Lluka 1–2 tregon historinë e Maries. Ndërsa lexoni
Mateun 1:18–25, shikoni për cilësi tek Jozefi që do ta bënin
atë një kujdestar dhe baba të mirë për Jezusin. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Mateu 1
Mateu 1:1–17—Lluka 3:23–38

Mateu 1:18–24—Lluka 2:1–7

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 1

Mateu 1:18–19—“Premtuar” 
Premtimi ishte një marrëveshje formale për t’u martuar. Marrë-

veshja ishte kaq e fortë saqë nëse një person nuk ishte besnik

gjatë kohës së premtimit, konsiderohej tradhti bashkëshortore

dhe dënohej me vdekje (shih Ligji i Përtërirë 22:23–24). Kjo ishte

arsyeja që Jozefi ishte shumë i shqetësuar në lidhje me shtatëza-

ninë e Maries dhe çfarë duhet të bënte në këtë situatë. 

Nga Fryma e Shenjtë (v. 18) —

Ndodhi nga fuqia e Frymës së

Shenjtë (por Fryma e Shenjtë

nuk është ati i Tij) 

Nuk e njohu (v. 25)—Nuk pati

marrëdhënie seksuale me të

Mateu 1
Jezu Krishti u Lind

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A kur të studioni Mateu 1. 

Përgatitja e një Babai për Jezusin

1. Çfarë donte të bënte Jozefi kur zbuloi se Maria ishte shtatëza-

në? (shih Mateu 1:18–19). 

2. Çfarë vendosi të bënte Jozefi pasi iu shfaq engjëlli në ëndrrën

e tij? (shih Mateu 1:20–25). 

3. Megjithëse Jozefi nuk ishte babai i vërtetë i Jezusit, ai duhet të

ketë qenë një burrë tek i cili Ati Qiellor kishte besim për ta bërë

baba të Jezusit në vdekshmëri. Vini re si reagoi Jozefi ndaj

situatave tek Mateu 1:18–25 dhe shkruani për të paktën dy

cilësi që ai shfaqi, të cilat ju mendoni se mund të zhvilloni

ndërsa përgatiteni për t’u bërë prind. 

Në kohën e lindjes së Jezusit, judenjtë ishin nën sundimin
romak dhe romakët kishin caktuar Herodin si mbretin e tyre.
Herodi ishte johebre, nga Idumea, i cili u kthye në besimin
jude. Ai u përpoq të fitonte favor tek judenjtë duke i ndërtuar
tempullin e tyre me një kosto të jashtëzakonshme. Mbretërimi
i tij ishte gjithashtu i famshëm për xhelozinë e tij në lidhje
me të gjithë ata që mund t’i kërcënonin fuqinë dhe për
veprat e tij mizore—një nga të cilat tregohet tek Mateu 2. 

Dijetarët u udhëhoqën nga një yll. 

Tek Mateu 2 do të lexoni gjithashtu për “dijetarë nga lindja”
të cilët shkuan tek Herodi në Jeruzalem, duke kërkuar për
“[mbretin e] Judenjve“që sapo kishte lindur. Shumë histori
dhe legjenda janë treguar për këta burra nga lindja. Shikoni
se çfarë tha Mateu për ta, që shpjegon faktin se pse ai i për-
mendi ata në mënyrë të veçantë në dëshminë e tij lidhur me
lindjen dhe vitet e para të jetës së Shpëtimtarit. 
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Mateu 2
Dijetarët e Kërkojnë
dhe e Gjejnë Jezusin
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Sigurohuni të krahasoni Mateu 2:23 me Përkthimin e Jozef
Smithit të Mateu 3:24–26 në Udhëzuesin për Shkrimet e
Shenjta. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Mateu 2
Mateu 2:22–23—Lluka 2:39

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 2

Mateu 2:2—“Pamë Yllin” 
Megjithëse një profeci në librin e Numrave i referohet Mesias si

“një yll do të dalë nga Jakobi” (Numrat 24:17), nuk ka ndonjë

profeci specifike në Dhjatën e Vjetër (siç e kemi tani) rreth një

ylli si shenjë e lindjes së Mesias. Profeti i Librit të Mormonit,

Samueli, megjithatë profetizoi për një “yll [të] ri” që do të lindte

si shenjë e lindjes së Shpëtimtarit (shih Helamani 14:5). 

Udhëtimet e djaloshit Jezus dhe prindërve të Tij. 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy nga aktivitetet e mëposhtme (A–C) ndërsa lexoni Mateu 2. 

Thjesht Faktet

Shumë histori dhe legjenda janë treguar për këta “dijetarë nga

lindja”. Duke përdorur informacionin e gjendur tek Mateu 2:1–13,

përgjigjjuni pyetjeve të mëposhtme në lidhje me këta burra të

mirënjohur: 

1. Sa vetë ishin ata? 

2. Si e dinin ata ku të kërkonin për Jezusin? 

3. Pse shkuan atje? 

4. Ku saktësisht e gjetën ata Jezusin? 

5. Çfarë bënë kur shkuan tek Jezusi? 

6. Pas vajtjes tek Jezusi, çfarë bënë më tej? 

Vini Re Një Ide të Përsëritur

Sipas Mateu 2, pse u lind Jezusi në Betlehem, u mor në Egjipt

dhe u rrit në Nazaret? Nëse doni, mund të shkruani referencën

B

A

DETI MESDHE

EGJIPT

JUDEA

Betlehem

Nazaret

Skribët (v. 4)—Mësues të rre-

gullave dhe ligjeve judease

Hetuar (v. 16)—Pyetur

Temjan, mirrë (v. 11)—Rrë-

shirë erëmirë bimësh që

digjeshin si temjan dhe për-

doreshin si parfume 

Vaje, gjëmë (v. 18)—Qarje

dhe hidhërim

Iku (v. 22)—U kthye

Doktrina e Besëlidhje 1:38 pranë njërës apo të tre vargjeve që

tregojnë se pse ato gjëra duhet të ndodhnin. 

Çfarë Di Unë për Jezusin? 

1. Bëni një tabelë në fletoren tuaj si ajo më poshtë dhe plotësojeni

duke u bazuar në atë që lexoni tek Mateu 2:1–10. 

2. Shkruani një përgjigje për pyetjen e mëposhtme: Çfarë di për

Jezusin dhe çfarë po bëj me atë që di? 

Përkthimi i Jozef Smithit shton një përmbledhje të shkurtër
të kohës nga fëmijëria e Jezusit në kohën kur ai ishte i rritur
(shih PJS, Mateu 3:24–26). Mateu 3 fillon kur Jezusi ishte
rreth tridhjetë vjeç. Në këtë kapitull prezantohemi me një
burrë që quhet Gjon Pagëzori, i cili dha dëshmi për Jezu
Krishtin. Historia e lindjes së Gjonit, e cila ndodhi gjashtë
muaj përpara lindjes së Jezusit, tregohet tek Lluka 2:5–25.
Profeti Jozef Smith mësoi se kur Herodi bëri që të vriteshin
fëmijët me moshë dy vjeç e poshtë në atë zonë (shih Mateu
2:16–18), mamaja e Gjonit e fshehu atë në shkretëtirë dhe
babai i Gjonit u vra sepse nuk do të tregonte se ku ishte
fshehur Gjoni (shih Teachings of the Prophet Joseph
Smith, përzgjedhje Joseph Fielding Smith [1976], fq. 261;
shih gjithashtu Mateu 23:35). 

Gjon Pagëzori mbante çelësat e Priftërisë Aarone (shih DeB
13) dhe kishte një mision shumë të rëndësishëm që u profe-
tizua nga profetë qindra vjet para lindjes së tij (shih Isaia
40:3; Malakia 3:1; 1 Nefi 10:7–10). Tek Mateu 3 lexojmë se
si i përdori çelësat e Priftërisë Aarone në disa mënyra shumë
të rëndësishme. 

Ndërsa lexoni Mateu 3, mendoni për atë që mësoni në lidhje
me rëndësinë e pagëzimit nga ajo që mësoi Gjoni, nga ajo që
bëri Jezusi dhe nga ajo që tha Ati Qiellor. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Mateu 3
Mateu 3:1–12—Marku 1:2–8; Lluka 3:1–20

Mateu 3
Jezu Krishti Pagëzohet

nga Gjon Pagëzori

ÇFARË BËNË ATA
ME ATË QË DININ

ÇFARË DININ ATA
PËR JEZUSIN

KUSH?

Dijetarët

Herodi

Krerët e Priftërinjve
dhe Skribët

C
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Mateu 3:13–17—Marku 1:9–11; Lluka 3:21–22; shih gjithashtu

dëshminë e Gjonit tek Gjoni 1:29–34

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 3

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A dhe pastaj aktivitetin B ose C ndërsa studioni

Mateu 3. 

Përdorimi i Priftërisë Aarone

1. Doktrina e Besëlidhje 13 tregon se çfarë tha Gjon Pagëzori kur

rivendosi Priftërinë Aarone mbi tokë në vitin 1829. Ai foli rreth

tre çelësave të Priftërisë Aarone: (1) çelësat e shërbesës së

engjëjve, (2) çelësat e ungjillit të pendimit dhe (3) çelësat e

pagëzimit nëpërmjet zhytjes për faljen e mëkateve. Për secilin

nga këta tre çelësa, gjeni një varg (ose grup vargjesh) tek

Mateu 3 që përshkruan se si Gjoni e përdori atë çelës të veça-

ntë. (Për të kuptuar çelësin e shërbesës së engjëjve, ju mund të

doni të lexoni Moroni 7:29–32 për ndihmë. Ky varg duket se

gjen zbatim veçanërisht për atë që bëri Gjoni). Për secilin varg

që zgjidhni, jepni një shpjegim të shkurtër për mënyrën se si

veprimet e Gjonit paraqesin atë çelës priftërie. 

2. Përshkruani mënyra se si mbajtësit e Priftërisë Aarone sot

lejohen të përdorin këto çelësa të njëjtë të Priftërisë Aarone. 

Pagëzimi i Jezusit
Përgjigjjuni pyetjeve të mëposhtme: 

B

A

Shoshitje

Pastrojë ... lëmin e tij (v. 12)—

Pastrojë vendin e tij të korrjes

Terplote (v. 12)—Një mjet ose

vegël e përdorur për të ndarë

thelpinjtë e grurit nga lëvozh-

ga e tyre më e lehtë (e quajtur

“byk”), e cila nuk hahet

Rrobë (v. 4)–Veshje

Farisenj dhe Saducenj (v. 7)—

Dy grupe të ndryshme udhë-

heqësish judeas (shih

Udhëzuesi për Shkrimet e

Shenjta, “Farisenj” dhe

“Saducenj”, fq. 47, 164)

Fryte (v. 8)—Vepra, akte

Sëpata është në rrënjën e
drurëve (v. 10)—Një mënyrë

simbolike për të thënë se

gjykimi është pranë ose se

Perëndia është gati për të

prerë pemët që nuk japin më

fryt në tokën e Tij

Mbaj (v. 11)—Vesh (e gjithë

thënia është mënyra simbolike

e Gjonit për të thënë se misio-

ni i Shpëtimtarit është shumë

më i madh se i tiji; shih PJS,

Mateu 3:38) 

1. Për çfarë arsye i pagëzoi Gjoni

judenjtë? (shih Mateu 3:11). 

2. Për çfarë arsye u pagëzua Jezusi?

(shih Mateu 3:13–15; 2 Nefi

31:5–9). 

3. Përse mendoni se Jezusi shkoi

tek Gjoni për t’u pagëzuar? 

4. Pse është zhytja një simbol i

rëndësishëm i pagëzimit dhe

çfarë ndihme na jepet tek Mateu

3:13–17 për të na ndihmuar të

kuptojmë se Jezusi u pagëzua

me anë të zhytjes? 

5. Si e tregoi Ati Qiellor se Ai e miratoi pagëzimin? (shih Mateu

3:16–17). 

Jini një Misionar

Shkruani se si do ta përdornit Mateu 3:13–17 për t’i shpjeguar

dikujt i cili nuk është anëtar i Kishës që Ati Qiellor, Jezu Krishti

dhe Fryma e Shenjtë janë tre qenie të veçanta. 

Është e rëndësishme të dimë se Jezusi ishte jo vetëm pa mëkat,
por Ai gjithashtu “u tundua në të gjitha ashtu si ne, por pa
mëkatuar” (Hebrenjve 4:15). Ai e kupton tundimin sepse e
përjetoi dhe i rezistoi atij. Ndërsa lexoni tek Mateu 4:1–11,
vini re shembullin e përkryer që Ai na la se si ta mposhtim
mëkatin. Gjithashtu duhet të kuptojmë se kjo provë erdhi
ndërsa po përgatitej për të predikuar publikisht ungjillin e
Tij. Satani gjithashtu përpiqet t’i tundojë ata që do të predi-
kojnë ungjillin e Shpëtimtarit sot. Duhet të mësojmë t’i
kapërcejmë këto tundime në mënyrë që t’i përmbushim me
sukses thirrjet tona për të dhënë mësim dhe për të shërbyer
në emrin e Jezu Krishtit. 

Pjesa tjetër e Mateu 4 na tregon se çfarë bëri dhe tha Jezusi
ndërsa filloi të predikonte dhe t’i shërbente popullit të Tij.
Lexojini të gjitha referencat e Përkthimit të Jozef Smithit
për këtë kapitull. Ka disa ndryshime të rëndësishme në një-
mbëdhjetë vargjet e para. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Mateu 4
Mateu 4:1–11—Marku 1:12–13; Lluka 4:1–13

Mateu 4:12–17—Marku 1:14–15

Mateu 4:18–22—Marku 1:16–20; Lluka 5:1–11

Mateu 4
Tundimet dhe Fillimi i

Shërbesës së Jezusit

C
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Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 4

Mateu 4:1—Shkretëtirë
Shkretëtira e Judesë është një vend i ashpër dhe i vështirë për të

jetuar. Është një shkretëtirë shumë e thatë me tokë ranore dhe

shkëmbore dhe shumë pak bimësi. Në verë temperatura shkon

deri në 46 gradë Celsius. 

Mateu 4:1–11—Si të Mposhtim Tundimin
Doktrina e Besëlidhje 20:22 jep kuptim shtesë duke na treguar

se Jezusi thjesht “nuk ua vuri veshin” kur tundimet iu shfa-

qën. Plaku Nil A. Maksuell, anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë

Apostujve, tha: “Në vend që t’i largojnë tundimet siç bëri

Jezusi, kur u vëmë veshin atyre, i çon shumë vetë në proble-

me! Presidenti im i misionit thoshte se ndoshta nuk do të jemi

në gjendje gjithmonë të mos lejojmë një mendim të keq të na

hyjë në mendje, por nuk kemi pse t’i ofrojmë një karrige dhe

ta ftojmë të rehatohet” (“I Will Arise and Go to My Father”,

Ensign, shtator 1993, 67).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A dhe B kur të studioni Mateu 4. 

Bërja Ballë e Tundimeve

1. Bëni një tabelë si ajo më poshtë dhe plotësojeni me informa-

cionin që gjeni tek Mateu 4:1–10 dhe me idetë e përvojën tuaj. 

2. Vini re si ngjajnë mënyrat me të cilat Jezusi i largoi të tre këto

tundime. Bazuar në atë që bëri Jezusi, mbarojeni këshillën e

mëposhtme mbi rezistimin ndaj tundimeve: Një nga mjetet

më të rëndësishme që kam në dispozicion për t’i bërë ballë

tundimit është …

Tundimi i Tretë
(v. 8–10)

Tundimi i Dytë
(v. 5–7)

Tundimi i Parë
(v. 2–4)

Cili ishte
tundimi? 

Si u përgjigj
Jezusi? 

Si na tundon
Satani sot në
mënyra të
ngjashme?

A

Tunduesi (v. 3)—Satani, djalli

Qytetin e Shenjtë (v. 5)—

Jeruzalemi

Sinagogat (v. 23)—Ndërtesa

ku ata të besimit jude mbli-

dheshin për shërbime fetare

Më Ndiq

1. Renditni katër

burrat tek

Mateu 4:18–22

të cilët Jezusi

i kërkoi ta

ndiqnin. 

2. Çfarë braktisën

këta burra për

ta ndjekur

Jezusin dhe

pse mendoni

se e bënë këtë? 
“Eja e më ndiq” 

3. Zgjidhni një nga dy situatat e mëposhtme: Një person i cili po

mendon të bashkohet me Kishën ose një person i cili po mendon

të pranojë një thirrje për të shërbyer në mision. Për situatën

që zgjidhni, renditni se çfarë mund të duhet që ai person të

braktisë, pastaj shkruani atë që do t’i thonit atij personi se përse

do t’ia vlente barra qeranë për këtë sakrificë. 

Çfarë do të thonit nëse do t’ju kërkohej të bënit një përmble-
dhje të mësimeve të Krishtit për dikë i cili dinte shumë pak
për Të? Shumica e gjërave që mund të thonit mund të vijë
nga ai që njihet si Predikimi në Mal, i cili gjendet tek Mateu
5–7. E kuptojmë se sa i rëndësishëm është ky predikim kur
vëmë re se Jezusi dha pothuajse të njëjtin predikim tek nefitët
kur iu shfaq atyre pas ringjalljes së Tij (shih 3 Nefi 12–14).
Mësimet tek Predikimi në Mal na ndihmojnë të kuptojmë
çfarë do të thotë të jesh i krishterë dhe se të jetuarit e këtyre
mësimeve është themelore për të marrë shpëtim në mbretërinë
e Perëndisë (shih Mateu 7:21, 24–27; 3 Nefi 15:1). Plaku
Brus R. MekKonki, i cili ishte një Apostull, shkroi: “Ky
predikim është një … përmbledhje … e gjërave që duhet të

Mateu 5
Predikimi në Mal, 

Pjesa 1

B
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bëjnë njerëzit për të fituar shpëtim; dhe konceptet e përjet-
shme në të janë thënë në atë mënyrë, që dëgjuesit (dhe
lexuesit) të përfitojnë nga ai aq sa kapaciteti i tyre shpirtë-
ror e lejon” (The Mortal Messiah: From Bethlehem to
Calvary, 4 volume [1979–81], 2:116).

Mateu 5 fillon me një seri mësimesh që u tregon njerëzve si
të jenë të lumtur ose të bekuar. Fjala “lum” gjendet nëntë
herë në vargjet 1–12. Sa herë që Jezusi e përdori këtë fjalë Ai
shpjegoi një mënyrë për ta fituar këtë lumturi të vërtetë që
Ai ua ofron të gjithëve që vijnë tek Ai. Me kujdes mendoni
se si mund t’i zbatoni këto mësime të Jezusit në jetën tuaj. 

Pas kësaj, në një pjesë të madhe tek Mateu 5, Jezusi mësoi
se si ligjet dhe urdhërimet e Tij kërkojnë një standard më të
lartë drejtësie sesa ligji i Moisiut. Ligji i Moisiut nuk kishte
fuqinë t’i sillte njerëzit në praninë e Perëndisë për të gëzuar
jetën e përjetshme, por Jezusi premtoi se ky ligj më i lartë do
t’i ndihmonte ata të hynin në mbretërinë e qiellit dhe do t’i
bënte “të përkryer” si Ati i tyre në Qiell (shih Mateu
5:20, 48). 

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 5

Mateu 5:13—“Ju Jeni Kripa e Tokës” 
Kripa përdorej jo vetëm për t’i dhënë më shumë shije ushqimit,

por edhe për ta ruajtur atë që mos të prishej apo kalbej. Rrjedhi-

misht, përdorej si simbol në bërjen e besëlidhjeve, meqë bërja

dhe mbajtja e besëlidhjeve me Perëndinë na ruan nga “kalbja”

shpirtërore. Tek Doktrina e Besëlidhje 101:39–40 Zoti tha se ata

që morën ungjillin dhe besëlidhjen e përjetshme ishin kripa e

tokës. Kripa e humbet shijen e saj, ashtu edhe pastërtinë nëse

përzihet me elementë të tjerë, si dheu. Atëherë nuk do të përdo-

rej për shije ose për ruajtje. 

Mateu 5:23–24—“Paraqet Ofertën Tënde te Altari” 
Fjala altar përdoret në këtë varg për të simbolizuar çdo sakrificë

që mund të bëjmë për Perëndinë. Këshilla që dha Jezusi gjen

zbatim në çdo gjë që bëjmë për t’iu afruar më shumë Perëndisë,

si pagimi i së dhjetës, pjesëmarrja në mbledhjet e kishës, shërbi-

mi në thirrjet tona, e kështu me rradhë. Urdhërimi tek Mateu

5:23–24 na ndihmon të kuptojmë se të kërkosh të ndreqësh

Zemërbutë (v. 5)—Jo krenar,

i gatshëm për t’iu nënshtru-

ar Zotit

Të mëshirshëm (v. 7)—I mirë,

që fal

Babunë (v. 15)—Kosh

Jotë a asnjë pikë (v. 18)—Gjëra

të vogla (në fakt simbolet më

të vogla të shkruara në gju-

hën hebraike) 

Nënshtrohet gjyqit (v. 22)—

Do të thirret për t’iu përgjigjur

udhëheqësve fetarë judeas

Kundërshtari (v. 25)—Armiku,

oponenti

Kurorëshkelje (v. 27–28, 32)—

Marrëdhënie seksuale me dikë

që nuk është bashkëshorti/ja

jote

Ta dëshiruar (v. 28)—Të kesh

mendime seksuale të papër-

shtatshme për dikë

E lë, e përzë (v. 31–32)—

Divorc 

Kurvërisë (v. 32)—Mëkat

seksual

U betoni (v. 34)—Të bësh pre-

mtime në emrin e Perëndisë

ose për gjëra të shenjta

Tagrambledhësit (v. 46)—

Mbledhësit e taksave (shih

Udhëzuesi për Shkrimet e

Shenjta “tagrambledhës”

fq. 187) 

marrëdhënien me ata që kemi ofenduar është e rëndësishme nëse

përpiqemi të përmirësojmë marrëdhënien tonë me Perëndinë.

Në fakt, ne nuk mund të jemi me të vërtetë një me Perëndinë,

pavarësisht sa shumë “oferta” i japim Atij, nëse nuk i duam të

tjerët (shih gjithashtu 1 Gjonit 4:20–21; Alma 34:26–29). 

Mateu 5:29–30—A na Nxiti Jezusi të Heqim Pjesë të
Trupit Tonë si Dënim? 
Përkthimi i Jozef Smithit na ndihmon të kuptojmë se kjo shëm-

bëlltyrë u tregua për të theksuar rëndësinë e gjërave që po

mësonte Jezusi në lidhje me eliminimin e mëkateve nga jeta

jonë, jo për të hequr pjesë nga trupi ynë. Ne duhet të ushtrojmë

një vetëkontroll heroik për të shmangur mëkatin dhe duhet t’i

mohojmë vetes çdo ligësi. 

Mateu 5:33–37—Betimi
Në kohën e Jezusit, shumë judenj besonin se ishte e gabuar të

thyeje një betim apo premtim të bërë në emër të Zotit, por të

thyeje një betim të bërë në emër të tempullit, ose të qytetit, ose

të diçkaje tjetër, nuk konsiderohej diçka aq serioze apo e gabuar.

Jezusi mësoi në këtë predikim se nuk duhet të betohemi në emër

të diçkaje apo dikujt, por duhet ta mbajmë fjalën si kur betohemi

ashtu edhe kur nuk betohemi. Nëse themi po, ose nëse themi jo,

kjo duhet të jetë e mjaftueshme. 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy nga aktivitetet e mëposhtme (A–C) kur të studioni

Mateu 5. 

Lumturitë: Një Udhëzues për Lumturi

Tek Mateu 5:3–12, Jezusi foli për qëndrime apo sjellje që çojnë

në lumturi të vërtetë. Renditni çdo qëndrim apo sjellje që Ai

përmendi në këto vargje dhe thoni se çfarë mendoni se nënku-

pton. Për çdo qëndrim apo sjellje të renditur, jepni një shembull

se si mendoni se do t’ju udhëheqë në një lumturi më të madhe.

Ndërsa jepni shembujt tuaj, mendoni për bekimet që u premtoi

Jezusi atyre që kanë ato qëndrime apo sjellje. 

Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
Mateu 5:14–16

1. Sipas 3 Nefi 18:24, si duhet ta mbajmë lart dritën tonë që të

ndriçojë të tjerët? 

2. Shkruani për dy mënyra të veçanta që mendoni se ju ose një

moshatari juaj mund të jetë një “dritë” pa i bërë të tjerët të

ndihen sikur ju mendoni se jeni më i mirë se ata. 

3. Sipas Mateu 5:16, pse do të donit që të tjerët të shihnin veprat

tuaja të mira? 

Ligji më i Lartë i Krishtit

Vini re tek Mateu 5:20 që Jezusi tha se drejtësia e ndjekësve të Tij

duhet të jetë më e madhe se e skribëve dhe e farisenjve. Kjo sepse

skribët dhe farisenjtë njiheshin për bindjen e tyre të rreptë ndaj

atyre pjesëve të ligjit që njerëzit mund të shihnin. Ata nuk ishin

shumë të shqetësuar për të jetuar shpirtin e ligjit, i cili nuk shihet.

Duke filluar nga vargu 21, Jezusi foli në lidhje me disa ligje dhe

tradita nën ligjin e Moisiut. Për secilin, Ai shpjegoi drejtësinë më

të madhe që kërkohet nga ata që bëjnë pjesë në mbretërinë e Tij. 

Në fletoren tuaj, bëni një tabelë si ajo më poshtë për të krahasuar

ligjin e “vjetër” të Moisiut me ligjin “e ri” të Krishtit. Në kolonën

C

B

A
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“Ligj ose Standard i Ri”, renditni mënyrat që Jezusi tha që duhet

ta vëmë në zbatim atë urdhërim të veçantë. 

Mateu 6 është vazhdim i predikimit në mal të Jezusit. Në
këtë kapitull Ai veçanërisht thekson bekimet që vijnë kur
vëmë Zotin të parin në jetën tonë dhe e adhurojmë Atë për
shkak se e duam—jo sepse duam që të tjerët të mendojmë se
jemi të drejtë. Këshilla në vargjet 25–34 ishte veçanërisht për
Apostujt e sapothirrur dhe, megjithëse kjo këshillë e veçantë
nuk mund të jetë për të gjithë ne, secili anëtar i Kishës mund
t’i zbatojë parimet e mësuara në këto vargje. 

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 6

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin C dhe një aktivitet tjetër (A ose B) kur të studioni

Mateu 6. 

Lëmoshë (v. 1–4)—Ndihmë

për të varfërit

Sinagoga (v. 2, 5)—Kisha,

vende për adhurim dhe

studim

Përsëritje të kota (v. 7)—Për-

sëritja e të njëjtave gjëra për-

sëri e përsëri në një mënyrë që

nuk kanë më domethënie

Paganët (v. 7)—Njerëz të cilët

nuk besojnë në Perëndinë e

vërtetë dhe të gjallë

Gabimet (v. 14)—Mëkatet

Shfytyrohen (v. 16)—Bëjnë që

të duket keq

Brejnë (v. 19)—Prishin

Mamonit (v. 24)—Pasuri të

botës

Shtojë shtatit të tij qoftë edhe
një kubit të vetëm (v. 27)—

Të rrisë gjatësinë e tij

Tjerrin (v. 28)—Të bësh fije

(nga leshi) për rrobat

Secilës ditë i mjafton pikëlli-
mi i vet (v. 34)—Kujdesu për

punën e sotme dhe mos lër

problemet që parashikon për

të ardhmen të të pengojnë të

përmbushësh atë që mund të

bësh sot. 

Mateu 6
Predikimi në Mal, 

Pjesa 2

Ligj ose Standard i Ri

“Por unë po ju them …”

Ligj ose Standard i Vjetër

“Ju keni dëgjuar se u qe
thënë të lashtëve …”

Vargje tek
Mateu 5

21–26

27–32

33–37

38–42

43–47

Gjeni Modelin

Çfarë ishte e ngjashme në këshillën që Jezusi dha për dhënien

e lëmoshës (Mateu 6:1–4), për lutjen (v. 5–15) dhe agjërimin (v.

16–18)? Çfarë mësoni nga kjo ide e përsëritur për atë që Jezusi

konsideron drejtësi të vërtetë? 

Lutja e Zotit

Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
Mateu 6:24

1. Duke marrë parasysh atë që tha Jezusi tek Mateu 6:24, si po

përpiqet t’u shërbejë dy zotërinjve personi në të tre shembujt

e mëposhtëm? Çfarë mund të ndodhë si rezultat i kësaj në

secilën nga situatat? 

a. Majkëll (18 vjeç) zgjodhi të zinte një punë që i kërkon atij

të punojë çdo të dielë, në mënyrë që të kursejë para për

misionin e tij. 

b. Dona (16 vjeç) thotë që po bën punë misionare duke kaluar

një kohë të gjatë me një të dashur i cili nuk është anëtar i

Kishës. 

c. Vëllai Smith (35 vjeç) paguan të dhjetën dhe oferta agjërimi

shtesë me para që i siguron duke shitur produkte për të

cilat nuk është plotësisht i ndershëm me klientët e tij. 

2. Si mund të ndihmojë këshilla e Jezusit tek Mateu 6:19–23, 33

për të zgjidhur problemin e shprehur në vargun 24? 

3. Çfarë u premtoi Jezusi atyre që e zgjodhën Atë si Mësuesin e

tyre? (shih Mateu 6:20, 22, 33). 

Një njeri i uritur
mund të mendojë për
ushqim, të flasë për
ushqim, ose madje të
shohë fotografi me
ushqime, por kjo nuk
i jep atij ndonjë përfi-
tim, nëse ai ase ajo
nuk e ha atë ushqim.
Në këtë kapitull të 

fundit të Predikimit në Mal, Jezusi dha disa mësime të tjera
dhe pastaj theksoi që bekimet e mësimeve të Tij vijnë jo
vetëm nga besimi, studimi apo e folura në lidhje me to, por
nga zbatimi i tyre. 

Mateu 7
Predikimi në Mal, Pjesa 3

C

Mateu 6:5–15 përmban disa nga mësimet më themelore të Jezusit

mbi lutjen. Vargjet 9–13 zakonisht quhen Lutja e Zotit. Mendoni

për çdo varg të lutjes dhe shkruani në fletoren tuaj atë se çfarë

mendoni se duhet të mësojmë nga ajo pjesë e veçantë e shembu-

llit të Jezusit për lutjen. Për një kuptim më të gjerë, nëse doni

mund të lexoni “amen” dhe “lutje” tek Udhëzuesi për Shkrimet

e Shenjta, fq. 5, 107–108).

B

A
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Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 7
Shënim: Shihni për ndihmë Përkthimin e Jozef Smithit në lidhje

me këtë këtë kapitull. 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni tre nga aktivitetet e mëposhtme (A–E) kur të studioni

Mateu 7. 

Të gjykuarit

1. Pasi të lexoni Mateu 7:1–5, përmblidhni në fletoren tuaj mësi-

met e Jezusit duke plotësuar me fjalët tuaja fjalitë e mëposhtme:

a. Ashtu siç gjykoni të tjerët, edhe Perëndia … 

b. Përpara se të kritikoni të tjerët, ju duhet të … 

2. Mund të shohim qartë tek Mateu 7:1 atë që nuk duhet të bëjmë.

Lexoni përkthimin e Jozef Smithit të Mateu 7:1–2 tek Udhëzuesi

i Shkrimeve të Shenjta dhe shkruani se çfarë duhet të bëjmë.

Shpjegoni se si mendoni se mund ta bëjmë këtë (shih Mateu

7:15–20 dhe Moroni 7:12–19 për më shumë ndihmë). 

Çfarë Ndryshimi Sjell? 

1. Çfarë ndryshimi duhet të sjellë në lutjet tuaja nëse dini atë që

Jezusi mësoi tek Mateu 7:7–11? 

2. Çfarë informacioni shtesë në lidhje me kërkimin e bekimeve

nga Perëndia gjendet tek 3 Nefi 18:20; Doktrina e Besëlidhje

50:28–29; dhe 88:64–65? 

Bëni një Vizatim

Bëni një vizatim që përfaqëson idetë që gjenden tek Mateu

7:13–14. Emërtoni pjesët e vizatimit tuaj. 

Një Përfundim i Rëndësishëm

Njeriu i urtë ndërton mbi shkëmb. 

1. Diskutimet mbi pemët, hyrjen në mbretëri dhe ndërtimin e

shtëpive tek Mateu 7:16–27 të gjitha kanë një ide apo temë

kryesore. Çfarë është ajo? 

2. Si ju ndihmon tregimi tek Mateu 7:24–27 për ta kuptuar më

mirë atë që thuhet tek Helamani 5:12? 

3. Në tregimin e ndërtuesve të shtëpive, ku njëri ishte i zgjuar

dhe tjetri budalla, stuhia “[u përplas]” mbi të dyja shtëpitë,

D

C

B

A

Masën me të cilën masni (v.

2)—Mënyra se si i gjykoni

gjërat

Ky është ligji dhe profetët (v.

12)—Kjo është çfarë mësojnë

shkrimet e shenjta (përgjithë-

sisht Dhjata e Vjetër) 

Bërë paudhësi (v. 23)—Bërë

gjëra të liga

Themeluar (v. 25)—Ndërtuar

por vetëm njëra vazhdoi të qëndronte akoma më pas. Shkruani

se si të jetuarit e ungjillit ju ka ndihmuar në një “stuhi” të jetës. 

Ç’kuptim Ka Kjo për Mua? 

Shkruani për të paktën dy fusha në të cilat doni të përmirësoheni

në jetën tuaj ndërsa përpiqeni të ndiqni Jezu Krishtin, si rrjedhojë

e gjërave që mësuat nga Predikimin në Mal. 

Pasi Jezusi u mësoi të tjerëve Predikimin e Tij të madh në
Mal, Ai shkoi mes popullit, duke u mësuar dhe duke kryer
shumë mrekulli. Tek Mateu 8–9 gjejmë disa mrekulli që
Jezusi kreu gjatë kohës që Ai ishte në territorin pranë detit
të Galilesë. 

Cila mund të jetë rëndësia e këtyre mrekullive? Plaku Brus R.
MekKonki, i cili ishte një anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve tha se, ndërsa shumicën e rasteve “Zoti ynë në
shërbesën e tij po predikon ungjillin e mbretërisë; … duke u
shpallur të gjithë njerëzve çfarë duhet të bëjnë për të marrë
paqe në këtë jetë dhe jetë të përjetshme në botën tjetër”,
Shpëtimtari gjithashtu kreu mrekulli, si “prova të dukshme
në sytë e të gjithëve, si besimtarë ashtu dhe jobesimtarë, se ai
ka më shumë se vetëm fuqi tokësore. Ato janë prova, siç mund
të thuhet, se fjalët e tij janë të vërteta” (Mortal Messiah, 2:42;
shih gjithashtu Mateu 11:3–5). Plaku MekKonki mësoi gji-
thashtu se “vetë mrekullitë nuk i kthejnë njerëzit tek e vër-
teta. … Por mrekullitë mund t’i lënë mbresë të tillë kërkuesit
të sinqertë, sa ta bëjnë atë të hedhi hapat që shpien në besim”
(Doctrinal New Testament Commentary, 2:81). 

Ndërsa lexoni ngjarjet tek Mateu 8–9 për mrekullitë që kreu
Jezusi, mendoni për atë se çfarë ato ju mësojnë për Jezusin
dhe mënyra se si çdo mrekulli mund të forcojë besimin tuaj
dhe t’ju nxisë të keni më shumë besim tek Ai. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Mateu 8–9
Mateu 8:1–4—Marku 1:40–45; Lluka 5:12–16

Mateu 8:5–13—Lluka 7:1–10

Mateu 8:14–15—Marku 1:29–31; Lluka 4:38–39

Mateu 8:18–22—Lluka 9:57–62

Mateu 8:23–27—Marku 4:35–41; Lluka 8:22–25

Mateu 8–9
Jezusi Kryen 

Shumë Mrekulli

E

16



Mateu 8:28–34—Marku 5:1–20; Lluka 8:26–39

Mateu 9:1–17—Marku 2:1–22; Lluka 5:17–39

Mateu 9:18–26—Marku 5:21–43; Lluka 8:40–56

Mateu 9:35–38—Lluka 10:2–3

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 8

Mateu 8:4—Pse u Kërkonte Jezusi Atyre që Shëronte
të Mos u Thonin të Tjerëve për Këtë Gjë? 
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Mateu 16:20 (fq. 24).

Mateu 8:21–22—Pse Nuk e Lejoi Jezusi Dishepullin të
Varroste Babain e Tij? 
Thënia e mëposhtme nga plaku Bruce R. MekKonki na ndihmon

të kuptojmë se pse Jezusi i kërkoi dishepullit ta ndiqte Atë në

vend që të shkonte dhe të varroste babain e tij: “Kur njerëzit thi-

rren nga Perëndia nëpërmjet shpirtit të zbulesës, të thirrur në

urtësinë e plotfuqishme të atij që i di të gjitha gjërat, këto thirrje

marrin përparësi mbi çdo interes që bie ndesh. Misionarët që

dërgohen në këtë mënyrë zakonisht braktisin të gjitha detyrimet

familjare dhe personale. Të dashurit mund të vdesin, por misio-

narët qëndrojnë në postet e tyre, duke predikuar mbretërinë e

Perëndisë” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:304). 

Është e rëndësishme të kujtojmë se në çdo rrethanë, ne duhet të

ndjekim Krishtin. 

Mateu 9

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni tre nga aktivitetet e mëposhtme (A–D) kur të studioni

Mateu 8–9. 

Qytetin e vet (v. 1)—Kaper-

naum 

Blasfemon (v. 3)—Flet pa

nderim për gjëra të shenjta 

Biri i njeriut (v. 6)—Jezusi e

quante Vetveten Biri i Njeriut

për shkak se Ai është Biri i

Perëndisë, Atit dhe një nga

emrat e Atit Qiellor është

“Njeriu i Shenjtërisë” (shih

Moisiu 6:57). Për këtë shkak,

Jezusi është “Biri i Njeriut të

Shenjtërisë”. 

Doganë (v. 9)—Vend për të

mbledhur taksa

Tagrambledhës (v. 10–11)—

Mbledhës taksash

Dhëndërri (v. 15)—Shpesh

simbolizon Krishtin ku gruaja

është Kisha 

Petk (v. 16)—Rrobë

Fyelltarët (v. 23)—Muzikantë 

Bir i Davidit (v. 27)—Një emër

i veçantë që tregon se ata

besonin se Ai ishte pasardhës

i Mbretit David, i cili (Krishti)

do të bëhej mbreti i tyre, ose

Mesia

Lebroz, lebra (v. 2–3)—Lebra

i referohet sëmundjeve të

ndryshme të lëkurës, indeve

ose nervave (shih Udhëzuesi

për Shkrimet e Shenjta,

“lebër”, fq. 99)

Centurion (v. 5, 8, 13)—

Udhëheqës i njëqind ushtarë-

ve në ushtrinë romake 

Lëngatat (v. 17)—Dobësitë

Mbarojmë (v. 25)—Vdesim

Qortoi (v. 26)—I urdhëroi të

pushonin

Mundosh (v. 29)—Ndëshkosh

Shembuj të Mëdhenj Besimi

1. Mateu 8:5–13 flet për histori-

në e një udhëheqësi në ush-

trinë romake—një johebre,

një joizraelit—i cili i kërkoi

ndihmë Shpëtimtarit. Çfarë

tha Shpëtimtari tek vargu 10

në lidhje me besimin e centu-

rionit në krahasim me besimin

e izraelitëve të asaj kohe? 

2. Nga ajo që lexoni tek Mateu

8:5–9, shpjegoni të paktën dy

mënyra me të cilat centurioni

tregoi besim mbresëlënës. 

3. Çfarë bënë gruaja tek Mateu

9:20–22 dhe burri tek Mateu

9:27–29 për të treguar besimin

e tyre? 

4. Zgjidhni një fushë të jetës tuaj ose një mësim të ungjillit në të

cilin do të donit të kishit më shumë besim. Si mund ta ndihmojë

besimin tuaj të rritet në atë fushë shembulli i centurionit, i

gruas dhe i dy burrave? 

“Ndoshta Mrekullia më e Madhe” 

Plaku Xhon A. Uitso, i cili ishte anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë

Apostujve, tha: “Kam arritur të kuptoj se ndoshta mrekullia më

e madhe në ungjillin e Jezu Krishtit është transformimi që vjen

tek një burrë apo grua i cili me besim pranon të vërtetën e ungji-

llit dhe i cili pastaj e jeton në jetën e tij apo të saj. … Ndërsa të

vërteta të reja dhe më të mëdha vijnë, ndërsa kuptimi i tyre për

to zhvillohet brenda nesh, nëse i pranojmë dhe i jetojmë ato, ne

transformohemi nga njerëz të zakonshëm në fuqi dhe përgjegjësi

të reja” (në Conference Report, prill 1952, 34).

Ndër të gjitha historitë që gjenden tek Mateu 9, cili mendoni se

është shembulli më i mirë i llojit të mrekullisë për të cilën foli

plaku Uitso? Përse? 

Kur Duhet të Vizitohesh tek Mjeku

1. Sipas Mateu 9:10–12, kush ka nevojë për mjek? 

2. Si mund t’ju ndihmojnë këto vargje të rriteni shpirtërisht? 

3. Si mund t’ju ndihmojnë ndërsa përpiqeni të ndihmoni dikë

tjetër të bashkohet me Kishën ose të riaktivizohet? 

Kërkohen Punëtorë

1. Sipas Mateu 9:36–38, si u ndie Jezusi? Pse u ndie Ai ashtu? 

2. Shkruani një lajmërim imagjinar për një gazetë, i cili kërkon

aplikantë për këtë “punë” për të cilën foli Jezusi tek Mateu

9:36–38. Në lajmërim përfshini kualifikimet që mendoni se

Jezusi do të donte nga ata që shërbejnë me Të. 

Mateu 10
Udhëzime për

Dymbëdhjetë Apostujt

D
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Në fund të Mateu 9, Jezusi deklaroi se kishte nevojë për
ndihmë për të përmbushur punën e madhe që Ai erdhi për
të bërë. 

Rrjedhimisht, Ai thirri dymbëdhjetë Apostuj—një titull që do
të thotë “dikush i dërguar përpara”. Ndryshe nga dishepujt
e tjerë të cilët u dërguan në misione ose shërbyen në thirrje
të tjera të Kishës, Jezusi i thirri këta burra si përfaqësues dhe
dëshmitarë të veçantë të Tij dhe u dha atyre çelësa dhe fuqi të
veçantë për të vepruar dhe folur në emër të Tij. (Për më shumë
informacion, shih Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta,
“Apostull”, fq. 8). Ai gjithashtu u dha atyre një detyrë të
veçantë, ose udhëzime, për të cilat lexojmë tek Mateu 10.
Megjithëse ky mesazh iu dha fillimisht Dymbëdhjetë Apo-
stujve, çdokush që thirret të shërbejë si përfaqësues i Zotit
për të mësuar ungjillin e Tij mund të mësojë nga parimet
që gjenden në këtë kapitull. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Mateu 10
Mateu 10:1–4—Marku 3:13–19; Lluka 6:12–16

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 10

ShkopShkopQeseQeseTrastëTrastë

Mbiquajtur (v. 3)—Mbiemri

Shtëpisë së Izraelit (v. 6)—

Pasardhës të Izraelit (Jakobit) 

Qesen (v. 9)—Një brez rrobe

me xhepa për të mbajtur para

Shkop (v. 10)—I përdorur për

ndihmë në të ecur

I denjë (v. 11, 13)—I nderuar,

i respektuar

Do të trajtohet me më shumë
tolerancë (v. 15)—Dënimi do

të jetë më i vogël

Qëndrojë (v. 22)—Nuk dorë-

zohet

Beelzebub (v. 25)—Djalli

Aspër (v. 29)—Sasi e vogël

paraje

Ndaj (v. 35)—Mosmarrëveshje

Mateu 10:38—“Ai Që Nuk e Merr Kryqin e Vet dhe Nuk
Vjen pas Meje, Nuk Është i Denjë për Mua” 
Megjithëse ky varg dhe vargjet përpara dhe në vijim të tij duken

shumë të ashpër dhe kërkues për ata që ndjekin Jezusin, ata janë

shumë realë për disa të kthyer në besim të Kishës. Presidenti

Gordon B. Hinkli tregoi për një të kthyer të tillë në besim. Ai ishte

një oficer i flotës nga një vend jo i krishterë i cili mori trajnim

profesional në Shtetet e Bashkuara. Gjatë qëndrimit në Shtetet e

Bashkuara ai u prezantua me Kishën dhe vendosi të pagëzohej.

Përpara se të kthehej në shtëpinë e tij u takua me Presidentin

Hinkli, i cili tregoi për bashkëbisedimin e tyre: 

“I thashë: ‘Njerëzit e tu nuk janë të krishterë. Çfarë do të ndodhë

kur të kthehesh në shtëpi si i krishterë dhe më veçanërisht, një i

krishter mormon?’

Fytyra e tij u vrenjt dhe ai u përgjigj: ‘Familja ime do të zhgënje-

het. Ata mund të më përzënë dhe të më konsiderojnë të vdekur.

Sa për të ardhmen dhe karrierën time, të gjitha mundësitë mund

të mbyllen para meje’. 

“E pyeta: ‘A je gati të paguash një çmim kaq të madh për ugjillin?’

Sytë e tij të errët, të lagur nga lotët, ndriçuan në fytyrën e tij të

pashme ngjyrë kafé, ndërsa u përgjigj: ‘Është i vërtetë, apo jo?’

“I turpëruar që e kisha bërë atë pyetje, iu përgjigja: ‘Po, është i

vërtetë’. 

Të cilës ai iu përgjigj: ‘Atëherë, çfarë tjetër ka rëndësi?” (“It’s

True, Isn’t It?” Ensign, Korrik 1993, 2). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy nga aktivitetet e mëposhtme (A–C) kur të studioni

Mateu 10. 

Dymbëdhjetë Apostujt

Renditni emrat e Dymbëdhjetë Apostujve të përmendur tek Mateu

10:2–4. Pastaj shikoni secilin emër tek Udhëzuesi për Shkrimet e

Shenjta dhe shkruani të paktën një gjë që dimë për atë Apostull

nga ajo që lexojmë aty. 

Sfida dhe Premtime për Misionarët

1. Rishikoni Mateu 10:17–18, 22–25 dhe renditni të paktën tre

situata të vështira për të cilat Jezusi tha se Apostujt e Tij do të

përballeshin ndërsa shkonin për të predikuar ungjillin. 

2. Pyesni dikë që ka qenë në mision nëse ai ose ajo ka përjetuar

disa nga situatat që renditët, ndërsa shërbente në mision.

Vendosni një “X” pranë atyre situatave që ai person ka përje-

tuar. Kërkojini personit t’ju tregojë për një nga përvojat dhe si

u ndje ai ose ajo në lidhje me të. Shkruani në fletoren tuaj

diçka nga ajo që mësuat. 

3. Çfarë premtoi Jezusi tek Mateu 10:19–20, 26–33 që do të ndi-

hmonte për t’i bërë më të lehta për t’i duruar sfidat që renditët

më lart? 

Si Është e Mundur? 

Tek Mateu 10:34–39, Jezusi bëri tre deklarata të ndryshme që

duket se nuk përputhen me atë që mendojmë se është e vërtetë.

Ai tha se nuk erdhi të sjellë paqen, por shpatën (shih v. 34), që

Ai i kthen familjet kundra njëri-tjetrit (shih v. 35–37), dhe se e

vetmja mënyrë se si mund ta gjejmë jetën tonë, është duke e

humbur atë (shih v. 39).

C
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1. E dimë se ungjilli i Jezu Krishtit i sjell paqe atyre që e jetojnë

atë (shih Gjoni 14:27). Lexoni gjithashtu Mateu 10:16–18;

24:6–10; Veprat e Apostujve 12:1–2; dhe Doktrina e Besëlidhje

76:28–29 dhe tregoni raste të tjera kur deklarata e Jezusit tek

Mateu 10:34 është gjithashtu e vërtetë. 

2. E dimë se një qëllim i ungjillit është të vulosë familjet së bashku

përgjithmonë. Në çfarë situate është e vërtetë deklarata e

Jezusit tek Mateu 10:35–37? 

3. Si mund ta gjejë dikush jetën e tij apo të saj duke e humbur atë? 

Gjon Pagëzori mori misionin e rëndësishëm për të përgatitur
udhën për Jezu Krishtin. Ai e përmbushi këtë mision duke
(1) predikuar shpirtin dhe kuptimin e vërtetë të ligjit të
Moisiut; (2) mësuar njerëzit të pendohen, të pagëzohen dhe
të përgatiten për të marrë më shumë të vërteta dhe bekime nga
Mesia që do të vinte; dhe (3) duke dëshmuar që Jezu Krishti
ishte Mesia i premtuar. Me sa duket, disa nga ndjekësit e
Gjonit të cilët ishin shumë besnik ndaj tij, nuk ishin akoma
të sigurt nëse Jezusi ishte vërtet Mesia, ose Krishti. Profetët
e vërtetë gjithmonë na drejtojnë tek Krishti dhe na nxisin të
shkojmë tek Ai. Shikoni për atë që bëri Gjoni për të ndi-
hmuar ndjekësit e tij të gjenin Jezusin dhe të ndiqnin Atë
në vend të tij (Gjonit). 

Gjon Pagëzori—më shumë se një profet

Mateu 11 gjithashtu përmban një nga ftesat e mëdha të
Vetë Shpëtimtarit për të ardhur tek Ai. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Mateu 11
Mateu 11:2–19—Lluka 7:18–35

Mateu 11:20–24—Lluka 10:12–15

Mateu 11:25–27—Lluka 10:21–22

Mateu 11
“Ejani tek Unë” 

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 11

Zgjedhë për qetë

Mateu 11:7–11—“Ndër Ata Që Janë Lindur prej Gruas
Nuk Ka Dalë Kurrë Ndonjë Më i Madh Se Gjon Pagëzori” 
Profeti Jozef Smith tha: 

“Pse Gjoni u konsiderua një nga profetët më të mëdhenj? Nuk

mund të ishin mrekullitë e tij që e bënë atë të madh.

Së pari. Ai u besua me një mision hyjnor për të përgatitur udhën

përpara fytyrës së Zotit. Kujt tjetër i ishte besuar një gjë e tillë

përpara tij ose deri më sot? Askujt. 

Së dyti. Atij iu besua misioni i rëndësishëm ku iu kërkua që nga

dora e tij të pagëzohej Biri i Njeriut. Kush tjetër e kishte nderin

për ta bërë këtë? Kush tjetër ka patur një privilegj apo lavdi kaq

të madhe? I njëjti që e çoi Birin e Perëndisë në ujërat e pagëzimit

dhe pati privilegjin për të parë Frymën e Shenjtë të zbresë në

formën e një pëllumbi, ose më mirë në shenjën e një pëllumbi, si

dëshmi të atij riti. …

Së treti. Gjoni, në atë kohë, ishte i vetmi administrues i ligjshëm

në çështjet e mbretërisë që ekzistonte asokohe mbi tokë dhe i cili

mbante çelësat e fuqisë. … Këto tre arsye e bëjnë atë profetin më

të madh të lindur prej gruas” (Teachings of the Prophet Joseph

Smith, 275–276). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A dhe B kur të studioni Mateu 11. 

Raportoni

Mateu 11:1–19 tregon për dy dishepuj të Gjon Pagëzorit të cilët

erdhën për të parë se çfarë bënte dhe mësonte Jezusi. Jezusi u

tha atyre të ktheheshin tek Gjoni dhe t’i thonin se çfarë panë dhe

dëgjuan. Bazuar mbi atë që lexoni në këto nëntëmbëdhjetë vargje,

shkruani tre gjëra që do t’i kishit thënë Gjonit kur të ktheheshit,

nëse do të kishit qenë me ata dy burra. Përfshini mrekullitë që

A

Barra (v. 30)—Diçka që mbart

(transporton) një person;

detyrime

U ngrite deri në qiell (v. 23)—

I mbushur me krenari

Rënduar (v. 28)—Me barra të

rënda 

Zgjedhën (v. 29–30)—Një

strukturë druri e përdorur

nga qetë ose njerëzit për të

lehtësuar mbajtjen e peshave

ose barrave 

Skandalizohet (v. 6)—Turpë-

rohet nga gjërat që bëj ose

them

Më i vogli në mbretërinë e
qiejve (v. 11)—Ai të cilin ju

(udhëheqësit fetarë) e konsi-

deroni me më pak rëndësi;

Jezusi po fliste për veten e Tij. 

Elia (v. 14)—Elija (Forma greke

e emrit hebre; shih Udhëzuesi

i Shkrimeve të Shenjta, “Elias”

fq. 40) 

Grykës (v. 19)—Dikush që ha

dhe pi shumë

Justifikuar nga bijtë e vet (v.

19)—Provuar e vërtetë nga

punët ose veprat

Thes dhe hi (v. 21)—Judenjtë

vishnin rroba jo cilësore të

endura nga leshi i gamiljeve

ose dhive dhe hidhin hi mbi

kokë si shenjë që po vajtonin

ose po pendoheshin. 
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do të kishit parë dhe të vërtetat që do të kishit dëgjuar të mëso-

nte Jezusi. 

“Ejani tek Unë” 

1. Pasi foli në lidhje me mallkimet që do të vinin mbi të liqtë të

cilët e kishin hedhur poshtë Atë (shih Mateu 11:20–24), çfarë u

premtoi Jezusi tek Mateu 11:28–30 atyre që mësojnë nga Ai

dhe i binden Atij? 

2. Për çfarë lloj mundimesh dhe barrash të rënda mendoni se po

fliste Jezusi tek Mateu 11:28? 

3. Disa njerëz mendojnë se ajo që kërkon Jezusi nga ne është një

barrë. Nga lista e mëposhtme, zgjidhni tre nga ato gjëra që

disa njerëz mund të konsiderojnë barra të rënda dhe shpjego-

ni se pse mendoni se ato janë barra të lehta për ata që ndjekin

Krishtin. 

• Pagimi i së dhjetës

• Qëndrimi në Kishë për tre orë çdo javë

• Frekuentimi i seminarit

• Agjërimi

• Shërbimi në mision

• Të qëndrosh i pastër moralisht

Përpara se të lexoni Mateu 12, është e dobishme të kuptoni
se në kohën e Jezusit mësuesit fetarë judenj (rabi), i kishin
shtuar ligjit të Moisiut një varg rregullash të komplikuara
të quajtura traditat e pleqve (shih Marku 7:5–9). Këto ligje
nuk vinin nga Zoti dhe shumë dukeshin qesharakë—si për
shembull rregulli që të shëroje në ditën e Shabatit ishte
“punë” dhe prandaj ishte një gjë e ndaluar. Farisenjtë,
grupi fetar më i fuqishëm në kohën e Jezusit, ishin shumë
të rreptë në bindjen e tyre ndaj këtyre traditave dhe i konsi-
deronin ato më të rëndësishme se fjalët e profetëve. Ndërsa
lexoni tek Mateu 12, shihni se çfarë ndodhi kur mësimet e
Jezusit iu kundërvunë këtyre traditave. 

Jezusi pa tek Perëndia;
Farisenjtë panë tek traditat e tyre.

Traditat 
e pleqve

PERËNDIA

Jezusi Farisenjtë

PERËNDIA

Mateu 12
Farisenjtë i 

Kundërvihen Jezusit

B

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Mateu 12
Mateu 12:1–8—Marku 2:23–28; Lluka 6:1–5

Mateu 12:9–14—Marku 3:1–6; Lluka 6:6–11

Mateu 12:24–32—Marku 3:22–29

Mateu 12:38–42—Lluka 11:29–32

Mateu 12:43–45—Lluka 11:24–26

Mateu 12:46–50—Marku 3:31–35; Lluka 8:19–21

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 12

Mateu 12:3–6—Shpjegime Mbi Atë që Është e Drejtë
ose e Gabuar në Ditën e Shabatit
Farisenjtë i akuzuan dishepujt e Jezusit se punonin në ditën e

Shabatit për shkak se ata filluan të këpusnin kallinj dhe t’i hanin

ndërsa po ecnin me Jezusin. Jezusi përdori dy shembujt e mëpo-

shtëm për të treguar se dishepujt e Tij e zbatonin ligjin e Moisiut

edhe nëse nuk i respektonin traditat që farisenjtë mendonin se

ishin më të rëndësishme (shih hyrjen e Mateu 12 më sipër): 

• Davidi dhe ata që

qenë me të hëngrën

bukën e tempullit por

nuk ishin fajtorë për

shkak se ishin në

punën e Zotit (shih

1 Samuelit 21:1–6). 

• Priftërinjtë e tempullit duhet të bëjnë shumë gjëra në tempull

ditën e Shabatit që do ishin të ndaluara të bëheshin diku tjetër.

Mateu 12:18–20—Një Profeci e Isaias
Kuptimi i kësaj profecie është që Mesia nuk do të përgjigjej në

gjykim kundra atyre që ishin kundra Tij derisa të mbaronte punën

e Tij. Simbolet në vargun 20 janë për gjëra që çdokush mund t’i

bënte lehtë (të thyejë një bimë të shtypur dhe të shuajë një zjarr

që po fiket), por Mesia nuk do të bënte as atë që mund ta bënte

lehtë (të ndëshkonte armiqtë e Tij) derisa puna e Tij të mbaronte. 

Mateu 12:31–32— Çfarë Është “Blasfemia kundër
Frymës”? 
Profeti Jozef Smith shpjegoi: “Të gjitha mëkatet do të falen, për-

veç mëkatit kundra Frymës së Shenjtë; për shkak se Jezusi do t’i

shpëtojë të gjithë përveç bijve të humbjes. Çfarë duhet të bëjë një

njeri për të kryer mëkatin e pafalshëm? Ai duhet të marrë Frymën

e Shenjtë, qiejt duhet t’i hapen atij, të njohë Perëndinë dhe pastaj

të mëkatojë kundra Atij. Pasi një njeri ka mëkatuar kundra Fymës

së Shenjtë, nuk ka pendim për të. Ai duhet të thotë se dielli nuk

shndrit ndërsa e sheh atë; ai duhet të mohojë Jezu Krishtin kur

qiejt i janë hapur atij dhe të mohojë planin e shpëtimit me sytë e

Dënuar të pafajshmit (v. 7)—

Thonit se Jezusi kishte thyer

ligjin kur në fakt nuk e kishte

bërë atë

Tharë (v. 10)—Nuk e përdor

dot, e deformuar ose e tkurrur

Shëndosh (v. 13)—Shëruar

Biri i Davidit (v. 23)—Mesia

Blasfemia (v. 31)—E folura

keq ose pa nderim për gjëra

të shenjta

Pjellë nepërkash (v. 34)—

Njerëz të liq 

Fjalë të kotë (v. 36)—Madje

edhe gjërat e vogla ose fjalët

mendjelehta që thotë një

person

Justifikohesh (v. 37)—Gjyko-

hesh për mirë

Dënohesh (v. 37)—Gjykohesh

për keq
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tij të hapur ndaj vërtetësisë së tij; dhe që nga ajo kohë ai fillon të

jetë një armik. Kjo është situata me shumë anëtarë të Kishës së

Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme që e kanë

braktisur atë” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 358). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy nga aktivitetet e mëposhtme (A–C) kur të studioni

Mateu 12. 

Dita e Shabatit

Mateu 12, vargjet 1–9 dhe 10–14, flet për dy herë të ndryshme

kur farisenjtë akuzuan Jezusin dhe dishepujt e Tij sepse nuk e

kishin mbajtur ditën e Shabatit të shenjtë. Shkruani rreth një ideje

nga secili tregim që mund t’ju ndihmojë të mbani ditën e Shaba-

tit të shenjtë. Si pjesë e asaj që shkruani, shpjegoni çfarë do të

bëni ndryshe, ose më mirë, për shkak të këtyre ideve. 

Varet se Si e Shihni

1. Pasi Jezusi kreu mrekullinë e treguar tek Mateu 12:22, si u

përgjigjën farisenjtë ndryshe nga pjesa tjetër e popullit? (shih

v. 23–24).

2. Pse mendoni se dy grupe njerëzish të cilët panë të njëjtën

ngjarje mund të kenë një ndryshim kaq të madh opinioni?

(shih v. 14).

3. Si iu përgjigj Jezusi asaj që thanë farisenjtë në lidhje me Të,

tek vargu 24? (shih v. 25–29).

Ndiqni Shembullin e Shpëtimtarit

Meqë Mateu 12 tregon kryesisht se si u ballafaqua Jezusi me ata

që iu kundërvunë, zgjidhni një gjë që Jezusi tha ose bëri në këtë

kapitull që mendoni se mund ta përdorni kur ballafaqoheni me

njerëz që i kundërvihen Kishës dhe shpjegoni se si do ta përdor-

nit atë. 

Tek Mateu 13, Jezusi i mësoi njerëzit nëpërmjet tregimeve
të shkurtra ose shëmbëlltyrave. Mësimdhënia me anë të shë-
mbëlltyrave i dha mundësinë Jezusit t’u zbulonte të vërteta
të mëdha atyre që ishin në harmoni me shpirtin dhe në të
njëjtën kohë, të mos zbulonte ose të mbante të fshehta ato
të vërteta nga ata që nuk ishin gati për to. Edhe ata që janë
gati shpirtërisht duhet të meditojnë dhe të luten për të
kuptuar plotësisht shëmbëlltyrat e Shpëtimtarit. Ky në fakt
është një bekim për shkak se kur marrim përgjigje nëpërmjet
Shpirtit, zakonisht i kujtojmë ato më mirë dhe për më gjatë
(shih gjithashtu Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “shë-
mbëlltyrë”, fq. 175).

Ndërsa përpiqeni të kuptoni kuptimin e shëmbëlltyrave,
merrni në konsideratë procesin tre hapësh të mëposhtëm: 

Mateu 13
Shëmbëlltyrat

C

B

A

1. Përvijoni shëmbëlltyrën. Renditni objektet ose personat
që përfshihen, çfarë ngjarjesh ndodhën dhe pasojat e atyre
ngjarjeve. 

2. Kërkoni për të dhëna që ndihmojnë në interpretim.
Të dhënat mund të përfshijnë thënie të Jezusit “ashtu si”,
referenca kryq në shkrimet tuaja të shenjta, situatën ose
pyetjen që nxiti dhënien e shëmbëlltyrës dhe atë se çfarë
dini rreth njerëzve të cilëve iu dha shëmbëlltyra. 

3. Bëni një krahasim. Është e dobishme të shkruani ato që
mësoni ndërsa mendoni në lidhje me interpretimin e shë-
mbëlltyrës. Bëni pyetje në lidhje me marrëdhënien e nje-
rëzve dhe objekteve në shëmbëlltyrë dhe pastaj përpiquni
të shkruani përgjigje për pyetjet tuaja. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Mateu 13
Mateu 13:1–23—Marku 4:1–20; Lluka 8:4–15

Mateu 13:31–32—Marku 4:30–32

Mateu 13:54–58—Marku 6:1–6

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 13

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A ose B kur të studioni Mateu 13. 

Shëmbëlltyra e Mbjellësit

Interpretoni një Shëmbëlltyrë Tjetër

Zgjidhni një nga shëmbëlltyrat ose grupet e shëmbëlltyrave të

mëposhtme: 

B

1. Shëmbëlltyra që gjendet tek Mateu 13:3–8 shpesh është quajtur

shëmbëlltyra e mbjellësit, po pse mund të quhet gjithashtu

shëmbëlltyra e llojit të tokës? 

2. Nga informacioni i dhënë tek Mateu 13:3–8, 18–23, bëni katër

vizatime në ditarin tuaj për atë se çfarë ngjau me farat në secilën

lloj toke. Pranë çdo vizatimi shpjegoni atë se çfarë vizatuat dhe

çfarë simbolizon. 

3. Asnjë nga llojet e tokës në shëmbëlltyrë nuk kishte nevojë të

qëndronte në gjendjen që ishte. Për secilën lloj toke, përshkruani

se çfarë do të duhet të bëhet për ta bërë ose mbajtur atë një

vend ku mund të rriten bimë të shëndetshme dhe të frytshme.

Gjithashtu përshkruani se çfarë mund të simbolizojë ky projekt

i përmirësimit të llojit të tokës në jetën tuaj ndërsa rriteni

shpirtërisht. 

A

Përgjatë rrugës (v. 4, 19)—

Tokë e fortë e cila është shke-

lur (si shteg ose rrugë) 

Egjër (v. 25–30)—Ferra

(shih gjithashtu Udhëzuesi i

Shkrimeve të Shenjta, “egjra”,

fq. 39) 

Zbuloj (v. 35)—Flas

Paudhësi (v. 410)—Mëkat

Skrib (v. 52)—Dikush që studi-

on me zell shkrimet e shenjta
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Shumë herë në shkrimet e shenjta Zoti na thotë të mos kemi
frikë, por të kemi besim tek Ai dhe qëllimet e Tij (për shem-
bull, shih Isaia 41:13; Marku 5:36; DeB 6:34–36). Kur
veprojmë me frikë shpesh bëjmë gabime, por kur veprojmë
me besim kemi forcën të përmbushim shumë më tepër sesa
mund të përmbushnim me forcat tona. Shihni se si frika ose
besimi paraqitet në historitë tek Mateu 14 dhe si frika ose
besimi ndikuan tek njerëzit e përfshirë. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Mateu 14
Mateu 14:1–12—Marku 6:14–29

Mateu 14:13–33—Marku 6:30–52; Lluka 9:10–17; Gjoni 6:1–21

Mateu 14:34–36—Marku 6:53–56

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 14

Mateu 14:3–4—“Nuk Është e Lejueshme të
Bashkëjetosh me Të!” 
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Marku 6:17–19 (fq. 42).

Dhembshuri (v. 14)—Ndjenja

dashurie dhe kujdesi

I detyroi (v. 22)—I tha, i nxiti

Mateu 14
“Mos Kini Frikë” 

• Shëmbëlltyra e egjrës (Mateu 13:24–30) 

• Shëmbëlltyrat e kokrrës së sinapit dhe majasë (Mateu 13:31–33)

• Shëmbëlltyrat e thesarit të fshehur dhe e margaritarit me

vlerë të madhe (Mateu 13:44-46) 

• Shëmbëlltyra e rrjetës së ungjillit (Mateu 13:47–50) 

Lexojeni shëmbëlltyrën ose shëmbëlltyrat me kujdes, përdorni

sugjerimet për interpretimin e shëmbëlltyrave në parathënien e

këtij kapitulli dhe pastaj shkruani atë që mendoni se Zoti po na

mësonte në lidhje me mbretërinë e Tij. 

Mateu 14:22–33—Pjetri Ecën mbi Ujë
Presidenti Hauard W. Hanter tregoi historinë që gjendet tek

Mateu 14:22–33 dhe pastaj tha: 

”Është besimi im i vendosur se, nëse si individë, familje, komu-

nitete dhe kombe, ne si Pjetri, mund t’i fiksojmë sytë tek Jezusi,

edhe ne mund të ecim gjithashtu triumfues mbi dallgët e fryra

të mosbesimit dhe të qëndrojmë të pafrikësuar në mes të erërave

të dyshimit në rritje. Por, nëse i largojmë sytë nga ai në të cilin

duhet të besojmë, siç është shumë e lehtë për ta bërë dhe si bota

tundohet aq shumë për ta bërë, nëse shohim fuqinë dhe tërbi-

min e elementeve të tmerrshme dhe shkatërruese rrotull nesh në

vend që të shohim tek ai që mund të na ndihmojë dhe shpëtojë,

atëherë do të zhytemi pashmangshmërisht në një det konflikti,

hidhërimi e dëshpërimi. 

Gjatë kësaj kohe kur ndiejmë se përmbytjet po na kërcënojnë me

mbytje dhe thellësia po përpiqet të gëlltisë anijet e lëkundura të

besimit tonë, lutem që do të dëgjojmë gjithmonë në mes të stuhisë

dhe errësirës ato fjalë të ëmbla të Shpëtimtarit të botës: ‘Qetëso-

huni; jam unë, mos kini frikë!’ (Mateu 14:27)” (në Conference

Report, tetor 1992, 24; ose Ensign, nëntor 1992, 19).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A kur të studioni Mateu 14. 

Ecja mbi Ujë 

Përgjigjjuni pyetjeve të mëposhtme mbi Mateu 14:22–33: 

1. Çfarë po bënte Jezusi kur dishepujt ishin në anije? 

2. Kush ishte reagimi i parë i dishepujve kur panë Jezusin duke

ecur mbi ujë në drejtim të tyre? 

3. Çfarë na tregon përgjigjja e Pjetrit në lidhje me të? 

4. Pse u fundos në ujë Pjetri sipas Mateut? 

5. Çfarë bëri Pjetri kur filloi të fundosej? 

6. Si mund të jetë përvoja e Pjetrit analogji e përpjekjeve tuaja

për të ardhur tek Krishti? 

Traditat e pleqve, për të cilat diskutuam më parë, ishin një
sistem shtojcash të ndërlikuara ndaj ligjit të Moisiut që
udhëheqësit Judenj zhvilluan përgjatë viteve. Megjithëse
qëllimet e udhëheqësve ishin të mira, këto shtojca me kalimin
e kohës u bënë më të rëndësishme për Judenjtë sesa vetë
ligji—sigurisht më të rëndësishme sesa qëllimi i ligjit. Një
nga këto shtojca ndaj ligjit përfshinte larjen ceremoniale
përpara ngrënies së një vakti. Nuk ishte thjesht larje për
arsye shëndetësore, por kishte mënyra specifike larjeje të
përcaktuara nga udhëheqës judenj. Kur dishepujt e Jezusit
u akuzuan se kishin thyer këtë traditë të pleqve, Jezusi e
përdori atë si një mundësi mësimdhënieje. Ndërsa lexoni,

Mateu 15
Çfarë Është e Pastër 

dhe e Papastër? 

A
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shihni atë që Jezusi tha se ishin parimet e vërteta që judenjtë
u ishin shmangur duke u përqendruar në traditat e tyre.
Shihni mrekullitë që Jezusi kreu ndërsa lexoni Mateu 15. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Mateu 15
Mateu 15:1–31—Marku 7:1–37

Mateu 15:32–39—Marku 8:1–10

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 15

Mateu 15:4–6—“I Është Ofruar Perëndisë” 
Shih kurban në “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Marku

7:9–12 (fq. 43).

Mateu 15:22–28—Pse e Quajti Jezusi Gruan
Kananease me Fjalën Këlysh Qeni? 
Fjala “këlysh qeni” i referohet qenve si kafshë shtëpiake, të

dashura për të zotët e tyre. Në kohën e shërbesës së Tij, Jezusi

kishte ardhur për t’u përqendruar tek fëmijët e shtëpisë—izrae-

litët—dhe kështu e krahasoi gruan johebreje me një kafshë shtë-

piake. Duke ushtruar besimin e saj tek Zoti, gruaja vazhdoi më

tej me referencën e Jezusit kur tha se do të ishte thjesht e drejtë

që kafsha shtëpiake të “[hante] thërrimet” që binin nga vakti i

dhënë fëmijëve të shtëpisë. 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A kur të studioni Mateu 15. 

Shpjegoni Fjalë dhe Fraza Kyç

Shkurtimisht shpjegoni se si secila nga fjalët ose frazat e

mëposhtme ka të bëjë me ngjarjet tek Mateu 15: 

1. “Tradita e pleqve” (shih v. 2–9)

2. Ndot (shih v. 2–20)

3. Buzët, zemra dhe gojë (shih v. 7–11, 17–20)

4. Këlyshët e qenve (shih v. 22–28)

5. Mëshirë (shih v. 32–39)

6. Bukë dhe peshq (shih v. 32–39)

A

Hipokritë (v. 7)—Njerëz të

cilët nuk kanë dëshira të drej-

ta, por që duan që të tjerët të

mendojnë se ata janë të drejtë 

Më kot (v. 9)—Për asnjë qëllim

që ia vlen

Doktrina (v. 9)—Të vërteta

shpirtërore

Ndot (v. 11, 18, 20)—E bën të

papastër ose mëkatare

Gjiriz (v. 17)—Kanal, vend

për hedhjen e mbeturinave

Sakatë (v. 30–31)—Pasja e një

defekti fizik që paaftëson kra-

hët ose këmbët

Deri në ngjarjet e përshkruara tek Mateu 16, shumë njerëz
kishin dëshmuar fuqinë e mrekullueshme të Shpëtimtarit.
Ata që besonin me të vërtetë tek Ai, megjithatë, ishin akoma
pak në numër. Pse nuk u kthyen ata në besim? A nuk ishin
mrekullitë e Tij provë e mjaftueshme që Ai ishte Krishti,
Mesia i premtuar? Ndërsa lexoni Mateu 16, shihni për atë
që farisenjtë dhe saducenjtë kërkuan, gjë të cilën Jezusi refu-
zoi ta jepte. Gjithashtu shihni atë që Jezusi u mësoi dishe-
pujve të Tij, gjë e cila sjell me të vërtetë dëshmi dhe i kthen
njerëzit në besim. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Mateu 16
Mateu 16:1–12—Marku 8:11–21

Mateu 16:13–28—Marku 8:27–9:1; Lluka 9:18–27

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 16

Mateu 16:18—Kush Është “Shkëmbi” për të Cilin
Jezusi i Foli Pjetrit? 

Profeti Jozef Smith tha:

“Jezusi në mësimet e

Tij thotë: ‘Mbi këtë

shkëmb unë do të

ndërtoj kishën time

dhe dyert e ferrit nuk

do ta mundin atë.’

Çfarë shkëmbi? Zbu-

lesa” (Teachings of the

Prophet Joseph Smith,

274). 

Presidenti Dejvid O.

MekKei shkroi:

“Nëpërmjet saj [Mateu

16:18] Ai nënkuptoi se

ashtu si emri ‘Pjetër’ i

Simonit do të thotë

shkëmb, kështu kjo dëshmi që vjen nga zbulesa do të jetë shkë-

mbi mbi të cilin Kisha e Krishtit do të ndërtohet” (Ancient

Apostles [1964], 34). 

Jezusi i mësoi Pjetrit atë që Pjetri dhe të gjithë profetët dhe apo-

stujt e tjerë u kanë mësuar të tjerëve që atëherë—që forca e

Kishës është dëshmia që Jezusi është Krishti, e cila u vjen anëtarë-

ve të veçantë nëpërmjet zbulesës nga fuqia e Frymës së Shenjtë. 

Lidhur (v. 19)—Vulosur së

bashku

Qortojë (v. 22)—Të detyrosh

dikë të ndalojë një veprim të

caktuar, të korrigjosh 

Mohojë vetveten (v. 24)—

Të harrosh veten dhe intere-

sat e tua

Mateu 16
“Ti Je Krishti” 
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Mateu 16:19—“Çelësat e Mbretërisë” 
Pjetrit iu premtuan çelësat e priftërisë që do ta lejonin atë dhe

Apostujt e tjerë të drejtonin Kishën mbi tokë pas vdekjes dhe

ringjalljes së Zotit, përfshirë të drejtën për të administruar ligjë-

risht të gjitha ordinancat e nevojshme për ekzaltim. Veçanërisht

vini re që Pjetrit iu premtua që ordinancat që do të kryente në

tokë do të ishin të vlefshme po ashtu edhe në qiell. Kështu, për-

veç gjërave të tjera, ai si rrjedhojë mori fuqinë për të vulosur

bashkëshortët, bashkëshortet dhe fëmijët së bashku përgjithmo-

në. Tek Mateu 17 lexojmë se si i mori ato çelësa . 

Mateu 16:20—Pse Donte Jezusi Që Dishepujt e Tij të
Mos i Thonin Askujt Se Ai Ishte Krishti? 
Nga fundi i shërbesës tre vjeçare të Jezusit, Ai mësoi më hapur

se Ai ishte Krishti—Mesia i Judenjve. Kjo i zemëroi udhëheqësit

judenj dhe çoi drejtpërdrejt në Kryqëzimin e Tij. Kërkesa ndaj

dishepujve të Tij për të mos e mësuar haptazi këtë doktrinë për

momentin, i dha mundësinë Atij të vazhdonte të mësonte mesa-

zhin e ungjillit dhe mos t’i zemëronte judenjtë përpara se të

vinte koha që Ai të sprovohej dhe kryqëzohej. 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A dhe B kur të studioni Mateu 16. 

Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
Mateu 16:15–19

1. Jezusi bëri një pyetje tek Mateu 16:15. Pasi Pjetri u përgjigj,

çfarë i mësoi Jezusi atij në lidhje me atë përgjigje? 

2. Sipas asaj që Jezusi i tha Pjetrit, sa e rëndësishme është që

anëtarët e Kishës ta marrin dëshminë e tyre në këtë mënyrë?

(shih gjithashtu seksionin “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta”

më lart). 

3. Në vend të llojit të dëshmisë që Pjetri kishte, çfarë donin fari-

senjtë dhe saducenjtë? Çfarë tha Jezusi për atë që ata donin?

(shih Mateu 16:1–4). 

4. Pse ishte dëshmia që mori Pjetri më e fuqishme dhe më

kthyese në besim sesa “dëshmia” që kërkuan farisnjtë dhe

saducenjtë? 

Të Ndjekim Jezusin

Tek Mateu 16:24–28 lexojmë se Jezusi i mësoi dishepujt e Tij se

çfarë do të thotë ta ndjekësh Atë. Për secilën nga rrethanat e

mëposhtme, thoni se cilën nga frazat apo vargjet do të përdornit

për t’iu përgjigjur rrethanave të mëposhtme (mos harroni të për-

dorni Përkthimin e Jozef Smithit): 

1. Ju është ofruar një bursë në një universitet për të luajtur në

një skuadër sportive. I vetmi kusht është që ju të pranoni për

të mos shërbyer në një mision, meqë trajneri mendon se do të

cënojë zhvillimin tuaj si atlet. 

2. Agjërimi ju jep një dhimbje koke dhe nuk mendoni se ju ndih-

mon. Askush nuk është në shtëpi për t’ju ndaluar të hani,

kështu që drejtoheni nga kuzhina. 

3. Ju është ofruar një punë që paguan shumë por që do t’ju nda-

lojë së shkuari në Kishë çdo të dielë dhe do të kërkojë që të

kaloni shumë kohë larg nga familja. Personi që e ofron këtë

punë, ju premton se kjo do të zgjasë vetëm rreth 10-12 vjet,

duke thënë: “Nëse do t’i përkushtohesh kësaj, në fund do të

fitosh shumë pasuri për veten, të cilën mund ta përdorësh më

vonë për të shijuar çfarëdo që të duash me familjen dhe të

bësh gjëra të ndryshme për Kishën tënde.” 

B

A

4. Një shoku/shoqeje të klasës i ka rënë në dorë një kopje (me

përgjigje) të një provimi shumë të rëndësishëm që nuk e keni

dhënë akoma. Një grup nga klasa po mblidhen së bashku për

ta studiuar atë. Ata ju kanë ftuar edhe ju. 

Tek Mateu 16 thuhet se Jezusi i premtoi Pjetrit çelësat e
mbretërisë së qiellit. Mateu 17 tregon se si Pjetri, Jakobi
dhe Gjoni i morën ato. Këto çelësa përfshijnë fuqinë për të
administruar ordinancat e shpëtimit në një mënyrë të pra-
nueshme për Perëndinë dhe fuqinë për të administruar
Kishën e Jezu Krishtit mbi tokë. Një ngjarje e ngjashme me
këtë që lexojmë tek Mateu, ndodhi në ditën tonë kur Profeti
Jozef Smith mori çelësat e mbretërisë për këtë periudhë
ungjillore në Tempullin e Kirtland-it në vitin 1836 (shih
DeB 110). Që nga ajo kohë, çelësat i janë dhënë me anë të
shugurimit çdo Presidenti të Kishës. 

Për më shumë informacion se çfarë ndodhi në këtë kapitull,
shih “Shpërfytyrim” në Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta
(fq. 786).

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Mateu 17
Mateu 17:1–23—Marku 9:2–32; Lluka 9:28–45

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 17

Mateu 17:1—Pse Vetëm Pjetri, Jakobi dhe Gjoni u
Ftuan për të Patur Këtë Përvojë? 
Presidenti Jozef Fillding Smith shpjegoi: “Pjetri, Jakobi dhe

Gjoni vepronin si Presidencia e Parë e Kishës në kohën e tyre”

(Doctrines of Salvation, përmbl. Bruce R. McConkie, 3 volume

[1954–56], 3:152). Si rrjedhojë, ata shkuan në Malin e Shpërfyty-

rimit për të marrë çelësat e nevojshëm për të kryer punën në të

cilën ishin thirrur. 

Shpërfytyrua (v. 2)—Një gje-

ndje në të cilën trupi i një

personi ndryshon përkohë-

sisht në mënyrë që ai ose ajo

të mund të qëndrojë në prani-

në dhe lavdinë e qenieve qie-

llore dhe të mos vdesë

Elia (v. 3)—Elija (forma greke

e emrit hebre) 

Epileptik (v. 15)—Një person

me një sëmundje që mendohet

se përfshin dridhje të pakon-

trolluara dhe mospasje të një

kontrolli të plotë të trupit

Qortoi (v. 18)—Të detyrosh

dikë të ndalojë një veprim të

caktuar, të korrigjosh

Drahmeve (v. 24)—Taksa

Mateu 17
Mali i 

Shpërfytyrimit
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Mateu 17:10—Çfarë Mësuan Dishepujt për Eliasin? 
Kur Pjetri, Jakobi dhe Gjoni shkuan me Jezusin në mal dhe panë

Moisiun dhe Eliasin (Elijan), ata u kujtuan për profecinë që Eliasi

do të vinte përpara Mesias (shih Mateu 17:10). Ata u hutuan për

shkak se ajo që po ndodhte në mal provonte se Jezusi ishte Mesia,

por Ai kishte ardhur përpara se Elija të shfaqej në mal, jo më

pas. Përgjigjja e Jezusit, siç shfaqet tek Përkthimi i Jozef Smithit,

shpjegon që Elias është një titull që i referohet më shumë se një

personi. Gjon Pagëzori ishte një Elias i cili kishte “ardhur tash-

më” si një pararendës për të “[përgatitur] udhën” për ardhjen e

parë të Shpëtimtarit. Një Elias tjetër do të vinte në ditët e fundit

për të “rivendosur të gjitha gjërat” (shih PJS, Mateu 17:10–14).

Presidenti Jozef Fillding Smith mësoi: “Jozef Smithi është një

Elias për shkak se ai u dërgua për të përgatitur udhën për ardh-

jen e dytë të Zotit tonë” (Answers to Gospel Questions, përmbl.

Joseph Fielding Smith Jr., 5 volume [1957–66], 4:194).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A dhe ose B ose C kur të studioni Mateu 17. 

Çfarë Mësuan Ata? 

Çfarë mësuan Pjetri, Jakobi dhe Gjoni për Jezusin në mal?

(shih Mateu 17:1–9; Pjetri më vonë dëshmoi për këtë ngjarje tek

2 Pjetrit 1:16–19). 

Çfarë e Bën Ndryshimin? 

Mateu 17:14–21 tregon se si Jezusi shëroi një djalë të ri të sëmurë.

Dishepujt pyetën veten se pse ata nuk ishin në gjendje për ta

shëruar atë djalë me anë të priftërisë që iu ishte dhënë nga Jezusi. 

1. Renditni tre gjëra të cilat Jezusi tha se do t’i kishin ndihmuar

dishepujt ta shëronin atë djalë. Shpjegoni si ose pse ato janë të

nevojshme. 

2. Shkruani në lidhje me një kohë kur praktikimi i një prej këty-

re parimeve ju ndihmoi të bënit diçka që ishte e vështirë, ose

madje në dukje e pamundur. Nëse nuk keni patur një përvojë

të tillë, flisni me dikë që mendoni se mund ta ketë patur. Pye-

teni atë person për atë gjë dhe shkurtimisht shkruani në lidhje

me atë që mësoni. 

Cili Është Mesazhi? 

Shkruani të paktën dy mësime që mendoni se mund të mësojmë

nga ajo që Jezusi tha dhe bëri tek Mateu 17:24–27 dhe tregoni se

pse ato mësime janë të rëndësishme për ju. 

C

B

A

Përgjithësisht, bota shpërblen dhe nderon ata që janë të
fortë, agresivë dhe ata që nuk mund t’i marrësh nëpër këmbë.
Të pranosh gabimet, shpesh shihet nga bota si një shenjë
dobësie. Si ngjan kjo mënyrë të jetuari me atë që Jezusi u
mësoi ndjekësve të Tij tek Mateu 18? 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Mateu 18
Mateu 18:1–5—Marku 9:33–37; Lluka 9:46–48

Mateu 18:6–9—Marku 9:42–48; Lluka 17:1–2

Mateu 18:10–14—Lluka 15:3–7

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 18

Gur mulliri
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Gur mulliri (v. 6)—Gur i

rëndë dhe i madh që përdoret

për të bluar drithin; ishte aq i

madh saqë duhej të rrotullo-

hej nëpërmjet një gomari

Skandalet (v. 7)—Vepra që do

t’i çonin të dobëtit ose të

pamaturit në mëkat ose gabim 

Humbasë (v. 14)—Të shkatë-

rrohet shpirtërisht

Pagan (v. 17)—Dikush që nuk

beson në Perëndi

Bënte llogaritë me shërbëto-
rët e vet (v. 23)—Të mblidhte

paratë që i kishte borxh secili

shërbëtor

Dhjetë mijë talenta (v. 24)—

Një shumë jashtëzakonisht e

madhe parash, e barabartë me

miliona ditë pune; një shumë

e pamundur për t’u ripaguar

Torturuesve (v. 34)—Mbikë-

qyrësit e burgut, një vend

vuajtjeje dhe keqtrajtimi

Mateu 18
“Skandalet” 

dhe Falja
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Mateu 18:6—“Ai që Do Të Skandalizojë Një Prej
Këtyre të Vegjëlve” 
Tek Mateu 18:3–6, Jezusi na urdhëroi jo vetëm të bëhemi si fëmi-

jë të vegjël për të hyrë në mbretërinë e Tij, por gjithashtu të sigu-

rohemi që të kujdesemi për fëmijët e vegjël. Kjo mund të

përfshijë jo vetëm ata që janë të rinj në moshë, por gjithashtu ata

që janë të rinj në ungjill—që e kanë bërë veten e tyre kohët e

fundit si fëmijë të vegjël për të hyrë në mbretëri. 

Duke folur për ata që abuzojnë me fëmijët, Presidenti Gordon B.

Hinkli tha: “Ju lutem me gjithë kapacitetin që jam i aftë për ta

ndaluar atë, të largoheni nga ajo, të merrni ndihmë, t’i luteni

Zotit për falje dhe t’i kërkoni falje atyre që keni ofenduar. Perë-

ndia nuk do të vihet dot në lojë në lidhje me abuzimin e këtyre

të vegjëlve” (në Conference Report, tetor 1994, 74; ose “Ensign”,

nëntor 1994, 54).

Mateu 18:8–9—Heqja e Duarve, Këmbëve dhe Syve
Shih Përkthimin e Joseph Smith-it për Mateu 18:9. Shih gjithash-

tu “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Mateu 5:29–30 (fq. 14).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A ose B kur të studioni Mateu 18. 

Fëmijët e Vegjël

1. Sipas Mateu 18:3–4, kush janë dy mënyrat e lidhjes ndërmjet

nesh, fëmijëve të vegjël dhe mbretërisë së qiellit? 

2. Lexoni Mosia 3:19 dhe renditni fushat në të cilat duhet të bëhe-

mi si fëmijë të vegjël. Ju mund të doni të shkruani Mosia 3:19

në anën e fletës së biblës tuaj pranë vargjeve 3–4 tek Mateu 18.

3. Nga ajo që tha Jezusi tek Mateu 18:5–14, shkruani tre thënie—

me fjalët tuaja—që do të nxiste trajtimin e duhur të fëmijëve. 

Zgjidhja e Problemeve me të Tjerët

Mësimet e Jezusit tek Mateu 18:15–35 mund të na ndihmojnë të

kuptojmë disa mënyra për t’u bërë ballë situatave kur të tjerët

na ofendojnë. 

1. Sipas Mateu 18:15–17, cilat janë tre hapat e parë që duhet të

marrim kur dikush na ka ofenduar? 

2. Vargjet 21–35 na mësojnë se çfarë duhet të bëjmë kurdo që

dikush na ofendon. Ndërsa lexoni shëmbëlltyrën në vargjet

23–24, mendoni për shpjegimin e “dhjetë mijë talentatave”

dhe “torturuesve” në seksionin e mësipërm “Kuptimi i Shkri-

meve të Shenjta”. Shkruani kush ose çfarë në shëmbëlltyrë

përfaqëson sa më poshtë: ju, Shpëtimtarin, përfitimet që merr-

ni nga Shlyerja, dikush që ju ka lënduar në ndonjë mënyrë,

vuajtja për shkak të mëkateve të pafalura. 

3. Shkruani atë që tha Jezusi se duhet të mësojmë nga kjo shë-

mbëlltyrë për shërbëtorin e pamëshirshëm. 

4. Çfarë kuptimi tjetër në lidhje me parimin e faljes dha Zoti tek

Doktrina e Besëlidhje 64:8–10? 

Mateu 19
Çfarë të Mire Duhet të Bëj Që

të Kem Jetë të Përjetshme? 

B

A

Judenjtë në kohën e Jezusit ishin në një gjendje braktisjeje.
Ata kishin braktisur në grup praktikën e vërtetë të fesë së
tyre siç i ishte zbuluar Moisiut nga Perëndia. Kishte shumë
individë që megjithatë jetonin me aq drejtësi sa kishin njo-
huri—si Maria, Jozefi dhe Gjon Pagëzori. Ata që mbanin
poste fuqie dhe udhëheqjeje në besimin jude, si për shembull
skribët, farisenjtë dhe saducenjtë, kishin braktisur të vërtetën
në një mënyrë veçanërisht të dukshme. Ata ishin më të shqe-
tësuar që të ruanin postet e tyre të udhëheqjes sesa për drej-
tësinë e vërtetë. Mesazhi i Jezusit duhet t’i ketë shpuar drejt
e në zemër kur Ai e dënoi krenarinë dhe hipokrizinë e tyre. 

Ndërsa lexoni Mateu 19 dhe disa nga kapitujt pasardhës,
vini re se si udhëheqësit judenj vazhdonin ta sulmonin dhe
të përpiqeshin ta turpëronin Jezusin, ndërkohë që Jezusi nga
ana tjetër vazhdoi t’i sfidonte ata duke përkufizuar se çfarë
është drejtësia e vërtetë. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Mateu 19
Mateu 19:1–9—Marku 10:1–12

Mateu 19:13–30—Marku 10:13–31; Lluka 18:15–30

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 19

“Për këtë arsye njeriu do ta lërë babanë dhe nënën e vet dhe do të bashkohet
me gruan e vet; dhe të dy do të jenë një mish i vetëm.” 

Mateu 19:3–12—Këshilla e Jezusit mbi Martesën dhe
Divorcin
Pyetja që farisenjtë i bënë Jezusit ishte një pyetje e diskutuar

ndërmjet grupeve të ndryshme të besimit jude. Zoti e lejoi

divorcin në ligjin e Moisiut (shih Ligji i Përtërirë 24:1–2), të cilin

disa e interpretuan se do të thoshte se një burrë mund ta nda-

nte gruan e tij për pothuajse çdo arsye. Ata me zemra të papa-

stra e përdorën këtë interpretim të ligjit për t’u divorcuar dhe

Eunukë (v. 12)—Burra të

pamartuar të cilët ishin fizi-

kisht të paaftë për të krijuar

fëmijë. 

Krijimin (v. 28)—Ringjalljen 
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rimartuar shumë herë për të përmbushur dëshirat e tyre epsho-

re. Jezusi e dënoi këtë praktikë në veçanti dhe e quajti atë shke-

lje kurore (shih Mateu 5:31–32; 19:9). 

Plaku Brus R. MekKonki shkroi: “Divorci nuk është pjesë e pla-

nit të ungjillit. … Nën kushtet më të përkryera nuk do të lejohej

divorci në asnjë rast, përveçse nëse bëhej fjalë për mëkate seksu-

ale. Në ditën e sotme … personat e divorcuar lejohen nga Kisha

për t’u martuar përsëri pa njollën e imoralitetit, të cilët do ta

bënin një gjë të tillë në një sistem më të lartë [të cilin e mësoi

Jezusi]” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:547). 

Për shkak se Jezusi foli shumë ashpër kundër divorcit, disa

dishepuj me sa duket pyetën veten nëse ishte më mirë të mos

martoheshin fare. Në përgjigje të kësaj, Jezusi vuri në dukje se

disa nuk do ta kishin atë mundësi, por theksoi se ishte një përja-

shtim për të cilin Perëndia do të bënte një lejim (shih Mateu

19:10–12). Zoti ka zbuluar në ditën tonë se “martesa shugurohet

nga Perëndia” (DeB 49:15; shih gjithashtu “Familja: Një Prokla-

matë drejtuar Botës” , Liahona, tetor 2004, f. 49). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A ose B kur të studioni Mateu 19. 

Divorci

Tek Mateu 19:3–9 lexojmë se

si u përgjigj Jezusi kur fari-

senjtë e pyetën Atë nëse

ishte e pranueshme që një

burrë ta divorconte gruan e

tij për çfarëdolloj arsye. Me

një numër divorcesh aktua-

lisht në rritje, pyetja duket

gjithashtu e rëndësishme

për ditët e sotme. 

Bazuar në përgjigjen që

Jezusi dha, dhe në shpjegi-

min e dhënë tek seksioni

“Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” më lart, shkruani një deklara-

të të shkurtër që shpjegon këndvështrimin e Zotit mbi divorcin,

të cilën ju do të donit që dikush i cili po mendon për divorc ta

lexonte dhe ta gjykonte. 

Një Djalë i Ri i Pasur

1. Pse djali i ri në historinë tek Mateu 19:16–22 vendosi mos ta

ndiqte Jezusin? 

2. Çfarë bekimesh u premtoi Jezusi atyre që sakrifikuan për ta

ndjekur Atë? (shih v. 23–30).

3. Bazuar mbi atë që Jezusi dhe dishepujt e Tij thanë pasi u largua

djali i ri (shih v. 23–30), shkruani një letër sikur po i shkruanit

këtij djali të ri dhe po përpiqeshit ta ndihmonit të kuptonte

pse ai duhet ta rishikonte vendimin e tij. 

Mateu 20
Jezusi Përsëri Përkufizon

Madhështinë

B

A

A ju pëlqen të ndiheni i rëndësishëm? Çfarë ju ndihmon
të ndiheni i rëndësishëm? Fama? Një pozitë udhëheqjeje?
Paraja? Suksesi? Farisenjtë në kohën e Jezusit mendonin se
ishin shumë të rëndësishëm. Arsyet se pse mendonin ashtu
janë të ngjashme me mënyrat se si njerëzit e përkufizojnë
madhështinë dhe me atë se kush ose çfarë është e rëndësishme
sot. Megjithatë ndërsa lexoni Mateu 20, shihni se çfarë bëri
dhe tha Jezusi që na ndihmon të kuptojmë çfarë është e
rëndësishme dhe se çfarë është madhështia në mbretërinë e
Tij. Mund të jetë gjithashtu e dobishme të kuptojmë se ajo
që u tha dhe u bë tek Mateu 20 ndodhi në muajin e fun-
dit—ndoshta madje në dy javët e fundit—përpara se Jezusi
të kryqëzohej. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Mateu 20
Mateu 20:17–34—Marku 10:32–52; Lluka 18:31–43

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 20

Kamzhik i përdorur për të fshikulluar

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A ose B kur të studioni Mateu 20. 

Çmim (v. 28)—Pagesë (për

ata që janë rob dhe duhet të

lirohen)

Kujdestarit (v. 8)—Një

person i cili ka përgjegjësi

për gjëra që i përkasin dikujt

tjetër

Murmurisnin (v. 11)—Anko-

heshin

Fshikullojnë (v. 19)—Të

godasësh me një kamzhik që

ka copa kockash ose gurësh

të dhëmbëzuar në të dy anët

Bijve të Zebedeut (v. 20)—

Jakobi dhe Gjoni, Apostujt
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Shëmbëlltyra e Punëtorëve

Shëmbëlltyra tek Mateu 20:1–16 duket si përgjigje e bashkëbise-

dimit që Jezusi pati me Pjetrin në fund të Mateu 19. Pjetri kishte

pyetur se cili do të ishte shpërblimi i tij për sakrificën që ai

mendoi se kishte bërë për t’i shërbyer mbretërisë. Vini re se shë-

mbëlltyra mbaron në mënyrë shumë të ngjashme me mënyrën si

mbyllet Mateu 19. 

1. Bëni një tabelë në fletoren tuaj si ajo më poshtë. Mbusheni me

informacion që mësoni nga Mateu 20:1–16. 

2. Çfarë mësojmë nga kjo shëmbëlltyrë në lidhje me shërbimin

në mbretërinë e Zotit? 

3. Çfarë mesazhi ngushëllimi mund të ketë kjo shëmbëlltyrë për

të kthyerit në besim të Kishës? 

Si Mund të Bëheni Një Njeri i Madh

Tek Mateu 20:20–28 lexojmë çfarë tha Jezusi pasi nëna e Jakobit

dhe Gjonit e pyeti Atë nëse bijtë e saj mund të kishin një vend të

rëndësishëm në mbretërinë e Perëndisë. 

1. Zgjidhni, cilat mendoni se janë tre nga fjalët ose thëniet më të

rëndësishme në përgjigjen e Shpëtimtarit ndaj kërkesës së saj

dhe shpjegoni se pse e zgjodhët secilën fjalë ose shprehje. 

2. Renditni shembuj nga Mateu 20:17–19, 28–34 se si Shpëtimtari

tregoi llojin e madhështisë për të cilën Ai foli. 

Jezusi e dinte se misionit të Tij të
vdekshëm po i vinte fundi (shih
Mateu 20:17–19). Përpara se
të vdiste, megjithatë, Ai u dha
udhëheqësve judenj të asaj kohe
më shumë dëshmi që Ai ishte me
të vërtetë Mesia i premtuar nga
profetët e shenjtë qysh prej filli-
mit. Ndërsa lexoni Mateu 21–22,
shihni për shumë dëshmi të ndry-
shme që Jezusi u dha udhëheqësve

Mateu 21–22
Një Dëshmi e Fundit në

Jeruzalem

B

Sa para 
morën 

faktikisht
Orët e punës

Për sa ra dakord
t'i paguante

pronari

Ora që punëtorët
u morën në

mëditje

A judenj. Këto përfshijnë përmbushjen e profecisë, mësimet dhe
dëshminë e Tij dhe dëshminë e shumë të tjerëve—përfshirë
ato të atyre që i brohoritën “Hosana” mbretit të tyre ndërsa
Ai hyri në Jeruzalem. 

Mateu 21 fillon javën e fundit të jetës së vdekshme të Shpë-
timtarit. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Mateu 21–22
Mateu 21:1–11—Marku 11:1–11; Lluka 19:29–44; Gjoni 12:12–19

Mateu 21:12–17—Marku 11:15–19; Lluka 19:45–48

Mateu 21:18–22—Marku 11:12–14, 20–24

Mateu 21:23–27—Marku 11:27–33; Lluka 20:1–8

Mateu 21:33–46—Marku 12:1–12; Lluka 20:9–19

Mateu 22:15–46—Marku 12:13–37; Lluka 20:20–44

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 21

Mateu 21:1–11—Cila Është Domethënia e Faktit që
Jezusi Erdhi në Jeruzalem Hipur mbi një Kërriç
(Gomar)? 
Profeti Zakaria mësoi se judenjtë mund ta njihnin Mesian e tyre

kur Ai të vinte hipur mbi një gomar të ri (kërriç) (shih Zakaria 9:9;

Mateu 21:4–5). Mbretëria izraelite tradicionalisht shëtiste mbi një

kërriç (shih Gjyqtarët 5:10; 10:4; 12:14; 2 Samuelit 16:1–2; 1

Mbretërve 1:33). Kështu, kur Jezusi erdhi në Jeruzalem mbi një

kërriç, Ai po vinte si mbreti i Izraelit, Mesia, në përmbushje të

profecisë. 

Mateu 21:12–13—Pse Njerëzit Blinin, Shisnin dhe
Këmbenin Para në Tempull? 

Ngjarjet tek Mateu 21 ndodhën gjatë javës së Pashkës. Gjatë asaj

jave, judenjtë nga shumë kombe vinin në tempull për të adhuru-

ar dhe për të ofruar sakrifica. Gjatë asaj kohe kafshët që përdo-

reshin për sakrificë mund të bliheshin dhe paratë e huaja të

këmbeheshin për lehtësinë e udhëtarëve. Shpëtimtari ishte kundër

kësaj tregtie për dy arsye: Kjo bëhej në shtëpinë e Zotit dhe ishte

bërë një “shpellë kusarësh”. 

Hosana (v. 9, 15)—Të lutemi

na shpëto! (Kjo ishte një thi-

rrje lavdërimi që njerëzit e

përdornin për të shprehur se

e dinin se Jezusi ishte Mesia

dhe se Ai mund t’i shpëtonte). 

Ua besoi (v. 33)—E dha

me qira

Vreshtarë (v. 33–35, 38,

40–41)—Fermerë
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Mateu 21:19–20—Fiku i Mallkuar
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Marku 11:12–14,

20–21 (fq. 46).

Mateu 22

Mateu 22:11–14—Burri pa “Rroba Dasme” 
Kuptimi i një prej traditave të kohës së Jezusit na ndihmon të

kuptojmë pse burri i cili nuk kishte veshur rrobat e dasmës u

trajtua në atë mënyrë. “Ishte e mirënjohur që njerëzit duhet të

visheshin në mënyrë të përshtatshme për të dalë përpara mbre-

tit. Veshja e të ftuarit ishte një pasqyrim i respektit të tij ndaj të

zotit të shtëpisë. Ishte gjithashtu përgjithësisht e njohur që rrobat

e përshtatshme për një rast të tillë duhet të ishin të bardha. Me

sa duket, njerëzit e ftuar nga rruga nuk do të kishin as kohë dhe

as mundësi për të siguruar veshjen e duhur të dasmës, kështu që

mbreti, sipas një praktike të zakonshme, u dha të ftuarve rroba

nga garderoba e tij. Kështu të gjithë ishin ftuar për t’u veshur me

rrobat mbretërore. Burri i dëbuar zgjodhi të besonte tek veshja e

tij në vend të asaj që iu dha nga mbreti” (Joseph F. McConkie,

“Triumphal Entry and a Day of Debate” , në Studies in Scripture:

Volume 5, The Gospels, redaktuar nga Kent P. Jackson dhe Robert L.

Millet [1986], 381). Burri i veshur në mënyrë të papërshtatshme në

këtë shëmbëlltyrë ishte një simbol për udhëheqësit judenj të cilët

mendonin se mund të hynin në mbretërinë e Perëndisë pa veshur

rrobat e drejtësisë që Perëndia kërkonte (shih Zbulesa 19:7–8). 

Mateu 22:23–32—Martesa në Ringjallje
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Lluka 20:27–38 (fq. 67).

Mateu 22:36–38—“Urdhërimi i Parë dhe i Madhi” 
Presidenti Ezra Taft Benson foli mbi

rëndësinë e vënies së Zotit të parin

në jetën tonë. Ai na këshilloi: “Kur e

vendosim Perëndinë të parin, të gjitha

gjërat e tjera shkojnë në vendin e tyre

të duhur ose largohen nga jeta jonë.

Dashuria jonë për Zotin do të qeverisë

pretendimet për dashurinë tonë, kërke-

sat në kohën tonë, interesat që ndjekim

dhe rregullin e përparësive tona” (në

Conference Report, prill 1988, 3; ose

Ensign, maj 1988, 4).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy nga aktivitetet e mëposhtme (A–D) kur të studioni

Mateu 21–22. 

Krahasoni

Shumica e tregimeve dhe shëmbëlltyrave tek Mateu 21–22 u

drejtoheshin udhëheqësve judenj në Jeruzalem të cilët përpiqeshin

ta poshtëronin Jezusin dhe të dukeshin mirë përpara njerëzve

që ishin mbledhur për festën e Pashkës. Mënyra që u përgjigj

Jezusi bëri që të ndodhte e kundërta. Nga ajo që keni mësuar

tek Dhjata e Re dhe ndihma e dhënë tek seksioni “Kuptimi i

Shkrimeve të Shenjta” më lart, si ngjanin udhëheqësit judenj me: 

1. Fikun tek Mateu 21:17–20? 

2. Birin e dytë tek Mateu 21:28–32? 

3. Vreshtarët tek Mateu 21:33–41? 

A

Bagëtia e majmur (v. 4)—

Kafshë për sakrificë

E ligjshme (v. 17)—E drejtë

Trashëgimtarë (v. 25)—Fëmijë

4. Të ftuarit në dasmë dhe burrin pa rrobë dasme tek Mateu

22:1–14? 

Shumë Dëshmitarë dhe Mjaft Prova

Përfytyroni sikur jeni një besimtar i Krishtit në kohën e ngjarje-

ve tek Mateu 21–22. Ju keni një shok i cili është farise. Shkruajini

një letër, duke përdorur dëshmitë dhe provat e dhëna tek Mateu

21–22, për ta ndihmuar atë të kuptojë se Jezusi është me të vërtetë

Mesia i premtuar, Krishti. Ju duhet të përfshini të paktën tre

ngjarje të ndryshme që ndodhën në këta kapituj si pjesë e letrës

suaj. Disa nga vargjet që ndihmojnë më shumë janë Mateu

21:1–11, 12–16, 23–27 dhe 22:15–33, 41–46. 

Pagimi i Taksës

Një nga mënyrat që farisenjtë menduan ta poshtëronin Jesusin,

ishte ta pyesnin Atë nëse judenjtë duhet t’i paguanin taksa

romakëve. Ky rrëfim gjendet tek Mateu 22:15–22. Nëse Jezusi do

të thoshte se ishte gjë e drejtë të paguaje taksa, farisenjtë mund ta

akuzonin Atë si mbështetës të Romës—të cilën judenjtë e urrenin.

Nëse Jezusi do të thoshte se judenjtë nuk duhet t’i paguanin

taksa Romës, atëherë farisenjtë mund ta kallëzonin Jezusin tek

autoritetet romake si rebel kundër qeverisë. 

1. Si iu përgjigj Jezusi pyetjes së tyre? 

2. Paraja kishte të gdhendur fytyrën (shëmbëlltyrën) e Cezarit.

Kush e ka shëmbëlltyrën e Perëndisë mbi vete (shih Zanafilla

1:26–27) dhe çfarë duhet t’i japim Perëndisë? 

DENARI (monedha) E TIBERIT

Dy Urdhërimet e Mëdha

1. Sipas Mateu 22:35–40, çfarë tha Jezusi, cilat janë dy urdhërimet

e mëdha? 

2. Renditni pesë mësime të rëndësishme të ungjillit dhe tregoni

se si secili prej tyre lidhet me një ose të dy këto urdhërime të

mëdha ose renditni pesë urdhërime të tjera që do të zbatohe-

shin automatikisht nëse do t’u bindeshit këtyre dy të “mëdha-

jave” dhe shpjegoni pse. 

3. Shkruani një përgjigje të menduar mirë ndaj njërës prej pyet-

jeve të mëposhtme: 

• Si mund ta tregoni dashurinë për Perëndinë me gjithë

zemrën, shpirtin dhe mendjen tuaj çdo ditë? 

• Pse mendoni se urdhërimi i parë i madh duhet të vijë për-

para të dytit? Çfarë nuk do të shkonte nëse urdhërimi i

dytë do të ishte i pari? 

• Çfarë do të thotë ta duash të afërmin tënd porsi veten? 

Mateu 23
Jezusi Dënon 

Hipokritët

D

C

B
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Fjala hipokrit vjen nga një fjalë greke që do të thotë “aktor”.
Një hipokrit është dikush që pretendon të jetë diçka që nuk
është për të marrë famë ose përfitim. Hipokrizia është rezul-
tat i krenarisë. Ndjekësit e përulur të Perëndisë kërkojnë të
jetojnë sipas ligjeve të Tij për shkak se e duan Perëndinë
dhe njerëzit e tjerë—jo sepse do të bëhen të famshëm ose do
të nderohen për atë gjë. Kur një ndjekësi të përulur të Perë-
ndisë i bëhet e ditur se është në gabim, ai ose ajo menjëherë
fillon të përpiqet të bëjë ç’është e drejtë. Hipokriti kërkon t’i
mbulojë mëkatet dhe të gjejë shfajësime për to. 

Përgjatë studimit tuaj të librit të Mateut keni lexuar në lidhje
me hipokrizinë e udhëheqëse judenj në kohën e Jezusit dhe si
Jezusi i mësoi besimtarët e Tij ta jetonin ungjillin pa hipo-
krizi. Mateu 23 përmban dëshminë dhe dënimin e fundit të
Jezusit kundër atyre që refuzuan mësimet dhe dëshmitë e Tij
për ungjillin e vërtetë dhe planin e lumturisë së përjetshme. 

Ndërsa lexoni, gjykoni se çfarë do të mendonit për këtë
ligjëratë nëse do të ishit një farise dhe do ta dëgjonit atë me
veshët tuaj. Si do të ndiheshit nëse do të ishit një person në
ato ditë që po përpiqeshit të vendosnit nëse do të vazhdonit
të ndiqnit farisenjtë apo të ndiqnit Jezusin? 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Mateu 23
Mateu 23—Marku 12:38–40; Lluka 20:45–47

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 23

Mateu 23:5—Çfarë Janë “Filateritë” dhe Çfarë do të
Thotë “I Zgjatin Thekët e Rrobave të Tyre”? 

Filateritë janë kuti të

vogla që përmbajnë

vargje të shkruara nga

shkrimet e shenjta, të

cilat disa judenj i mba-

nin në krahët ose ballin

e tyre. Kjo traditë

bazohej mbi këshillën

e dhënë profetit Moisi

tek Ligji i Përtërirë

6:6–8. Referenca për

“thekët” e rrobave të

tyre ishte një traditë e

vendosjes së thekëve

në anë ose në cep të

rrobave si kujtesë e

ligjeve të Perëndisë

(shih Numrat 15:38–40). Ata që donin të dukeshin si veçanërisht

të drejtë “zgjatnin” pjesën e rrobës që kishte thekët që të ishin

shumë të dukshme ose ata mbanin filateri shumë të dukshme. 

Filateri

Thekë

Barten me vështirësi (v. 4)—

Detyra të vështira për t’u

arritur

Lartësojë (v. 12)—Ta ngrejë

veten mbi të tjerët

Gllabëroni shtëpitë e të veja-
ve (v. 14)—Merrni shtëpitë e

të vejave

Prozelitë (v. 15)—Të kthyer

në besim

Mëndrës, koprës, barit të
gjumit (v. 23)—Erëza

Ju e kaloni masën e etërve
tuaj! (v. 32)—Mbaroni punët e

filluara nga paraardhësit tuaj

E shkretë (v. 38)—Bosh

Mateu 23:24—“Sitni Mushkonjën dhe Kapërdini Devenë” 

figura© 1998 PhotoDisc, Inc  

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A ose B kur të studioni Mateu 23. 

Bëni një Krahasim

Ndajeni fletën e fletores në dy pjesë. Nga ajo që lexoni tek

Mateu 23:1–12, renditni në njërën anë të fletës atë që farisenjtë

menduan se i bënte të mëdhenj. Në anën tjetër, renditni atë që

Jezusi tha se e bënte të madh një njeri. 

Hapat e Mjerimit

Mjerë është një fjalë që i referohet brengës dhe vuajtjes. Jezusi

tha tetë herë tek Mateu 23:13–16, 23–32 se mjerim do t’u vinte

skribëve, farisenjve dhe hipokritëve. Çdo herë, ai përshkroi pse

ata do të përjetonin një mjerim të tillë. 

1. Bëni dy “udhë” në fletoren tuaj, si në ilustrimin shoqërues.

Njëra udhë të çon në trishtim dhe mallkim (shih v. 33) dhe

tjetra të çon në lumturi dhe lavdi. Së pari, plotësoni udhën e

mjerimit duke përshkruar me fjalët tuaja tetë gjërat që Jezusi

tha se bënin skribët, farisenjtë dhe hipokritët. (E para tashmë

është e shkruar në figurë). Pastaj plotësoni “Udhën e Lumturisë”

duke shkruar se çfarë do të bënte në vend të saj një person i

cili ndjek Krishtin. 

2. Megjithëse Jezusi i qortoi farisenjtë, Ai u dha atyre shumë

mundësi për ta dëgjuar Atë dhe shumë dëshmi u dhanë për

t’i ndihmuar ata ta besonin ungjillin e Tij. Lexoni Mateu 23:37

dhe shpjegoni se çfarë shpresonte Jezusi të bënte për ata

udhëheqës judenj. 

B

A

Si mushkonjat ashtu edhe

devetë ishin të ndaluara si

ushqim nën ligjin e Moisiut.

Në mënyrë që të paranda-

lonin gëlltitjen aksidenta-

le të mushkonjave, disa

farisenj i sitnin ose

filtronin të gjitha pijet

përpara se t’i pinin.

Jezusi përdori ekza-

gjerimin e tepërt të

gëlltitjes së devesë për

të thënë se farisenjtë

ishin shumë të kujdes-

shëm në lidhje me disa

gjëra të vogla, ndërkohë

që injoronin gjëra më të

mëdha dhe më të rëndësi-

shme (si mëshira, besimi

dhe qëllimi i ligjit). 

30



Pasi dëshmoi kundër udhëheqësve judenj, të cilët nuk e
kishin pranuar Atë, Jezusi tha se ata nuk do ta shihnin më
Atë derisa Ai të vinte në lavdi siç ishte profetizuar (shih
Mateu 23:39; Joseph Smith—Mateu 1:1; shih gjithashtu
Psalmeve 118:26, të cilin Jezusi e citoi pjesërisht). Jezusi dhe
dishepujt e Tij shkuan në Malin e Ullinjve, nga ku mund të
shihet qyteti i Jeruzalemit—dhe veçanërisht tempulli. Atje
Ai foli për shkatërrime të mëdha që do t’i vinin qytetit dhe
tempullit. Për shkak të asaj që tha Jezusi, dishepujt e Tij e
pyetën se kur do të shkatërrohej tempulli, kush do të ishin
shenjat e Ardhjes së Tij të Dytë dhe kur do të vinte fundi i
botës (shih Mateu 24:3; Joseph Smith—Mateu 1:4), duke
pyetur veten mesa duket nëse kishte një lidhje ndërmjet
këtyre tre ngjarjeve. Pjesa tjetër e Mateu 24 përmban për-
gjigjet e Jezusit ndaj pyetjeve të tyre. 

Mateu 24
Ardhja e Dytë

Vargu 14

Vargu 15

Vargu 16

Vargjet
23–24

Vargjet
25–26

Vargjet
27–28

Vargjet 
29–32

Vargu 14

Mateu 23:13—Ne 
duhet ta jetojmë 
ungjillin dhe t’i 
ndihmojmë të 

tjerët ta njohin dhe 
jetojnë të vërtetën.

Mateu 23:13—Ata    
mësonin doktrina të 
gabuara dhe nuk e 
lejonin veten dhe të

 tjerët të shkonin 
      në qiell. 

Vargu 15

Vargu 16

Vargjet
23–24

Vargjet
25–26

Vargjet
27–28 Vargjet

29–32

Hapat e 
Mjerimit

Udha e 
Lumturisë

Lumturi dhe Jetë 
e Përjetshme

Trishtim 
dhe Mallkim

Përkthimi i Mateut 24 nga Jozef Smithi gjendet tek Perla me
Vlerë të Madhe dhe titullohet Joseph Smith—Mateu. Për
shkak se kemi shtesat dhe korrigjimet e frymëzuara të Profetit,
seksionet e mëposhtme “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta”
dhe “Studimi i Shkrimeve të Shenjta” bazohen tek Joseph
Smith—Mateu në vend të Mateu 24. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Mateu 24 (dhe
Joseph Smith—Mateu) 
Mateu 24 (Joseph Smith—Mateu 1)—Marku 13; Lluka 21:5–36

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Joseph Smith—Mateu 1

Të shkreta (v. 2)—Bosh, të

shkatërruara

Rënë (v. 19)—Ndodhur

Mish (v. 20)—Familja njerëzore

Hir të të zgjedhurve (v. 20, 23,

29)—Për përfitimin e të zgje-

dhurve nga Zoti për privilegje

dhe përgjegjësi të veçanta (shih

Udhëzuesi për Shkrimet e

Shenjta, “Zgjedhur(i) I” dhe

“Zgjedhur(it) Të”, fq. 215–216)

Kërma (v. 27)—Trup i vdekur

Murtajë (v. 29)—Sëmundje që

bien mbi të mbjellat dhe po

ashtu edhe sëmundje që bien

mbi njerëzit 

Brez (v. 34)—Periudhë kohore

Fiset (v. 36)—Grupe njerëzish

Mbledh si thesar (v. 37)—E

mban dhe e trajton si një gjë

me shumë vlerë 

Pjesën (v. 54)—Vendin
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Mblidhni fjalën si thesar dhe nuk do të mashtroheni. 

Mateu 24:15—“Neverinë e Shkretimit, që Është
Parathënë nga Profeti Daniel” 

Jezu Krishti profetizoi për shkatërrimin e Jeruzalemit. 

Mateu 24:15 i referohet profecive të bëra nga profeti i Dhjatës së

Vjetër, Danieli, në të cilat ai parashikoi ligësinë që do të çonte në

shkatërrimin e Jeruzalemit. Duket se ai do të thotë se shkatërri-

mi do të ndodhte në një mënyrë të “neveritshme”, duke sugje-

ruar se jo vetëm do të kishte shkatërrim, që në vetvete është

mjaft i keq, por se do të ishte një shkatërrim shumë i pakënd-

shëm, ndoshta madje nga duart e atyre që janë të përçmuar. Ka

të paktën dy përmbushje të veçanta të kësaj “neverie shkatërri-

mi”. Njëra ishte afërsisht në vitin 70 pas Krishtit, kur romakët

shkatërruan Jeruzalemin dhe tempullin dhe një tjetër do të jetë

në ditët e fundit përpara Ardhjes së Dytë të Jezu Krishtit. 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A kur të studioni Mateu 24. 

Shenja dhe Premtime

Joseph Smith—Mateu 1:4 përmban pyetje që i bënë Jezusit dishe-

pujt e Tij. Vargjet 5–20 përmbajnë përgjigjen që Jezusi i dha pyetjes

së tyre të parë, e cila kishte lidhje me shkatërrimin e tempullit

dhe vargjet 21–55 përmbajnë përgjigjen e tij ndaj pyetjeve të tyre

në lidhje me Ardhjen e Tij të Dytë dhe shkatërrimin e të ligjve. 

1. Bëni një tabelë në fletoren tuaj si ajo më poshtë. Plotësojeni

me informacion që gjeni tek Joseph Smith—Mateu. Pas secilit

shënim në listën tuaj, shkruani numrin e vargut nga e morët

atë shënim. 

A

2. Ardhja e Dytë e Jezu Krishtit i shqetëson dhe madje i frikëson

disa njerëz. Bazuar nga ajo që lexoni tek Joseph Smith—Mateu,

çfarë do t’i thoshit për t’i dhënë shpresë një personi që ndihet në

atë mënyrë? Referojuni vargjeve të caktuar në atë që shkruani. 

Mateu 25 vazhdon me diskutimin e Jezusit në lidhje me
Ardhjen e Tij të Dytë. Në të Ai jep tre shëmbëlltyra. Këto
shëmbëlltyra mund të na ndihmojnë të kuptojmë çfarë duhet
të bëjmë për t’u përgatitur për ta takuar Atë dhe që ai takim
të jetë një përvojë e kënaqshme dhe e lavdishme.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 25

Llampë

Mateu 25:1–13—Zakonet e Dasmës në Shëmbëlltyrën
e Dhjetë Virgjëreshave
Në kohën e Jezusit ishte zakon që dhëndri dhe miqtë e tij të

shkonin në shtëpinë e nuses për ta shoqëruar atë në shtëpinë e

tij, shoqëruar gjithashtu edhe nga shoqet e saj, ose shërbëtoret.

Ishte një festim i madh në të cilin merrnin pjesë shumë njerëz.

Zakonisht ndodhte natën dhe pishtarët dhe llampat përdoreshin

ndërsa njerëzit kërcenin, këndonin dhe gëzoheshin me çiftin e ri. 

Talenta (v. 15–18)—Një

shumë parash 

Zotësisë së tij (v. 15)—Për atë

që mund të kujdesej

Tregti (v. 16)—I vendosi

paratë në punë me një lloj

aktiviteti tregëtar

I bëri llogaritë me ta (v. 19)—

U kërkoi të raportonin mbi

atë që kishin bërë

Shpërndarë (v. 26)— Fara të

shpërndara 

Përgatitën llampat e tyre (v.

7)—Prenë fitilin e djegur dhe

i shtuan vaj llampave të tyre

në mënyrë që të punonin siç

duhet

Mateu 25
A Jeni Gati? 

Ardhja e
Dytë e Jezu

Krishtit 
(v. 21–55)

Shkatërrimi i
Tempullit në

Jeruzalem 
(v. 5–20)

Ngjarja

Shenja

Premtime Ndaj
të Drejtëve
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Mateu 25:1–13—Ndihmë Shtesë nga Përkthimi i Jozef
Smithit
Jozef Smithi e ndryshoi “Nuk ju njoh” në vargun 12 me “nuk

më njihni” (JST, Mateu 25:11). Kjo kohë gjykimi përshkruhet tek

Mosia 26:25–27. 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta

Bëni aktivitetin C dhe më pas një nga tre aktivitetet e tjera (A, B

ose D) kur të studioni Mateu 25. 

Shëmbëlltyra e Dhjetë Virgjëreshave

Plaku Harold B. Li, atëherë anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë

Apostujve, tha se virgjëreshat simbolizojnë “ato që pretendonin

se besonin tek Krishti” (në Conference Report, tetor 1951, 26).

1. Pasi të lexoni shëmbëlltyrën e dhjetë virgjëreshave tek Mateu

25:1–13, lexoni Doktrina e Besëlidhje 45:56–57 dhe shpjegoni

se çfarë përfaqëson vaji në shëmbëlltyrë. 

Presidenti Spenser W. Kimball tha: “Në jetën tonë vaji i përga-

titjes mblidhet pikë pas pike nëpërmjet të jetuarit në mënyrë

të drejtë. Pjesëmarrja në mbledhjet e sakramentit shton vaj në

llampat tona, pikë pas pike përgjatë viteve. Agjërimi, lutja

familjare, mësimi i shtëpisë, kontrolli ndaj dëshirave trupore,

predikimi i ungjillit, studimi i shkrimeve të shenjta—çdo akt

përkushtimi dhe bindjeje është një pikë që i shtohet rezervës

sonë” (Faith Precedes the Miracle [1972], 256). 

2. Me njohurinë që keni në lidhje me kuptimin simbolik të vajit

dhe si mund ta fitojmë atë, shpjegoni se pse të pestat që e kishin

atë nuk mund ta ndanin me ato që nuk e kishin. 

Shëmbëlltyra e Talenteve

Megjithëse një talent ishte një shumë parash në kohën e Jezusit,

mund të përfaqësojë të gjitha që Zoti na ka dhënë. 

1. Ndërsa lexoni Mateu 25:14–30, renditni shpërblimet që mori

secili nga tre burrat në shëmbëlltyrën e talenteve dhe shpjego-

ni se pse secili burrë mori atë shpërblim. 

2. Përdorni vetëm një fjalë për të përshkruar se pse burri i tretë

nuk bëri atë që bënë dy të tjerët me talentet e tyre. Përdorni

Udhëzuesi i Shkrimeve të Shenjta dhe gjeni një shkrim të

shenjtë që do t’i jepte zemër dikujt i cili po humbet bekime

sot për shkak se ka të njëjtin problem. Shkruajeni atë shkrim

të shenjtë në fletoren tuaj dhe shpjegoni se pse mendoni se ai

do të jetë i dobishëm. 

B

A

Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
Mateu 25:40

Përmbledhja

Bazuar mbi atë që lexoni në tre shëmbëlltyrat tek Mateu 25, cilat

do të ishin tre ide kryesore që do të donit të diskutonit nëse ju

ishte kërkuar të bënit një bisedë në mbledhjen e Sakramentit mbi

përgatitjen për Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit? Jepni një referencë

shkrimi të shenjtë tek Mateu 25 për secilën ide. 

Ndërsa fillon Mateu 26, shërbesës së vdekshme të Jezusit po
i vjen fundi. Për tre vjet Jezusi udhëtoi ndër judenjtë duke
u mësuar ungjillin e Tij, duke dëshmuar për misionin e Tij
si në fjalë ashtu edhe në vepra dhe duke vendosur Kishën e
Tij mbi tokë. Megjithatë, gjithçka që kishte bërë deri në atë
kohë nuk do të kishte vlerë nëse nuk do ta mbaronte atë për
të cilën kishte përgatitur Veten për të bërë, siç lexojmë tek
Mateu 26–28. 

Për më shumë se njëmijë vjet, izraelitët kujtonin se si Zoti
u kishte shpëtuar jetën dhe i kishte çliruar nga skllavëria në

Mateu 26
“Koha Ime Është Afër” 

D

1. Shëmbëlltyra e deleve dhe dhive gjendet tek Mateu 25:31–46.

Ndoshta ideja e saj më e rëndësishme theksohet në vargun 40.

Duke përdorur atë që mësoni nga vargjet e tjera dhe nga ajo që

dini tashmë rreth ungjillit, shpjegoni se kujt i referohen perso-

nazhet më poshtë në vargun 40. Jini sa më të plotë që të jetë e

mundur në përgjigjen tuaj. 

• “Mbreti” 

• Atyre të cilëve po u flet mbreti

• “Këtë” (d.m.th. çfarë “keni bërë”) 

• “Këtyre vëllezërve të mi më të vegjël” 

2. Renditni gjashtë gjërat që Jezusi tha se bënë delet gjë që i

dhanë mundësi atyre të merrnin shpërblimin në dorën e tij të

djathtë. Për secilën nga këto gjashtë mënyra ndihme ndaj të

tjerëve në nevojë tokësore, jepni një sugjerim se si secila nga

to mund të përfaqësojë një nevojë shpirtërore dhe çfarë mund

të bëni për të dhënë ndihmë në atë nevojë shpirtërore. 

C
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Egjipt me një ceremoni dhe vakt të veçantë të quajtur Pashkë,
ose festa e bukës së ndorme (pa maja) (shih Eksodi 12–13).
Përbërësi kryesor i vaktit të Pashkës ishte një qengj mashkull
i ri e i përkryer. Në Pashkën e parë, ata që e vendosën gjakun
e qengjit në arkitraun e shtëpisë të tyre, siç ishin urdhëruar,
u shpëtuan nga engjëlli shkatërrimtar që vrau të gjithë të
parëlindurit në të gjithë vendin e Egjiptit. 

Ky qengj simbolizonte Jezu Krishtin dhe atë që bëri Ai për
të na shpëtuar nga mëkati dhe vdekja. Duke e ditur këtë,
mendoni si do të jenë ndierë Jezusi dhe dishepujt e Tij ndërsa
hëngrën vaktin e Pashkës, siç përshkruhet tek Mateu 26. Së
shpejti, Vetë Jezusi do të ishte Qengji për të cilin çdo qengj
Pashke kishte qenë simbol. Vini re çfarë bëri Jezusi për ta
zëvendësuar Pashkën me një ceremoni dhe ordinancë tjetër
që është një kujtesë—dhe jo një përgatitje—për sakrificën
shlyese të Zotit. Me siguri do të vini re dhe do të ndieni
shumë gjëra të tjera rreth Shpëtimtarit ndërsa lexoni me
kujdes dëshminë e Mateut për ngjarjet që çuan në Kryqëzi-
min e Qengjit të Perëndisë. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Mateu 26
Mateu 26:1–5—Marku 14:1–2; Lluka 22:1–2

Mateu 26:6–13—Marku 14:3–9; Gjoni 12:1–8

Mateu 26:14–30—Marku 14:10–26; Lluka 22:3–23

Mateu 26:31–35—Marku 14:27–31; Lluka 22:31–34

Mateu 26:36–46—Marku 14:32–42; Lluka 22:39–46

Mateu 26:47–75—Marku 14:43–72; Lluka 22:47–71; Gjoni 18:1–27

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 26

Mateu 26:23 —“Ka Ngjyer Bashkë Me Mua Dorën Në
Çanak” 
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Gjoni 13:25 (fq. 83).

Dredhi (v. 4)—Mënyrë e qetë

dhe e pandershme

Alabastër (v. 7)—Një gur me

ngjyrë të lehtë, i vlerësuar i

bukur dhe me vlerë

Legjione (v. 53)—Grupe të

mëdha (një legjion romak

kishte rreth gjashtë mijë burra)

Nuk më kapët (v. 55)—Nuk

më arrestuat 

Shqeu (v. 65)—Grisi (shenjë

pakënaqësie e madhe) 

Blasfemoi (v. 65)—Tallje me

gjërat e shenjta

Mateu 26:36–46—Çfarë Është Gjetsemani? 
Gjetsemani është një kopsht me pemë ulliri në rrëzë të malit të

Ullinjve (shih Lluka 22:39). Emri fjalë për fjalë do të thotë “presë

ullinjsh”—vendi ku vaji i ullirit nxirrej nga ullinjtë e papjekur, të

cilët janë të hidhur. Ka një simbolizëm të madh në faktin që Jezusi

zgjodhi këtë vend për të marrë mëkatet e njerëzimit, ku vuajtja e

Tij bëri që “[t’i] dalë gjak nga çdo por” (DeB 19:18), duke bërë të

mundur kështu faljen e mëkateve dhe përfundimisht, jetën e

përjetshme. 

Mateu 26:59–60—Dëshmitarët e Rremë
Ligji kërkonte dy ose tre dëshmitarë përpara se dikush të dëno-

hej me vdekje (shih Ligji i Përtërirë 17:6). Dëshmitarët e rremë

që sollën kryetarët e priftërinjve, megjithatë, nuk mund t’i për-

puthnin gënjeshtrat e tyre (shih Marku 14:55–59). Është ironike

që judenjtë të cilët donin ta kryqëzonin Jezusin u përpoqën shumë

për të ndjekur ligjin e tyre të dëshmitarëve por me sa duket,

nuk u shqetësuan në lidhje me ligjin për të mos dhënë dëshmi të

rreme (shih Eksodi 20:16). 

Mateu 26:69–75—Pjetri Mohon Jezusin
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Lluka 22:31–34,

54–62 (fq. 68).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy nga aktivitetet e mëposhtme (A–C) kur të studioni

Mateu 26. 

Darka e Fundit dhe Sakramenti

Rëndësia e Muzikës

1. Sipas Mateu 26:30, çfarë bënë Jezusi dhe dishepujt e Tij përpa-

ra se Jezusi t’i merrte në Kopshtin e Gjetsemanit? 

2. Cila mund të ishte vlera e këtij veprimi? 

3. Përmendni një himn që ju ndihmon të ndiheni siç mendoni se

i bëri të ndihen ai himn Jezusin dhe dishepujt e Tij. Shpjegoni

çfarë ka ai himn që ju ndihmon aq shumë. 

“Si Dua Unë” kundër “Si Do Ti” 

1. Tek Mateu 26:36–46, Mateu shkroi të paktën një pjesë të asaj

që Jezusi u lut gjatë tre herëve të ndryshme në kopshtin e Gjet-

semanit. Çfarë është e njëjtë apo e ndryshme në ato tre lutje? 

C

B

Siç u përmend tek parathënia për këtë kapitull, Jezusi dhe

dishepujt e Tij po hanin së bashku vaktin e Pashkës (shih Mateu

26:17–20), që ishte gjithashtu një ceremoni ose ordinancë që Kri-

shti, para se të vinte në jetën e vdekshme, i urdhëroi ata ta bënin

kur u dha ligjin e Moisiut. Në mes të vaktit të tij, Krishti i vdek-

shëm prezantoi një ordinancë të re kujtimi dhe adhurimi që ne e

quajmë sakrament (shih v. 26–29).

1. Me kujdes shihni shtesat dhe korrigjimet në Përkthimin e Jozef

Smithit të Mateu 26:28 (shih PJS, Mateu 26:24–25). Çfarë të

vërtetash të rëndësishme marrim nga Përkthimi i Jozef Smithit. 

2. Përfytyroni sikur ju është kërkuar të jepni një prezantim rreth

sakramentit fëmijëve të Fillores në lagjen apo degën tuaj. Bëni

një tabelë ose bëni vizatime të cilat do t’ju ndihmojnë të shpje-

goni sakramentin siç e paraqiti Jezusi tek Mateu 26:26–29. 

A
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2. Çfarë po bënin

dishepujt e Jezusit kur

Ai po lutej? Si mund

të jetë ajo që Ai u

tha tek Mateu 26:41

simbolikë e luftës së

brendshme së Tij ndër-

sa mendonte dhe

lutej në lidhje me atë

që duhet të bënte? 

3. Lexoni Mosia 15:7;

3 Nefi 11:11; dhe

Doktrina e Besëlidhje

19:19. Në fletoren tuaj,

shkruani frazat nga

këto vargje që për-

shkruajnë atë që e

motivoi Jezusin ta

“[pinte] kupën e

hidhur” të vuajtjes që

përjetoi në Gjetseman. 

4. Shkurtimisht shkruani një mësim që mendoni se mund ta vëmë

në zbatim në jetën tonë nga shembulli i Jezusit në Gjetseman.

Ndërsa e bëni këtë, tregoni për një situatë në të cilën një person

i moshës tuaj mund të ketë nevojë ta vërë në zbatim këtë

shembull të Jezusit. 

Mateu 26 tregon se si udhëheqësit judenj e dënuan Jezusin
për blasfemi për shkak se Ai tha se ishte Biri i Perëndisë.
Nën ligjin e Moisiut, ndëshkimi për blasfemi ishte vdekja.
Por judenjtë jetonin nën qeverisjen romake dhe nuk mund
të ekzekutonin njeri pa lejen e autoriteteve romake. Për më
tepër, blasfemia nuk dënohej me vdekje sipas ligjit romak.
Mateu 27 tregon se si judenjtë e ndryshuan akuzën e tyre
kur e çuan Jezusin përpara Pilatit. Ata e akuzuan Jezusin
pasi pretendonte se ishte mbreti i judenjve, gjë e cila dënohej
me vdekje si tradhti kundër qeverisë romake. 

Megjithëse Ringjallja e
Jezusit ka rëndësinë më
të madhe si dëshmi që
Ai është Krishti, Plaku
Gordon B. Hinkli, atëherë
një anëtar në Kuorumin e
Dymbëdhjetë Apostujve,
na kujtoi se “asnjë anëtar
i kësaj Kishe nuk duhet të
harrojë kurrë çmimin e
tmerrshëm të paguar nga
Shëlbuesi ynë i cili dha
jetën e tij që të gjithë

Mateu 27
Kryqëzimi 

i Jezu Krishtit

njerëzit të mund të jetojnë—agoninë në Gjetseman, talljen
e hidhur të gjykimit të tij, kurorën e egër me ferra që çante
mishin e tij, thirrjen gjakatare të turmës përpara Pilatit,
barrën e vetmuar të ecjes së tij të mundimshme përgjatë
rrugës për në Kalvar, dhimbjen e tmerrshme ndërsa gozhdë
të mëdha depërtuan në duart dhe këmbët e tij, torturën e
ethshme të trupit të tij ndërsa u var atë ditë tragjike. …

… Nuk duhet ta harrojmë kurrë atë, sepse këtu Shpëtimtari
ynë, Shëlbuesi ynë, Biri i Perëndisë, e dha Veten e Tij në një
sakrificë mëkëmbëse për secilin prej nesh” (Në Conference
Report, prill 1975, 137; ose Ensign, maj 1975, 93). 

Ndërsa lexoni Mateu 27 nëse doni, mund të nënvizoni pje-
sët të cilat doni t’i kujtoni gjithmonë. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Mateu 27
Mateu 27:1—Lluka 23:1; Gjoni 18:28

Mateu 27:11–14—Lluka 23:2–5; Gjoni 18:29–38

Mateu 27:15–26—Marku 15:6–15; Lluka 23:13–25; Gjoni 18:39–40

Mateu 27:27–31—Marku 15:16–20; Gjoni 19:1–16

Mateu 27:32–61—Marku 15:21–47; Lluka 23:26–56; Gjoni 19:17–42

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 27

“Varr” 

Mateu 27:11—Çfarë i Tha Jezusi Pilatit? 
Kur Pilati e pyeti Jezusin: “A je ti mbreti i Judenjve?” Jezusi u

përgjigj: “Ti po thua!” Një përkthim më i mirë i kësaj fjalie

mund të jetë ”Është siç thua ti”. Me fjalë të tjera, Jezusi tha se Ai

ishte me të vërtetë një mbret. Shih Gjoni 18:33–38 për më shumë

informacion rreth kësaj bisede midis Jezusit dhe Pilatit. 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy nga aktivitetet e mëposhtme (A–D) kur të studioni

Mateu 27. 

Liria e Zgjedhjes, Mëkati dhe Keqardhja

Ishte e nevojshme që Jezusi të vdiste, por kjo nuk do të thotë që

Juda duhet ta tradhëtonte Shpëtimtarin. Presidenti Xhorxh Q.

A

Varr (vargjet 60, 64, 66)—

Varr ose shpellë për të varro-

sur të vdekurit

që do ta kishte ndihmuar të

mpinte dhimbjen

Tunikën (v. 35)—Veshje

Bënin këshill (v. 1, 7)—U

takuan së bashku për të

vendosur

Arën e poçarit (v. 7, 10)—

Vendi ku poçarët (punuesit e

qeramikës) gërmojnë për

argjilë

Nuk po arrinte gjë (v. 24)—

Nuk mund të ndryshonte

zgjedhjen e njerëzve

Fshikulloi (v. 26)—Të goda-

sësh me kamzhik; asokohe

kamzhiku zakonisht kishte

copa kockash, xhamash ose

metali në të dy anët për të

shqyer mishin

Uthull të përzier me vrer (v.

34)—Një përzierje si drogë 
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Kenon, i cili ishte këshilltar në Presidencinë e Parë, tha: “Nuk

ishte parashuguruar që Juda të ishte një djall. Ai e zgjodhi atë

vetë, si ushtrim të lirisë së tij të zgjedhjes” (në Brian H. Stuy,

përpiluar, Collected Discourses, 5 volume [1987–92], 1:236).

1. Lexoni Mateu 26:14–16, 20–25, 45–56 dhe përshkruani rastet

kur mendoni se Juda kishte mundësinë të zgjidhte për të mos

e tradhëtuar Shpëtimtarin, por që në fakt zgjodhi të vazhdonte

t’i shërbente djallit, i cili po e tundonte atë. 

2. Lexoni Alma 30:60 dhe thoni se si lidhet me Mateu 27:3–5? 

3. Si mund të përfitojmë nga kuptimi i historisë së Judas? 

Jezusi i Nazaretit i Dënuar me Vdekje

Supozoni se jeni një reporter lajmesh dhe patët mundësinë të

ndiqni ngjarjet tek Mateu 27:11–66. Shkruani një raport lajmesh

për ato ngjarje. Sigurohuni të përfshini detajet që lexuesit tuaj

do të duan të dinë, të tilla si: 

• Çfarë i thanë njëri-tjetrit Jezusi dhe Pilati? 

• Çfarë mendonte Pilati për Jezusin? 

• Kush ishte Baraba dhe çfarë kishte të bënte ai me gjykimin

e Jezusit? 

• Çfarë ndodhi para dhe gjatë Kryqëzimit? 

• Çfarë ndodhi pasi Jezusi vdiq? 

Përmbushja e Profecisë

Një nga temat tek Mateu ishte se Jezusi përmbushi profecitë e

Dhjatës së Vjetër. Gjeni dhe shpjegoni vargjet tek Mateu 27 që

përmbushin secilin nga shkrimet e shenjta të mëposhtme: 

1. Psalmeve 22:1

2. Psalmeve 22:6–8

3. Psalmeve 22:18

4. Psalmeve 69:21

5. Psalmeve 109:25

6. Isaia 50:6

7. Isaia 53:4–9

8. Amosi 8:9

Pse e Bëri Jezusi Atë? 

Është e vështirë ta përfytyrosh dikë duke kaluar nëpër të gjitha

situatat që kaloi Jezusi tek Mateu 26–27. 

1. Lexoni 1 Nefi 19:9. Shpjegoni se çfarë tha Nefi se pse ishte

Jezusi në gjendje t’i duronte gjërat që Ai kaloi. 

2. Shkruani se si ndiheni nga dija se Jezusi i vuajti dhe i duroi të

gjitha ato gjëra për ju. Ose shkruani të paktën shtatë fraza të

marra nga himne, të cilat shprehin ndjenjat tuaja për Shpëtim-

tarin dhe çfarë Ai duroi tek Mateu 26–27. 

Mateu 28
U Ringjall! 

D

C

B

Presidenti Ezra Taft
Benson tha: “Ngjarjet
më të mëdha të historisë
janë ato të cilat ndikojnë
në numrin më të madh
të njerëzve për periudhat
më të gjata. Nga ky
standard, asnjë ngjarje
nuk mund të jetë më e
rëndësishme për indivi-
dët dhe kombet sesa
Ringjallja e Mësuesit.
Ringjallja e mëpasshme e

çdo shpirti që ka jetuar dhe vdekur në tokë është një siguri nga
shkrimet e shenjta” (The Teachings of Ezra Taft Benson
[1988], 15; shih gjithashtu 1 Korintasve 15:22–23). 

Megjithëse është e vërtetë që ne nuk mund të shpëtohemi pa
vuajtjen dhe vdekjen e Krishtit, Shlyerja nuk u përmbush
derisa ndodhi Ringjallja. Veç kësaj, realiteti i Ringjalljes është
prova se Jezusi është Krishti, Shpëtimtari dhe Shëlbuesi ynë.
Duke pasur këtë parasysh, sa i rëndësishëm është mesazhi
tek Mateu 28? 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Mateu 28
Mateu 28:1–8—Marku 16:1–8; Lluka 24:1–12; Gjoni 20:1–10

Mateu 28:16–20—Marku 16:14–18

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Mateu 28

Mateu 28:17—“Por Disa Dyshuan” 
Për një shembull të një dyshuesi, shih Gjoni 20:19–29. 

Së shtunave (v. 1)—E shtuna,

Shabati jude, dita e shtatë e

javës (Shabati u ndryshua në

të dielën, në kujtim të

Ringjalljes). 
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Ungjilli Sipas Markut

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A kur të studioni Mateu 28. 

DëshmitarëA

Kush Ishte Marku? 
Nga Veprat e Apostujve 12:12 mësojmë se emri i plotë i tij ishte

Gjon Marku. Megjithëse Marku nuk ishte një apostull, ai shër-

beu si shok misionar për Palin (shih Veprat e Apostujve 12:25).

Ai gjithashtu shërbeu me apostullin Pjetër, ndoshta në Romë

(shih 1 Pjetrit 5:13). Marku e mësoi informacionin që shkroi në

ungjillin e tij kryesisht nga Pjetri (shih Udhëzuesi për Shkrimet

e Shenjta, “Mark”, fq. 111–112). 

Kujt Po i Shkruante Marku? 
Ndryshe nga Mateu, Marku u referohet shumë pak ideve dhe

shkrimeve të Dhjatës së Vjetër. Ai është gjithashtu më i kujdes-

shëm për të shpjeguar gjuhën dhe traditat judease (shih Marku

5:41; 7:2–4, 34). Për këto arsye dhe për shkak se udhëtimet

misionare të Markut bënë që ai të kishte kontakt me shumë

johebrenj, ose jojudenj, ungjilli i tij duket se është shkruar krye-

sisht për johebrenjtë. 

Ungjilli me Ritëm të Shpejtë
Pa thënë asgjë për prindërit ose lindjen e Jezusit, “Dëshmia e

Markut” fillon me pagëzimin e Jezusit, kur Ai ishte afërsisht tri-

dhjetë vjeç. Në atë kapitull të parë, gjithashtu lexojmë për shër-

besën e Gjon Pagëzorit, tundimet e Satanit ndaj Jezusit, thirrjen

e disa Apostujve, tre mrekulli të veçanta dhe mrekulli të tjera të

mëdha. 

1. Renditni të gjithë dëshmitarët e Ringjalljes së Jezusit tek

Mateu 28. Për secilin dëshmitar, shkruani vargun ose vargjet

në të cilët tregohet historia e tyre dhe thoni se si e njohën ata

realitetin e Ringjalljes. 

2. Çfarë është e ngjashme në lidhje me atë që engjëjt i thanë gruas

për të bërë tek Mateu 28:7, me atë që Jezusi u tha dishepujve

për të bërë tek vargu 10 dhe atë që Ai u tha atyre të bënin tek

vargjet 18–20? 

3. Si e dini se Jezusi u ringjall? (shih DeB 46:13–14; 76:22–23). Si

mendoni, çfarë mendoni se pret Zoti që të bëni me njohurinë

tuaj? (shih 2 Nefi 2:8). 

Ky ritëm i shpejtë vazhdon përgjatë gjithë këtij Ungjilli, që është

më i shkurtri nga të katërt. Fjalët menjëherë dhe fill pas shfaqen

shumë herë në gjashtëmbëdhjetë kapitujt e Markut dhe ndihmojnë

akoma më shumë në ritmin dhe dinamizmin. Ungjilli i Markut

e tregon Jezusin si një person aktiv e me fuqi dhe përmban më

shumë rrëfime të mrekullive sesa çdo Ungjill tjetër. Por përveç

anës hyjnore dhe të fuqishme të Jezusit, ky Ungjill paraqet anën

njerëzore të Jezusit. Marku e përmend më shpesh se çdo shkrues

tjetër Ungjilli, se Jezusi herë pas here dëshironte të ishte vetëm

dhe të çlodhej (shih Marku 4:38; 6:31; 7:24; 8:13). 

Vetëm tek Marku
Rreth nëntëdhjetë përqind të vargjeve të Markut i gjejmë tek

ndonjë ose më shumë nga ungjijtë e tjerë. Megjthatë, ka disa gjëra

që gjenden vetëm tek Marku. Këto përfshijnë sa më poshtë: 

• Një shëmbëlltyrë mbi mbjelljen dhe korrjen (shih Marku

4:26–29) 

• Një referencë të Jezusit si zdrukthëtar (shih Marku 6:3) 

• Shërimi me dy faza i një burri (shih Marku 8:22–26) 

• Një dishepull i ri në moshë që ia mbathi prej ushtarëve kur

Jezusi u arrestua (shih Marku 14: 50–52; djaloshi mund të ketë

qenë Marku vetë) 

Nëse dëshironi, ju mund të keni një vend në fletoren tuaj ku të

shënoni mbresa të reja që merrni për Shpëtimtarin ndërsa lexoni

dëshminë e Markut për Të. 

37



Ndërsa Mateu shkroi shumë nga fjalët që tha Jezusi, Marku
theksoi ngjarjet në jetën e Shpëtimtarit. Marku duket kaq i
zellshëm për të shkruar për shërbesën e Jezusit, saqë jep shumë
pak sfond historik dhe, në kapitullin e parë fillon me gjërat
që Jezusi filloi të kryente mes njerëzve. Përpara se të kaloni
me shpejtësi në kapitullin 2, ndaluni për të medituar për
gjërat që mësojmë mbi Jezusin nga tregimet e kapitullit 1. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Marku 1
Marku 1:1–11—Mateu 3; Lluka 3:1–22; Gjoni 1:19–34

Marku 1:12–15— Mateu 4:1–17; Lluka 4:1–15

Marku 1:16–20—Mateu 4:18–22; Lluka 5:1–11

Marku 1:21–28—Lluka 4:31–37

Marku 1:29–34— Mateu 8:14–17; Lluka 4:38–41

Marku 1:35–39— Mateu 4:23–25; Lluka 4:42–44

Marku 1:40–45— Mateu 8:1–4; Lluka 5:12–16

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Marku 1

Sinagogë (v. 21, 23, 29, 39)—

Vend adhurimi për judenjtë

Sfiliti (v. 26)—Shkundi

Vend të vetmuar (v. 35)—

Vend për të qëndruar vetëm

(shkretëtirë) 

Marku 1
Fillimi i Shërbesës 

së Jezusit

Marku 1:1—“Fillimi i Ugjillit të Jezu Krishtit” 
Megjithëse është e vërtetë që Jezu Krishti e filloi kishën e Tij gjatë

shërbesës së Tij të vdekshme, kjo nuk ishte hera e parë që plani i

ungjillit iu bë i ditur njerëzve në tokë. Ungjilli në fakt u predikua

që nga koha e familjes së parë, Adamit dhe Evës, në këtë botë

(shih Moisiu 5:5–12) dhe madje përpara se të fillonte bota (shih

1 Pjetrit 1:18–20). 

Marku 1:2–11—Gjon Pagëzori
Shih parathënien e Mateu 3 (fq. 11) për më tepër informacion

mbi Gjonin. 

Marku 1:44—Pse i Kërkoi Jezusi Atyre që Shëronte të
Mos i Tregonin Ndokujt se Çfarë Kishte Bërë? 
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Mateu 16:20 (fq. 24).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni një nga aktivitetet e mëposhtme (A ose B) kur të studioni

Marku 1. 

Përgatitja e Udhës

Marku e filloi dëshminë e tij duke përshkruar ngjarje që përgatitën

udhën për shërbesën e Jezu Krishtit. Për secilin nga katër grupet

e mëposhtme të vargjeve, shkurtimisht thoni cilën ngjarje për-

shkroi Marku dhe si mendoni se ndihmoi për të përgatitur udhën

për gjërat që do të pasonin në shërbesën e vdekshme të Jezusit:

Marku 1:2–8, 9–11, 12–13, 16–20. 

Çfarë Mund të Mësoni nga një Mrekulli?

Tek Marku 1, lexojmë në lidhje me tre mrekulli të ndryshme që kreu

Jezusi dhe vihet re se Ai gjithashtu shëroi “shumë” (v. 34). Tek

Marku 1:38, Jezusi tha se një qëllim kryesor i shërbesës së Tij mes

njerëzve ishte të predikonte ungjillin. Në atë kontekst, mendoni

se çfarë mësojmë rreth Jezusit dhe ungjillit të Tij nga secila mre-

kulli që Ai kreu. Për shembull, ndërsa studioni mrekullinë e për-

shkruar tek Marku 1:40–44, përgjigjjuni pyetjeve të mëposhtme: 

1. Çfarë mund të mësoni nga lebrozi, mbi mënyrën se si të vijmë

tek Shpëtimtari dhe të marrim bekime nga Ai? 

2. Çfarë mund të mësoni për Shpëtimtarin nga mënyra se si Ai

reagoi ndaj lebrozit? 

3. Të ishe lebroz konsideroheshe “i papastër” nën ligjin e Moisiut.

Të jesh mëkatar do të thotë të jesh i papastër shpirtërisht.

Lexoni përsëri Marku 1:40–44 duke e ndryshuar fjalën lebroz

në mëkatar. Çfarë mund të na mësojë kjo kur mëkatojmë? 

Siç përmendet te Marku 1:38, Jezusi erdhi për të predikuar
ungjillin më shumë se sa për të kryer mrekulli. Mrekullitë e

Marku 2
“Mëkatet e Tua 
Të Janë Falur” 

B

A

Lebroz (v. 40)—Njeri me

sëmundje lëkure (shih Udhë-

zuesi për Shkrimet e Shenjta,

“lebër”, fq. 99) 
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Tij ishin simbole të dukshme fizike të gjërave që mund të
bënte për ne shpirtërisht. Tek Marku 2 lexojmë për një rast
kur Jezusi na e mësoi këtë parim. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Marku 2
Marku 2:1–22—Mateu 9:2–17; Lluka 5:17–39

Marku 2:23–27—Mateu 12:1–8; Lluka 6:1–5

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Marku 2 

Marku 2:23–28—Rregullat për Shabatin
Shih parathënien për Mateu 12 në këtë manual (fq. 20).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A kur të studioni Marku 2. 

Marrja e Mesazhit të Duhur

Kur të studioni Marku 2:1–12, përgjigjjuni pyetjeve të mëposhtme:

1. Pse mund të duket e çuditshme ajo që Jezusi i tha në fillim të

paralizuarit? 

2. Si do t’i përgjigjeshit pyetjes së Jezusit që gjendet tek Marku

2:9? Çfarë mendoni se donte të thoshte Ai kur e bëri atë pyetje?

(shih v. 10).

3. Mëkati nuk i shkakton të gjitha sëmundjet, por është më

shkatërrues. Fatkeqësisht, është më e vështirë të shohësh

mëkatin dhe faljen, sesa të shohësh efektet dhe simptomat

e sëmundjeve fizike. Çfarë mësimi mendoni se Jezusi po

mundohej t’u mësonte atyre që po e shihnin, si me faljen e

mëkateve ashtu edhe me shërimin e njeriut të paralizuar? 

A

Blasfemi (v. 7)—Tallje me

gjëra të shenjta ose pretendi-

me të rreme për fuqi hyjnore

Tagrambledhës (v. 15–16)—

Mbledhës taksash

Nuk e dimë se sa njerëz u kthyen në besim dhe u bënë anë-
tarë të Kishës gjatë kohës që Jezusi ishte gjallë. Numri duhet
të ketë qenë mjaft i vogël, por Marku shkruan se një numër
i madh njerëzish u interesuan për Jezusin—veçanërisht kur
panë ose dëgjuan për mrekullitë e Tij. Marku 3 është një
rrëfim i një rritjeje në një farë mase të interesimit ndaj Jezusit
dhe tregon se si, ndërsa Ai u bë më i njohur, njerëzit me
pozita të fuqishme dhe udhëheqëse filluan ta kundërshtonin
Atë dhe filluan të kërkonin mënyra për ta turpëruar Atë në
sytë e popullit. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Marku 3
Marku 3:1–6—Mateu 12:9–14; Lluka 6:6–11

Marku 3:7–12—Mateu 12:15–16

Marku 3:13–19—Mateu 10:2–4; Lluka 6:12–16

Marku 3:20–30—Mateu 12:22–37

Marku 3:31–35—Mateu 12:46–50; Lluka 8:19–21

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Marku 3

Mark 3:8—Idumea, Tiro dhe Sidoni
Shih hartën shoqëruese. 

Tharë (v. 1)—Të gjymtuar,

deformuar ose të tkurrur

Herodianët (v. 6)—Judenj

që mbështesnin Romën dhe

Herodin, guvernatorin

vendor, në veçanti

Ta marrin atë (v. 21)—Ta

merrnin nën kujdestari 

Beelzebubin (v. 22)—Satanin

Blasfemojë kundër Frymës
së Shenjtë (v. 29)—Të mohosh

Krishtin me vetëdije (shih

Udhëzuesi për Shkrimet e

Shenjta, “Blasfemoj, Blasfemi”,

fq. 626) 

Marku 3
Jezusi Tërheq 

Shumë Vëmendje
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Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A ose B kur të studioni Marku 3. 

Rëndësia e Motiveve Tona

Historia e treguar tek Marku 3:1–6 na jep një njohuri interesante

për mendimet e farisenjve. Ndërsa i lexoni këto vargje, përgji-

gjjuni pyetjeve të mëposhtme: 

1. Çfarë po kërkonin farisenjtë kur vrojtonin Jezusin? (shih gjitha-

shtu parathënien e Mateu 12 në këtë udhëzues studimi, fq. 20) 

2. Nga kush vjen fuqia për të shëruar? 

3. Çfarë na tregon kjo ndodhi mbi atë që është e rëndësishme

për Jezusin dhe mbi atë që është e rëndësishme për farisenjtë? 

4. Kush janë disa shembuj të gjërave që njerëzit bëjnë sot ditën e

Shabatit që ndjekin traditat e njerëzve dhe jo frymëzimin e

Perëndisë? 

Familja e Krishtit

Tek Marku 3:31–35 Jezusi nuk po thoshte që nëna dhe familja

e Tij nuk ishin të rëndësishëm. Ai përsëri po e përqendronte

vëmendjen në arsyet e Tij më të rëndësishme se përse kishte

ardhur në tokë. 

1. Sipas Marku 3:31–35, çfarë e cilëson një person për të qenë

anëtar i familjes së Krishtit? 

2. Kjo doktrinë u qartësua më tej në Librin e Mormonit. Me fjalët

tuaja, shpjegoni çfarë Mosia 5:5–9 thotë në lidhje me atë se si

mund të bëhemi pjesë e familjes së Krishtit. 

Fjala shëmbëlltyrë vjen nga një fjalë greke që do të thotë “të
vendosësh pranë” ose, me fjalë të tjera, të vendosësh një gjë
pranë një tjetre për t’i krahasuar ato. Jezusi tregoi shëmbëll-
tyra, ose tregime, të gjërave me të cilat njerëzit njiheshin
shumë mirë, të cilat mund të krahasoheshin me të vërteta
shpirtërore. Parathënia për Mateu 13 (fq. 21) shpjegon se
pse Jezusi përdori shëmbëlltyra dhe jep disa ide për inter-
pretimin e kuptimit të tyre. 

Marku 4
Jezusi Mëson 

me Shëmbëlltyra

B

A

IDUMEA

Deti i Madh 
(Deti Mesdhe) 

Tiro

Sidoni

Jeruzalemi

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Marku 4
Marku 4:1–25—Mateu 13:1–23; Lluka 8:4–18

Marku 4:30–34— Mateu 13:31–35

Marku 4:35–41— Mateu 8:18–27; Lluka 8:22–25

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Marku 4

Mbjellësi

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A dhe B kur të studioni Marku 4. 

Takohuni me Gazetarët

1. Përfytyroni sikur jeni caktuar të flisni rreth Kishës me një grup

korrespondentë të disa gazetave. Thoni se cilën shëmbëlltyrë

tek Marku 4 mund të përdorni për t’ju përgjigjur secilës nga

pyetjet e mëposhtme: 

• Kush është e ardhmja e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorë-

ve të Ditëve të Mëvonshme? 

• Pse dërgon Kisha kaq shumë misionarë nëpër botë? 

• Si e shpjegoni rritjen mbresëlënëse të Kishës, duke marrë

parasysh se është mjaft e re krahasuar me shumicën e feve

botërore dhe filloi mjaft e vogël në kufirin e Shteteve të

Bashkuara? 

2. Thoni cila shëmbëlltyrë duket se ka të bëjë me citimin e

mëposhtëm nga Presidenti Gordon B. Hinkli: “Kisha po rritet

në një mënyrë të jashtëzakonshme dhe të mrekullueshme. …

Po përhapet nëpër botë në një mënyrë të mrekullueshme” (në

Steve Fidel, “Members Living Abroad Outnumber LDS in U.S.,”

Deseret News, 26–27 shkurt 1996, A2).

Përgjigjjuni Pyetjeve të Rëndësishme

Ka katër pyetje të bëra tek Marku 4:35–41. Dishepujt bënë pyet-

jen e parë dhe të katërt; Jezusi bëri pyetjen e dytë dhe të tretë.

Nuk iu dha përgjigje asnjërës prej pyetjeve, por duke lexuar me

kujdes historinë dhe duke analizuar ato që dimë për Jezusin dhe

dishepujt e Tij, mund të mendojmë për përgjigje të mundshme. 

1. Shkruani pyetjen e parë dhe përgjigjen që mendoni se do të

jepte Jezusi. 

2. Shkruani pyetjen e dytë dhe të tretë dhe përgjigjjuni sikur të

ishit dishepujt. 

B

A

Gjatë rrugës (v. 4)—Tokë e

fortë e shkelur (shteg ose

udhë) 

Lakmitë për (v. 19)—Dëshirë

për dëshira trupore ose të liga

Babunë (v. 21)—Kosh i madh

Me atë masë që matni (v.

24)—Mënyra si masni, ose

gjykoni, gjërat që ju janë

dhënë

Matet (v. 24)—Jepet

Drapërin (v. 29)—Thikë e

kurbëzuar për prerjen e

kallinjve të grurit

Kiç (v. 38)—Pjesa e prapme

e anijes

Qortoi (v. 39)—E urdhëroi të

ndalonte
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3. Shkruani përgjigjen tuaj për pyetjen e katërt. 

4. Çfarë mesazhi mund të ketë kjo përvojë për dikë sot? 

Jezusi bëri mrekulli për të bekuar jetën e njerëzve dhe për
t’u mësuar parime të rëndësishme. Mrekullitë treguan fuqi-
në hyjnore të Jezusit dhe kuptimin e Tij për ligje më të larta
sesa ato që qeverisin tokën tonë. Kjo fuqi për të kryer mre-
kulli kërkon besimin e atyre që përfshihen në të. Ndërsa
lexoni rrëfimet e mrekullive tek Marku 5, shihni se si njerë-
zit e përfshirë në to treguan besimin e tyre. Mendoni se
çfarë parime të rëndësishme mësoi Jezusi me secilën mreku-
lli dhe me mënyrën se si e kreu atë. 

Po të doni, mund t’i referoheni informacionit për Mateu
8–9 (fq. 16–17) ndërsa studioni këtë kapitull. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Marku 5
Marku 5:1–20—Mateu 8:28–34; Lluka 8:26–39

Marku 5:22–43—Mateu 9:18–26; Lluka 8:41–56

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Marku 5

Frymë e ndyrë (v. 2)—Shpirt i

lig ose djalli

Legjion (v. 9, 15)—Grup i

madh

U lejoi (v. 13)—I la të shkonin

Fluks gjaku (v. 25)—Rrjedhje

gjaku

Marku 5
Më Shumë 
Mrekulli

Marku 5:8–13—Shpirtrat e Ndyrë Hyjnë në Tufën e
Derrave
Kjo histori dramatike na ndihmon të kuptojmë dëshirën e madhe

të shpirtrave që ndoqën Satanin për të pasur një trup, çfarëdolloj

qoftë ai. Nuk na është thënë se pse Jezusi i lejoi ata shpirtra të

ligj të hynin në trupat e derrave ose pse ato menjëherë u hodhën

në detin e Galilesë. Derrat konsideroheshin kafshë të papastra

sipas ligjit të Moisiut. Kështu që, nëse judenjtë po rrisnin derra,

ata po thyenin urdhërimet. Sigurisht do të kishte qenë një mësim

i madh për ata që e panë ose dëgjuan në lidhje me shpirtrat e

ligj që u dëbuan nga një njeri dhe hynë në trupat e atyre që ishin

deklaruar të papastër. Simbolizon shkatërrimin shpirtëror përfun-

dimtar të atyre që i shërbejnë djallit. 

Marku 5:23—“Eja, Vëri Duart Mbi Të Që Të … Jetojë” 
Duke folur për këtë varg, Plaku Hauard W. Hanter, atëherë anë-

tar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, tha: “Këto nuk janë

vetëm fjalët e besimit të një babai të hidhëruar, por janë gjithash-

tu një kujtesë për ne, se mbi çdo gjë mbi të cilën Jezusi vë duart

e Tij, jeton. Nëse Jezusi vë duart e tij mbi një martesë, ajo jeton.

Nëse ai lejohet të vërë duart e tij mbi familjen, ajo jeton” (në

Conference Report, tetor 1979, 93; ose Ensign, nëntor 1979, 65).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A ose B kur të studioni Marku 5. 

Kërkoni një Kuptim Simbolik

Megjithëse ndodhia e përshkruar tek Marku 5:1–20 ndodhi me

të vërtetë, mund të mësojmë gjithashtu nga simbolizmi i kësaj

mrekullie. Duke iu përgjigjur pyetjeve të mëposhtme mund t’ju

ndihmojë ta përshtasni këtë histori për veten dhe të tjerë në

kohën tonë. 

1. Çfarë kuptimi simbolik mund të ketë fakti që burri me një

shpirt të papastër jetonte pranë “varreve” (v. 2, 5)?

2. Çfarë lloj problemesh ka në kohën tonë që njerëzit e kanë të

vështirë t’i “bëjnë zap” dhe që duket se vazhdojnë edhe pasi

janë bërë përpjekje për ta vënë problemin nën kontroll, ashtu

si burri ishte “lidhur me pranga e zinxhirë” (v. 4)?

3. Çfarë mund të mësojmë nga ajo që bëri Jezusi për atë njeri, në

lidhje me atë që mund të bëjë për problemet tona të vështira? 

Çfarë Bënë Ata? 

1. Marku 5:22–43 flet për dy njerëz të cilët i kërkuan Shpëtimtarit

ndihmë dhe bekime. Me kujdes lexojini ato vargje dhe renditni

çfarë bëri secili nga ata, që mund të jetë një shembull i asaj se

çfarë mund të bëjmë ne gjithashtu, ndërsa kërkojmë bekime

nga Shpëtimtari. 

2. Çfarë mësuat rreth Jezusit nga këto dy histori? 

Marku 6
Kush Është 
Ky Jezus? 

B

A
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Mrekullitë që kreu Jezusi ishin mbresëlënëse, por shumica
e njerëzve nuk e kuptuan se kush ishte Jezusi me të vërtetë.
Tek Marku 6 lexojmë se si menduan për Të njerëzit e qytetit
të Tij të lindjes; sundimtari Herod dhe vetë dishepujt e Tij, të
cilët akoma nuk arrin ta kuptonin Atë. Mendoni për dëshmi-
në tuaj për Jezusin ndërsa lexoni këtë kapitull dhe përfyty-
roni se si mund t’i kishit ndihmuar njerëzit ta kuptonin
Jezusin nëse do të kishit qenë atje kur ndodhën ngjarjet e
përshkruara tek Marku 6. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Marku 6
Marku 6:1–6—Mateu 13:54–58

Marku 6:7–13— Mateu 10; Lluka 9:1–6

Marku 6:14–15— Mateu 14:1–2; Lluka 9:7–9

Marku 6:17–29— Mateu 14:3–12; Lluka 3:19–20

Marku 6:30–56— Mateu 14:13–36; Lluka 9:10–17; Gjoni 6:1–21

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Marku 6

Marku 6:17–19—“Nuk Është e Lejueshme Të Kesh
Gruan e Vëllait Tënd” 
Herodiada, gruaja e Herodit në kohën e kësaj historie, kishte qenë

gruaja e Filipit, vëllait të Herodit nga njëri prind. Ajo ishte ndarë

me të për t’u martuar me Herodin dhe Herodi ishte ndarë me

gruan e tij të parë dhe u martua me Herodiadën. Të martoheshe

me gruan e vëllait ndërsa ai ishte akoma gjallë ndalohej nga ligji

i Moisiut (shih Levitiku 20:21). Ishte gjithashtu e gabuar të nda-

heshe nga bashkëshorti për shkak të një interesimi ndaj dikujt

tjetër (shih Mateu 5:31–32). Veprimet e Herodiadës duket se tre-

gojnë se ajo ndihej fajtore dhe, në vend që të pendohej, ajo zgjo-

dhi ta hiqte qafe personin që e kujtoi atë për fajin e saj—Gjon

Pagëzorin. 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy nga aktivitetet e mëposhtme (A–C) kur të studioni

Marku 6. 

Jezusi Kthehet në Qytetin e Tij të Lindjes

1. Sipas Marku 6:1–6, si u prit Jezusi kur u kthye në “vendlindjen

e tij”, duke nënkuptuar qytetin e Tij të lindjes, Nazaretin? 

2. Çfarë bekimesh nuk iu dhanë atyre njerëzve për shkak të

qëndrimit të tyre? (shih v. 5).

3. Si mund të gjejë zbatim kjo histori në marrëdhënien tonë sot

me udhëheqës vendorë dhe të përgjithshëm të Kishës? 

Reagimi ndaj Ndjenjës së Fajit

1. Tek Marku 6:14–28, çfarë bëri Herodi që mund të tregojë se ai

u ndie fajtor për diçka? 

2. Si u përgjigj Herodiada ndaj ndjenjës së saj të fajit? 

3. Çfarë duhet të bëjmë kur përjetojmë ndjenjë faji për mëka-

tet tona? 

4. Krahasoni atë që ndodh kur mundohemi ta mbulojmë ndje-

njën e fajit dhe mëkatet tona (shih DeB 121:37), me atë që

ndodh kur e përulim veten dhe pendohemi (shih Enosi

1:4–8; Mosia 4:2–3). 

Duke Mësuar për Shpëtimtarin

Renditni dy gjëra që mësoni për karakterin, natyrën ose fuqinë

e Jezusit nga historia tek Marku 6:31–44. 

Marku 7
Çfarë e Ndot një Njeri? 

C

B

A

Nga i vijnë këtij këto? (v.

2)—Ku i mësoi këto gjëra? 

Trasta (v. 8)—Çantë për

ushqim apo veshje

Do të trajtohen me më shumë
tolerancë (v. 11)—Ndëshkimi

do të jetë më i vogël

Detyroi (v. 45)—Urdhëroi

Roja e katërt e natës (v. 48)—

Pak para agimit
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Traditat mund të jenë një ndikim i rëndësishëm unifikues
në familje dhe në grupe të tjera. Por kur traditat bëhen më
të rëndësishme, i zëvendësojnë, ose nuk janë në harmoni me
parimet e ungjillit, atëherë këto tradita i kundërvihen planit
të lumturisë së Zotit. Në kohën e Dhjatës së Re, disa tradita
të judenjve ishin më të rëndësishme në fenë e tyre sesa ligjet
e Perëndisë mbi të cilat ishin bazuar. Pjesa më e madhe tek
Marku 7 tregon se çfarë tha dhe bëri Jezusi në lidhje me disa
nga këto tradita të pleqve. Nëse doni, gjithashtu mund të
lexoni përsëri parathëniet e Mateu 12 dhe 15 në këtë udhëzues
studimi (fq. 20, 22-23) para se të lexoni Marku 7. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Marku 7
Marku 7—Mateu 15:1–31

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Marku 7

Marku 7:9–12—”Është Kurban” 
Kurban ishte një term që donte të thoshte “dhënë Perëndisë”.

Ligji i Moisiut kërkonte që fëmijët të kujdeseshin për prindërit e

tyre të moshuar, por një traditë e pleqve thoshte se nëse kishe

para ose burime të tjera që kishe ndërmend t’ia jepje Perëndisë

ose tempullit (kurban) atëherë ato burime nuk mund të përdo-

reshin për të ndihmuar prindërit e tu. Njerëz me qëllime të

padrejta e përdorën këtë traditë të kurbanit për t’u dukur se e

donin Perëndinë mbi gjithë të tjerët—përfshirë familjen. Por, në

të vërtetë ata i mbanin pasuritë e tyre në vend që t’i përdornin

ato për t’u kujdesur për prindërit e tyre të moshuar. 

Marku 7:26–29— Pse e Quajti Jezusi Gruan Greke me
Fjalën Këlysh Qeni? 
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Mateu 15:22–28 (fq. 23).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A kur të studioni Marku 7. 

Bëni një Krahasim

1. Duke përdorur çfarë lexuat tek Marku 7:1–23, shpjegoni ndry-

shimin ndërmjet asaj që farisenjtë e konsideronin të papastër

me atë që Jezusi e konsideronte të papastër. 

2. Lexoni 2 Nefi 27:19–20 dhe shpjegoni pse është e rëndësishme

të kuptosh atë që tha Jezusi në lidhje me të qenit i pastër ose i

papastër dhe çfarë duhet të bëjmë nëse jemi të papastër. 

A

Ndotë (v. 15, 18, 23)—Ta bëjë

një person të papastër shpir-

tërisht 

Pastaj jashtëqitet në gjiriz (v.

19)–Ajo që hahet kalon nëpër

trup dhe pastaj hidhet në

kanal

Lakmitë (v. 22)—Dëshirë për

të pasur më shumë

A e keni keqkuptuar ndonjëherë kuptimin e asaj që dikush
ka thënë dhe pastaj të jeni ndjerë të pamend kur ju është
shpjeguar, për shkak se ishte kaq e dukshme? Tek Marku 8
dishepujt e Jezusit duket se patën një përvojë të tillë. Dishepujt
ndoshta nuk e kuptonin gjithmonë Jezusin, por ata kishin
besim tek Ai. Kjo është një ide e rëndësishme në këtë kapi-
tull. Ndryshe nga farisenjtë të cilët kërkuan një shenjë për
t’u provuar atyre atë që nuk kuptonin, dishepujt kishin besim
dhe ishin të ndjeshëm ndaj ndikimit të Frymës së Shenjtë.
Mendoni për atë që mund të mësoni nga Marku 8 për të
forcuar kuptimin dhe dëshminë tuaj për Jezu Krishtin. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Marku 8
Marku 8:1–10—Mateu 15:32–39

Marku 8:11–21—Mateu 16:1–12

Marku 8:27–38—Mateu 16:13–27; Lluka 9:18–26

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Marku 8

Marku 8:15—Çfarë Është Majaja? 
Majaja (farë buke) është kërpudhë (sfungjeror). Kur pak maja

përzihet me brumë buke, menjëherë ndikon në të gjithë brumin,

duke krijuar flluska dhe duke bërë që të zërë brumi. Buka e bërë

me maja është më e lehtë se buka pa maja, por prishet më shpejt.

Për këtë arsye majaja, në shkrimet, është një simbol për prishjen.

Kjo është ajo që tha Jezusi kur tha: “Ruhuni nga majaja e farisenjve

dhe nga majaja e Herodit!”. Në raste të tjera majaja përdoret për

të përshkruar se si një masë e vogël e diçkaje për të cilën po fli-

tet, mund të ndikojë një masë të madhe të një diçkaje tjetër, për

mirë apo për keq. 

Marku 8:29–30—Pse Donte Jezusi Që Dishepujt e Tij
të Mos i Thonin Askujt Se Ai Ishte Krishti? 
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Mateu 16:20 (fq. 24).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A kur të studioni Marku 8. 

Njësoj dhe Ndryshe

1. Renditni mënyrat se si mrekullia e përshkruar tek Marku

8:22–26 është njëlloj apo ndryshe nga mrekulli të tjera që keni

A

Mëshirë (v. 2)—Ndjenja

dashurie dhe kujdesi

Brez (v. 12, 38)—Grup njerë-

zish që jetojnë rreth së njëjtës

kohë

Qortoi (v. 15)—Urdhëroi

Qortojë (v. 32–33)—Mospra-

nim i asaj që u tha

Ke shqisën (v. 33)—Kënaqesh

Marku 8
“Po Si, Ende 

Nuk Po Kuptoni?” 
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lexuar në Dhjatën e Re (për shembull, krahasoni me Mateu

20:30–34). 

2. Çfarë mesazhi shpirtëror mund të mësoni nga mrekullia që

përshkruhet tek Marku 8:22–26? 

Mësuam tek Mateu 16 se kur Jezusi dhe dishepujt e Tij ishin
në krahinën e Cezaresë së Filipit, Ai u premtoi atyre, veça-
nërisht Pjetrit, ”çelësat e mbretërisë së qiejve” (Mateu 16:19).
Tek Mateu 17 lexojmë rreth përmbushjes së atij premtimi në
Malin e Shpërfytyrimit. Marku 9:1–13 gjithashtu përmban
një rrëfim të asaj përvoje. Pas asaj përvoje të shenjtë, Pjetri,
Jakobi dhe Gjoni akoma kishin nevojë të mësonin shumë gjëra
nga Mësuesi. Ndërsa lexoni Marku 9, shihni për mënyrat se
si Ai i mësoi ata dhe i ndihmoi të rrisnin besimin e tyre si dhe
besimin dhe kuptimin e të tjerëve gjithashtu. Megjithëse
lutja tek Marku 9:24 “ndihmo mosbesimin tim” ishte nga
një baba i cili kishte nevojë për ndihmë për birin, mjaft mirë
ajo mund të jetë lutja e çdokujt i cili beson tek Shpëtimtari
por e kupton nevojën për më shumë besim dhe njohuri. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Marku 9
Marku 9:2–32—Mateu 17:1–23; Lluka 9:28–45

Marku 9:33–50—Mateu 18:1–9; Lluka 9:46–50

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Marku 9

Shpërfytyrua (v. 2)—Një

gjendje në të cilën trupi i një

personi ndryshohet përkohë-

sisht në mënyrë që ai ose ajo

të mund të përballojë praninë

dhe lavdinë e qenieve qiellore

Marku 9
“Ndihmo 

Mosbesimin Tim” 

Ngritja e një çadre

Marku 9:2–13—Jezusi Shpërfytyrohet në Një Mal të
Lartë
Shih “Shpërfytyrim” tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta

(fq. 181–182).

Marku 9:43–48—Të Presësh Dorën ose Këmbën, ose
të Nxjerrësh Syrin
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Mateu 5:29–30 (fq.

14). Përkthimi i Jozef Smithit për Marku 9:40–48 (në Udhëzuesi

për Shkrimet e Shenjta, fq. 228–229) gjithashtu jep një ndihmë të

rëndësishme të asaj që nënkuptoi Jezusi në këto vargje. 

Marku 9:49–50—Kripa dhe Zjarri
Sipas ligjit të Moisiut, sakrificat kriposeshin si simbol i besëlidhjes

së qëndrueshme ndërmjet Zotit dhe popullit të Tij. E bënte sakri-

ficën të “mirë” për Zotin. Ndjekësit e Krishtit e japin veten si një

sakrificë të gjallë për Të (shih Omni 1:26), sakrificë e cila sjell

fuqinë pastruese të Frymës së Shenjtë (ose pagëzimin e zjarrit). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A ose B kur të studioni Marku 9. 

Rritja e Besimit Tuaj

1. Në historinë tek Marku 9:14–29, cili ishte problemi? 

2. Çfarë tha Jezusi në lidhje me problemin? (shih v. 19, 23, 29)

3. Çfarë mendoni se donte të thoshte babai nga ajo që i tha Jezu-

sit në vargun 24? 

4. Si e ndihmon kjo histori besimin tuaj të rritet ose si ju mëson

që të rrisni besimin tuaj? 

Mësoni nga Përkthimi i Jozef Smithit

1. Me kujdes lexoni Përkthimin e Jozef Smithit për Marku

9:40–48. Çfarë na thotë, kë simbolizojnë “dora jote”, “këmba

jote” dhe “syri yt”? 

2. Duke mbajtur në mend shpjegimet nga Përkthimi i Jozef Smi-

thit, si mendoni se kjo këshillë mund të gjejë zbatim sot për

bashkëmoshatarët tuaj? 

B

A

Skribët (v. 11, 14, 16)—Burra

të cilët u mësuan njërëzve

kuptimin e ligjit të Moisiut

(shih Udhëzuesi i Shkrimeve

të Shenjta, “skrib”, fq. 169)

Ka një frymë memece (v.

17)—Nuk mund të flasë

I ngrijnë gjymtyrët (v. 18)—

Trupi dobësohet

Fryma e përplasi (v. 20)—

Kaloi në konvulsion (filloi të

dridhej) 

Duke e sfilitur fort (v. 26)—

Kishte konvulsione (dridhje)

të forta

Dorëcung (v. 43)—Fizikisht i

gjymtuar

Çadra (v. 5)—Streha të për-

kohshme të përdorura për

përkushtim dhe adhurim
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Shumë judenj i ngatërronin profecitë e Dhjatës së Vjetër në
lidhje me ardhjen e parë të Mesias me profecitë për Ardhjen
e Tij të Dytë. Ata po prisnin që Mesia të vinte me fuqi dhe
lavdi të madhe si një mbret ngadhënjimtar për të shkatërru-
ar armiqtë e tyre. Krishti erdhi për të shkatërruar armiqtë e
tyre më të rëndësishëm—mëkatin dhe vdekjen— por ai do
t’i mposhtte ata armiq me anë të vuajtjes dhe vdekjes së Tij,
gjë e cila ishte e vështirë që shumica e njerëzve ta kuptonte.
Kjo u profetizua tek Isaia 53. Shihni për mënyrat se si Jezu-
si u përpoq t’i mësonte këto parime tek Marku 10. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Marku 10
Marku 10:1–31—Mateu 19; Lluka 18:15–30

Marku 10:32–52—Mateu 20:17–34; Lluka 18:31–43

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Marku 10

Marku 10:2–12—Mësimet e Jezusit mbi Martesën dhe
Divorcin
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Mateu 19:3–12

(fq. 26-27).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A dhe B kur të studioni Marku 10. 

Të Bëhesh i Madh në Mbretëri

Në historinë tek Marku 10:17–22, një djalë i ri donte të dinte se

çfarë mund të bënte për të trashëguar jetë të përjetshme dhe në

vargjet 35–45 lexojmë se si Jakobi dhe Gjoni donin një vend nderi

pranë Shpëtimtarit në përjetësi. 

1. Krahasojini këto dy tregime të njerëzve që dëshironin madhështi

në mbretëri duke bërë një tabelë si ajo më poshtë në fletoren tuaj

dhe duke e plotësuar me informacion që gjeni tek Marku 10. 

Çfarë u mësoi
atyre Jezusi

Çfarë nuk
kuptuan ata Kush?

Djali i ri i pasur
(Marku 10:17–22)

Jakobi dhe Gjoni
(Marku 10:35–45)

A

Rregull (v. 5)—Urdhërim

Shkel kurorën (v. 11)—Të

kesh marrëdhënie seksuale

me dikë me të cilin nuk je i

martuar

Çmim për shpengimin (v.

45)—Pagesë për të liruar dikë

që është në skllavëri

Marku 10
Madhështia 

e Vërtetë

2. Çfarë kishte mësuar Jezusi tek Marku 9:33–37 në lidhje me atë

që do të thotë të jesh i madh? 

3. Sipas Marku 10:28–30, si krahasohet madhështia tokësore me atë

që Jezu Krishti u ofron atyre që cilësohen për jetë të përjetshme? 

4. Çfarë na mëson Marku 10:32–34 në lidhje me madhështinë

e Shpëtimtarit? 

5. Çfarë mund të bëni në jetën tuaj për t’u bërë i madh në sytë

e Perëndisë? 

I Shëruar nga Verbëria

1. Renditni çfarë bëri burri tek Marku 10:46–52 për t’u shëruar

nga verbëria e tij. 

2. Çfarë na mëson kjo histori në lidhje me Shpëtimtarin dhe atë

që Ai mund të bëjë për ne? 

Marku 11 fillon rreth tre vjet pas pagëzimit të Jezusit. Pas
një jave Ai do të kryqëzohej. Ngjarjet tek Marku 11–16
ndodhën gjatë javës së Pashkës—një kohë kur Judenjtë nga
anë e kënd mblidheshin në Jeruzalem për të ofruar sakrifica
në tempull. Ishte një mundësi e përsosur që Jezusi të jepte
dëshminë e Tij të fundit përpara një numri të madh njerë-
zish ndërsa përgatitej për ta dhënë veten e Tij si Qengji i
Perëndisë për shëlbimin e të gjithë njerëzimit. 

Marku 11–12
Çfarë Bëri dhe Mësoi Jezusi
gjatë Javës së Tij të Fundit

B
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Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Marku 11–12
Marku 11—Mateu 21:1–27; Lluka 19:29–48; 20:1–8; Gjoni 12:14–19

Marku 12:1–12—Mateu 21:33–46; Lluka 20:9–19

Marku 12:13–44— Mateu 22:15–46; Lluka 20:20–47; 21:1–4

Hartë topografike

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Marku 11

Marku 11:1–10—Cila Është Domethënia e Faktit që
Jezusi Erdhi në Jeruzalem Hipur mbi një Kërriç? 
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Mateu 21:1–11 (fq. 28).

Mark 11:15–18—Pse Kishte Këmbyes Parash dhe
Njerëz që Blinin e Shisnin në Tempull? 
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Mateu 21:12–13 (fq. 28).

Marku 11:12–14, 20–21—Fiku i Mallkuar
Jezusi nuk e shpjegoi pse Ai e

mallkoi pemën e fikut, por një

njohuri e vogël në lidhje me

këto pemë, ndërthurur me rre-

thanat e përshkruara në shkri-

met e shenjta, na ndihmojnë të

kuptojmë simbolizmin e asaj

që bëri Jezusi. Lloji i pemës së

fikut që përmendet tek Marku

11 prodhon një fik të parakoh-

shëm, madje edhe para se të

mbushet me gjethe. Prodhimi

kryesor i fiqve vjen më vonë.

Nëse pema nuk prodhon fiq të parakohshëm, nuk do të prodhojë

fryte gjatë gjithë atij viti. Një pemë me gjethe (siç e përshkruan

si Marku ashtu edhe Mateu) duhet të ketë gjithashtu fryt, por ajo

pemë ishte shterpë. Mund të themi se pema dukej sikur kishte

fryt, por në fakt nuk kishte. Kjo ngjan me udhëheqësit judenj të

kohës së Jezusit. Ata shfaqeshin të drejtë, por drejtësia e tyre ishte

hipokrite dhe boshe. Si pasojë, Jezusi e mallkoi këtë pemë për

hipokrizi, fakt që simbolizon gjendjen e udhëheqësve të popullit

të besëlidhjes së Perëndisë. 

Rrëfimi i Markut thotë që pema nuk kishte fryt për shkak se

nuk ishte sezoni; megjithatë, Përkthimi i Jozef Smithit e heq atë

frazë dhe tregon se për shkak se gjethet kishin dalë, pema duhet

të kishte fryt. 

Degë fiku me fiq

Vonë (v. 11)—Natë, ngrysur 
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Marku 11:30–32; 12:12—Krerët e Priftërinjve, Skribët
dhe Pleqtë Kishin “Frikë nga Njerëzit” 

Jezusi vazhdimisht i

dënoi këta udhëheqës

judenj për hipokrizinë

e tyre (për shembull,

shih Marku 12:38–40).

Marku 11–12 lë të

kuptohet se burimi i

hipokrizisë së tyre ishte

krenaria. Siç mësoi

Presidenti Ezra Taft

Benson: “Kryelartët

kanë më shumë frikë

gjykimin e njerëzve se-

sa gjykimin e Perëndisë

(shih DeB 3:6–7; DeB

30:1–2; DeB 60:2). ‘Çfarë

do të mendojnë njerë-

zit për mua?’ rëndon

më shumë sesa ‘Çfarë do të mendojë Perëndia për mua?’” (në

Conference Report, prill 1989, 4; ose Ensign, maj 1989, 5 [në shqip

arktikulli nr. 22779]). 

Marku 12

Marku 12:18–27—Martesa në Ringjallje
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Lluka 20:27–38 (fq. 67).

Marku 12:28–34—“Nuk Ka Urdhërim Tjetër Më Të
Madh Se Këta” 
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Mateu 22:36–38 (fq. 29).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy nga aktivitetet e mëposhtme (A–D) kur të studioni

Marku 11–12. 

Si Mund të Përgjigjen Ata? 

Përfytyroni sikur të kishit mundësinë për t’u folur njerëzve në

historinë tek Marku 11:1–11. Shkruani se si mendoni se do t’u ishin

përgjigjur ata pyetjeve të drejtuara atyre në listën e mëposhtme. 

1. Dy dishepujve: Pse dha Jezusi udhëzime specifike se si ta

gjenit kërriçin? Çfarë mendoni për mënyrën se si e gjetët? 

2. Zotëruesit të kërriçit: Pse i

latë dy dishepujt e Jezusit

ta merrnin kërriçin tuaj? 

3. Njërit nga njerëzve të cilët

shtruan rroba në rrugë dhe

thërrisnin “Hosana!”: Kush

mendoni se është Jezusi?

Përse e nderoni Atë? 

A

Ua besoi (v. 1)—E dha me qera

Vreshtarëve (v. 1–2)—Njerëz

që kujdesen për të mbjellat

Pa pyetur për njeri (v. 14)—I

trajton të gjithë njëlloj

Hipokrizinë (v. 15)—Të pre-

tendosh të jesh i drejtë kur

nuk je

Fytyrë dhe ky mbishkrim (v.

16)—Fjalë të gdhendura mbi

monedhë

Gllabërojnë (v. 40)—Vjedhin

zotërimet e saj

Dy monedha; një kuadrant
(v. 42)—Sasi shumë e vogël

parash
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Interpretoni Simbolizmin

Me kujdes mendoni për historinë e pemës së fikut tek Marku

11:12–14, 20–23 dhe shpjegimin që gjendet tek seksioni “Kuptimi

i Shkrimeve të Shenjta” për Marku 11. Çfarë lloj personi në ditët

tona mendoni se përfaqëson pema e fikut të cilën Jezusi e mallkoi?

Shpjegoni se si mund të veprojë apo flasë ai lloj personi. 

Çfarë Nuk Duhet Bërë

Zgjidhni tre veprime apo qëndrime të shfaqura nga udhëheqësit

judenj të cilët e kundërshtuan ose e pyetën Jezusin në historitë dhe

mësimet tek Marku 11:27–12:40. Shpjegoni se si ato veprime apo

qëndrime mund ta ndalojnë një person nga përparimi shpirtëror. 

Cili Është Mesazhi? 

Mjaft nga Marku 11–12 tregon se si udhëheqësit judenj iu kundër-

vunë Jezusit. Tek Marku 12:41–44 lexojmë rreth një gruaje e cila

nuk ishte aspak si ata. 

1. Si është e veja një shem-

bull i asaj që Jezusi mësoi

tek Marku 12:29–34? 

2. Shkruani mesazhin e Marku

12:44 me fjalët tuaja dhe

shpjegoni se çfarë mendoni

se Jezu Krishti po u mëso-

nte njerëzve. 

3. Shkruani për diçka në jetën

tuaj të cilën ju mund ta

ndryshoni për të ndjekur

më mirë shembullin e sakri-

ficës dhe bindjes të gruas së

ve. (Nuk është e thënë që

të bëhet fjalë për para). 

Më pak se një javë para kryqëzimit të Tij, Shpëtimtari foli
në lidhje me Ardhjen e Tij të Dytë. Disa judenj e hodhën
poshtë Jezusin gjatë shërbesës së Tij të vdekshme për shkak se
nuk besonin se Ai mund të përmbushte profecitë e Dhjatës
së Vjetër në lidhje me ardhjen e Mesias—veçanërisht ato
që flasin për ardhjen e Tij në lavdi dhe gjykim. Megjithatë,
profecitë e Dhjatë së Vjetër në lidhje me Krishtin përmbajnë
shenja si për ardhjen e Tij të parë, ashtu edhe për ardhjen e
dytë. Duhet t’i ketë ngushëlluar dishepujt e Tij fakti që dinin
se, megjithëse kishte përmbushur shumë profeci, Ai do të
vinte përsëri për të përmbushur të gjitha gjërat që janë folur
nga profetët në lidhje me Mesian. Për shkak se shumë nga
ato që Jezu Krishti tha tek Marku 13 bënin fjalë për ditët e
fundit, ne që jetojmë në ditët e fundit duhet të jemi veçanë-
risht të interesuar në këto shkrime. 

Marku 13
Shenja të 

Ardhjes së Dytë

D

C

B Përkthimi Jozef Smithit për Marku 13 është i njëjtë me
Përkthimin e Jozef Smithit për Mateu 24, që është Joseph
Smith—Mateu. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Marku 13
Marku 13—Mateu 24; Lluka 21:5–36; Joseph Smith—Mateu 1

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Marku 13

Marku 13:14—“Neverinë e Shkatërrimit” 
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Mateu 24:15 (fq. 32).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A kur të studioni Marku 13. 

Rrini Zgjuar! 

Jezusi u tha atyre që e ndiqnin “kini kujdes” ose “rrini zgjuar”

gjashtë herë në predikimin që gjendet tek Marku 13 (shih v. 5,

9, 23, 33, 35, 37). Renditni të paktën tre gjëra nga ky kapitull

për të cilat besimtarët duhet të rrinë zgjuar për të qenë gati të

takojnë Zotin. 

Kryepriftërinjtë, skribët dhe pleqtë e judenjve ishin të paaftë
për ta turpëruar Jezusin ose ta bënin të gabonte para nje-
rëzve të mbledhur në Jeruzalem për Pashkë. Në të vërtetë,
vetë udhëheqësit judenj ishin turpëruar nga Jezusi. Disa
nga këta udhëheqës të korruptuar menduan se mënyra e
vetme për ta ndaluar Jezusin së qeni një kërcënim më i madh
i pozitës dhe fuqisë së tyre, ishte ta vrisnin Atë. Jezusi i
njihte dëshirat e tyre dhe u përgatit të jepte jetën e Tij. Disa
nga ngjarjet më të rëndësishme në histori gjenden tek Marku
14–16. Ndaluni ndërsa lexoni dhe meditoni ngjarjet e
shenjta në këta tre kapituj të fundit të Markut. 

Marku 14
Orët e Fundit të Jetës së

Vdekshme të Jezusit

A

Përhapet (v. 10)—Mësohet,

predikohet

Të zgjedhurve (v. 20, 27)—

Populli i besëlidhjes
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Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Marku 14
Marku 14:1–2—Mateu 26:1–5; Lluka 22:1–2

Marku 14:3–9—Mateu 26:6–13; Gjoni 12:1–8

Marku 14:10–16—Mateu 26:14–19; Lluka 22:3–13

Marku 14:17–31—Mateu 26:20–35; Lluka 22:14–39; Gjoni 13

Marku 14:32–42—Mateu 26:36–46; Lluka 22:40–46

Marku 14:43–72—Mateu 26:47–75; Lluka 22:47–62; Gjoni 18:1–27

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Marku 14

Marku 14:3–9—Një Grua Vajos Jezusin me Vaj të
Parfumuar
Gjoni 12:3 na tregon

se kjo grua ishte

Maria, motra e Martës

dhe e Llazarit, të cilin

Jezusi e ngriti nga të

vdekurit (shih Gjoni

11). Kjo vajosje me

një krem shumë të

kushtueshëm tregoi

respektin e saj të the-

llë për Jezusin dhe

ishte një veprim

adhurimi. Ishte gjitha-

shtu zakon të vajosje

trupin e të vdekurit

para se të varrosej.

Jezusi e përdori këtë

rast si një mundësi

për t’u thënë dishepujve të Tij përsëri se po përgatitej për të dhënë
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Ndormëve (v. 1, 12)—Bukë e

bërë pa maja për vaktin e

Pashkës

Alabastër (v. 3)—Një substancë

e çmuar dhe e shtrenjtë

Vaj të parfumuar me nard (v.

3)—Një krem i kushtueshëm

që vinte erë të mirë

Indinjuan (v. 4)—Zemërim ose

pakënaqësi mbi diçka që

mendojmë se nuk është e

drejtë

Treqind denarë (v. 5)—Rroga

vjetore për një punëtor të

zakonshëm

Abba (v. 36)—Fjalë që do të

thotë “atë” 

Shqyer (v. 63)—Grisur (shenjë

pakënaqësie) 

E folura jote e zbulon (v.

70)—Flet me dialekt sikur je

prej andej

jetën e Tij—një e vërtetë të cilën shumica e dishepujve dukej se

nuk e kuptonin ose nuk donin ta besonin. 

Marku 14:20—“Ngjyen Me Mua Në Çanak” 
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Gjoni 13:25 (fq. 83).

Marku 14:32–42—Gjetsemani
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Mateu 26:36–46 (fq. 34).

Marku 14:33—Pse Kishte Jezusi “Frikë” dhe “Ankth”? 
Vuajtja e Shlyerjes filloi në Gjetseman. Presidenti Jozef Fillding

Smith shpjegoi: “Nuk ka asnjë nga ne … që nuk ka bërë diçka të

gabuar dhe pastaj të mos jetë ndjerë i hidhëruar dhe të ketë

dashur mos ta kishte bërë atë gjë. Ndërgjegja jonë na ka brejtur

dhe jemi ndjerë shumë, shumë të mjerë. … Por atje [në Gjetseman]

Biri i Perëndisë po mbante barrën e shkeljeve të mia dhe shke-

ljeve tuaja dhe shkeljet e çdo shpirti që pranon ungjillin e Jezu

Krishtit. … Ai mbajti barrën—barrën tonë. Unë i shtova diçka

asaj barre; kështu keni bërë dhe ju. Kështu ka bërë çdo njeri tje-

tër. Ai pranoi të paguante çmimin që unë mund të çlirohem—që

ju mund të çliroheni—nga ndëshkimi me kushtin, që ne ta pra-

nojmë ungjillin e tij dhe të jemi të vërtetë dhe besnikë në të”

(Fall—Atonement—Resurrection—Sacrament [bisedë në Institutin

e Fesë të Solt Lejkut, 14 janar 1961], 8).

Marku 14:54–59—Dëshmitarë të Rremë
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Mateu 26:59–60 (fq. 34).

Marku 14:66–72—Pjetri Mohon Jezusin
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Lluka 22:31–34,

54–62 (fq. 68-69).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A ose B kur të studioni Marku 14. 

Sa e Vlerësoni Shpëtimtarin? 

Tek Marku 14:3–11 lexojmë rreth dy njerëzve që treguan sa e

vlerësonin Shpëtimtarin. 

1. Si tregojnë veprimet e gruas se ajo e vlerësonte Shpëtimtarin

më shumë sesa paratë e saj? 

2. Si tregojnë veprimet e Judas se ai i vlerësonte paratë më

shumë sesa Shpëtimtarin? 

A

Fortesa 
Antonia

Kopshti i 
Gjetsemanit

Porta 
e Susës

Shtëpia e 
Kajafës

Golgota

Pallati 
i Herodit

Dhoma e 
Epërme

Tempulli

Lugina e H
inom

it

Qyteti i 
poshtëm

Qyteti i 
Sipërm

•

•

•
•

Lu
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3. Kush janë disa nga mënyrat me të cilat tregoni se e doni

Shpëtimtarin më shumë se sa doni gjërat tuaja materiale? 

“Qëndroj Plot Habi” 

Në himnin “Qëndroj plot habi” këndojmë për atë se sa të habitur

qëndrojmë për dashurinë që Jezusi na jep nëpërmjet Shlyerjes së

Tij (shih Himne dhe Këngë të Fëmijëve, fq. 22). Nga Marku 14, zgji-

dhni dy gjëra që Jezusi bëri që ju “habisin” dhe ju ndihmojnë ta

vlerësoni Atë më plotësisht. Shkruani në lidhje me ato dy gjëra,

duke thënë pse ju habisin dhe ju forcojnë dashurinë, respektin

dhe vlerësimin për Shpëtimtarin. 

Shlyerja filloi në Kopshtin e Gjetsemanit dhe Marku 15 tre-
gon për përfundimin e saj në kryq në Golgota. Plaku Xhejms
E. Talmixh, i cili ishte anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, shkroi se “vdekja nga kryqëzimi ishte njëkohësisht
më e ngadalta dhe më e dhimbshmja nga të gjitha format e
ekzekutimit. Viktima jetonte në një torturë gjithmonë e në
rritje, zakonisht për shumë orë, disa herë për ditë të tëra. …
Çlirimi i mirëpritur i vdekjes vinte nga rraskapitja e shkak-
tuar nga dhimbja e madhe dhe e pandërprerë” (Jesus the
Christ, 655) Tek Doktrina e Besëlidhje 19:16–19, Jezusi foli
për dhimbjen që ndjeu në kopshtin e Gjetsemanit, që duket
se ka qenë më e madhe dhe më e fortë se vuajtja e Tij në kryq.
Siç shpall një nga himnet tona: “Ne nuk dim’, çfar’ dhe-
mbje ai duroi, por ne besojmë se për ne në kryq ai mbaroi”
(“Një Kodr’e Blert’ Ësht’ Atje Larg”, Himne dhe Këngë
të Fëmijëve, nr. 24). Mbani në mend, ndërsa e lexoni këtë
kapitull, “se për [ju] në kryq ai mbaroi”. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Marku 15
Marku 15:1–19—Mateu 27:2, 11–30; Lluka 23:1–25; Gjoni 

18:28–19:16

Marku 15:20–41—Mateu 27:31–56; Lluka 23:26–49; Gjoni 19:16–37

Marku 15:42–47—Mateu 27:57–61; Lluka 23:50–56; Gjoni 19:38–42

Marku 15
Jezusi 

Kryqëzohet

B

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Marku 15

Marku 15:34—“Perëndia Im, Perëndia Im, Përse Më
Ke Braktisur?” 
Këto fjalë gjenden gjithashtu në profecinë Mesianike të Psalmit

22:1. Ishte me sa duket e nevojshme për Atin të largohej nga Biri

që ai të përmbushte një shlyerje të plotë dhe të përkryer. Me të

vërtetë, Jezusi “zbriti nën gjithçka” (DeB 88:6). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A kur të studioni Marku 15. 

Ai Di dhe Kupton

Tek Alma 7:11–13 lexojmë se Shpëtimtari vuajti shumë në mëny-

rë që të dijë se si t’i ndihmojë njerëzit në të gjitha llojet e prova-

ve dhe vuajtjeve. Nga ajo që ndodhi tek Marku 15, renditni të

paktën tre përvoja të vështira që njerëzit kanë sot, të cilat mund

të jenë si ato përvoja që vuajti Jezusi. Për çdo përvojë që rendi-

tni, jepni referencën në shkrimin e shenjtë që tregon se Jezusi

gjithashtu e përjetoi atë. 

Marku 16
“Ai ... Nuk 

Është Këtu” 

A

Pilati (v. 1–15)—Guvernatori

romak në Jeruzalem

Çdo festë (v. 6)–Pashkë

Verë të përzier me mirrë (v.

23)—Një përzierje që mund të

mpinte dhimbjen
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Ungjilli Sipas Llukës

Marku 15:40–41 flet për një grup të veçantë grash të cilat
ishin ndjekëse të përkushtuara të Jezusit. Duhet të ketë qenë
shumë e vështirë për to të shihnin dikë, të cilin e nderonin
dhe e donin, të vuante në një mënyrë të tillë, veçanërisht kur
nuk e dimë nëse kuptonin në lidhje me Ringjalljen. Megjithëse
Jezusi kishte folur për ringjalljen me ndjekësit e Tij, me sa
duket ata nuk e kishin kuptuar (shih Marku 9:31–32). Për
shkak të përkushtimit të tyre, këto gra qëndruan në kryq deri
sa Jezusi vdiq dhe shkuan pas për të parë se ku u varros
(shih Marku 15:47). Ato nuk mund të bënin gjë për trupin
e Jezusit ose varrin e Tij ditën e Shabatit, por shkuan atje
menjëherë ditën pas Shabatit. Ndërsa lexoni Marku 16,
mundohuni të përfytyroni se çfarë mund të kenë menduar
dhe ndjerë ato. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Marku 16
Marku 16:1–8—Mateu 28:1–8; Lluka 24:1–12; Gjoni 20:1–10

Marku 16:9–11—Marku 28:9–10; Gjoni 20:11–18

Marku 16:12–13—Lluka 24:13–35

Marku 16:14–18—Mateu 28:16–20; Lluka 24:44–49

Marku 16:19–20—Lluka 24:50–53

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Marku 16

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A ose B kur të studioni Marku 16. 

Çfarë do të Kishit Thënë? 

Përfytyroni sikur keni parë dhe bërë ato që panë dhe bënë ato gra

besnike, siç shkruhet tek Marku 15:40–41, 47; 16:1–11. Shkruani

A

Dënuar (v. 16)—Ndalohet

përparimi

Kush Ishte Lluka? 
Lluka ishte një mjek grek, një doktor i cili shkroi këtë ungjill dhe

librin e Veprave të Apostujve. Lluka nuk ishte jude, por ishte i

arsimuar mirë në kulturën e tij greke. Lluka ka mundësi të mos

ketë qenë një dëshmitar okular i shërbesës tokësore të Shpëtim-

tarit, por mësoi për Jezusin nga Apostulli Pal dhe misionarë të

tjerë. Ai shkoi nëpër shumë udhëtime misionare me Palin (shih

Veprat e Apostujve 16:10; 2 Timoteut 4:11) dhe dëshmoi rritjen e

Kishës ndër johebrenjtë. 

se çfarë do t’i thonit një miku i cili dyshonte në Ringjalljen e Jezu

Krishtit. Shpjegojini këtij miku se si u ndjetë dhe pse vepruat në

atë mënyrë gjatë atyre tre ditëve. 

Jepni Shembuj

1. Lexoni Marku 16:14–18. Kur Jezusi iu shfaq dishepujve të Tij,

çfarë u tha Ai atyre të bënin? Çfarë u premtoi atyre? 

2. Shkruani për të paktën një shembull në kohën tonë për për-

mbushjen e shenjave për të cilat premtoi Jezusi. Nëse nuk

dini për ndonjë, flisni me prindërit, udhëheqësit vendorë të

Kishës, ose me një misionar të kthyer. 

B

Pse u shkrua ky Libër? 
Lluka e shkroi këtë dëshmi në

mënyrë që miku i tij Teofili,

ndoshta gjithashtu një grek i

kthyer në besim, të dinte të

vërtetën rreth Jezu Krishtit.

Me sa duket, kishte rrëfime të

tjera të shumta të gjërave që

tha dhe bëri Jezusi, disa të

vërteta dhe disa jo. Me sa

duket Lluka kishte në mendje

një audiencë jo-judease, meqë

jep kuptimin e shumë fjalëve

hebraike dhe tregon disa

histori të Jezusit që kishin të

bënin me jojudeasit. 
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Ku Ndryshon Ky Libër nga Ai i Mateut dhe
Markut? 
Ungjilli i Mateut u shkrua për t’u treguar judenjve që Jezusi i

përmbushi profecitë e Dhjatës së Vjetër në lidhje me Mesian e

premtuar (shih paradhënien e librit të Mateut në fq. 9). Marku e

paraqiti Jezusin si Biri i fuqishëm i Perëndisë i cili kreu shumë

mrekulli, ku më e madhja ndër to ishte Shlyerja (shih parathënien

e librit të Markut në fq. 37). Si një johebre, Lluka kishte një perspe-

ktivë të veçantë mbi ungjillin e Jezu Krishtit. Dëshmia e Llukës

është më e gjata nga Ungjijtë. Përmban shumë informacion që

nuk përmendet nga shkruesit e ungjijve të tjerë. Ai e kuptoi se

ungjilli ishte për të gjithë njerëzit, jo vetëm për judenjtë dhe the-

ksoi se Jezusi vuajti dhe vdiq për të gjithë fëmijët e Atit Qiellor. 

Vetëm tek Lluka
Më poshtë jepen disa nga mësimet që gjenden vetëm tek Lluka: 

• Vizitat e Gabrielit tek Zakaria dhe Maria (shih Lluka 1:5–20,

26–38) 

• Detaje të lindjes së Jezu Krishtit në Betlehem (shih Lluka 2:1–20) 

• Dëshmitë e Simeonit dhe Anës (shih Lluka 2:21–38) 

• Jezusi dymbëdhjetë vjeçar në tempull (shih Lluka 2:40–52) 

• Shëmbëlltyrat që gjenden tek Lluka 10–19 

• Thirrja e të shtatëdhjetëve (shih Lluka 10:1–16) 

• Krishtit i del gjak nga çdo pore në kopshtin e Gjetsemanit

(shih Lluka 22:44) 

• Jezusi i tha hajdutit mbi kryq se ai do ishte me Të në parajsë

(shih Lluka 23:39–43) 

Tek Lluka 1, dy gra të cilat normalisht nuk do të kishin
fëmijë zbuluan se nëpërmjet mrekullisë së Perëndisë, secila
nga to do të lindte një djalë. Një nga këto gra konsiderohej

Lluka 1
Profetizohen Dy Lindje të

Mrekullueshme 

shumë e moshuar për të pasur fëmijë dhe tjetra ishte një
vajzë e re, e virgjër, e cila akoma nuk ishte martuar. Ndërsa
e lexoni këtë kapitull, kërkoni të gjeni se kush ishin këto
gra, kush do të ishin fëmijët e tyre dhe pse lindjet e tyre the-
ksohen në mënyrë të veçantë. 

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Lluka 1

Lluka 1:3—Kush Ishte Teofili? 
Teofili ishte një mik të cilit Lluka i shkroi këtë Ungjill. Ai ishte

ndoshta një johebre i cili ishte ose një anëtar i Kishës ose po stu-

dionte rreth saj dhe Lluka donte që ai të kishte të vërtetën (shih

Lluka 1:3–4). 

Lluka 1:17—“Frymë dhe Pushtet të Elias” 
Elia ishte një profet i Dhjatës së Vjetër. Profeti Jozef Smith shpje-

goi se “Shpirti i Elias është për të përgatitur udhën për një zbulesë

akoma më të madhe të Perëndisë, e cila është Priftëria … në të

cilën u shugurua Aaroni” (Teachings of the Prophet Joseph Smith,

335). Gjon Pagëzori e përmbushi këtë rol në çdo aspekt. Ai mbante

priftërinë Aarone dhe përgatiti udhën për mësimet dhe ordinan-

cat më të mëdha që do të vinin nga Jezu Krishti. 

Lluka 1:19—Kush Ishte Gabrieli? 
Shih “Gabriel” tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta (fq. 53).

Lluka 1:31—“T’ia Vesh Emrin Jezus” 
Jezus është forma greke e emrit hebre, Jozue ose Jezue. Do të

thotë “Perëndia është ndihmë” ose “Shpëtimtar”. 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A kur të studioni Lluka 1. 

Dy Lindje të Mrekullueshme

1. Bëni një tabelë si ajo më poshtë në fletoren tuaj dhe plotësojeni

me informacion që gjeni tek Lluka 1. 

A

Rendi (v. 5, 8)—Pasardhës të

një individi brenda familjes

Shterpë (v. 7)—Nuk mund të

kishte fëmijë

Të kaluar në moshë (v. 7,

18)—Shumë të moshuar

Ngjiz (v. 24)—Mbeti shtatzënë

Turpin (v. 25)—Elizabeta dhe

gra të tjera të martuara që nuk

kishin fëmijë ndjenin se të tje-

rët i përbuznin për këtë shkak 

E fejuar (v. 27)—Shih “Kupti-

mi i Shkrimeve të Shenjta”

për Mateu 1:18–19 (fq. 10)

Fryti i barkut tënd (v. 42)—

Foshnja jote

Ultësinë (v. 48)—Gjendjen e

përulur

Rrethprerë (v. 59)—Shih

Udhëzuesi për Shkrimet e

Shenjta, “Rrethprerje” (fq. 164)
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Lluka është i vetmi shkrues
i ungjillit i cili na tregon
për shumë nga detajet e
lindjes së Jezu Krishtit.
Kjo përfshin regjistrimin
nga ana e Cezarit, udhëti-
min e Maries dhe Jozefit
në Betlehem, lindjen
në grazhd, barinjtë dhe
engjëjt, Simeonin dhe
Anën dhe Jezusin duke
dhënë mësim në tempull.

Përse mendoni se Lluka donte që miku i tij johebre, Teofili,
t’i dinte këto gjëra? 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Lluka 2
Lluka 2:1–39—Mateu 1:18–25

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Lluka 2

Pelena (v. 7, 12)—Copa rro-

bash të mbështjella rrotull

foshnjes

Grazhd (v. 7, 12)—Vend ku

ushqehen kafshët

Lluka 2
Shpëtimtari u Lind

Lluka 1:26–38Lluka 1:1–25Referenca shkrimesh
për historinë

Cilët ishin emrat e
prindërve? 

Si e morën vesh 
që do të bëheshin me

një fëmijë? 

Si reaguan ndaj lajmit
që iu dha atyre? 

Përse u konsiderua
lindja një mrekulli? 

Si e quajtën 
foshnjen? 

Ku e gjetën 
atë emër? 

Kush do të ishte misioni
i veçantë i kësaj

foshnjeje kur të rritej? 

DY LINDJE TË MREKULLUESHME

Lluka 2:21—“Kur Kaluan të Tetë Ditët” 
Si shenjë e besëlidhjes që Zoti bëri me Abrahamin dhe të gjithë

pasardhësit e tij, të gjithë fëmijët meshkuj të shtëpisë së Izraelit

duhet të rrethpriteshin kur të mbushnin tetë vjeç (shih Zanafilla

17:12; Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Rrethprerje” fq. 164).

Lluka 2:22—“Ditët e Pastrimit të Saj” 
Nëna e një biri të sapolindur konsiderohej e papastër (gjë që do

të thotë që ajo nuk mund të merrte pjesë në ordinancat e ligjit të

Moisiut) për dyzet ditë. Pas dyzet ditësh ajo mund të shkonte

në tempull dhe të ofronte sakrificë për pastrimin e saj. 

Lluka 2:46–47—Jezusi Jep Mësim në Tempull
Përkthimi i Jozef Smithit na tregon që mësuesit po i bënin pyet-

jet, jo Jezusi (shih PJS, Lluka 2:46). Ata mësues u habitën “nga

zgjuarësia e tij dhe nga përgjigjet e tij” (Lluka 2:47). 

Lluka 2:52—Zhvillimi i Jezusit në Rininë e Tij
Duke folur për Lluka 2:52, Presidenti Ezra Taft Benson tha:

“Programi më i suksesshëm i një kalitjeje të plotë rinore i njohur

ndonjëherë, u përshkrua në katërmbëdhjetë fjalë. … Aty është

ideali i çdo programi për kalitjen e të rinjve, për të ndihmuar

rininë tonë të rritet në dituri, në shtat dhe në hir përpara Perë-

ndisë dhe njerëzve. Ajo mbulon gjithçka—kalitjen fizike, kalitjen

mendore, kalitjen sociale, kalitjen emocionale dhe kalitjen shpir-

tërore” (The Teachings of Ezra Taft Benson, 555–556). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A dhe C ose vetëm aktivitetin B kur të studioni

Lluka 2. 

Historia e Krishtlindjes

Lluka 2 përmban një nga rrëfimet më të bukura dhe më të njo-

hura të Biblës. Pasi ta keni lexuar me kujdes Lluka 2:1–16, bëni

sa më poshtë: 

1. Bëni një pyetsor me të paktën gjashtë pyetje ku të përfshihen

ato që mendoni se janë detajet më të rëndësishme të lindjes së

Jezusit. Në kllapa pas secilës pyetje, shkruani përgjigjen e

saktë dhe vargun ku mund të gjendet përgjigjja. 

A

Ngushëllimin e Izraelit
(v. 25)—Domethënë Mesian

Mbas virgjërisë (v. 36)—

Mbasi ishte martuar

Çlirimin (v. 38)–Shpëtimin

nga pasojat e mëkatit

U përmbushën ato ditë
(v. 43)—Qëndroi derisa festa

mbaroi
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2. Renditni pesë fraza nga Lluka 2:1–16 të cilat mendoni se do

të ishin tituj të mirë për një bisedë mbi Jezusin në kohën e

Krishtlindjes. 

Dëshmitarë të Fëmijës Krisht

Lexoni Lluka 2 dhe renditni secilin person që përmendet në këtë

kapitull, i cili e pa Jezusin. Pranë secilit emër renditni mënyrën

se si ata mësuan për Jezusin. 

Një Model për Rritje Personale

Pasi të lexoni Lluka 2:40, 49–52, renditni fushat e ndryshme në

të cilat Jezusi u rrit dhe u zhvillua. Si mund të “rriteni dhe zhvi-

lloheni” në këto fusha? 

Gjon Pagëzori dhe Jezusi ishin kushërinj (shih Lluka 1:36),
dhe Gjoni ishte gjashtë muaj më i madh se Jezusi. Ai u dërgua
për të përgatitur udhën për misionin e Jezu Krishtit. Ndërsa
studioni Lluka 3, shihni atë që Gjoni u mësoi njerëzve dhe
si ajo mund t’i ndihmonte ata të përgatiteshin të dëgjonin
Shpëtimtarin. Sigurohuni të lexoni shtesat e Përkthimit të
Jozef Smithit për këtë kapitull, të cilat na tregojnë më shumë
rreth misionit të Jezu Krishtit. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Lluka 3
Lluka 3:1–22—Mateu 3; Marku 1:2–11

Lluka 3:23–38—Mateu 1:1–17

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Lluka 3

Ndarja e grurit nga byku

Lluka 3:8–9—“Ne Kemi Abrahamin për Atë” 
Zoti i bëri premtime të mëdha Abrahamit për shkak të besnikë-

risë së tij (shih Zanafilla 13:14–17; Abrahami 2:8–11 ). Shumë judenj

Pastruar … lëmin e vet (v.

17)—Pastruar vendin e tij të

korrjes

ndarë thelpinjtë e grurit nga

lëvozhga e tyre më e lehtë (e

quajtur “byk”), e cila nuk

hahet

Tetrarku (v. 1)—Sundimtar

ose guvernator

Zemërimit që po vjen (v.

7)—Gjykimet e ardhshme të

Perëndisë

Fryte të denja pendimi (v.

8)—Veprime që tregojnë

pendim të vërtetë

Sëpata u vu në rrënjë të
pemëve (v. 9)—Shih “Kuptimi

i Shkrimeve të Shenjta” për

Mateu 3:10 (fq. 12)

Tagrambledhës (v. 12)—

Mbledhës taksash

Lopatën (v. 17)—Një mjet

ose vegël e përdorur për të 

Lluka 3
Gjoni Pagëzon 

Birin e Perëndisë

C

B

besonin se do të shpëtoheshin thjesht sepse ishin pasardhës të

Abrahamit. Gjon Pagëzori u tha atyre se nëse nuk pendoheshin,

ata do të priteshin si pemë të padobishme. Ky mësim theksonte

faktin se do të gjykohemi nga veprat tona dhe se vetëm të drejtët

marrin jetë të përjetshme. 

Lluka 3:19–20—Çfarë Kishte Bërë Gabim Herodi? 
Lluka 3:19–20 flet për Herod Antipas, tetrarkun. Ai ishte biri i

Herodit të Madh, për të cilin lexojmë tek Mateu 2. Herod Antipasi

e la gruan e tij të parë për t’u martuar me mbesën e tij Herodiadën,

e cila ishte martuar me vëllain e tij, Filipin. Një martesë e tillë

ishte kundër ligjit të Moisiut (shih Levitiku 20:21). Kur Gjon

Pagëzori e thirri atë të pendohet, Herodi e futi Gjonin në burg. 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni tre aktivitetet e mëposhtme (A–C) kur të studioni Lluka 3. 

Gjoni Përgatit Udhën

1. Rishikoni Lluka 3:7–14 dhe renditni “fryte të denja pendimi”

që Gjoni u tha njerëzve të “[bënin]” (v. 8).

2. Shkruani se si secili nga këto fryte do të na ndihmonte të

takonim Shpëtimtarin. 

Çfarë Duhet të Bëjmë? 

Pasi Gjon Pagëzori i mësoi popullit se çdo pemë që nuk jepte

fryt të mirë do të pritet dhe “do të hidhet në zjarr” (Lluka 3:9),

njerëzit pyetën: “Dhe ne, pra, ç’të bëjmë?” (v. 10). Gjoni dha disa

shembuj se ç’do të thoshte të sillje fryte të mira. 

1. Renditni gjërat që sugjeroi Gjoni për: 

a. Njerëzit me ushqim dhe veshje

b. Tagrambledhësit

c. Ushtarët

2. Bazuar në gjërat që mësoi Gjoni, shkruani gjërat që mendoni

se ai do të sugjeronte sot për: 

a. Të rinjtë në shkollë

b. Fëmijët që jetojnë me prindërit

c. Prindërit
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Zgjidhni një Simbol

1. Shpjegoni se çfarë mund të simbolizojnë në mesazhin ose

misionin e Gjon Pagëzorit fjalët që gjenden tek Lluka 3:7–18:

nepërka, gurë, fryte, rrënjë, sandale, grurë.

2. Zgjidhni një nga simbolet më lart me të cilin njerëzit që njihni

do kishin pak gjasa të kishin lidhje. Mendoni për një simbol

tjetër që njerëzit në zonën tuaj mund ta kuptojnë më mirë.

Përshkruani se si do ta përdornit për t’ua mësuar të tjerëve

një parim që Gjoni na mësoi. 

Në fillim të shërbesës së Tij, Jezusi agjëroi dhe u lut për
dyzetë ditë. Pas asaj kohe Satani erdhi për ta tunduar Atë.
Përse? Çfarë shpresonte të përfitonte djalli? Ati Qiellor
dëshiron që të githë fëmijët e Tij të gëzojnë “[pavdekësinë]
dhe [jetën] e përjetshme” (Moisiu 1:39). Satani dëshiron
“që të gjithë njerëzit të jenë të mjeruar sikurse është ai
vetë” (2 Nefi 2:27; shih gjithashtu v. 18). I domosdoshëm
në planin e Atit Qiellor për shpëtimin tonë është një Shpë-
timtar pa mëkate për të paguar çmimin e mëkateve tona.
Satani ishte i pasuksesshëm në përpjekjet e tij për ta tundu-
ar Atë që të mëkatonte. 

Satani gjithashtu u kundërvihet shërbëtorëve të Perëndisë.
Për shembull, ai u përpoq të tundonte Moisiun (shih Moisiu
1:12–22) dhe sulmoi Jozef Smithin (shih Joseph Smith—
Historia 1:15–17). Duke treguar për këtë përvojë, Profeti
Jozef Smith shkroi: “Duket sikur kundërshtari e dinte, qysh
në një kohë të hershme të jetës sime, se unë isha destinuar të
isha një shqetësues dhe një mërzitës i mbretërisë së tij; për-
ndryshe përse duhej të ndërthureshin kundër meje fuqitë e
errësirës?” (Joseph Smith—Historia 1:20). 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Lluka 4 
Lluka 4:1–13—Mateu 4:1–11; Marku 1:12–13

Lluka 4:31–37—Marku 1:21–28

Lluka 4:38–43—Mateu 8:14–17; Marku 1:29–38

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Lluka 4

Ndeshë (v. 11)—Godasë

Vajosi (v. 18)—Zgjodhi

Jepnin dëshmi (v. 22)—

Dëgjuan çfarë tha 

Qielli u mbyll (v. 25)—Nuk

binte shi

Elias (v. 26)—Elija

Lebrozë (v. 27)—Njerëz që

vuajnë nga një sëmundje e

tmerrshme lëkure

Elize (v. 27)—Elise

Qortoi ethet (v. 39)—I urdhë-

roi ethet ta linin 

Lluka 4
Jezusi Mposht Satanin dhe

Fillon Shërbesën e Tij

C

Lluka 4:16–30—Pse u Përpoqën Njerëzit e Vendlindjes
së Jezusit ta Vrisnin Atë? 
Judenjtë që ndodheshin në sinagogë në Nazaret e kuptuan se

kur Jezusi tha se Ai plotësoi profecinë e Isaias, Ai po thoshte se

ishte Mesia. Këta njerëz, megjithatë, e njihnin Jezusin kur Ai po

rritej. Idetë e tyre të rreme në lidhje me Mesian rezultuan dhe e

bënë të vështirë që ata të besonin se personi që njihnin ishte Mesia

i tyre. Akoma më shumë, të deklaroje në mënyrë të rreme se ishe

Mesia ishte blasfemi—gjë e cila dënohej me vdekje nën ligjin e

Moisiut. Njerëzit e Nazaretit menduan se Jezusi kishte kryer

blasfemi dhe kështu menduan si ishte gjë e drejtë ta vrisnin Atë. 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A ose B kur të studioni Lluka 4. 

Çfarë Na Ofrojnë Me Të Vërtetë
Tundimet? 

Tek Mateu 4:1–10 studiuat se si Satani e tundoi Jezusin dhe zbu-

luat se si ai na tundon në mënyra të ngjashme sot. Duke folur për

atë ngjarje, Plaku Dejvid O. MekKei, atëherë anëtar i Kuorumit

të Dymbëdhjetë Apostujve, tha: “Gati çdo tundim që ju vjen

juve dhe mua, vjen në një nga ato forma. Klasifikojini ato dhe

do të zbuloni se nën një nga ato të treja thuajse çdo tundim që ju

ndot ju dhe mua, madje edhe në masë shumë të vogël, na vjen si

(1) një tundim oreksi; (2) një dorëzim ndaj krenarisë, modës dhe kotësisë

së atyre që janë larguar nga gjërat e Perëndisë; ose (3) një kënaqje

e pasionit, ose dëshirës për pasuritë e botës, ose fuqisë ndër nje-

rëzit” (në Conference Report, tetor 1911, 59).

1. Çfarë mendoni se do të thotë “nuk do të rrojë vetëm me bukë,

por me çdo fjalë të Perëndisë” (Lluka 4:4)? Ne duhet të hamë

për të jetuar, por krahasoni jetën e dikujt që jepet pas tundi-

mit të oreksit me të atij që jeton ashtu siç sugjeroi Jezusi. 

2. Çfarë i ofroi Satani Jezusit nëse Ai do ta adhuronte Atë? (shih

Lluka 4:5–8). Krahasojeni atë me çfarë Perëndia ka premtuar

(shih DeB 76:50, 54–59; 84:37–38). 

3. Satani e tundoi Jezusin që Ai të provonte se kush ishte duke e

vënë Veten në rrezik dhe që të shihte nëse Ai do të shpëtonte

në mënyrë të mrekullueshme. Nëse Jezusi do ta kishte bërë

atë, si do ta kishte tunduar Ai Perëndinë (shih Lluka 4:12)?

Satani e dinte se Jezusi ishte Biri i Perëndisë. Përse mendoni
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se ai e tundoi Jezusin për të provuar diçka që ai, Satani, tashmë

e dinte? 

4. Supozoni se ju keni një shok ose familjar i cili po lufton me

tundimet. Duke përdorur atë që mësuat nga tundimet e Jezusit,

shkruani një paragraf për të shpjeguar pse tundimet e Satanit

nuk janë kurrë aq shpërblyese krahasuar me premtimet e Atit

tonë Qiellor për të bindurit. 

Përvijoni Misionin e Jezusit

1. Jezusi citoi nga Isaia 61:1–2, ku Isaia profetizoi atë që Mesia

do të bënte si pjesë të shërbesës së Tij. Nga Lluka 4:18–19,

renditni gjashtë gjërat që Isaia profetizoi se do të bënte Jezusi. 

2. Jepni të paktën dy shembuj se si Jezusi vazhdon ta përmbushë

misionin e tij në jetën e individëve sot. 

Një pjesë e rëndësishme e misionit të Shpëtimtarit ishte të
vendoste mbretërinë e Perëndisë mbi tokë. Jezu Krishti thi-
rri burra tek të cilët mund të kishte besim për të udhëhequr
Kishën pas ringjalljes dhe ngjitjes së Tij në qiell. Këta burra
u bënë dymbëdhjetë Apostujt. Jezusi kaloi shumë kohë duke
i udhëzuar dhe përgatitur Apostujt e Tij për rolin e tyre të
rëndësishëm. Lluka 5 tregon se si disa nga këta burra u thi-
rrën për të ndjekur Jezusin. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Lluka 5 
Lluka 5:1–11—Mateu 4:18–22; Marku 1:16–20

Lluka 5:12–16—Mateu 8:2–4; Marku 1:40–45

Lluka 5:17–39—Mateu 9:2–17; Marku 2:1–22

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Lluka 5

Lluka 5:36–39—Pse Të Mos Arnosh Rroba të Vjetra me
Copa të Reja ose të Vendosësh Verë të Re në Shishe
të Vjetra? 
Larja dhe veshja e rrobave u shkakton atyre rrudha. Arnimi i

rrobave të vjetra me copa të reja që nuk janë rrudhosur ende

bën që rrobat të grisen kur materiali i arnës rrudhoset. 

Liqenit të Gjenesaretit (v. 1)—

Deti i Galilesë

Blasfemi (v. 21)—Të folurit

keq për gjëra të shenjta

Levi (v. 27)—Një emër tjetër

për Mateun

Në vendin e tatimeve (v.

27)—Një tavolinë ku njerëzit

paguanin taksa 

Dhëndri (v. 34)—Një titull

për Jezu Krishtin

Lluka 5
“Eja E 

Më Ndiq” 

B

Në kohën e Dhjatës së Re,

vera shtihej në enë të bëra me

lëkurë kafshësh. Këto mbaj-

tëse lëkure shpesh quheshin

calikë vere. Me kalimin e

kohës, këto calikë do të

thaheshin dhe bëheshin të

brishtë duke u plasaritur

ose çarë lehtësisht. Vera e re

kalonte në një proces ferme-

ntimi, gjë që natyrshëm

bënte që lëngu të rriste vëllimin. Nëse vera e re vendosej në një

mbajtëse të vjetër, fermentimi do të bënte që caliku të zgjerohej

dhe të pëlciste. 

Pyetjet e mëposhtme nga Plaku Brus R. MekKonki, i cili ishte

anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, ndihmojnë për të

shpjeguar këto dy shëmbëlltyra: ”Çfarë pagëzim i ri në një kishë

të vjetër, zbulesë e re në një mbretëri në vdekje, doktrinë e re në

një organizatë që ka braktisur të vërtetën! A mund të shtonte

Jezusi ordinanca të krishtera, me shpirtin dhe fuqinë e tyre, mbi

formalizmin e vdekur dhe ritualet e procedurave të Moisiut?

(Doctrinal New Testament Commentary, 1:186). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni një nga aktivitetet e mëposhtme (A ose B) kur të studioni

Lluka 5. 

Këshilloni

Përfytyroni sikur të ishit një nga njerëzit në varkën e Pjetrit në

historinë tek Lluka 5:1–11. Kanë kaluar disa vjet dhe një mik ka

ardhur tek ju i dekurajuar për shkak se një person, për të cilin ai

ose ajo është përpjekur për ta ndihmuar për gati një vit të bëhet

aktiv në Kishë, akoma nuk ka ardhur në ndonjë mbledhje të

Kishës. Shkruani se si mund ta nxisni mikun tuaj duke i ritreguar

historinë që gjendet tek Lluka 5:1–11, duke i shpjeguar se çfarë

mësuat nga ajo dhe duke e përshtatur me situatën e tij apo të saj.

Nëse Do Të Ishit Gjendur Atje

Përfytyroni sikur dëshmuat shërimin e burrit në historinë tek

Lluka 5:18–26 dhe pastaj morët pjesë në festën që përshkruhet

në vargjet 27–32. Shkruani çfarë do t’i kishit shkruar një miku në

lidhje me këto ngjarje. Përfshini atë që mësuat rreth Jezusit dhe

shërbesës së Tij dhe si jeta juaj do të ishte ndryshe për shkak të

përvojës tuaj. 

Jezusi kishte thirrur më parë burra për ta ndjekur Atë.
Lluka 6 flet për thirrjen zyrtare të dymbëdhjetë Apostujve.
Gjithashtu lexojmë për çfarë Ai u mësoi atyre ndërsa ata
udhëtuan për të predikuar në emrin e Tij. Këshilla e Tij ndaj
tyre është e ngjashme me atë që lexoni tek Predikimi në Mal,

Lluka 6
Jezusi Shuguron dhe Mëson

Dymbëdhjetë Apostujt
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tek Mateu 5–7. Disa e kanë quajtur Lluka 6:20–49 Prediki-
mi në Fushë. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Lluka 6
Lluka 6:1–11—Mateu 12:1–21; Marku 2:23–3:12

Lluka 6:12–16—Mateu 10:2–4; Marku 3:13–19

Lluka 6:17–49—Mateu 5:1–7:29

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Lluka 6

Lluka 6:12–16—Thirrja e Apostujve
Plaku Dejvid B. Hait, një anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë

Apostujve, tha: ”Çdo Apostull shugurohet nën drejtimin e

Presidentit të Kishës, i cili mban çelësat e të gjithë mbretërisë

së Perëndisë. Ai i jep secilit Apostull autoritetin e priftërisë të

nevojshëm që ai të mbajë çdo post në Kishë. Ne deklarojmë se

autoriteti për të administruar në emër të Perëndisë është fun-

ksionues në Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të

Mëvonshme sot. Ne dëshmojmë më tej se kjo fuqi ose ky autori-

zim iu dha zyrtarëve të parë të Kishës nëpërmjet shugurimit nën

duart e atyre të cilët kishin të njëjtën fuqi në periudha ungjillore

të mëparshme. Jozef Smithi mori çelësat e të qenit apostull nga

Pjetri, Jakobi dhe Gjoni, të njëjtët që mbanin autoritetin e të qenit

apostuj në kohën e Dhjatës së Re. Ky autoritet është pasuar që

nga Profeti Jozef Smith deri tek [profeti i sotëm]” (në Conference

Report, tetor 1994, 17–18; ose Ensign, nëntor 1994, 15; shih gji-

thashtu Nenet e Besimit 1:5). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni tre nga aktivitetet e mëposhtme (A–D) kur të studioni

Lluka 6. 

Zgjedhja e Dymbëdhjetë Apostujve

Mendoni për atë që lexuat tek Lluka 5:1–6:16 dhe përgjigjjuni

pyetjeve më poshtë në lidhje me thirrjen e Dymbëdhjetë

Apostujve: 

1. Në çfarë mënyrash i provoi Jezusi disa nga burrat të cilët Ai i

thirri si Apostuj? 

Plaku Harold B. Li, atëherë anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë

Apostujve, foli në lidhje me prova të tilla të besnikërisë:

”Është bindja ime se çdo burrë i cili do të thirret në një post të

lartë në këtë Kishë do t’i duhet t’i kalojë këto prova jo të shpi-

kura nga duar njerëzore, me anë të të cilave Ati ynë i numëron

ata si një grup i bashkuar udhëheqësish të gatshëm për të

ndjekur profetët e Perëndisë së Gjallë dhe për të qenë besnikë

dhe të vërtetë si dëshmitarë dhe shembuj për të vërtetat që ata

u mësojnë të tjerëve” (në Conference Report, prill 1950, 101).

2. Çfarë duhet të dinin këta burra për Jezusin përpara thirrjes

së tyre? 

3. Kush mund të jetë domethënia e ngjarjes tek Lluka 6:12 e cila

ndodhi përpara ngjarjeve të përshkruara në vargjet 13–16? 

A

Bukët e paraqitjes (v. 4)—

Buka që paraqitej në taberna-

kull; përfaqësonte Jezu

Krishtin

Shëndosh (v. 10)—Shërua

Lëmishten (v. 41)—Një

ashkël e vogël apo fije kashte

Kush Janë Dymbëdhjetë Apostujt? 

Renditni në fletoren tuaj emrat e burrave që shërbejnë aktualisht

në Kuorumin e Dymbëdhjetë Apostujve. 

Renditni Idetë Kryesore

Tek Lluka 6:17–26 Jezusi i mëson dishepujt e Tij në lidhje me

bekimet dhe mallkimet (mjerimet). Krijoni një listë të ngjashme

me atë të mëposhtme dhe renditni bekimet dhe mjerimet. Përdorni

vetëm fjalë kyç në listën tuaj. Kur të mbaroni, zgjidhni një fjalë

nga lista juaj dhe shpjegoni se si gjen zbatim sot. 

Do të Korrni Atë që Do të Mbillni

Lluka 6:43–49 përdor dy shembuj për të mësuar parimin se mund

të korrni vetëm atë që mbillni (shih Galatasve 6:7). Me fjalë të

tjera, nuk do të korrni misër nëse mbillni bizele. Vizatoni një nga

shembujt e Shpëtimtarit nga Lluka 6:43–47 ose 48–49. Shpjegoni

pse ai shembull është efikas. 

Nga leximi juaj i Lluka 6:27–42, renditni tre parime që Shpëtimtari

mësoi se ne duhet të mbjellim (të vëmë në zbatim në jetë) dhe

çfarë frytesh (bekimesh) premtohen për secilin prej tyre. 

A mund të kenë besim tek Jezu Krishti njerëzit që nuk janë
anëtarë të Kishës? A mund të luten ata gjithashtu dhe të
marrin bekime, madje mrekulli, nga Perëndia? Ndërsa lexoni
Lluka 7–8 shihni se kush mori bekime dhe kush nuk mori, si
dhe meditoni mbi atë që na mëson kjo në lidhje me marrjen
e bekimeve nga Perëndia. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Lluka 7–8
Lluka 7:1–10—Mateu 8:1–13

Lluka 7:18–35—Mateu 11:2–19

Lluka 8:4–18—Mateu 13:1–23; Marku 4:1–25

Lluka 8:19–21—Mateu 12:46–50; Marku 3:31–35

Lluka 8:22–56—Mateu 8:18–34; 9:18–26; Marku 4:35–5:43

Lluka 7–8
Çështje Besimi

D

MJERIMET

(Lista) 

BEKIMET

(Lista) 
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Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Lluka 7

Lluka 7:18–23—A e Vuri në Dyshim Gjoni Hyjninë e
Jezu Krishtit? 
Plaku Brus R. MekKonki tha: 

”Çdo konkluzion se Pagëzori ishte i pasigurt ose dyshues në

mendjen e tij, në lidhje me identitetin dhe misionin e Mësuesit,

është totalisht e pajustifikuar. Në realitet, [Gjoni] i burgosur dhe

pararendës i Zotit tonë ishte duke përdorur këto mënyra për t’i

mbushur mendjen dishepujve të tij ta braktisnin atë dhe të ndiq-

nin Jezusin. 

Gjoni e dinte kush ishte Jezusi, Pagëzori nuk po tundej si një

kallam në erë. … Ky akt i dërgimit të dishepujve të tij tek Jezusi

ishte në fakt një dëshmi e madhe përfundimtare nga ana e Gjonit

që Jezusi ishte Qengji i Perëndisë, sepse Pagëzori e dinte se

dishepujt e tij, duke e parë Mësuesin personalisht dhe duke

dëgjuar mësimet e tij, nuk mund të bënin ndryshe por të ndiq-

nin dritën më të madhe” (Doctrinal New Testament Commentary,

1:261–62). 

Lluka 7:31–35—Si Ishin Burrat e Brezit të Shpëtimtarit?
Plaku Brus R. MekKonki e parafrazoi mesazhin e Shpëtimtarit

në këtë mënyrë: ”Çfarë ilustrimi mund të zgjedh për të treguar

sa mendjengushtë, grindavecë dhe të pasinqertë jeni ju judenj

mosbesues? Ju jeni si fëmijë të paqëndrueshëm që luajnë; kur

luani dasmash, shokët tuaj refuzojnë të kërcejnë; kur e ndryshoni

lojën në një kortezh funerali, shokët tuaj refuzojnë të vajtojnë.

Në një mënyrë të ngjashme ju vetëm po luani me fenë. Si fëmijë

inatçinj dhe kapriçozë [të paqëndrueshëm], ju e hidhni poshtë

Gjonin për shkak se erdhi me rreptësinë e nazirejve dhe më hidhni

poshtë për shkak se tregoj sjellje të ngrohtë njerëzore për shoqë-

rim të këndshëm” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:263). 

Lluka 8

Administratorit (v. 3)—Shër-

bëtorit

Fluksi i gjakut (v. 44)—Një

plagë ose ulçerë e pashëruar

nga e cila del gjak

Centurion (v. 2)—Udhëheqës

ushtarak romak

Më i vogli në mbretërinë e
Perëndisë (v. 28)—Atë që e

konsideroni më pak të rëndësi-

shëm; Jezusi po fliste për Veten

Enë alabastri plot me vaj erë-
këndshëm (v. 37)—Një pagure

ose shtambë e bërë me gur ala-

bastri dhe e mbushur me krem

erë-ëmbël dhe të shtrenjtë

Denarë (v. 41)—Monedhë

argjendi që ishte sa rroga

ditore tipike e një punëtori

Lluka 8:2—Kush Ishte Maria Magdalena? 
Plaku Xhejms E. Talmixh, i

cili ishte anëtar i Kuorumit

të Dymbëdhjetë Apostujve,

shkroi: “Maria Magdalena

u bë një nga mikeshat më të

ngushta që Krishti kishte ndër

gratë; përkushtimi i saj ndaj

Tij si Shëruesi i saj dhe si Ai

që ajo adhuronte si Krishti

ishte i patundur; ajo qëndroi

pranë kryqit ndërsa gratë e

tjera pritën duke qëndruar

larg gjatë kohës së agonisë së

Tij të vdekshme; ajo ishte ndër

të parat tek varri mëngjesin

e ringjalljes dhe ishte e para

ndër njerëzit e vdekshëm që

pa dhe njohu një qenie të

Ringjallur—Zotin të cilin

e kishte dashur me gjithë

ngrohtësinë e adhurimit

shpirtëror” (Jesus the Christ,

264–65). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin B dhe dy nga të tjerët (A, C ose D) kur të studio-

ni Lluka 7–8. 

Përshkruani Karakterin e Tij

Lexoni Lluka 7:1–10 dhe renditni se cilat mendoni se ishin pesë

cilësitë më mbresëlënëse të centurionit, ose tiparet e karakterit.

Pranë secilës nga pesë cilësitë, shkruani një fjali nga shkrimet e

shenjta që tregon se ai e zotëronte atë cilësi apo tipar. 

Ndiqni Shembullin e Shpëtimtarit

Lexoni historinë e të vesë së Nainit tek Lluka 7:11–17. 

1. Nënvizoni vargun 13 dhe meditoni se çfarë do të thotë të kesh

dhembshuri për dikë. 

2. Mendoni për dikë në lagjen apo degën tuaj i cili do të bekohej

nëse do të tregonit dhembshuri për të (ndoshta për një grua

ose burrë të ve). 

3. Vendosni një vepër shërbimi që mund të bëni për atë person

këtë javë dhe bëjeni. 

4. Shkruani në fletoren tuaj detajet e shërbimit tuaj dhe si ndiheni

në lidhje me të. 

Shkruani një Përmbledhje

Pasi të lexoni me kujdes historinë që gjendet tek Lluka 7:36–50: 

1. Shkruani një histori prej dy paragrafesh e cila të përmbledhë

këto vargje. Shkruajeni në mënyrë të tillë që të mund t’ia lexo-

ni një klase filloreje për t’i ndihmuar ata ta kuptojnë më mirë

historinë. 

2. Mendoni për një fjali që përshkruan mesazhin kryesor të

këtyre vargjeve nga shkrimet e shenjta. Përdoreni atë fjali si

titull për historinë tuaj. 
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Mendoni për një Situatë të Ditëve Tona

Përshtasni përshkrimet e mëposhtme (a–d) me katër situatat që

renditen (1–4). Do t’ju duhet ta lexoni me kujdes Lluka 8:5–15

për të përcaktuar përgjigjet e sakta. Në fletoren tuaj, shkruani

numrat me shkronjën e saktë pranë. 

Përshkrime: 

a. Fara të ngrëna nga zogjtë

b. Fara në gurishte

c. Fara që u zihet fryma nga ferrat

d. Fara në tokë të mirë

Situata: 

1. Sara u takua me misionarët kur biçikleta e saj kishte një gomë

të shfryrë. Ata e ndihmuan atë ta rregullonte biçikletën dhe i

folën për misionet e tyre. Ajo ishte një studente kolegji shumë

e zënë, por e dëgjoi mesazhin e tyre, u bashkua me Kishën dhe

ishte një anëtare aktive. Shoqet e saj të dhomës filluan ta tallnin

dhe i dashuri e la. Ajo u ndie e vetmuar dhe filloi të mos

shkonte më në kishë në mënyrë që të ishte me miqtë e saj. 

2. Tomi u tall me misionarët kur ata trokitën në derën e tij, por

ata nuk debatuan me të. Për shkak se ata ishin ndryshe, Tomi

u bë kurioz. Ai dëgjoi gjërat që ata i mësuan dhe u bë miq me

ta. Ai i pëlqeu ata, kështu që u bashkua me Kishën. Shkoi në

kishë derisa misionarët u zhvendosën në një komunitet tjetër,

pastaj humbi interes dhe filloi të mos e frekuentonte më kishën.

3. Ana u rrit në Kishë. Ishte gjithmonë aktive derisa takoi Brajën.

Ajo e donte atë dhe nuk i interesonte që ai ishte anëtar i një

kishe tjetër. Ai nuk ishte i interesuar në mësimet e ungjillit të

rivendosur dhe mendonte se Ana ishte pak e pamend në besi-

min e saj. Ai i tha asaj që mund të qëndronin së bashku vetëm

nëse ajo nuk do të shkonte më në kishë. Ana u trishtua, por

bëri si i tha Brajën për shkak se e donte. 

4. Familja e Rendit u bashkua me Kishën kur ai ishte dymbë-

dhjetë vjeç. Ai ishte i gëzuar të bëhej një dhjak dhe babai i tij e

shuguroi. Familja e tij bëri maksimumin për të bërë mbrëmje

familjare në shtëpi dhe kurrë nuk harruan të bënin lutje fami-

ljare. Ata shkuan në kishë së bashku dhe folën shpesh për

mësimet e ungjillit. 

Jezu Krishti shuguroi dymbëdhjetë Apostuj për ta ndihmu-
ar Atë në punën dhe për ta vazhduar atë punë pas ngjitjes
së Tij në qiell. Në mënyrë që ta përmbushnin këtë detyrë të
madhe, Apostujt kishin nevojë për fuqi, autoritet, përvojë
dhe njohuri por, siç Presidenti Tomas S. Monson, një anëtar
i Presidencisë së Parë, na kujton: “Atë që Perëndia thërret,
Perëndia e kualifikon” (në Conference Report, prill 1987,
54; ose Ensign, maj 1987, 44). Ndërsa lexoni Lluka 9, vini
re mënyrat me të cilat Jezusi i ndihmoi të Dymbëdhjetët të
kualifikoheshin me trajnimin dhe përvojën e nevojshme.

Lluka 9
Dymbëdhjetë Apostujt

Dërgohen për të Predikuar

D Mund të ndihemi të sigurt se Zoti do t’i ndihmojë të gjithë
ata që marrin një thirrje. Ai do që ne t’ia dalim mbanë. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Lluka 9
Lluka 9:1–6—Mateu 10; Marku 6:7–13

Lluka 9:7–9—Mateu 14:1–2; Marku 6:14–16

Lluka 9:10–17—Mateu 14:13–21; Marku 9:10–17; Gjoni 6:1–14

Lluka 9:18–50—Mateu 16:13–18:8; Marku 8:27–9:50

Lluka 9:57–62—Mateu 8:19–22

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Lluka 9

Lluka 9:5—“Shkundni Edhe Pluhurin nga Këmbët Tuaja” 
Kur një nga shërbëtorët e Zotit shkund pluhurin nga këmbët e tij,

kjo është një dëshmi se ata tek të cilët Zoti e dërgoi për t’i mësuar,

e refuzuan shoqërimin dhe mesazhin e tij. Tregon se ai nuk është

përgjegjës për gjykimet që bien mbi ata të cilët e hodhën poshtë.

Plaku Jozef Fillding Smith, atëherë anëtar i Kuorumit të Dymbë-

dhjetë Apostujve, tha se “kryerja e një përgjegjësie të tillë nuk

duhet të bëhet përveçse kur Shpirti i Zotit sugjeron për ta bërë”

(Church History and Modern Revelation, 4 volume [1946–49],

1:115).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A kur të studioni Lluka 9. 

Duke Ndjekur Jezusin

Bazuar mbi atë që keni lexuar tek Lluka 9:23–27, 57–62, shkruani

një ose dy paragrafe mbi atë se çfarë do të thotë ta ndjekësh

Jezusin me të vërtetë dhe përse do të donte dikush ta bënte këtë. 

Ndërsa nevojat e punës u shtuan, Jezusi thirri dhe
shuguroi të Shtatëdhjetët që të shkonin si kishin shkuar të
Dymbëdhjetët. Tek Lluka 10 lexojmë në lidhje me disa nga
gjërat që iu mësua atyre dhe për disa nga përvojat e tyre.
Modeli i thirrjes së të Shtatëdhjetëve për të ndihmuar të
Dymbëdhjetët në “ngritjen e kishës … në të gjitha kombet”
(DeB 107:34) vazhdon në kohën tonë. Lluka 10 gjithashtu
përmban një nga shëmbëlltyrat më të njohura të Jezusit. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Lluka 10
Lluka 10:1–24—Mateu 10:20–27

Lluka 10
Të Shtatëdhjetët Dërgohen

për të Predikuar

A

Tetrarku (v. 7)—Sundimtar

ose guvernator i një rajoni 
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Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Lluka 10

Lluka 10:30–33—Një Prift, një Levit dhe një Samaritan
Priftërinjtë dhe Levitët ishin udhëheqës fetarë të cilët duhet t’i

kishin dhënë ndihmë çdokujt në nevojë. Jezusi e vuri këtë në

dukje për të treguar se ishte një samaritan ai i cili ofroi ndihmë

në këtë shëmbëlltyrë. Samaritanët urreheshin (shih Gjoni 4:9).

Judenjtë i përbuznin samaritanët, si fizikisht (shih 2 Mbretërve

17: 24–34) dhe shpirtërisht (shih Gjoni 4:20–22). Samaritanët dhe

judenjtë ishin përgjithësisht në armiqësi të hapur kundrejt njëri-

tjetrit, por nëpërmjet kësaj shëmbëlltyre Shpëtimtari mësoi se

dashuria nuk duhet të kufizohet nga kombësia ose prejardhja. 

Lluka 10:38–42—Përkushtimi i Maries dhe Martës
Plaku Xhejms E. Talmixh

shkroi: “Nuk pati qortim ndaj

dëshirës së Martës për të sigu-

ruar të mira; as ndonjë san-

ksionim të një neglizhimi të

mundshëm nga ana e Maries.

Ne duhet të supozojmë se

Maria kishte qenë një ndihmë-

se e gatshme përpara ardhjes

së mësuesit; por tani që Ai

kishte ardhur, ajo zgjodhi të

qëndronte me Të. Nëse ajo do

të ishte fajtore për neglizhencë

ndaj detyrës së saj, Jezusi nuk

do ta kishte lavdëruar qëndri-

min e saj. Ai nuk dëshironte

vetëm vakte të shërbyera mirë

dhe rehati materiale, por sho-

qërimin e motrave dhe mbi të gjitha vëmendjen e tyre perceptuese

ndaj gjërave që Ai kishte për të thënë. Ai kishte më shumë për

t’u dhënë atyre sesa ato mund të arrinin t’i siguronin Atij. Jezusi

i donte të dy motrat dhe gjithashtu vëllain e tyre. Të dyja këto

gra ishin të përkushtuara ndaj Jezusit dhe secila vepronte në

mënyrën e vet. Marta ishte praktike, e merakosur ndaj shërbi-

meve materiale; ajo ishte nga natyra mikpritëse dhe vetmohue-

se. Maria, medituese dhe më e prirur ndaj gjërave shpirtërore, e

tregoi përkushtimin e saj nëpërmjet shërbimit të shoqërimit dhe

vlerësimit” (Jesus the Christ, 433). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy nga aktivitetet e mëposhtme (A–C) kur të studioni

Lluka 10. 

Misioni i të Shtatëdhjetëve

1. Lexoni Lluka 10:1–24 dhe renditni mënyrat me të cilat misioni

i të Shtatëdhjetëve ishte i ngjashëm me misionin e Dymbëdhjetë

Apostujve, siç jepet tek Lluka 9:1–6, 10. (Nëse doni, mund ta

krahasoni me misionin e të Dymbëdhjetëve siç jepet tek

Mateu 10.) 

2. Lexoni Doktrina e Besëlidhje 107:23, 25, 33–35, 38 dhe shkrua-

ni në lidhje me ngjashmëritë dhe ndryshimet e përgjegjësive

të një anëtari të Shtatëdhjetëshes dhe një anëtari të Kuorumit

të Dymbëdhjetë Apostujve sot. 

A

Zgjuarve (v. 21)—Mësuarve 

Jini një Korrespondent

Lexoni shëmbëlltyrën e Samaritanit të mirë tek Lluka 10:30–37

dhe renditni tre personazhet kryesore në histori. Imagjinoni

sikur jeni një korrespondent gazete dhe do të bëni një reportazh

mbi këtë ngjarje. 

1. Pranë emrave të secilit nga tre personazhet kryesore shkruani

tre pyetje që do t’i bënit për artikullin e gazetës suaj dhe për-

gjigjet që mendoni se do të jepnin. 

2. Shkruani një paragraf përmbyllës për artikullin e gazetës për

të mësuar idetë kryesore të kësaj shëmbëlltyre dhe për të nxi-

tur nxënësit në shkollën tuaj të jenë si Samaritani i mirë. 

Nxirrni Nënkuptimin

Lexoni me kujdes Lluka 10:38–42 (shih gjithashtu seksionin

“Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për këto vargje). Shkruani në

fletoren tuaj një paragraf që shpjegon se çfarë mësoi Shpëtimtari

në këtë histori. 

Çfarë nënkuptoni me fjalën sinqeritet? Si krahasohet sinqe-
riteti me hipokrizinë? Mësimet e Shpëtimtarit mund të kenë
fuqi në jetën tonë nëse do t’i vëmë në zbatim. Për shembull,
nëse lutemi me besim dhe qëllim të vërtetë, Zoti do t’u për-
gjigjet lutjeve tona. Megjithatë, nëse lutjet tona bëhen vetëm
për t’u bërë përshtypje të tjerëve, ato do të kenë pak vlerë. 

Ndërsa lexoni Luka 11 mendoni se si mësimet e Shpëtimtarit
mund t’i bekojnë ata që i vënë në zbatim me sinqeritet në
jetën e tyre. Çfarë mësoi Jezusi rreth hipokrizisë? Përse
mendoni se është e rëndësishme që jo thjesht të shtiremi
sikur jemi të drejtë? 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Lluka 11
Lluka 11:1–4—Mateu 6:9–13

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Lluka 11

Lluka 11:5–13—Shëmbëlltyra e Mikut në Mesnatë
Zoti mësoi se nëse njeriu, me gjithë egoizmin e tij, gjithsesi do t’i

japë fqinjit të tij i cili vazhdon t’i kërkojë pavarësisht kundër-

shtimit dhe refuzimit të përkohshëm, atëherë Perëndia sigurisht

Beelzebubit (v. 15)—Satanit

Plaçkat (v. 22)—Pasurinë e

bërë për vete

Lum barku që të barti dhe
gjinjtë që të mëndën (v. 27)—

Lum nëna jote që të lindi dhe

të dha gji

Jona (v. 29)—Jona (profeti i

Dhjatës së Vjetër i cili u gëlltit

nga një peshk i madh) 

Ryzës dhe mendrës (v. 42)—

Dy lloj barishte kopshti

Lluka 11
Jini Plot 
me Dritë
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do të japë gjërat, që me anë të besimit, kërkohen me zell dhe me

qëllim të drejtë. 

Lluka 11:29–32—Kush Është “[Shenja e] Profetit Jona”?
Plaku Brus R. MekKonki

shkroi: “Varrosja e Jonës

në ‘[peshkun e] madh’

dhe dalja prej andej

(Jona 1:15–17; 2) simboli-

zon vdekjen, varrimin

dhe ringjalljen e Krishtit”

(Mormon Doctrine, botimi

i 2-të [1966], 711–12).

Lluka 11:52—Çfarë Nënkuptoi Jezusi me “Çelësin
e Dijes”? 
Përkthimi i Jozef Smithit i Lluka 11:53 shpjegon se kujt i refero-

het çelësi i dijes në shkrimet e shenjta. Plaku Brus R. MekKonki

shpjegoi: 

“Djalli zhvillon luftë kundër shkrimeve të shenjta. Ai i urren ato,

prish kuptimin e tyre të thjeshtë dhe i shkatërron kur mundet.

Ai i nxit ata që u vënë veshin tundimeve të tij t’i fshijnë dhe

shkatërrojnë, t’i ndryshojnë dhe prishin, t’i ndryshojnë dhe pre-

kin, kështu duke marrë çelësin i cili do të ndihmojë njerëzit për

t’u bërë ‘të ditur për shpëtimin’ (2 Timoteut 3:15–17).

Prandaj, Jezusi është duke grumbulluar mjerime mbi ata të cilët

kanë fëlliqur dhe shkatërruar shkrimet, të cilat do t’i kishin

udhëhequr dhe ndriçuar judenjtë” (Doctrinal New Testament

Commentary, 1:624–25). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A dhe B kur të studioni Lluka 11. 

Shpjegoni Shëmbëlltyrën

Pasi i mësoi dishepujt si të luteshin (shih Lluka 11:1–4), Jezusi u

dha atyre dy shëmbëlltyra të shkurtra për t’i ndihmuar të

kuptonin si funsionon lutja. Lexoni shëmbëlltyrat (vargjet 5–13)

dhe pastaj shpjegoni me fjalët tuaja se çfarë na mësojnë ato në

lidhje me lutjet tona. 

Mjerë, Mjerë, Mjerë

“Mjerë” është një thirrje pikëllimi ose zemërimi dhe shprehet

për të dënuar të ligjtë. Bëni një tabelë si ajo më poshtë në fletoren

tuaj, kërkoni për pesë frazat e renditura tek Lluka 11:37–53 dhe

shpjegoni pse Jezusi e dënoi secilin veprim, si mendoni se Jezusi

do të donte që njerëzit të ndryshonin dhe çfarë gjërash të ngja-

shme bëjnë njerëzit sot. 

B

A

Për të ndjekur Shpëtimtarin ne duhet të lëmë prapa ligësinë
e botës. Për shkak të shumë shpërqendrimeve dhe tundimeve,
kjo mund të jetë e vështirë. Megjithatë, Jezusi u premton
bekime të mëdha atyre që e ndjekin Atë. Ndërsa lexoni
Lluka 12 shihni çfarë Jezusi kërkon nga dishepujt e Tij dhe
çfarë premtimesh na jep. 

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Lluka 12

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy nga aktivitetet e mëposhtme (A–C) kur të studioni

Lluka 12. 

Majaja (v. 1)—Farë buke,

tharm

Rëfejë (v. 8)—Pranojë

Shtie (v. 17–18)—Vendos ose

magazinoj

Një kubit (v. 25)—Rreth 0.5

metra ose 18 inç

Tjerrin (v. 27)—Bëjnë fije ose

pe për rroba

Lluka 12
“Kërkoni Mbretërinë

e Perëndisë” 

Çfarë gjërash
të ngjashme
bëjnë nje-
rëzit sot? 

Çfarë ndryshi-
mesh mendoni se
Jezusi donte që

të bënin njerëzit?

Pse e dënoi
Jezusi këtë

veprim?

Fraza nga
Lluka 11

“Pastroni të
jashtmen e

kupës” (v. 39)

“Paguani të
dhjetën e

ryzës, të men-
drës” (v. 42)

“Doni vendin
e parë [më të
mirin]” (v. 43)

“I ngarkoni
njerëzit me
barrë që me
vështirësi

baren” (v. 46)

“Ndërtuat
varret e profe-

tëve” (v. 47)
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Zgjidhni një të Preferuar

Ndërsa lexoni Lluka 12, zgjidhni tre vargje që ju lënë më shumë

mbresa dhe pastaj përgjigjjuni ose bëni ato që thuhen më poshtë:

1. Përse zgjodhët secilin nga këto vargje? 

2. Si mendoni, çfarë po mundohet të na mësojë secili nga vargjet?

3. Mësoni përmendësh një nga vargjet dhe thuajani atë një

pjesëtari të familjes, një mësuesi ose një miku. 

Çfarë na tregon Numri? 

Lexoni Lluka 12:15 dhe shihni se për çfarë Jezusi na paralajmëroi.

Lexoni vargjet 16–21 dhe përgjigjjuni pyetjeve të mëposhtme: 

1. Sa herë flet pasaniku në vetën e parë dhe sa herë përdor fjalën

e mia, e cila përshkruan se si ndihej ai në lidhje me gjërat me

të cilat Zoti e kishte bekuar? 

2. Çfarë tregon kjo për qëndrimin e tij? 

3. Si na ndihmon shëmbëlltyra e Shpëtimtarit të mësojmë për t’u

“[ruajtur] nga kopracia”? 

4. Çfarë mund të mësoni rreth pasurive të botës nga kjo shë-

mbëlltyrë? 

Mbaroni Fjalinë

Lexoni Lluka 12:35–48. Plotësoni fjalitë e mëposhtme me

informacionin që gjeni atje: 

1. Rrini zgjuar dhe të përgatitur për … 

2. Nëse do ta dinim kur, atëherë do të kishim … 

3. Kur i zoti i shtëpisë të kthehet, shërbëtorët duhet të jenë … 

4. I zoti i shtëpisë do të kthehet në një kohë kur … 

5. I zoti i shtëpisë do t’i ndëshkojë ata shërbëtorë të cilët … 

6. Shumë pritet nga … 

Përfytyroni një pemë të bukur me degë plot me frutat tuaja të
preferuara. Fruti është i plotë, i pjekur dhe mban erë të kënd-
shme. Tani, përfytyroni një pemë frutore me degë të mëdha

Lluka 13
Pendohuni 

ose Mbaroni

C

B

A dhe gjethe të gjelbra dhe në lulëzim. Megjithatë, megjithëse
është sezoni i duhur dhe ju shikoni me vëmendje, nuk mund
të gjeni as edhe një frut në pemë. Jezusi përdori një histori si
kjo për të mësuar në lidhje me drejtësinë dhe pendimin. 

Ndërsa lexoni Luka 13 gjithashtu shihni për mësime të tjera
rreth pendimit dhe si ato mësime gjejnë zbatim në jetën tuaj. 

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Lluka 13

Lluka 13:1–5—“Nëse Ju Nuk Pendoheni, Do Të Vdisni
Të Gjithë Me Të Njëjtën Mënyrë” 
Duke komentuar mbi këto vargje, Plaku Brus R. MekKonki shkroi:

“A dërgon Perëndia aksidente, vdekje të dhunshme dhe fatke-

qësi të tjera mbi [individë] për t’i ndëshkuar për mëkatet e tyre?

Me sa duket kishte disa nga dëgjuesit e Jezusit që menduan

kështu. Prandaj, shohim që Mësuesi thotë qartazi se ata që u bënë

subjekt i këtyre fatkeqësive, nuk ishin mëkatarë më të mëdhenj

se sa të tjerët të cilëve iu shpëtua jeta. 

Është e vërtetë, si parim i përgjithshëm, që Perëndia dërgon

katastrofa, fatkeqësi, ndëshkime dhe vuajtje mbi rebelët dhe se

ai i ruan dhe i mbron ata që e duan dhe i shërbejnë atij. …

Por që të thuash se individë të caktuar të vrarë në luftë ose në

aksidente, të goditur me sëmundje, të goditur nga fatkeqësia ose

të privuar nga prona e tyre për shkak të katastrofave natyrore,

janë veçuar nga të tjerët me supozimin që meritojnë një ndëshkim

të tillë të veçantë, është plotësisht e pajustifikuar. Nuk është e

drejta e njeriut të nxjerrë përfundime në çështje, vuajtje apo

aksidente individuale se ajo i ka ndodhur një personi si një ndë-

shkim i drejtë për një jetë të padrejtë. 

… Për këtë arsye, Zoti sjell vështirësi mbi më të drejtët e shenj-

torëve të tij për t’i provuar dhe testuar ata. …

Mësimi i vërtetë që duhet mësuar nga përfundimi i Jezusit: ‘Nëse

ju nuk pendoheni, do të vdisni të gjithë me të njëjtën mënyrë’,

është se nuk kishte ndryshim në drejtësi ndërmjet të vrarëve dhe

të gjallëve dhe se, nëse të gjallët nuk pendoheshin ata do të vdis-

nin si të tjerët” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:475–76). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy nga aktivitetet e mëposhtme (A–C) kur të studioni

Lluka 13. 

Shpjegoni një Shëmbëlltyrë

Përshtatini Shkrimet e Shenjta

Lluka 13:10–17 flet për një grua e cila u shërua ditën e shabatit

në sinagogë. Përgjigjjuni pyetjeve të mëposhtme për t’ju

B

Lexoni shëmbëlltyrën tek Lluka 13:6–9 dhe vizatoni atë që Jezusi

përshkroi. Vendosni në çdo figurë që vizatoni një fjalë ose fjali,

që mendoni se është një shpjegim i përshtatshëm i asaj figure.

(Për shembull, vreshtari i referohet Perëndisë dhe pema e fikut

përfaqëson judenjtë ndër të cilët Jezusi jetoi). 

A

Vreshtarit (v. 7)—Kujdestarit

(ai që krasit, ushqen dhe korr) 

Tri masa miell (v. 21)—Sasi e

madhe mielli

E shkretë (v. 35)—Bosh
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ndihmuar ta përshtasni atë histori me veten dhe mësoni se si

Shpëtimtari mund t’ju bekojë me fuqinë e Tij të mrekullueshme: 

1. Çfarë mund ta

shkaktojë një

person të “kërru-

set” shpirtërisht

(sikur po mban

një barrë)? 

2. Lexoni Lluka

13:12–13. Kur

mund të na thë-

rrasë Jezusi që

të “lirohemi”

nga problemet

tona dhe të

“drejtohemi”? 

3. Sipas vargut 16,

nga çfarë do Jezusi

që të lirohemi

veçanërisht? 

Shkruani një Shëmbëlltyrë

Jezusi dha dy shëmbëlltyra tek Lluka 13:18–20 që mësojnë për

rritjen dhe zhvillimin e Kishës. Lexojini këto dy shëmbëlltyra dhe

pastaj shkruani një shëmbëlltyrë tuajën (duke përdorur shembuj

ose situata të njohura nga jeta juaj) për të ilustruar rritjen e

Kishës. (Për më shumë informacion mbi majanë, shih “Kuptimi

i Shkrimeve të Shenjta” për Marku 8:15, fq. 45.)

Presidenti Marion G. Romni, atëherë Këshilltar i Dytë
në Presidencinë e Parë, tha: “Ftesa e Krishtit për t’u bërë
dishepulli i tij është universale. Ai ia drejton atë çdokujt.
Thirrja dhe premtimi i Tij është: ‘Ejani tek unë, o ju të gji-
thë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t’ju jap çlodhje’
(Mateu 11:28). … Jezusi nuk vendosi një etiketë çmimi mbi
këtë ftesë. Nefi e citon atë duke thënë: ‘Ejani tek unë, ju të
gjitha fundet e tokës, blini qumësht dhe mjaltë, pa të holla
dhe pa çmim’ (2 Nefi 26:25). Kjo, megjithatë, nuk do të
thotë se për shkak se ai nuk vendosi çmim në para për të,
ajo ftesë nuk përfshin një çmim. Ka një çmim për të paguar
për t’u bërë dishepull i Krishtit, një çmim mjaft të vërtetë.
Por çmimi është një çmim pune, jo një çmim parash” (në
Conference Report, shtator–tetor 1978, 53–54; ose Ensign,
nëntor 1978, 38).

Shihni disa nga çmimet që lidhen me të qenit dishepull i
Jezu Krishtit ndërsa lexoni Lluka 14. 

Lluka 14
Çmimi i të 

Qenit Dishepull

C

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Lluka 14

Lluka 14:26–27—A Duhet Ta Urrejmë Familjen? 
Plaku Brus R. MekKonki shpjegoi: “[Jezusi nuk donte të thoshte]

urreni në kuptimin e mosdashjes apo neverisë së thellë; një gjë e

tillë është kundër gjithë shpirtit dhe thelbit të ungjillit. Njerëzit

duhet t’i duan armiqtë e tyre, për të mos folur për vetë trupin dhe

gjakun e tyre (familjen). (Mateu 5:43–48.) Në fakt, kuptimi dhe

domethënia e udhëzimit të Jezusit që jepet këtu është që dishe-

pujt e vërtetë kanë një detyrë ndaj Perëndisë e cila tejkalon çdo

detyrim familjar ose personal [shih gjithashtu Mateu 10:37; 19:27,

29; DeB 103:28]” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:503). 

Lluka 14:28–33—“Kush Nga Ju, Pra, Kur Do Të Ndërtojë
Një Kullë, Nuk Ulet Më Parë Të Llogaritë Shpenzimet?”
Ata që bashkohen me Kishën duhet të përgatiten të bëjnë sakri-

ficat e kërkuara në ungjill. Të kthyerit në besim duhet ta marrin

parasysh këtë çmim madje, përpara pagëzimit dhe të zotohen

për t’i ndjekur plotësisht mësimet e Jezusit. Duke u përballur me

sfidat e një thirrjeje të re, Presidenti Xhon Tejlor në një rast tha:

“Kur u futa në fillim në Mormonizëm, e bëra me sytë hapur, e

mora parasysh çmimin. E pashë si një punë për gjithë jetën dhe

e kuptova se nuk isha thirrur vetëm për kohën, por gjithashtu

për përjetësinë dhe nuk doja të kthehesha mbrapsht tani,

megjithëse e ndjeva pazotësinë” (në B. H. Roberts, The Life of

John Taylor [1963], 48). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy nga aktivitetet e mëposhtme (A–C) kur të studioni

Lluka 14. 

Cili Është Parimi? 

Ndërsa lexoni shkrimet e shenjta, shpesh është e dobishme të

ndalosh dhe të pyesësh veten: “Cila pyetje ose cili problem merr

përgjigje ose gjen zgjidhje nga mësimet në këto vargje?” Ndërsa

lexoni Lluka 14:7–14 shkruani të paktën një pyetje të rëndësi-

shme që gjen përgjigje nga çfarë mësohet këtu, dhe pastaj me

fjalët tuaja shkruani përgjigjen e asaj pyetjeje. 

Renditni Justifikimet

Shëmbëlltyra tek Lluka 14:15–24 tregon për shumë njerëz që u

ftuan në një darkë të madhe. 

1. Vizatoni tabelën e mëposhtme në fletoren tuaj. Renditni justi-

fikimet e bëra nga ata që u ftuan në këtë shëmbëlltyrë dhe

pastaj renditni justifikime të ditëve tona që janë të ngjashme

me ato në shëmbëlltyrë. 

B

A

Hidropik (v. 2)—Enjtje ose

akumulim fluidesh që tregon

një sëmundje 

Poshtërohet (v. 11)—Përulet
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2. Përmblidhni parimin e përgjithshëm të shëmbëlltyrës. 

Merrni Parasysh Çmimin

Lluka 14:25–34 tregon për disa gjëra që Krishti pret nga dishe-

pujt e Tij. 

1. Lexoini ato vargje dhe renditni sa më shumë që të gjeni nga

çfarë Ai pret për dishepujt e Tij. 

2. Pse mendoni se Shpëtimtari do që ne të sakrifikojmë kaq

shumë për ta ndjekur Atë? 

3. Cilat janë disa gjëra specifike që duhet të bëjmë për t’i ndjekur

këto mësime? 

4. Çfarë bekimesh mendoni se do t’u vijnë atyre që janë dishepuj

të Krishtit? 

Një shëmbëlltyrë është një
histori e shkurtër që tregon
një të vërtetë të përjetshme.
Shëmbëlltyrat e Jezusit
kishin lidhje me gjëra të
zakonshme, por ato mëso-
nin të vërteta të rëndësi-
shme fetare. Shëmbëlltyrat
i ndihmojnë njerëzit të
kuptojnë të vërtetën nëpër-
mjet fuqisë së Shpirtit në
vend të fuqisë së intelektit.
Shumë nga shëmbëlltyrat
tek Lluka 15–16 mësojnë

për vlerën e shpirtit dhe përgjegjësinë që kemi për t’i ndi-
hmuar dhe bekuar të tjerët. 

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Lluka 15

Ra mbi qafën e tij (v. 20)—E

përqafoi 

Lluka 15
Një Kohë 

Shëmbëlltyrash

C

Justifikimi i
Ditëve Tona

Justifikimi në
Shëmbëlltyrë

Lluka 14:18

Lluka 14:19

Lluka 14:20

Lluka 15:3–32—Delja, Monedha dhe Djali Plangprishës,
Secili Kishin Humbur për Arsye të Ndryshme
Presidenti Dejvid O. MekKei i krahasoi gjërat e humbura në këto

tre shëmbëlltyra me mënyrat se si disa nga fëmijët e Perëndisë

humbin sot: 

Delja e Humbur: “Si humbi ajo dele? Ajo nuk ishte rebele. Nëse

ndiqni krahasimin, qengji po kërkonte ushqim në një mënyrë

plotësisht të pranueshme, por ndoshta nga budallallëku, ndoshta

në mënyrë të pandërgjegjshme, ndoqi nxitjet e fushës, shpresën

për bar më të mirë derisa u end larg tufës dhe humbi.” 

Monedha e Humbur: “Në këtë rast gjëja që humbi nuk ishte

përgjegjëse për këtë gjë. Personi që ishte besuar me atë monedhë,

nëpërmjet pakujdesisë ose neglizhimit, e kishte humbur ose

hedhur atë.” 

Djali i Humbur, ose Plangprishës: “Këtu kemi të bëjmë me një

rast vullneti, me një zgjedhje, një zgjedhje të qëllimtë. Këtu kemi,

në një mënyrë, rebelim kundër autoritetit” (në Conference Report,

prill 1945, 120–21, 123).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni një nga aktivitetet e mëposhtme (A ose B) kur të studioni

Lluka 15. 

Plotësoni Tabelën

Kopjojeni tabelën e mëposhtme në fletoren tuaj. Plotësojeni me

informacion që gjeni tek Lluka 15. 

Shkruani një Letër

Pasi të lexoni Lluka 15, shkruani një nga tipet e letrave të

mëposhtme në fletoren tuaj. (Ju mund të dëshironi t’ia postoni

personit të cilit ia shkruat pasi mësuesi t’jua kthejë përsëri.) Si

pjesë të letrës, përfshini të paktën pesë vargje nga shkrimet e

B

Si Mund T'i
Ndihmoni
Këta Lloj

të Humbu-
rish Sot? 

Si u
Ndihmuan

Ata në
Shëmbëll-

tyrë?

Bariu la të
nëntëdhje-
të e nëntat
dhe e shpë-
toi delen e
humbur.

Shembull
Modern

i Shëmbëll-
tyrës

Një vërejtje
e pakujdes-
shme ose e

pasjellshme
lëndon

ndjenjat e
dikujt dhe
ai person
vendos të

mos vijë më
në kishë.

Ideja
Kryesore

Njerëzit
enden

larg
Kishës

dhe
humbin.

Njerëzit
rebelo-
hen dhe
largohen

nga
Kisha.

Vargjet
Ku

Gjendet

Lluka
15:8-10

Shëmbëll-
tyra

Dele të
Humbura

Djali
Plangpri-

shës

A
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shenjta që mendoni se do ta ndihmojnë personin që do ta marrë

letrën. 

1. Një letër një misionari që njihni. Shprehni inkurajimin dhe

mirënjohjen tuaj për shërbimin e misionarit, në përpjekjen e

tij/saj për të gjetur ata fëmijë të Atit Qiellor që kanë humbur. 

2. Një letër dikujt që njihni që po përgatitet për mision. Thuajini

çfarë mësuat nga Lluka 15 dhe si mund ta ndihmojë atë të

përgatitet për shërbimin misionar. 

3. Një letër vetes që do ta vulosni dhe nuk do ta hapni derisa

të jeni në moshën e misionit. Shkruani ndjenjat që patët nga

studimi i Lluka 15 dhe qëllimet tuaja në lidhje me punën

misionare. 

Shëmbëlltyrat tek Lluka 15 vunë në dukje faktin sesa shumë
Zoti i do mëkatarët dhe gëzohet kur dikush që ka “humbur”
vendos të pendohet. Shëmbëlltyrat dhe mësimet tek Lluka 16
i përforcojnë këto ide duke na kujtuar se pse është e rëndësi-
shme të kthehesh tek Zoti përpara se të vijë gjykimi. 

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Lluka 16

Lluka 16:1–15—Pse e Përdori Zoti Administratorin e
Padrejtë si Shembull në Këtë Shëmbëlltyrë? 
Jezusi nuk po thonte që ne duhet të jemi të pandershëm si

administratori. Në vend të kësaj Ai mësoi se madje një njeri, jeta

e të cilit përqendrohet tek paraja, di mjaftueshëm si duhet për të

planifikuar për të ardhmen. Aq më shumë duhet ata që kuptoj-

në gjërat e Perëndisë të panifikojnë për të ardhmen—jetën tjetër.

Ata farisenj lakmitarë pretendonin të ishin ndjekës të Perëndisë,

por i jepnin më shumë rëndësi fitimit të gjërave që ofronte bota. 

Lluka 16:14–23—“Farisenjtë … e Tallnin” 
Profeti Jozef Smith bëri disa ndryshime të frymëzuara ndaj këtij

teksti, siç gjendet tek PJS, Lluka 16:16–23. Këto ndryshime e rri-

sin kuptimin tonë ndaj (1) verbërisë së dukshme të farisenjve,

(2) mënyrës së drejtpërdrejtë me anë të së cilës Jezusi i qortoi

ata, dhe (3) mëkateve specifike për të cilat farisenjtë ishin fajto-

rë, të cilat sollën si pasojë mësimet dhe shëmbëlltyrën e drejtuar

ndaj tyre tek Lluka 16:18–31. 

Administratorit (v. 1–3)—

Shërbëtor

Administrimin (v. 2–4)—

Përgjegjësinë

Mamonit (v. 13)—Bollëk dhe

pasuri të botës 

Në gji të Abrahamit (v. 22)—

Bota e shpirtrave, më veçanë-

risht parajsa

Ferr (v. 23)—Burgu i shpirtrave

Lluka 16
Duke u Përgatitur për t’u

Takuar me Perëndinë

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A kur të studioni Lluka 16. 

Rishkruani një Shëmbëlltyrë me Fjalët
Tuaja

Zgjidhni shëmbëlltyrën e administratorit të padrejtë (shih Lluka

16:1–14) ose shëmbëlltyrën e njeriut të pasur dhe Llazarit (shih

Lluka 16:19–31) dhe bëni sa më poshtë: 

1. Lexoni vargun e parë të shëmbëlltyrës. 

2. Rishkruajeni atë varg me fjalët tuaja. 

3. Vazhdojeni këtë model për secilin varg të shëmbëlltyrës. 

Jezusi i mësoi dishepujt e Tij në lidhje me Ardhjen e Dytë.
Ai nuk u tha atyre datën e saktë të ardhjes së Tij. Në vend
të kësaj Ai u foli në lidhje me përgatitjen për atë ditë, e cila
do t’i gjejë shumë njerëz në befasi. Mësimet që gjenden tek
Lluka 17, të cilat përfshijnë besim, bindje, shërbim, mirë-
njohje dhe shmangien e ligësisë, janë të rëndësishme për ata
që po përpiqen të jenë gati për ardhjen e Krishtit. Ndërsa
lexoni këtë kapitull, mendoni se si secili nga këto mësime
mund t’ju përgatisë ose mbrojë në këto ditë të fundit. 

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Lluka 17

Skandale (v. 1)—Veprime të

cilat bëjnë që njerëzit të

pengohen ose të mëkatojnë

Gur mulliri (v. 2)—Gur i

madh i rrumbullakët i cili

përdoret për të bluar drithë

Përvishu (v. 8)—Përgatitu

Noes (v. 26, 27)—Noeu

Lluka 17
Kur Do të Vijë 

Mbretëria e Perëndisë? 

A

Humnerë

BOTA E SHPIR
TR

A
V

E
 

  N
ë 

gji
 të Abrahamit (Parajsë) 

    Ferr (Burgu i Shpirtra
ve

) 

BOTA E SHPIR
TR

A
V

E
 

  N
ë 

gji
 të Abrahamit (Parajsë) 

    Ferr (Burgu i Shpirtra
ve

) 

Mbi Humnerë Ngrihet një Urë

Jezu Krishti ngriti urën ndërmjet 
parajsës dhe burgut shpirtëror.
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Lluka 17:11–19—Vetëm Njëri nga Dhjetë Lebrozët e
Shëruar Tregoi Mirënjohje ndaj Jezusit
Presidenti Spenser W. Kimball shkroi: “Mosmirënjohja është një

mëkat i pikëllueshëm i cili e ndez zemërimin e Zotit. (Shih DeB

59:21.) … Kur Shpëtimtari shëroi dhjetë lebrozët dhe vetëm njëri

e falenderoi, ai iu referua nëntë mosmirënjohësve si një mësim

për të gjithë kur tha: ‘A nuk u shëruan që të dhjetë?’ (Lluka 17:17.)

Të rriturit si dhe të rinjtë janë shpesh fajtorë, duke qenë të pabi-

ndur dhe mosmirënjohës ndaj Atit të tyre Qiellor që u jep atyre

gjithçka. Shumë dështojnë të tregojnë mirënjohjen e tyre nëpër-

mjet shërbimit, nëpërmjet lutjeve familjare, nëpërmjet pagimit të

së dhjetës së tyre dhe në mënyra të tjera të shumta që Perëndia

ka të drejtë të presë” (The Miracle of Forgiveness, 58–59). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin B dhe dy nga aktivitetet e tjera (A ose C) kur të

studioni Lluka 17. 

Krahasoni një Shkrim të Ngjashëm

Lexoni Lluka 17:5–10 dhe Mosia 2:18–22. 

1. Çfarë ngjashmërish shihni në këto vargje? 

2. Cili është mesazhi kryesor që mësohet nëpërmjet thënies

“shërbëtorë të padobishëm”? 

Shihni më me Kujdes

Rilexoni historinë e shërimit të dhjetë lebrozëve tek Lluka 17:11–19.

1. Çfarë bekimi u erdhi të dhjetë lebrozëve? (shih v. 14).

2. Çfarë bekimi tjetër i erdhi lebrozit i cili shprehu mirënjohje?

(shih v. 19).

3. Si mendoni, çfarë është domethënëse rreth ndryshimit midis

të qenit i pastruar dhe të qenit i shëruar? 

4. Lebrozi i cili dha falenderime ishte një samaritan. Me atë që

dini rreth samaritanëve, pse mendoni se kjo është një pjesë e

rëndësishme e historisë? 

Ardhja e Dytë

Lexoni Lluka 17:22–33 dhe mendoni se si do të jetë bota në

Ardhjen e Dytë dhe çfarë do të jenë duke bërë njerëzit atëherë.

Shkruani këshillën më të rëndësishme që mendoni se jepet në

ato vargje dhe thoni pse mendoni se njerëzit sot kanë nevojë për

atë këshillë. 

C

B

A

A doni të hyni në mbretërinë çelestiale? Përse? Çfarë beki-
mesh besoni se ju presin atje? Çfarë lloj personi besoni se
duhet të bëheni për të hyrë atje? 

Jezusi mësoi: “Ai që nuk e pranon mbretërinë e Perëndisë si
një fëmijë i vogël, nuk do të hyjë atje” (Lluka 18:17). Secila
nga historitë dhe shëmbëlltyrat tek Lluka 18 përqendrohet
rreth premtimit se besnikët që ndjekin mësimet e Jezusit do
të hyjnë në qiell. Ndërsa e lexoni këtë kapitull, mendoni se
si secili nga mësimet e Jezusit mund t’ju ndihmojë të bëheni
si fëmijë dhe të cilësoheni për të marrë thesaret e Tij më të
mëdha. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Lluka 18
Lluka 18:15–30—Mateu 19:13–29; Marku 10:13–30

Lluka 18:31–34—Mateu 20:17–19; Marku 10:31–34

Lluka 18:35–43—Mateu 20:29–34; Marku 10:46–52

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Lluka 18

Lluka 18:1–8—Pse e Dha Zoti Shëmbëlltyrën e
Gjykatësit të Padrejtë? 
Plaku Xhejms E. Talmixh shkroi: “Jezusi nuk donte të thoshte se

për shkak se gjykatësi i padrejtë më në fund i dëgjoi lutjet, kështu

do të bëjë edhe Perëndia; por ai theksoi se madje edhe një qenie

e tillë si ky gjykatës, i cili ‘nuk [kishte] frikë nga Perëndia dhe

[s’kishte] respekt për asnjeri’, do të dëgjonte dhe plotësonte lutjen

e të vesë, askush nuk duhet të dyshojë se Perëndia, i Drejti dhe i

Mëshirshmi, do t’i dëgjojë dhe do t’u përgjigjet [lutjeve tona]”

(Jesus the Christ, 436; shih gjithashtu DeB 101:81–92). 

Ulet (v. 14)—Përulet

Lluka 18
Thesar në Qiell
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Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A dhe B kur të studioni Lluka 18. 

Përdorni Fjalët Tuaja

Lexoni shëmbëllyrën e gjykatësit të padrejtë tek Lluka 18:1–8

dhe shkruani me fjalët tuaja çfarë mendoni se është mesazhi

kryesor (shih gjithashtu “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për

Lluka 18:1–8). 

Bëni një Krahasim

Tek Lluka 18:1 Jezusi mësoi se ne duhet të lutemi gjithmonë.

Përveç kësaj, shëmbëlltyra tek Lluka 18:9–14 na mëson se duhet

të kemi një qëndrim të caktuar ndërsa lutemi. Krahasoni farise-

un dhe taksambledhësin në shëmbëlltyrë duke kopjuar dhe plo-

tësuar tabelën e mëposhtme në fletoren tuaj: 

Përfytyroni sikur keni marrë vesh se Jezusi do të vijë në
qytetin, shkollën apo shtëpinë tuaj. Si do të ndiheshit? Çfarë
mund të bënit për ta mirëpritur Atë? Çfarë do të ndryshonit
për t’u përgatitur për ta pranuar Atë? Përfytyroni se çfarë
mund të thoshte Jezusi në lidhje me gjërat që Ai do të shihte
atje. Çfarë do t’ju kërkonte të bënit ndryshe? Me çfarë do të
kënaqej Ai? Çfarë do ta zhgënjente Atë? 

Ndërsa lexoni Lluka 19, i cili flet për kalimin e Jezusit nga
Jeriko dhe hyrjen në Jeruzalem, mendoni për atë sesa ndry-
she u përgjigjën njerëzit ndaj ardhjes së Tij. Gjithashtu
mendoni për atë se si veprimet e Jezusit treguan si u ndie
Ai në lidhje me njerëzit në ato qytete. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Lluka 19
Lluka 19:29–48—Mateu 21:1–16; Marku 11:1–18

Lluka 19
Jezusi Vjen në Jeruzalem 

TaksambledhësiFariseu

Çfarë mendonin njerëzit
për të?

Çfarë mendonte ai për
veten? 

Për çfarë u lut ai?

Çfarë tha Jezusi në lidhje
me secilin prej tyre?

Lexoni Alma 31:13-20 dhe
33:3-11. Cila mendoni se i
përshtatet më mirë lutjes
së secilit burrë?

B

A

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Lluka 19

Lluka 19:12–27—Një Interpretim i Kësaj Shëmbëlltyre
Plaku Brus R. MekKonki shpjegoi: 

“Krishti është njeriu fisnik; vendi i largët është qielli; mbretëria

që do t’i jepej atje është ‘çdo pushtet në qiell e në tokë’ (Mateu

28:18); dhe kthimi i tij i premtuar është Ardhja e Dytë e lavdishme,

kur mbretëria e vërtetë dhe e dukshme do të vendoset në tokë.

Dhjetë shërbëtorët janë anëtarët e Kishës të cilëve i ka dhënë

aftësi fizike, mendore dhe shpirtërore (mina) për t’u përdorur

në shërbimin e tij. Ata që përcaktohen si ‘qytetarë’ janë njerëzit

e tjerë në botë, ata që janë nënshtetas të tij për shkak se ai është

Perëndia i të gjithë tokës, por që nuk e kanë pranuar ungjillin e

tij dhe nuk kanë ardhur në tufën e tij si shërbëtorë. Shërbëtorët

janë urdhëruar të punojnë në vresht në punën e Zotit të tyre

deri sa të kthehet ai. …

Kur njeriu fisnik të kthehet për të gjykuar botën, ai do t’i

shpërblejë shërbëtorët e tij sipas punëve të tyre. Jo të gjithë do të

marrin të njëjtin status në banesat që janë përgatitur; ka shkallë

lavdie. Disa do të sundojnë dhjetë qytete, të tjerë pesë, dhe ata

që ishin dembelë do të përjashtohen nga trashëgimia plotësisht. 

Aftësitë e papërdorura humbasin; aftësitë e përdorura me drejtësi

mund të shtohen derisa të arrihet përsosmëria. ‘Çdo shërbëtori,

i cili është i zellshëm, do t’i jepet një shpërblim i madh; dhe atij

që është dembel do t’i merret madje drita, aftësitë dhe zotësia që

kishte’” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:572–73). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A ose B kur të studioni Lluka 19. 

Shënime në Ditar

Ndërsa lexoni Lluka 19 do të

shihni se disa njerëz patën

kontakt me Jezusin ndërsa ai

udhëtonte drejt Jeruzalemit

dhe hyri triumfues. (Kujtoni se

hyrja triumfuese e Jezusit filloi

javën e fundit të jetës së Tij).

Përfytyroni sikur jeni secili nga

njerëzit e mëposhtëm. Përfy-

tyroni si mund të ketë qenë

përvoja e tyre me Jezusin nga

të dhënat që gjeni në shkrimet

e shenjta dhe mendoni se si

mund ta kenë kuptuar ata

Shpëtimtarin. Bëni një shënim në ditar për secilin nga këta nje-

rëz (sikur të ishit ata) në lidhje me përvojat e tyre me Jezusin

gjatë kësaj kohe. 

1. Zakeu 

2. Një person nga turma në Jeruzalem i cili e pa Jezusin duke

ardhur mbi një kërriç. 

3. Një person i cili ishte në tempull kur Jezusi e pastroi atë. 

A

Mina (v. 13)—Një talent ishte

njëqind mina; matje parash
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Shkruani një Version të Kohëve Tona

Shëmbëlltyra tek Lluka 19:11–27 përdor fjalën mina për t’iu refe-

ruar një njësie parash. Paraja simbolizon aftësitë dhe zotësitë që

na janë dhënë dhe që pritet të zhvillojmë gjatë kësaj jete. Lexoje-

ni këtë shëmbëlltyrë dhe pastaj shkruani një version të ditëve

tona për këtë shëmbëlltyrë që na mëson të njëjtën gjë. Për shem-

bull, në vend që të përdorni një njeri fisnik ju mund të përdorni

një punëdhënës apo prind. 

Ngjarjet tek Lluka 20 ndodhën gjatë javës së fundit të jetës
së vdekshme të Shpëtimtarit. Ndërsa e lexoni, mendoni për
pyetjet e mëposhtme: Pse donin ta vrisnin Jezusin udhëhe-
qësit judenj? Çfarë shpalli Jezusi që i zemëroi ata? Pse
mendoni se ata njerëz mund të jenë ndier ashtu, veçanë-
risht duke marrë parasysh dashurinë, dhembshurinë dhe
gëzimin që Jezusi ofroi gjatë shërbesës së Tij? Çfarë mund
të mësoj nga shembulli i Shpëtimtarit në lidhje me atë se si
të reagoj ndaj atyre që i kundërvihen mbretërisë së Perëndisë? 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Lluka 20
Lluka 20:1–8—Mateu 21:23–27; Marku 11:27–33

Lluka 20:9–19—Mateu 21:33–46; Marku 12:1–12

Lluka 20:20–39—Mateu 22:15–33; Marku 12:13–27

Lluka 20:40–47—Mateu 22:41–23:15; Marku 12:34–40

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Lluka 20

Lluka 20:9–18—Shëmbëlltyra e Vreshtarëve të Liq
Shërbëtorët në këtë shëmbëlltyrë përfaqësojnë profetë të lashtë të

cilët u hodhën poshtë. Trashëgimtari i referohet Jezu Krishtit, i cili

do të ishte respektuar nga njerëzit, por u hodh poshtë dhe u vra. 

Lluka 20:27–38—“Ata … Nuk Martohen Dhe Nuk
Martojnë” 
Shkrimet e shenjta dhe fjalët e profetëve të ditëve tona e bëjnë të

qartë që martesa dhe marrëdhëniet familjare mund të vazhdojnë

pas vdekjes (shih DeB 132:19–22; Mateu 19:6). Bekimet e marrë-

dhënieve të përjetshme familjare u vijnë atyre që vulosen në

tempujt e shenjtë dhe mbajnë besëlidhjet që bëjnë atje. Jezusi po

u fliste saducenjve, të cilët nuk besonin në ringjalljen. Duke e

ditur këtë do t’ju ndihmojë më mirë të kuptoni se pse Jezusi iu

përgjigj atyre në atë mënyrë. (Shih “Familja: Një Proklamatë

drejtuar Botës,” Liahona, tetor 2004, 49.)

Fytyra dhe mbishkrimi (v.

24)—Fjalët e gdhendura në

monedhë

Ngjallë pasardhës (v. 28)—

Bëjë fëmijë

Derisa unë t’i vë armiqtë e tu
si stol të këmbëve të tua (v.

43)—Derisa t’i mposht të gji-

thë armiqtë e tu

Lluka 20
Ata Kërkonin 

ta Vrisnin

B Plaku Xhejms E. Talmixh shkroi: “Gruaja duhet dhe mund të

jetë bashkëshortja e vetëm njërit në botën e përjetshme, ndaj atij

burri të cilit ajo u dha nëpërmjet autoritetit të Priftërisë së Shenjtë

mbi tokë, si bashkëshorte për kohën dhe përjetësinë. Shkurtimisht,

gruaja do të ishte bashkëshortja e burrit me të cilin hyri në besë-

lidhje për përjetësi nën vulosjen e autoritetit Hyjnor; dhe asnjë

kontratë apo marrëveshje vetëm për kohën nuk do të ketë vlerë

në ringjallje” (The House of the Lord [1968], 90). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A dhe B kur të studioni Lluka 20. 

Jini një Reporter Lajmesh

Përfytyroni sikur jeni një reporter lajmesh i caktuar me detyrën

për të ndjekur Jezusin gjatë ngjarjeve tek Lluka 20. Ju nuk jeni

një nga ndjekësit e Tij, por nuk jeni as armik i Tij. Shkruani një

histori rreth ngjarjeve që do të kishit dëshmuar sikur të ishte për

gazetën e ditës së nesërme. Përfshini një titull artikulli që mendoni

se do të tërheqë vëmendjen e lexuesve tuaj. 

Bëni një Kërkim të Shkrimeve të Shenjta

Lexoni Lluka 20:9–18 dhe seksionin “Kuptimi i Shkrimeve të

Shenjta” për këto vargje. Mund të jetë e dobishme të përdorni

Udhëzuesin e Shkrimeve të Shenjta ndërsa e bëni këtë aktivitet. 

1. Nga Dhjata e Vjetër, kërkoni dhe renditni emrat e tre profetëve

të cilët u trajtuan si tre shërbëtorët në shëmbëlltyrë. 

2. Gjeni një varg nga Dhjata e Re që tregon se Jezusi u trajtua

ashtu siç u trajtua trashëgimtari në këtë shëmbëlltyrë. 

Nga fundi i shërbesës së Tij, Shpëtimtari zbuloi atë që do të
ndodhte para Ardhjes së Tij të Dytë. Shpesh i quajmë këto
ngjarje “shenjat e kohëve”. Ndërsa lexoni Lluka 21, mendoni
se sa të bekuar jeni që jetoni në ditët kur disa nga ato she-
nja të profetizuara po përmbushen. Gjithashtu mendoni se
sa të privilegjuar jeni që udhëhiqeni nga një profet e gjallë i
cili mund t’ju ndihmojë t’i njihni dhe t’i kuptoni shenjat. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Lluka 21
Lluka 21:1–4—Marku 12:41–44

Lluka 21:5–38—Mateu 24:1–42; Marku 13; Joseph Smith—Mateu

Lluka 21
“Erdhi Koha” 

B

A
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Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Lluka 21

Lluka 21:5–38—Ndihma të Rëndësishme nga
Përkthimi i Jozef Smithit
Kushtojini vëmendje të veçantë Përkthimit të Jozef Smithit ndër-

sa e lexoni këtë kapitull. Ju gjithashtu mund të gjeni shumë gjëra

të dobishme duke iu referuar seksionit “Kuptimi i Shkrimeve të

Shenjta” për Mateu 24 (fq. 31). Jozef Smithi gjithashtu bëri shumë

ndryshime të frymëzuara për Mateu 24 (shih Joseph Smith—

Mateu), dhe do të gjeni shumë gjëra të dobishme atje. 

Lluka 21:24—“Kohët e Paganëve” 
Plaku Josef Fillding Smith, atëherë një anëtar i Kuorumit të

Dymbëdhjetë Apostujve, shpjegoi: “Kohët e paganëve filluan

shkurtimisht pas vdekjes së Shëlbuesit tonë. Judenjtë e hodhën

poshtë me shpjetësi Ungjillin dhe ai më pas iu shpall paganëve

(johebrenjve). Kohët e paganëve kanë vazhduar që nga ajo kohë

deri tani” (Church History and Modern Revelation, 1:179). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A dhe B kur të studioni Lluka 21. 

“Shenjat e Kohëve” 

Tek Lluka 21:5–36 Jezusi iu përgjigj pyetjeve të dishepujve në

lidhje me shkatërrimin e tempullit në Jeruzalem dhe ngjarjet që

do t’i paraprinin atij shkatërrimi. Këto vargje jo vetëm flasin për

atë që do të ndodhte para se tempulli të shkatërrohej, por gjitha-

shtu çfarë do të ndodhte para se Zoti të kthehej në lavdi. 

Ndërsa e lexoni këtë rrëfim, përshkruani shenjat që jepen tek

Lluka 21:8, 11–12, 26–27. 

A

Do t’ju jap një gojë (v. 15)—

Do t’ju jap frymëzim që të

dini çfarë të thoni

Ato që mëndin (v. 23)—Nëna

që u japin gji fëmijëve

Përhumbjen (v. 25)—

Ngatërrimin

Bëni një Listë të Përgatitjeve

Ardhja e Dytë do të jetë “e madhe dhe e llahtarshme” (Malakia

4:5) për të liqtë, por “nëse jeni të përgatitur, ju s’do të frikësohe-

ni” (DeB 38:30). Lexoni Lluka 21:32–38 dhe renditni të paktën

shtatë mënyra që mund të përgatiteni për Ardhjen e Dytë të

Jezu Krishtit. 

Sipas vullnetit të Atit Qiellor dhe në përgatitje për Shlyerjen,
Jezu Krishti themeloi sakramentin në një dhomë të epërme
në Jeruzalem. Kjo simbolizoi sakrificën e pafundme dhe të
përjetshme që u krye për shkak të dashurisë së Shpëtimtarit
për ne. Ndërsa lexoni dëshminë e Llukës mbi gjërat që ndo-
dhën në atë dhomë të epërme dhe në Gjetseman, mendoni se
sa e rëndësishme është Shlyerja në jetën tuaj. Sa të bekuar
jeni për shkak të sakrificës së Jezusit? Si ju ndihmon marrja
e sakramentit të forconi besimin në Shlyerjen e Jezu Krishtit
dhe të rrisni dëshminë tuaj për Të si Shpëtimtari dhe Shël-
buesi juaj? 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Lluka 22
Lluka 22:1–65—Mateu 26; Marku 14

Lluka 22:66–71—Mateu 27:1; Marku 15:1

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Lluka 22

Lluka 22:31–34, 54–62—Pjetri Mohon Jezusin

Trasta, thes (v. 35–36)—Çantë

ose qese parash për të mbaj-

tur sende të ndryshme

Blasfemuar (v. 65)—Fyer

Lluka 22
Simbolizmi 

i Sakramentit
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Në një bisedë me titull, Pjetër, Vëllai Im, Plaku Spenser W. Kimball,

atëherë një anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, tha se

ne duhet të jemi të kujdesshëm për mos ta gjykuar me ashpërsi

Pjetrin për veprimet e tij natën e arrestimit të Jezusit. Ai na kuj-

toi se Pjetri kishte braktisur gjithçka për të ndjekur Jezusin (shih

Mateu 19:27–28). Veç kësaj, në raste të ndryshme, Jezusi i kishte

urdhëruar të Dymbëdhjetët të mos tregonin gjërat që dinin “derisa

i Biri i njeriut të jetë ringjallur prej së vdekuri” (Mateu 17:9; shih

gjithashtu Mateu 16:20). 

Plaku Kimball më pas tha: “Unë nuk pretendoj të njoh reagimet

mendore të Pjetrit, as çfarë e detyroi atë të thoshte gjërat që tha atë

natë të tmerrshme. Por për shkak të trimërisë së tij të sprovuar,

kurajos, përkushtimit të madh dhe dashurisë së tij të pakufishme

për Mësuesin, a nuk mund ta gjykojmë në mënyrë të favorshme

dhe të paktën ta falim siç Shpëtimtari duket se e ka bërë kaq plotë-

sisht? Thuajse menjëherë Krishti e ngriti atë në pozicionin më

të lartë në kishën e tij dhe i dha çelësat e plota të mbretërisë”

(Brigham Young University Speeches of the Year, 13 korrik 1971, 5).

Lluka 22:39–44—Jezusit i Doli Gjak nga Çdo Por në
Gjetseman
Plaku Rasëll M. Nelson mësoi: “Prova e rëndë e Shlyerjes u për-

qendrua rreth qytetit të Jeruzalemit. Atje ndodhi vepra më e

madhe e dashurisë e të gjithë historisë së shkruar. Duke u larguar

nga dhoma e epërme, Jezusi dhe miqtë e Tij përshkuan luginën

e thellë në lindje të qytetit dhe erdhën në një kopsht me pemë

ulliri në kodrinat e Malit të Ullinjve. Atje në kopshtin që mban

emrin hebre të Gjetsemanit—që do thotë ‘presë ullinjsh’—ullinjtë

ishin rrahur dhe shtypur për të siguruar vaj dhe ushqim. Atje në

Gjetseman, Zoti ‘vuajti dhembjen e gjithë njerëzve, që [të] gjithë …

të mund të pendohen e të vijnë tek ai’. Ai mori mbi vete peshën

e mëkateve të njerëzimit, duke mbajtur barrën e saj të rëndë që e

bëri Atë t’i dilte gjak nga çdo por” (në Conference Report, tetor

1996, 46–47; ose Ensign, nëntor 1996, 35).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin B dhe një nga tre aktivitetet e tjera (A, C ose D)

kur të studioni Lluka 22. 

Shpjegojani Një Fëmije

Lexoni Lluka 22:7–20 dhe

kërkoni arsye se pse këto

vargje mund të jenë duke

shpjeguar mbledhjen

e parë të sakramentit.

Përfytyroni sikur ju

kërkohet t’i shpjegoni një

klaseje të fillores se çfarë

nënkuptoi Jezusi në

vargjet 19–20. Shkruani

se çfarë do t’u thoshit

këtyre fëmijëve. 

Ç’domethënie Ka Për Ju? 

Pasi të lexoni Lluka 22:39–53, mendoni për dëshminë e mëposh-

tme nga Presidenti Jozef Fillding Smith: “Atje Biri i Perëndisë po

mbante barrën e shkeljeve të mia, shkeljeve tuaja dhe shkeljet e

çdo shpirti që pranon ungjillin e Jezu Krishtit. … Ai mbajti

barrën—barrën tonë. Unë i shtova diçka asaj barre; kështu keni

bërë dhe ju. Kështu ka bërë çdo njeri tjetër. Ai pranoi të paguante

çmimin që unë mund të çlirohem—që ju mund të çliroheni—

B

A

nga ndëshkimi, me kushtin që ne do ta pranojmë ungjillin e tij

dhe do të jemi të vërtetë dhe besnikë në të” (Fall—Atonement—

Resurrection—Sacrament [bisedë në Institutin e Fesë të Solt Lejkut,

14 janar 1961], 8).

Përfytyroni në mendjen tuaj ato ngjarje dhe Jezusin të vetëm në

vuajtjen e Tij. Shpjegoni se ç’domethënie ka për ju vuajtja e Jezusit. 

Krahasoni Dy Burra

Lexoni rreth Judas tek Lluka 22:1–6, 46–48 dhe rreth Pjetrit tek

Lluka 22:31–34, 54–62. Përgjigjjuni pyetjeve të mëposhtme: 

1. Pse mendoni se Juda veproi në atë mënyrë? 

2. Pse mendoni se Pjetri veproi në atë mënyrë? 

3. Juda vari veten; Pjetri më vonë u thirr për të udhëhequr Kishën.

Çfarë tregon kjo në lidhje me ndryshimin ndërmjet këtyre dy

burrave? 

Raportoni Faktet

Sot, reporterët të cilët mbulojnë proceset gjyqësore regjistrojnë

dhe raportojnë faktet. Nëse ju do të ishit një reporter i ngarkuar

me gjyqin e përshkruar tek Lluka 22:66–71, çfarë do të shkruanit?

Shkruani një artikull dhe përfshini një titull që mund të përdoret

në një gazetë. 

Mendoni për fjalët e himnit “Qëndroj plot Habi” ndërsa
lexoni rreth Kryqëzimit të Jezu Krishtit: 

Qëndroj plot habi kur shoh sa shum’ Krishti më do, 
I shtangur nga hiri që ai kaq shum’ më dërgon. 
Un’ dridhem kur di se për mua ai shkoi në kryq, 
për mu’ mëkatarin ai vojti, u gjakos dhe vdiq. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Lluka 23
Kryqëzimi

D
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Mendoj duart e tij t’gjakosura për borxhin tim! 
A mund ta harroj k’të dashuri edhe flijim? 
Jo, jo, un’ lavdi do t’i thurr, do ta adhuroj, 
në gjunj’ kur t’i bie te froni i tij plot lavdi. 

Kaq shum’ t’kujdeset për mua, o ç’mrekulli! 
Aq shum’ sa u bë fli! 
Për mua ç’mrekulli, Zot, o ç’mrekulli! 
(Himne dhe Këngë të Fëmijëve, fq. 22).

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Lluka 23
Lluka 23—Mateu 27:2–61; Marku 15; Gjoni 18:28–19:42

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Lluka 23

Lluka 23:7—Herodi
Herod nuk ishte emër vetjak por mbiemër i familjes, i cili u

referohej të gjithëve të cilët ishin pasardhës të Herodit të Madh.

Në veçanti, ky sundimtar ishte Herod Antipusi (shih gjithashtu

Udhëzuesi i Shkrimeve të Shenjta, “Herod”, fq. 64).

Lluka 23:18—Baraba
Baraba ishte një kriminel i burgosur në Jeruzalem për rebelim dhe

vrasje. Emri i tij përfaqëson një ironi mizore. E përkthyer fjalë për

fjalë, Baraba do të thotë “bir i atit” (shih Udhëzuesi i Shkrimeve

të Shenjta, “Baraba”, fq. 12). Kur Pilati ofroi të lironte një të

burgosur si pjesë të festimit të Pashkës, udhëheqësit judenj

kërkuan Barabën në vend të Jezusit, Birit të Vetëmlindur të Atit

(shih Lluka 23:18). 

Lluka 23:31—Druri i Thatë dhe i Njomë
Plaku Brus R. MekKonki shkroi: “Për këtë shprehje në lidhje me

drurin e njomë dhe të thatë, Lluka thotë: ‘Këtë tha ai, duke nën-

kuptuar shpërndarjen e Izraelit dhe shkatërrimin e jojudenjve,

ose me fjalë të tjera, johebrenjve’ [JST, Luke 23:31], duke nënku-

ptuar shpërndarjen izraelite që ndodhi në shkatërrimin e Jeruza-

lemit dhe duke nënkuptuar shkatërrimet që do të binin mbi

të gjithë njerëzit në ditët e mëvonshme, ditët e ligësisë dhe hak-

marrjes që do të paraprijnë Ardhjen e tij të Dytë” (The Mortal

Messiah, 4:208). 

Përmbyste kombin (v. 2)—I

udhëhiqte njerëzit larg Çezarit

Trazirë (v. 25)—Rebelim Lluka 23:39–43—“Sot do të Jesh Me Mua në Parajsë” 
Profeti Jozef Smith shpjegoi se fraza “Sot do të jesh me mua në

parajsë” donte të thoshte “Sot do të jesh me mua në botën e

shpirtrave: pastaj unë do të të mësoj çdo gjë në lidhje me të dhe

do tu përgjigjem pyetjeve të tua (Teachings of the Prophet Joseph

Smith, 309). Jezusi nuk mbështeti idenë e pendimit në shtratin e

vdekjes. 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A kur të studioni Lluka 23. 

Nga Këndvështrimi i Dikujt Tjetër

Lexoni me kujdes Lluka 23 dhe përfytyroni se jeni në vendin e

secilit nga njerëzit e mëposhtëm: Pilatit, Barabës, keqbërësit të

përulur (cubit; shih Mateu 27:38) në kryq, Simonit nga Kirena

dhe Jozefit nga Arimatea. Duke përdorur ndihmën që gjeni në

shkrimet e shenjta, shkruani çfarë mendoni se secili nga ata

mendonte për Shpëtimtarin. 

Plaku Robert L. Bekman, më parë i Presidencisë të së Shta-
tëdhjetëve, lëshoi sfidën e mëposhtme: “Përfytyrojeni veten
në shoqërinë e dishepujve dhe besimtarëve të tjerë në ditën e
Ringjalljes. Pak orë kanë kaluar që kur dëshmuat kryqëzi-
min e tmerrshëm të nazareasit fisnik. Ju keni ndarë mome-
nte të pashpresa dhimbjeje të thellë. I hutuar, duke mos ditur
ku të shkoni, si të veproni, mendja juaj është mbuluar me
mjegull dëshpërimi. Pastaj dy dishepuj ju afrohen duke ju
thënë se kanë folur me Zotin në rrugën për në Emaus. A
keni guxim t’i besoni ata që thonë: ‘Zoti u ringjall me të
vërtetë dhe iu shfaq Simonit’? (Lluka 24:34)” (në Conference
Report, tetor 1991, 9; ose Ensign, nëntor 1991, 9).

Lluka 24
“E Di Që 

Shpëtimtari Im Jeton” 
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Ndërsa lexoni Lluka 24, mendoni për dëshminë tuaj mbi
Ringjalljen e Zotit dhe çfarë mund të bëni për ta forcuar atë.

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Lluka 24
Lluka 24:1–11—Mateu 28:1–15; Marku 16:1–11; Gjoni 20:1–18

Lluka 24:36–48—Marku 16:14; Gjoni 20:19–23

Lluka 24:49–53—Marku 16:19–20

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Lluka 24

Lluka 24:1—“Ditën e Parë të Javës” 
Dita e parë e javës në kalendarin jude ishte e diela. Jezusi u

ringjall në këtë ditë. Pas Ngritjes së Tij anëtarët e Kishës, si judenj

apo johebrenj, e mbajtën këtë ditë të shenjtë dhe e quajtën dita e

Zotit (shih Veprat e Apostujve 20:7; 1 Korintasve 16:2). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy nga aktivitetet e mëposhtme (A–C) kur të studioni

Lluka 24. 

Gjeni dhe Shpjegoni Shkrimet e Shenjta

Tek Lluka 24:13–35 lexojmë si Jezusi iu shfaq dy burrave të cilët

nuk e kuptonin qartë se çfarë i kishte ndodhur Atij apo kush

ishte misioni i Tij. Vargu 27 na tregon se çfarë shpjegoi Ai, apo

qartësoi në detaje, se si Dhjata e Vjetër profetizoi për jetën dhe

misionin e Tij. Duke përdorur Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta,

gjeni dhe renditni tre shkrime nga Dhjata e Vjetër që profetizojnë

për jetën dhe misionin e Tij dhe shpjegoni se çfarë domethënie

ka secili. 

A

Gjashtëdhjetë stade (v. 13)—

8–11 kilometra

Detyruan (v. 29)—Bindën

Si Komunikon Zoti me Ne? 

Zoti komunikon me fëmijët e Tij në shumë mënyra të ndryshme.

Disa nga këto mënyra jepen tek Lluka 24:13–45. Lexoni referencat

e mëposhtme të shkrimeve të shenjta dhe renditni të paktën

gjashtë mënyra me të cilat Zoti komunikon me ne. 

1. Lluka 24:13–16, 33–52

2. Lluka 24:23

3. Lluka 24:32; shih gjithashtu Doktrina e Besëlidhje 9:8

4. Lluka 24:27, 32, 44–45

5. Lluka 24:36; shih gjithashtu Doktrina e Besëlidhje 6:23

Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
Lluka 24:36–39

Lexoni Lluka 24:36–39 dhe shkruani çfarë mendoni është doktri-

na më e rëndësishme që mësohet në lidhje me një trup të ringja-

llur. Gjithashtu lexoni Lluka 24:40–44; Alma 11:42–46 dhe 40:19–24.

Renditni të paktën pesë doktrina të tjera të rëndësishme që

mësoni mbi Ringjalljen apo trupat e ringjallur. 

C

B
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Kush Ishte Gjoni?
Gjoni ishte një nga dymbëdhjetë Apostujt e Jezusit. Vëllai i tij

Jakobi ishte gjithashtu një nga Dymbëdhjetë Apostujt. Gjoni

dhe Jakobi ishin peshkatarë derisa Jezusi i thirri ata për të qenë

dishepuj të Tij dhe më vonë, Apostuj. Gjoni ishte një nga tre

Apostujt me Jezusin në Malin e Shpërfytyrimit dhe një nga tre

Apostujt të cilëve Jezusi u kërkoi të qëndronin me Të në kopshtin

e Gjetsemanit. Ai shpesh quhet Gjoni i Dashuri për shkak se ai

foli për veten si “dishepulli … të cilin Jezusi e donte” (Gjoni 13:23;

19:26; 20:2; 21:7, 20). 

Gjoni njihet gjithashtu si Gjon Zbuluesi për shkak se ai shkroi

librin e Zbulesës. Ai gjithashtu shkroi tre letra të shkurtra që gje-

nden në Dhjatën e Re. Kur Pjetri ishte koka e Kishës pas vdekjes

dhe ringjalljes së Jezusit, Gjoni ishte një nga këshilltarët e tij.

Gjoni nuk vdiq, por u transformua dhe u lejua të qëndronte në

tokë si një nga shërbëtorët e Zotit deri në kohën e Ardhjes së

Dytë të Zotit (shih DeB 7). Gjoni, me Pjetrin dhe Jakobin, erdhën

tek Jozef Smithi dhe Oliver Kaudri dhe rivendosën Priftërinë

Melkizedeke në vitin 1830. (Për më shumë informacion mbi

Gjonin, shih Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta, “Gjon, Bir i

Zebedeut”, fq. 58).

Gjoni si peshkatar Mali i Shpërfytyrimit

Gjoni duke shkruar Gjoni duke shuguruar Jozefin 
dhe Oliverin

Pse e Shkroi Gjoni Këtë Ungjill? 
Gjoni ishte me Jezusin dhe e njihte dhe e donte Atë. Ai shkroi

rreth Shpëtimtarit kështu që njerëzit në mbarë botën të mund ta

njihnin dhe ta donin Atë, gjithashtu. Ai ishte dëshmitar i gjërave

që Jezusi tha dhe bëri. Libri i tij nuk është një histori e Jezusit, por

një dëshmi për Të (siç titullohet në Përkthimin e Jozef Smithit).

Ai tha se e shkroi ungjillin e tij në mënyrë që lexuesi “të [besojë]

se Jezusi është Krishti, Biri i Perëndisë” (Gjoni 20:31). Ungjilli i

Gjonit quhet nganjëherë “ungjilli i dashurisë” sepse Gjoni flet

shpesh për dashurinë e Perëndisë në librin e tij. Ai gjithashtu

theksoi se Jezusi është Mesia i premtuar. 

Gjoni, Ungjilli i Veçantë
Ungjijtë e Mateut, Markut dhe Llukës tregojnë shumë histori

të njëjta dhe ndjekin të njëjtin rregull dhe model themelor. Ato

kryesisht flasin për çfarë Jezusi bëri në Galile, por Ungjilli i Gjonit

përfshin disa histori të tjera dhe tregon më shumë për çfarë

Jezusi bëri në Jude dhe Jeruzalem. Më poshtë janë disa nga

mësimet dhe përvojat e Jezusit që gjenden vetëm tek Gjoni: 

• Jezusi para lindjes (shih Gjoni 1) 

• Raste kur Jezusi u dëshmoi individëve se kush është Ai me të

vërtetë (shih Gjoni 3–4, 8) 

• Jezusi është Buka e Jetës dhe Uji i Gjallë (shih Gjoni 6–7) 

• Ngritja e Llazarit nga të vdekurit (shih Gjoni 11) 

• Larja e këmbëve të Apostujve (shih Gjoni 13) 

• Mësimet rreth Frymës së Shenjtë (shih Gjoni 14–15) 

• Lutja e Jezusit për Apostujt e Tij (shih Gjoni 17) 

• Porosia e Jezusit ndaj Pjetrit, “ki kujdes për delet e mia”

(shih Gjoni 21) 

Për më shumë informacion mbi këtë libër, shih Udhëzuesi për

Shkrimet e Shenjta, “Gjon, Bir i Zebedeut”, nënkreu “Ungjilli i

Gjonit” (fq. 58).

Mateu, Marku dhe Lluka i filluan rrëfimet e tyre duke folur
për lindjen ose pagëzimin e Jezusit. Gjoni e filloi ndryshe
Ungjillin e tij. Në kapitullin e parë, Gjoni e ndërthuri
dëshminë e tij me atë të Gjon Pagëzorit për të treguar se
kush ishte Jezusi madje para se Ai të vinte në tokë. 

Zoti i zbuloi shumë ndryshime për Gjoni 1 Profetit Jozef
Smith. Ato ndryshime janë në shtojcën Përkthimi i Biblës
prej Joseph Smith-it në Udhëzuesin për Shkrimet Shenjta
(fq. 218). Është e dobishme të lexohet fillimi i këtij kapitulli
nga Përkthimi i Jozef Smithit. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Gjoni 1
Gjoni 1:32–34—Mateu 3:13–17

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta
Shënim: Shumica e këtyre ndihmave për kuptimin e shkrimeve

të shenjta janë për PJS, Gjoni 1:1–34. 

PJS, Gjoni 1

Po ai (v. 2)—Jezu Krishti, Biri

i Perëndisë

Gjon (v. 6)—Këtu flet për Gjon

Pagëzorin, jo Gjonin Apostull 

Preferuar përpara meje (v. 15,

30)—Më i madh se unë

Pavdekësi dhe jetë të përjet-
shme (v. 16)—Pavdekësi do të

thotë të jetosh përgjithnjë; jetë

e përjetshme do të thotë të jesh

ekzaltuar—të jetosh me Perë-

ndinë dhe të bëhesh si Ai

Hirit (v. 16)—Fuqi nga Perë-

ndia që ndihmon besnikët të

bëhen më të mirë sesa mund

të bëhen vetëm me forcat e

veta (shih gjithashtu Udhë-

zuesi për Shkrimet e Shenjta,

“hir”, fq. 64–64)

Në gjirin (v. 18)—Pranë

Gjoni 1
Jezusi është Krishti dhe

Krijuesi Para Lindjes 

Ungjilli Sipas Gjonit
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Gjoni 1

PJS, Gjoni 1:1, 14—Pse e Quajti Gjoni Jezusin “Fjala”?
Plaku Xhejms E. Talmixh mësoi se Jezusi ishte ai “nëpërmjet të

cilit vullneti, urdhërimi, apo fjala e Atit u vu në veprim” (Jesus

the Christ, 33). Ai përfaqëson Atin Qiellor ashtu si një fjalë përfa-

qëson një ide. Ashtu si një fjalë mund të konsiderohet lajmëtari i

një gjëje apo ideje, Krishti ishte lajmëtari i Atit dhe ungjillit të Tij,

i cili është një plan i shpëtimit për të gjithë njerëzimin. 

Gjoni 1:18—“Askush s’e Pa Perëndinë Kurrë” 
Në versionin e Mbretit Xhejms, pa ndihmën e Përkthimit të

Jozef Smithit, ky varg duket se thotë se askush nuk e ka parë

Perëndinë. Përkthimi i Jozef Smithit rivendos kuptimin e vargut

dhe na ndihmon të kuptojmë se kur Ati është shfaqur ose është

i pranishëm herë pas here, Ai ka shpallur se Jezusi është Krishti

dhe është Biri i Tij i Vetëmlindur (shih Mateu 3:17; 17:5; 3 Nefi

11:6–7; DeB 76:23; Joseph Smith—Historia 1:17). Shkrimet e shenjta

mësojnë se disave u është lejuar ta shohin Perëndinë Atin,

megjithëse shfaqje të tilla janë të rralla. Për shembuj shih Veprat

e Apostujve 7:55–56; DeB 76:23; Joseph Smith—Historia 1:17.

Apostulli Gjon vetë pa Zotin e ringjallur (shih Zbulesa 1:12–18). 

Gjoni 1:41—“Mesia” 
Fjala hebraike Mesia do të thotë “i Zgjedhur” ose “i Vajosur”.

Përkthimi i fjalës Mesia, ose “i Zgjedhur” në greqisht është Krisht.

“Jezu Krishti” do të thotë “Jezusi i Zgjedhuri”. Jezusi është Mesia.

Jezusi është Krishti. Jezusi është i Zgjedhuri. 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy nga aktivitetet e mëposhtme (A–D) kur të studioni

Gjoni 1. 

Mësoni nga Përkthimi i Jozef Smithit

Krahasoni secilin varg të Gjoni 1:1–34 me PJS, Gjoni 1:1–34. Shë-

noni ato që mendoni se janë tre nga mësimet më të rëndësishme

të cilat Zoti ia zbuloi Profetit Jozef Smith për të na ndihmuar të

kuptojmë këtë kapitull të parë të Ungjillit të Gjonit. 

Dëshmia e Gjonit për Jezusin

Përkthimi i Jozef Smithit e ndryshon titullin e këtij libri nga

“Ungjilli Sipas Gjonit” në “Dëshmia e Gjonit”. Renditni ato çfarë

mësoni rreth Jezusit nga PJS, Gjoni 1:1–19. Ju mund të doni t’i

ngjyrosni çështjet e renditura në shkrimet tuaja të shenjta. 

A Mund Ta Shohë Ndokush Perëndinë? 

Supozoni se një miku juaj i cili nuk është anëtar i Kishës thotë se

ai ose ajo nuk mund të besojë historinë e Jozef Smithit, i cili pa

Perëndinë Atin dhe Jezusin, sepse shkruhet në Bibël se “askush

s’e pa Perëndinë kurrë” (Gjoni 1:18). Bazuar mbi atë që është

shkruar në PJS, Gjoni 1 dhe në informacionin në seksionin

“Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” më lart, shkruani se çfarë do

t’i thonit mikut tuaj. 

“Ejani e Shihni” 

1. Bëni një tabelë të vogël si ajo më poshtë dhe plotësojeni me

informacion që gjeni tek Gjoni 1:35–51. 

D

C

B

A

Mësues (v. 38)—Udhëheqës Orës dhjetë (v. 39)—ora 16:00 

2. Si janë këta burra shembuj të mënyrave se si njerëzit e gjejnë

Krishtin dhe ungjillin e Tij në ditët e sotme? 

Jezusi ishte tridhjet vjeç kur Ai filloi shërbesën e Tij duke
shkuar mes njerëzve për t’i mësuar, bekuar dhe për të kryer
shumë mrekulli. Tek Gjoni 2 do të lexoni për mrekullinë e
parë të shkruar të Jezusit në Kana, një qytet rreth 16 kilo-
metra në veri të Nazaretit. Jezusi pastaj shkoi në Jeruzalem
për të marrë pjesë në Pashkë. Pastrimi i tempullit, për të cilin
Gjoni foli në këtë kapitull, është hera e parë që Jezusi e bëri
këtë gjë. Ai e pastroi tempullin përsëri në javën e fundit për-
para se të kryqëzohej (shih Mateu 21; Marku 11; Lluka 19). 

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Gjoni 2

Masa (v. 6)—Një masë ishte

rreth 34 litra, kështu çdo enë

përmbante rreth 68–102 litra. 

Shfaqi (v. 11)—Tregoi 

Gjoni 2
Jezusi Fillon 
Veprën e Tij

Çfarë i tha
Jezusi atij?

Çfarë bëri
apo tha ai?

Si mësoi ai
rreth Jezusit?Emri

Andrea

Simon Pjetri

Filipi

Natanaeli
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Gjoni 2:4—“Ora Ime S’ka Ardhur Akoma” 
Nga Gjoni 2:4 ne mund të mendojmë se Jezusi nuk donte ta plo-

tësonte kërkesën e nënës së tij, por PJS, Gjoni 2:4 tregon se Ai

donte ta ndihmonte atë në çdo mënyrë që të mundte—dhe Ai e

bëri atë. 

Gjoni 2:14–16—Pse Njerëzit Po Blinin dhe Po Shisnin
Gjëra në Tempull? 
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Mateu 21:12–13 (fq. 28).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy nga aktivitetet e mëposhtme (A–C) kur të studioni

Gjoni 2. 

Uji në Verë

Plaku Brus R. MekKonki shkroi se vera për të cilën flitet tek Gjoni

2:1–11 ishte një pije e bërë nga “[fryti] i hardhisë” (Mateu 26:29),

një verë e lehtë dhe e ëmbël (normalisht e pafermentuar); pihej

me bukë dhe ishte një nga ushqimet bazë të ditës” (Doctrinal New

Testament Commentary, 1:136). 

1. Ç’efekt pati kjo mrekulli tek ndjekësit e Jezusit? (shih v. 11).

2. Çfarë mësuan ata (dhe ju) rreth Jezusit nga ajo që Ai bëri në

këtë histori? 

Pastrimi i Tempullit

1. Sipas Gjonit 2:13–17, çfarë bëri Jezusi që zemëroi kaq shumë

njerëz? Përse? 

2. Çfarë na mëson kjo histori mbi atë se si Jezusi do që ne t’i

trajtojmë ndërtesat e shenjta të Perëndisë? 

3. Renditni tre gjëra që mund të bëni për të treguar më shumë

nderim për një shtëpi të Perëndisë. 

Një Tempull i Ngritur për Tre Ditë? 

Për çfarë “tempulli” e kishte fjalën Jezusi tek Gjoni 2:19 (shih

Mateu 27:62–64 për ndihmë të mëtejshme). 

Gjoni 3
“Duhet të Lindni Përsëri” 

C

B

A

Disa nga pyetjet më themelore në fe janë: A ka një Perëndi?
A më njeh ose kujdeset Ai për mua? Çfarë do Ai që unë të
bëj? A ekziston jeta qiellore? Nëse po, si kualifikohem për të
shkuar atje? Një farise i quajtur Nikodem kishte disa nga
këto pyetje. Ai shkoi tek Jezusi natën, sipas supozimit tonë,
në mënyrë që farisenjtë e tjerë të mos ta shihnin. Ndërsa
lexoni Gjoni 3, shihni për çfarë Jezusi e mësoi atë. 

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Gjoni 3

Vaska e pastrimit të Kumranit. 

Gjoni 3:8—“Era Fryn Ku të Dojë” 
Është e vështirë të shpjegosh si ndihesh kur ndjen Shpirtin.

Jezusi e krahasoi atë duke u munduar t’i tregonte dikujt rreth

erës, siç tregon edhe ilustrimi shoqërues. 

Fryma e Shenjtë Era

Gjarpri, të cilin Moisiu e vendosi mbi një shtyllë, ishte një simbol për
Shpëtimtarin. Ashtu siç të parit e gjarprit i shpëtoi izraelitët nga vdekja
fizike, të parit tek Jezusi mund të na shpëtojë nga vdekja fizike dhe shpirtërore. 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A dhe një aktivitetet tjetër (B–D) kur të studioni

Gjoni 3. 

Nuk shihet nga syri, 
megjithatë ne e ndiejmë veprimin e saj. 

Ne e ndiejmë atë. 
E dimë se ekziston nga efektet që prodhon. 
Mund të jetë e qetë ose shumë e fuqishme.

Pastrimit (v. 25)—Pagëzimit

dhe pastrime të tjera cere-

moniale

Me masë (v. 34)—Në masë

të vogël
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Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
Gjoni 3:5

1. Sipas Gjoni 3:2, si e diti Nikodemi se Jezusi ishte “nga

Perëndia”? 

2. Çfarë i tha Jezusi atij, cila ishte një mënyrë më e sigurt për të

“[shikuar]”? (shih v. 3).

3. Çfarë tha Nikodemi që tregon se ai nuk po mendonte shpirtë-

risht kur filloi të fliste me Jezusin? 

4. Gjeni të paktën dy shkrime të shenjta që shpjegojnë dy llojet

e pagëzimit të cilat Jezusi tha që duhet të bëjmë (përdorni

ndihmën e disponueshme në shkrimet tuaja të shenjta për t’i

gjetur ato). 

5. Pse mendoni se Nikodemi shkoi tek Jezusi “natën” (v. 2)?

6. Lexoni Gjoni 19:38–40. A mendoni se Nikodemi e besoi çfarë

Jezusi i mësoi atij? Shpjegoni përgjigjen tuaj. 

Sepse Perëndia e Deshi Aq Botën

1. Sipas Gjoni 3:16–17, cila është një mënyrë që mund të dimë se

sa Perëndia na do? 

2. Çfarë na mësojnë këto vargje mbi atë se çfarë Ati Qiellor dhe

Jezusi duan të bëjnë për të gjithë njerëzit? 

3. Shpjegoni si mendoni se njerëzit do të mbaronin nëse Jezusi

nuk do të kishte ardhur në botë. 

Drita përballë Errësirës

1. Me fjalët tuaja, shkruani të paktën dy deklarata të vërteta që

shpjegojnë parime të cilat Jezusi i mësoi tek Gjoni 3:19–21. 

2. Jepni një shembull nga jeta juaj, ose nga gjëra që keni parë, se

si secila deklaratë është e vërtetë. (Nuk është e nevojshme të

përdorni emra njerëzish në shembujt tuaj.) 

Mësime nga një Profet i Madh

Nga Gjoni 3:25–33, renditni mësimet që ju mendoni se udhëhe-

qësit, mësuesit dhe misionarët mund të mësojnë nga ato që tha

dhe bëri Gjon Pagëzori. Përfshijini vargjet ku e gjetët secilën ide. 

Jezusi dhe dishepujt e Tij kishin qenë në Jeruzalem për Festën
e Pashkës. Kur erdhi koha të kthehej në Galile, ata kaluan
nga një pjesë e vendit që quhej Samari (shih hartën shoqë-
ruese). Samaritanët dhe judenjtë nuk ishin miqësorë me njëri-
tjetrin. Judenjtë i konsideronin samaritanët “të papastër”
(shih Udhëzuesi i Shkrimeve të Shenjta, “Samaritanë”, fq.

Gjoni 4
Gruaja tek Pusi

D

“Ai duhet të rritet 
dhe unë të zvogëlohem”

C

B

A 166). Ndonjëherë një jude do të udhëtonte madje një apo
dy ditë më tepër për të shmangur Samarian. Ndërsa lexoni
Gjoni 4, mendoni për çfarë mësoi Jezusi në lidhje me këto
tradita, si me ato që tha dhe me ato që bëri. Sigurohuni t’i
kushtoni vëmendje ndryshimeve të rëndësishme nga Përkthimi
i Jozef Smithit për këtë kapitull. 

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Gjoni 4

Gjoni 4:12—“Jakobi, Ati Ynë” 
Si samaritanët ashtu dhe judenjtë ishin pasardhës të Jakobit,

emri i të cilit u ndryshua në Izrael. Atë do të thotë “paraardhës”. 

Orës gjashtë (v. 6)—Rreth

mesditës

Mesia (v. 25)— Shih “Kupti-

mi i Shkrimeve të Shenjta”

për Gjoni 1:41 fq. 73

Orën shtatë (v. 52)—Rreth

orës 13:00

Jo
rd

a
n

i

GALILEA

JUDEA

PEREA

SAMARIA

Deti i Vdekur

Deti i Galilesë

Jeruzalemi

Sihari

Nazareti

Deti i Madh 
(Deti Mesdhe)

75



Gjoni 4:22—“Shpëtimi Vjen nga Judenjtë” 
Jezusi nuk donte të thonte se feja e judenjve, siç praktikohej nga

farisenjtë dhe saducenjtë, do t’u sillte shpëtim njerëzve. Një herë

e një kohë përmbante ordinancat, doktrinat dhe praktikat shpë-

tuese, por njerëzit i kishin ndryshuar ato. Jezusi ishte jude nga

nëna dhe ishte Ai i cili solli shpëtim. Emri Jezus do të thotë

“shpëtim”. 

Gjoni 4:24—“Perëndia Është Frymë” 
Ne e dimë nga vargje të tjera shkrimesh të shenjta dhe veçanë-

risht nga zbulesa të mëvonshme, se shpirti i Perëndisë është i

veshur me një trup të ringjallur dhe të lavdishëm prej mishi e

kockash (shih Zanafilla 1:26–27; Lluka 24:39; DeB 130:22). Vini re

se si Përkthimi i Jozef Smithit e qartëson kuptimin e këtij vargu

(shih PJS, Gjoni 4:26). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy nga aktivitetet e mëposhtme (A–C) kur të studioni

Gjoni 4. 

Një Kthim Gradual në Besim 

Ndërsa lexoni Gjoni 4:5–42 ju mund të mësoni se si një grua

mori një dëshmi që Jezusi është Mesia, ose Krishti. 

1. Renditni se si gruaja samaritane e quajti Jezusin në vargjet 9,

11, 15, 19 dhe 29. 

2. Çfarë vini re në lidhje me mënyrën si e quajti ajo Jezusin sa më

shumë që fliste me Të dhe sa më shumë që filloi ta njihte Atë? 

3. Çfarë bëri ajo pasi e kuptoi se kush ishte Ai në të vërtetë? Cili

ishte rezultati? (shih veçanërisht v. 28–30, 39–42).

4. Shkruani për mënyrat si është rritur dëshmia juaj. Përfshini

diçka mbi arsyen se pse mendoni se është rritur. 

Jini një Misionar

Çfarë do t’i thonit një kërkuesi i cili ju pyet t’i shpjegoni se pse

ne mësojmë se Perëndia ka një trup fizik kur Gjoni 4:24 thotë se

“Perëndia është Frymë”? Përdorni të paktën dy shkrime të shenjta

në përgjigjen tuaj. (Mund të përdorni Udhëzuesin për Shkrimet

e Shenjta për ndihmë). 

Një Shënim në Ditar

Përfytyroni se ishit një nga dishepujt me Jezusin gjatë ngjarjeve

që tregohen tek Gjoni 4. Shkruani çfarë mund të jetë pjesë e shë-

nimit tuaj në ditar duke treguar çfarë mësuat nga qëndrimi me

Jezusin atë ditë. Përfshini diçka nga ajo që mësoi drejtpërdrejt

Jezusi në vargjet 31–38. Gjithashtu përpiquni të përfshini disa

mësime më pak të dukshme. 

Rreth një vit pasi Jezusi u takua me gruan tek pusi në Samari
(shih Gjoni 4), Ai u kthye në Jeruzalem për shkak se ishte

Gjoni 5
“Unë Kam Ardhur në

Emër të Atit Tim” 

C

B

A

përsëri koha e Pashkës. Ajo që Jezusi bëri gjatë vitit ndërmjet
këtyre dy vizitave në Jeruzalem është shënuar tek Mateu
5–11 dhe Lluka 6–8. Gjoni 5 fillon rrëfimin e gjërave që
Jezusi tha dhe bëri gjatë asaj Pashke të dytë në Jeruzalem. 

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Gjoni 5

Gjoni 5:4—“Një Engjëll … Zbriste në Pellg dhe e
Lëvizte Ujin” 
Duket se pellgu i Betesdës vinte nga një burim që herë pas here

fluskonte. Tradita ishte se engjëj të padukshëm bënin që uji të

fluskonte dhe kushdo që hynte i pari në pellg pasi uji “lëvizte”,

ose valëzohej, do të shërohej. Kjo ishte thjesht një bestytni, por

duket se shumë mezi prisnin ta provonin, ndoshta për shkak se

po shpresonin për një zgjidhje të lehtë të problemit të tyre, ose

ndoshta sepse kishin provuar çdo gjë tjetër që dinin. 

Gjoni 5:25, 28—“Të Vdekurit do të Dëgjojnë Zërin e
Birit të Perëndisë” 
Ka shumë profeci në Dhjatën e Vjetër për shpirtrat në burgun

shpirtëror të cilët do të vizitoheshin nga Biri i Perëndisë (shih

Psalmin 88:10; Isaia 24:22; 61:1). Siç shënohet tek Gjoni 5:25, 28,

Jezusi shpalli se Ai së shpejti do t’i përmbushte ato profeci. Ai i

përmbushi ato kur shkoi në botën e shpirtrave pas kryqëzimit të

Tij (shih DeB 138:11–22, 29–35). 

Gjoni 5:29—“Ata që Kanë Bërë të Mira, në Ringjallje
të Jetës” 
Ndërsa punonte në rishikimin e tij të frymëzuar të Biblës, Profeti

Jozef Smith e pyeti Atin Qiellor mbi kuptimin e Gjoni 5:29. Në

përgjigje, ai mori vizionin që tani gjendet tek Doktrina e Besë-

lidhje 76. 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni një nga aktivitetet e mëposhtme (A–B) kur të studioni

Gjoni 5. 

Mësime nga një MrekulliA

Të lënguarish (v. 3)—Njerëz

pa fuqi, të pafuqishëm
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Siç është e vërtetë për shumicën e mrekullive të shënuara në

Dhjatën e Re, mund të mësojmë të vërteta shpirtërore nga gjërat

që Jezusi dhe njerëzit që morën pjesë në mrekulli bënë apo thanë.

Pyetjet e mëposhtme duhet t’ju ndihmojnë të përqendroheni në

disa të vërteta që mund të mësohen nga historia tek Gjoni 5:1–16.

1. Cila duket se është arsyeja se pse Jezusi zgjodhi atë burrë për

ta shëruar? (shih v. 5–6).

2. Çfarë na mëson kjo për Jezusin? 

3. Ku ngjason burri me të gjithë ata që mëkatojnë? 

4. Ku ngjason ajo që tha dhe bëri Jezusi për atë burrë me atë që Ai

mund dhe do të bëjë për të gjithë që mëkatojnë dhe pendohen?

5. Çfarë tha Jezusi, ç’mund të shkaktonte diçka më të keqe sesa

paaftësia fizike që kishte burri në këtë histori? (shih v. 14).

6. Shkruani gjërat që mendoni se ai burrë tha kur foli me judenjtë

(shih v. 15).

Si Ati, Ashtu edhe Biri

1. Renditni të vërtetat që Jezusi mësoi tek Gjoni 5:17–47 rreth

Vetvetes dhe rreth Atit Qiellor. 

2. Çfarë ju bën më shumë përshtypje nga gjërat që mësoi Jezusi?

Përse? 

3. Si tregojnë këto mësime se si Jezusi dhe Ati i Tij në Qiell logji-

kisht nuk mund të jenë e njëjta Qenie? 

Pse shpirti, ashtu si dhe trupi, ka nevojë për ushqim të
vazhdueshëm? Në Ungjijtë e mëparshëm lexuat se si Jezusi
ushqeu pesë mijë njerëz vetëm me pak copa buke. Tek Gjoni 6
mësojmë më shumë për atë histori, veçanërisht rreth qëndri-
mit të njerëzve kundrejt ushqimit fizik që morën nga Jezusi
krahasuar me ushqimin shpirtëror që Ai dëshiroi t’u jepte.
Jezusi dëshmoi për rëndësinë e ushqimit të shpirtit tonë
ashtu si edhe trupit tonë. Vëreni se si u përgjigjën njerëzit. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Gjoni 6
Gjoni 6:1–14—Mateu 14:13–21; Marku 6:30–44; Lluka 9:10–17

Gjoni 6:5–21—Mateu 14:22–33; Marku 6:52

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Gjoni 6

Denarë (v. 7)—Rroga ditore e

një punëtori

Njëzet e pesë ose tridhjetë
stade (v. 19)—5 deri në 6  1/2

kilometra

Murmurisnin (v. 41, 43, 61)—

U ankuan

Gjoni 6
Jezusi është 
Buka e Jetës

B

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy nga aktivitetet e mëposhtme (A–D) kur të studioni

Gjoni 6. 

Zgjidhni një Mbret

1. Një turmë e madhe ndjekësish donin që Shpëtimtari të ishte

mbreti i tyre (shih Gjoni 6:15). Sipas Gjonit 6:5–14, 24–26, pse

donin që Jezusi të ishte mbreti i tyre? 

2. Pse duhet të duam që Ai të

jetë mbreti ynë? 

3. Çfarë ndryshimi bëjnë në

mënyrën si jetojmë motivet

tona për të ndjekur Jezusin? 

Bëni një Krahasim

Bëni një tabelë si ajo më poshtë. Plotësojeni me gjëra që Jezusi

përmendi tek Gjoni 6:22–27. 

Buka e Jetës

“Mesia i Papërshtatshëm” 

Plaku Xhefri R. Holland, atëherë president i Universitetit Brigam

Jang, tha: “Jeta ishte shumë e papërshtatshme për [Jezusin] dhe,

nëse nuk e kam gabim, shpesh do të jetë kështu për ju dhe

për mua kur marrim mbi vete emrin e tij” (“The Inconvenient

Messiah,” Brigham Young University 1981–82 Fireside and Devotio-

nal Speeches, 77). 

1. Si ishte doktrina e Jezusit e “papërshtatshme” për shumë nga

dishepujt e Tij? 

2. Çfarë i dha Pjetrit, pavarësisht nga “papërshtatshmëria”,

forcën për të vazhduar ta ndiqte Jezusin? 

3. Çfarë mund të bëni për të siguruar bindjen tuaj kur Zoti ju

kërkon të bëni gjëra të vështira? 

D

Nëse keni ngrënë ndonjëherë një fetë të ngrohtë buke të bërë në

shtëpi, mendoni se si shijon dhe çfarë siguron për ju. Lexoni Gjoni

6:48–59 dhe mendoni se si Jezusi siguron ushqim shpirtëror për

ne. Përgjigjjuni pyetjeve të mëposhtme: 

1. Sipas vargjeve 51–58, cilat janë dy gjërat që Jezusi tha se na

nevojiten të bëjmë për të pasur jetë të përjetshme? 

2. Si mund të ndihmojnë këto mësime për ta bërë ordinancën e

sakramentit më domethënëse për ju? 

C

“Ushqim” Që Mbetet“Ushqim” Që Prishet

B

A
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Ngjarjet tek Gjoni 7 ndodhën në Jeruzalem gjatë Festës së
Tabernakujve. Kjo festë, të cilën Zoti i kishte urdhëruar
fëmijët e Izraelit ta festonin që nga koha e Moisiut, përfshinte
disa rituale ose rite simbolike të rëndësishme. Në kohën e
Jezusit, një nga këto ishte marrja e ujit nga pellgu i Siloamit
nga një prift dhe derdhja e tij në vendin e shenjtë të tempu-
llit—si simbolikë e derdhjes nga ana e Perëndisë të Shpirtit
të Tij të Shenjtë ndër njerëzit (shih Bruce R. McConkie,
The Mortal Messiah, 3:123). Ndërsa lexoni Gjoni 7, vini
re çfarë Jezusi mësoi që lidhet me këtë veprim simbolik, për-
veç dëshmive të tjera të shumta që Ai u dha njerëzve. 

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Gjoni 7

Gjoni 7:1, 13, 15, 35, 45–48—Kush Ishin Judenjtë Që
Kërkonin ta Vrisnin Zotin? 
Jezusi kishte shumë ndjekës ndër judenjtë (shih Gjoni 6:2).

Judenjtë që kërkonin ta vrisnin Atë ishin udhëheqësit fetarë të

judenjve, kryesisht skribët dhe farisenjtë. Jezusi i kishte zemëru-

ar ata duke kryer mrekulli ditën e Shabatit dhe duke deklaruar

se Ai ishte vërtet Biri i Perëndisë (shih Gjoni 5:16–18). 

Gjoni 7:6–9, 30, 33; 8:20—“Koha Ime Nuk Ka Ardhur
Ende” 
Jezusi e dinte se po jetonte muajt e fundit të jetës së Tij të vdek-

shme. Ai gjithashtu e dinte se misioni i Tij nuk ishte plotësuar

ende. Ati i Tij në Qiell do ta mbronte jetën e Tij derisa të mbaronte

gjithçka për të cilën ishte dërguar të bënte. Sipas Përkthimit të

Jozef Smithit të Gjonit 9:4, Shpëtimtari dëshmoi: “Koha do të vijë

kur do ta kem mbaruar veprën time, atëherë do të shkoj tek Ati.”

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni një nga aktivitetet e mëposhtme (A ose B) kur të studioni

Gjoni 7. 

Nënvizoni Frazat

A jeni ndjerë ndonjëherë i vetmuar apo sikur çdokush ishte

kundër jush? Lexoni Gjoni 7:1–13 dhe shihni për raste në të cilat

Jezusi mund të ketë ndjerë atë lloj vetmie. 

1. Renditni vargjet që përmbajnë fraza të cilat tregojnë që udhë-

heqësit judenj po kërkonin haptazi ta vrisnin Jezusin. 

2. Tregoni se si situata tek Gjoni 7:5 mund të ndikojë në mënyrën

si u ndje Jezusi. Si mund të ndikojë kjo tek ju? 

A

Shpërndarë (v. 35)—Izraeli i

shpërndarë

Gjoni 7
Jezusi Dëshmon 

në Jeruzalem

Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
Gjoni 7:17

Plaku Riçard G. Skot, anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apo-

stujve, dëshmoi: “Liria juaj për të zgjedhur, e drejta për të bërë

zgjedhje, nuk është dhënë që të mund të merrni çfarë dëshironi.

Kjo dhuratë hyjnore është dhënë në mënyrë që të zgjidhni atë që

Ati juaj në Qiell do për ju. Në atë mënyrë Ai mund t’ju udhëhe-

që të bëheni gjithçka që Ai ka ndërmend që të bëheni” (në

Conference Report, prill 1996, 33; ose Ensign, maj 1996, 25). 

Shpjegoni se si thënia e Plakut Skot ju ndihmon të kuptoni

domethënien e Gjonit 7:17. 

Ngjarjet tek Gjoni 8 ndodhën gjatë së njëjtës Festë të Taber-
nakujve për të cilën lexojmë tek Gjoni 7. Një veprim tjetër
simbolik i asaj feste ishte ndezja e shumë qirinjve në tem-
pull. Kjo për t’i kujtuar Izraelit të ishte një dritë ndaj botës.
Jezusi e përdori këtë si një mundësi për të dëshmuar përsëri
se kush ishte Ai. Ndërsa e lexoni këtë kapitull, mendoni se
si Jezusi dhe mësimet e Tij janë si drita dhe si errësira është
një simbol i përshtatshëm për mëkatin dhe mosbesimin. 

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Gjoni 8

Gjoni 8:11—A e Fali Jezusi Gruan Kurorëshkelëse? 
Presidenti Spenser W. Kimball

mësoi: “Urdhërimi i Tij ndaj

saj ishte: ‘Shko dhe mos mëka-

to më.’ Ai po e drejtonte gruan

mëkatare të shkonte në udhën

e saj, të braktiste jetën e saj të

ligë, të mos kryente më mëkat, të

transformonte jetën e saj” (The

Teachings of Spencer W. Kimball,

botuar nga Edward L. Kimball

[1982], 89). 

Është inkurajuese të vësh re se

Përkthimi i Jozef Smithit na

thotë: “Dhe gruaja lavdëroi

Perëndinë nga ajo orë, dhe

besoi në emrin e tij” (JST,

Gjoni 8:11). 

Vendin e thesarit (v. 20)—

Vend ku derdhen dhurimet

Lindëm nga kurvërimi (v.

41)—Fëmijë të lindur jashtë

martese

Gjoni 8
“Unë Jam” 

B
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Gjoni 8:58—“Para Se Të Kishte Lindur Abrahami, Unë
Jam” 
“Unë Jam” është emri i Perëndisë i cili i zbuloi Moisiut se ai ishte

thirrur të ishte një profet (shih Eksodi 3:14). Duke thënë këtë,

Zoti shpalli se Ai (Jehovai) ishte Perëndia i Dhjatës së Vjetër dhe

Mesia i premtuar. Judenjtë e konsideruan një deklaratë të tillë si

blasfemi dhe “morën gurë, që t’i hidhnin kundër tij” (Gjoni 8:59).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni tre nga aktivitetet e mëposhtme (A–D) kur të studioni

Gjoni 8. 

A Është Jeta e Drejtë? 

Lexoni Gjoni 8:1–11 dhe renditni çfarë ju duket e padrejtë në këtë

histori. Bëni një listë tjetër me çfarë ju duket e drejtë. Shkruani

ndjenjat tuaja se si Jezu Krishti ka fuqi t’i bëjë gjërat “të drejta”

në jetën tuaj. 

Mbani Dritën Lart

Mendoni se çfarë ndodh kur

mbani një qiri të ndezur në një

dhomë të errët. Çfarë ndodh

kur e mbuloni flakën me dorë?

Shënoni referencën kryq të

Gjoni 8:12 me 3 Nefi 18:24.

Shpjegoni se çfarë është drita

dhe si mund “ta mbani lart”. 

Jepni Shembuj

Jezusi bëri dy deklarata shumë të rëndësishme rreth lirisë dhe

skllavërisë tek Gjoni 8:32–34. Nganjëherë të tjerët duan që ne

të besojmë se e kundërta e asaj që tha Jezusi është e vërtetë.

Megjithatë, na duhet veç të shohim rrotull për të parë të vërte-

tën e asaj që mësoi Ai. Ne veçanërisht e dimë që është e vërtetë

nëse i kemi jetuar mësimet e Tij (shih Gjoni 7:17). 

1. Jepni një shembull se si ajo që mësoi Jezusi tek Gjoni 8:32

është e vërtetë në lidhje me Fjalën e Urtësisë, ligjin e dëlirësisë

ose një nga urdhërimet e tjera. 

2. Jepni një shembull se si ajo që Ai tha tek Gjoni 8:34 është e

vërtetë në lidhje me të njëjtin urdhërim. 

Shkruani një Histori

Ndërsa lexoni Gjoni 8:48–59, shihni se për çfarë e akuzuan

udhëheqësit judenj Jezusin se ishte dhe çfarë dëshmoi Jezusi

se Ai ishte në të vërtetë. Presidenti Tomas S. Monson, atëherë

Këshilltar i Dytë në Presidencinë e Parë, tha “jini të ndershëm

ndaj trashëgimisë mbretërore brenda jush” (në Conference Report,

prill 1991, 65; ose Ensign, maj 1991, 48). Mendoni mbi atë se

kush jeni me të vërtetë dhe shkruani një paragraf të shkurtër se

si njohuria se kush Ai ishte në të vërtetë, i dha Jezusit kurajo për

t’u përballur me përndjekje të egra. 

D

C

B

A

A keni humbur ndonjëherë dhe keni qenë pa dritë në mes të
natës? Si do t’i përshkruanit ndjenjat tuaja? Misioni i Zotit
ishte t’i sillte dritë një bote të errësuar. Ai me plot kuptimin
e fjalës i hapi sytë një njeriu që kishte lindur i verbër, duke
simbolizuar fuqinë e misionit të Tij. Ndërsa lexoni Gjoni 9,
shihni për mënyra se si njerëzit panë vetëm errësirë megji-
thëse “drita e botës” shkëlqeu mbi ta. 

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Gjoni 9

Gjoni 9:1–3, 34—“Kush Ka Mëkatuar?” 
Ishte e zakonshme në ato ditë, siç është disi edhe sot, të besosh

se njerëzit kanë përjetuar sprova për shkak se kanë mëkatuar

(shih Lluka 13:1–5). Judenjtë duket se besonin në një formë jete

para lindjes sepse pyetën nëse verbëria e tij ishte rezultat i vetë

mëkatit të tij. Meqë ai kishte lindur i verbër, ata duhet të kenë

pyetur veten nëse ai kishte mëkatuar përpara lindjes. Megjithatë,

Jezusi tha se verbëria nuk ishte pasojë e mëkatit. 

Gjoni 9:22, 34—“Përjashtohej nga Sinagoga” 
Një person i cili përzihej nga sinagoga humbiste shumë të drejta,

privilegje dhe shoqërim. Atyre u mohoej shkollimi për fëmijët e

tyre, lidhjet shoqërore dhe mësimet fetare. 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A dhe B kur të studioni Gjoni 9. 

Një Qëllim i Sprovave

1. Sipas asaj që Jezusi tha tek Gjoni 9:1–3, pse kishte lindur i

verbër ai burrë? 

A

Gjoni 9
Jezusi dhe Njeriu 
i Lindur i Verbër
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2. Çfarë na mëson përgjigjja e Tij në lidhje me paaftësitë e disa

njerëzve? 

Kush Ishte me të Vërtetë i Verbër? 

1. Krijoni tre kategori në një copë letër dhe titullojini “Farisenj”,

“Prindër” dhe “Burri i Verbër”. Shënoni fjalë ose fraza nga

Gjoni 9:13–38 nën secilën kategori që tregon verbërinë e tyre

shpirtërore ose largpamjen e tyre shpirtërore. 

2. Verbëria fizike mendohet shpesh si një e metë e vështirë në

këtë jetë. Në mënyrë të ngjashme, si mund të jetë verbëria

shpirtërore një e metë? 

Kishte shumë barinj në Palestinë gjatë kohës së Jezusit.
Barinjtë e mirë njiheshin nga besnikëria me të cilën kujde-
seshin dhe mbronin delet e tyre. Një bari i vërtetë do të ecte
në krye të kopesë dhe do t’i udhëhiqte ato në vend që t’i
shtynte nga prapa dhe, shumë barinj madje u kishin vënë
emra deleve të tyre. Ndryshe nga dikush që thjesht ishte
punësuar për t’u kujdesur për delet, bariu i zotëronte delet
e tij dhe ai do të rrezikonte jetën për sigurinë e secilës prej
tyre. Për shkak se delet kishin besim tek këta barinj të mirë,
ato vinin kur thirreshin, por nuk i ndiqnin njerëzit e huaj.
Tek Gjoni 10 do të lexoni se si Jezusi i përdori këto ide të
njohura mjaft mirë rreth deleve dhe barinjve për të mësuar
rreth marrëdhënies me ndjekësit e Tij. 

Gjoni 10 gjithashtu tregon se çfarë Jezusi tha për ata që
refuzuan të pranonin mësimet e Tij dhe të cilët u përpoqën
ta dënonin Atë. 

Gjoni 10
Bariu i Mirë

B

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Gjoni 10

Vathë delesh

Gjoni 10:22—Festa e Kushtimit
Kjo festë festohej për tetë ditë gjatë muajit të dhjetorit për të kuj-

tuar një kohë në vitin 167 para K. kur një grup judenjsh e rimorën

tempullin e tyre nga grekët në një luftë. Ishte zaptuar dhe më

pas përdhosur (çshenjtëruar) nga grekët. Judenjtë e pastruan

dhe e ridedikuan atë. Sot kjo festë njihet si Festa e Dritave, ose

Hanukkah. 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy nga aktivitetet e mëposhtme (A–C) kur të studioni

Gjoni 10. 

Thelloni Kuptimin Tuaj për Simbolet

Tek Gjoni 10:6–18, 25–29, Jezusi shpjegoi disi nga ajo që Ai

donte të thoshte në shëmbëlltyrën e vargjeve 1–5. Në shpjegimin

e Tij, Jezusi tha se dy gjëra të ndryshme në shëmbëlltyrë përfa-

qësonin vetë Atë (shih v. 7, 11). Kjo është sepse ato të dyja

simbolizonin një pjesë të misionit të Tij. 

1. Çfarë informacion shtesë mësoni nga 2 Nefi 9:41–42 që ju ndih-

mon të kuptoni simbolin e Jezusit si porta në shëmbëlltyrë? 

2. Bazuar mbi atë që është shkruar tek Gjoni 10, si është ajo që

bën një bari i mirë për delet e tij e ngjashme me atë që bën

Jezusi për ne? 

3. Duke përdorur Gjoni 10, shënoni secilin varg që na mëson

dhe rendit identitetin e deleve të Jezusit. 

4. Megjithëse Mosia 5:10–13 nuk thotë ndonjë gjë në veçanti për

delet, çfarë mund të mësojmë nga ato vargje se si krahasohen

ata që janë delet e Jezusit me ata që nuk janë? 

Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
Gjoni 10:16

Lexoni 3 Nefi 15:11–24 dhe 16:1–3 për të mësuar kush janë

“[delet e] tjera” për të cilat flitet tek Gjoni 10:16. Shënojeni në

fletoren tuaj. Ju gjithashtu, nëse doni, mund të shkruani se kush

janë delet në anën e faqes të Biblës tuaj pranë Gjoni 10:16. 

B

A

Vathës së deleve (v. 1)—Një

zonë e rrethuar ku mbahen

dhentë

Portieri (v. 3)—Shërbëtor që

ruan dhe hap derën

Shëmbëlltyrë (v. 6)—Tregim

me një kuptim (shih parathë-

nien e Mateu 13, fq. 21)

Kullotë (v. 9)—Fusha me bar

(në këtë kontekst Shpëtimta-

ri po fliste rreth kullotës së

ushqimit shpirtëror për ata

që e ndjekin Atë) 

Rrogëtari (v. 12–13)—Dikush

që është punësuar për t’u

kujdesur për delet

Blasfemi (v. 33)—Të flasësh

me shkujdesje, të tallesh ose

në një mënyrë tjetër të mos

tregosh nderim rreth gjërave

të shenjta
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“A Je Ti Krishti?” 

Tek Gjoni 10:22–39 lexojmë se disa nga judenjtë i kërkuan Jezusit

t’u thoshte atyre veçanërisht nëse Ai ishte Krishti. Ai nuk iu për-

gjigj në mënyrë të drejtpërdrejtë, por ata e kuptuan se çfarë nën-

kuptoi Ai dhe donin ta vrisnin për këtë. Ndoshta prandaj Ai nuk

iu përgjigj në mënyrë të drejtpërdrejtë. 

1. Çfarë tha Jezusi se jepte dëshmi për faktin se kush Ai ishte?

(shih v. 25, 37–38).

2. Çfarë tha Jezusi që i provokoi disa nga njerëzit saqë donin ta

vrisnin Atë? 

3. Si mund ta përdorni këtë histori dhe shembullin e Jezusit në

marrëdhënien me dikë që kritikon Kishën ose sulmon

dëshminë tuaj? 

Tek Gjoni 10 Jezusi u tha atyre që nuk i besonin fjalëve të
Tij se veprat e Tij dëshmonin se kush ishte Ai (shih v. 25,
32, 37–38). Ngritja e Llazarit nga të vdekurit, siç shënohet
tek Gjoni 11, ishte ndoshta mundësia më e madhe që jobesim-
tarët të merrnin një dëshmi se Jezusi ishte, në fakt, Mesia
i tyre. Kjo mrekulli, që ndodhi pranë fundit të shërbesës së

Gjoni 11
Llazari Ngrihet 
nga të Vdekurit

C Tij të vdekshme, ishte një dëshmi e madhe e identitetit dhe
fuqisë së Tij. Historia e Gjonit jo vetëm dëshmon për fuqinë
e Jezusit, por gjithashtu tregon dashurinë dhe dhembshuri-
në e Tij. Ndërsa lexoni Gjoni 11, vini re ndikimin që kjo
mrekulli pati mbi udhëheqësit judenj. 

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Gjoni 11

Gjoni 11:55—“Për t’u Pastruar” 
Përpara se të merrnin pjesë në vaktin dhe sakrificat e shenjta të

Pashkës, burrat dhe gratë ndiqnin disa praktika të veçanta për

t’u bërë ceremonisht të pastër. Kjo përfshinte larjen në një mënyrë

të veçantë, mosprekjen e ndonjë gjëje të vdekur ose të papastër

sipas ligjit të Moisiut dhe ndjekjen e rregullave të tjera të vendo-

sura nga udhëheqës judenj përgjatë viteve. Disa treguan hipo-

krizinë e tyre kur po përpiqeshin ta çonin Jezusin në kryq. Ata

ishin të kujdesshëm të mos bëheshin “të papastër” madje edhe

në etjen e tyre për gjakun e Tij të pafajshëm (shih Gjoni 18:28). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A ose B kur të studioni Gjoni 11. 

Mbaroni Fjalitë

Shkruani në fletoren tuaj fjalitë e mëposhtme që flasin për histo-

rinë e Llazarit dhe plotësojini ato sa më mirë që të mundni duke

përdorur informacionin që lexoni tek Gjoni 11. 

1. Kur Jezusi dëgjoi se Llazari ishte i sëmurë … 

2. Jezusi priti dy ditë përpara se të shkonte në Betani sepse … 

3. Kur Jezusi shkoi në Betani, Llazari … 

4. Marta besoi se … 

5. Jezusi qau sepse … 

6. Jezusi iu lut me zë Atit sepse … 

7. Pasi Jezusi e ngriti Llazarin nga të vdekurit, shumë judenj … ,

por disa judenj … 

8. Ajo që më bën më shumë përshtypje nga kjo histori është … 

Shkruani një Njoftim për Shtyp

Reagimi i udhëheqësve judenj për ngritjen e Llazarit nga të vde-

kurit nga ana e Jezusit gjendet tek Gjoni 11:47–54. Përfytyroni

sikur gazetat të ekzistonin në atë kohë dhe përdorini këto vargje

për t’ju ndihmuar t’u përgjigjeni pyetjeve të mëposhtme. 

1. Shkruani çfarë mendoni se Kajafa do të kishte thënë nëse do

të ishte pyetur nga një gazetë romake për të dhënë mendimet

e tij rreth Jezusit dhe shërbesës së Tij. 

2. Çfarë mendoni se Kajafa do të kishte deklaruar për një gazetë

lokale në gjuhën judease të cilën ai mendonte se romakët nuk

do ta lexonin? 

3. Për çfarë mendoni se ishte Kajafa më shumë i shqetësuar? 

B

A

Pesëmbëdhjetë stade larg (v.

18)—Rreth 2.800 metra larg

(1 3/4 milje) 

Leverdishme (v. 50)—E

nevojshme, e përshtatshme
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4. Jepni një shembull bashkëkohor se si dikush në moshën tuaj

mund të mos ketë një marrëdhënie më të afërt me Perëndinë

për të njëjtën arsye themelore që Kajafa nuk pati një dëshmi

dhe marrëdhënie të fortë me Perëndinë. 

Nëse do të kishit jetuar në kohën e Jezusit dhe do të kishit
parë gjërat për të cilat lexuat tek Gjoni 1–11, sa e fortë
mendoni se do të kishte qenë dëshmia juaj? Thuajse çdo
kapitull i Gjonit përfshin jo vetëm arsye të fuqishme për të
pasur një dëshmi të rritur për Jezusin, por përgjithësisht
gjithashtu përfshin një rrëfim të atyre të cilët refuzuan ta
pranonin atë dëshmi. Gjoni 12 nuk përbën përjashtim. Ndër-
sa lexoni, vini re çfarë thuhet në lidhje me ata që besojnë
tek Jezusi dhe gjërave që ata bëjnë dhe për ata që nuk besoj-
në tek Ai dhe gjërave që ata bëjnë. 

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Gjoni 12
Gjoni 12:1–7—Mateu 26:6–13; Marku 14:3–9

Gjoni 12:12–19—Mateu 21:1–11; Marku 11:1–11; Lluka 19:28–40

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Gjoni 12

Gjoni 12:14–19—Cila Është Domethënia e Faktit që
Jezusi Erdhi në Jeruzalem Hipur mbi një Kërriç? 
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Mateu 21:1–11 (fq. 28).

Gjoni 12:25–26—A Duhet ta Urrejmë Vetë Jetën Tonë? 
Këshilla në këto vargje është mjaft e ngjashme me këshillën që

Jezusi dha në raste të tjera për të “humbur” jetën për hirin e Tij

(për shembull shih Mateu 16:24–26). Tek Mosia 3:19 mësojmë se

“njeriu i natyrshëm është një armik ndaj Perëndisë ”. Nuk duhet

të jetë e vështirë të kuptojmë se duhet të urrejmë llojin e jetës që

na bën armiq me Perëndinë në mënyrë që të marrim jetën e për-

jetshme të cilën Jezusi premtoi tek Gjoni 12:25–26. 

Gjoni 12:31—“Princi i Kësaj Bote” 
Kjo frazë i referohet Satanit, djallit. Ai është “princi i kësaj bote”

në kuptimin se ai ka fuqi dhe ndikim të madh në këtë botë të

rënë dhe sundon mbi numrin e madh të atyre që i kanë dhënë

atij fuqi mbi vetveten. Gjoni 12:31 na tregon se ai do të hiqet nga

pozicioni i tij i fuqisë në kohën e gjykimit, e cila do të ndodhë së

pari në Ardhjen e Dytë të Krishtit. 

Treqind denarë (v. 5)—Afër-

sisht pagesa vjetore e një

punëtori të zakonshëm 

Hosana (v. 13)—Një thirrje

lavdërimi që do të thotë “Të

lutemi na shpëto” 

Mbetet e vetme (v. 24)—

Qëndron siç është

Gjoni 12
Dëshmia Përfundimtare

Publike e Jezusit

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A dhe B kur të studioni Gjoni 12. 

Qëndrime të Ndryshme ndaj Jezusit

1. Rendisni njerëzit dhe grupet e njerëzve të mëposhtëm në fle-

toren tuaj: Maria (shih Gjoni 12:1–8; Juda (shih v. 1–8), njerëzit

që erdhën me degë (shih v. 12–18), grekët (shih v. 20–22), krerët

e priftërinjve dhe krerët (v. 10–11, 42–43). Pas secilit, tregoni si

mendoni se ata mendonin për Jezusin, bazuar mbi atë që

lexoni tek Gjoni 12. 

2. Përshkruani dy ose tre parime drejtësie që po ndiqni tani në

jetën tuaj që tregojnë dashurinë tuaj për Jezu Krishtin. 

Unë Jam

Siç u shpjegua tek Gjoni 8, fraza “Unë jam” kishte kuptim të

veçantë për popullin judeas (shih “Kuptimi i Shkrimeve të

Shenjta” për Gjoni 8:58, fq. 79). Gjoni shënoi shumë nga rastet

e veçanta kur Jezusi zgjodhi të dëshmojë se kush është dhe për

misionin e Tij me deklaratën “Unë jam”. Renditni dhe lexoni

Gjoni 6:35, 41, 48, 51; 8:12 (dhe 12:46); 10:7, 9, 11, 14; 11:25; 14:6;

dhe 15:1, 5. Pas çdo reference shkrimi të shenjtë, shpjegoni

shkurtimisht se çfarë na mëson rreth misionit të Jezu Krishtit. 

Ngjarjet tek Gjoni 13 ndodhën në mbrëmjen para se Jezusi
të kryqëzohej. Dëshmia e Gjonit mbi çfarë Jezusi bëri dhe
tha atë mbrëmje është shkruar në këtë kapitull dhe vazhdon
deri tek Gjoni 17. Për shkak se Jezusi e dinte se çfarë do të
ndodhte së shpejti, ai u dha dishepujve të Tij mësime të cilat
mendoi se ata duhet t’i kishin përpara se Ai të vdiste. Çfarë
tha për dhe drejtuar dishepujve të Tij në ato ditë gjithashtu
gjen zbatim për dishepujt e Tij sot. 

Gjoni 13
“Doni Njëri Tjetrin” 

B

A
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Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Gjoni 13
Gjoni 13:18–30—Mateu 26:21–25; Marku 14:18–21; Lluka 22:21–23

Gjoni 13:36–38—Mateu 26:33–35; Marku 14:29–31; Lluka 22:31–34

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Gjoni 13

Gjoni 13:25—“Duke u Përkulur mbi Kraharorin e
Jezusit” 
Në kohën e Jezusit, njerëzit hanin në dysheme, duke u mbështe-

tur në bërryl ose në një lloj jastëku me këmbët larg tavolinës

(shih ilustrimin shoqërues). Ishte e zakonshme të mbështeteshe

në anën e majtë në mënyrë që të haje me dorën e djathtë. Kështu

që kujtdo që ishte në anën e djathtë të Jezusit do t’i duhej vetëm

të anohej prapa për ta pasur kokën në kraharorin e Jezusit. 

Gjoni 13:34–35—Një Urdhërim të Ri
Në Dhjatën e Vjetër Jezusi u mësoi njerëzve të Tij t’i donin të tjerët

(shih Levitiku 19:18), por ky urdhërim i ri ishte të doni “sikurse

ju kam dashur” (Gjoni 13:34). Siç tregoi nëpërmjet Shlyerjes së

Tij, mënyra si Jezusi na ka dashur dhe na do është një dashuri e

thellë, vetë-sakrifikuese që e sheh mirëqenien e përjetshme të të

tjerëve si përparësinë më të madhe. Presidenti Hauard W. Hanter

mësoi: “Ne duhet të jemi më të mirë me njëri-tjetrin, më miqësorë

dhe më falës. Duhet të jemi më të ngadaltë për t’u zemëruar dhe

më të shpejtë për të ndihmuar. Duhet të shtrijmë dorën e miqë-

sisë dhe t’i rezistojmë dorës së shpagimit [hakmarrjes]. Me pak

fjalë, ne duhet ta duam njëri-tjetrin me dashurinë e pastër të

Krishtit, me dashuri hyjnore dhe dhembshuri të çiltër dhe nëse

është e nevojshme, me ndarje vuajtjesh, sepse ajo është mënyra

si Perëndia na do” (“Come to the God of All Truth” , Ensign,

shtator 1994, 72).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A dhe B kur të studioni Gjoni 13. 

Si Është e Ndryshme? Si Mund të
Përbëjë një Ndryshim? 

1. Mendoni për atë që Jezusi bëri tek Gjoni 13:1–17 dhe shkruani

për mënyrën se si Jezusi i mësoi dishepujt rreth të udhëhequrit,

A

U ngjesh (v. 4)—E lidhi rreth

vetes

Ka ngritur thembrën kundër
meje (v. 18)—Një mënyrë

simbolike për të thënë tradhë-

tuar ose kthehet kundër

që është e ndryshme nga ajo që bota përgjithësisht e quan si

udhëheqje. 

2. Shkruani për një rast kur një nga udhëheqësit tuaj të Kishës

ose dikush në shkrimet e shenjta veproi në mënyrën që Jezusi

i mësoi dishepujt e Tij të vepronin. 

Testi i Vërtetë

1. Sipas Gjoni 13:34–35, si mund ta dinë të tjerët se jemi dishepuj

të vërtetë të Jezu Krishtit? 

2. Sugjeroni disa mënyra specifike se si mund të reagojë në një nga

situatat e mëposhtme dikush që po përpiqet të jetë një dishepull

i vërtetë i Krishtit (sipas asaj që Jezusi tha tek Gjoni 13:34–35). 

a. Ka një person në shkollën tuaj që askush s’e pëlqen sepse

ky nxënës thotë dhe bën gjëra që nuk e bëjnë të përshtatet

dhe të pranohet nga nxënësit e tjerë dhe vishet në një mënyrë

që e bëjnë objekt shakash dhe talljesh. 

b. Ju shihni një person të ri në Kishë. 

Cilat do të ishin mendimet tuaja nëse do ta dinit se do vdis-
nit pas pak ditësh ose orësh? A do të shqetësoheshit se sa e
dhimbshme do të ishte vdekja apo do të shqetësoheshit për ata
që do të linit prapa? Gjoni 14–16 përfshin disa nga mësimet
e fundit të Jezusit për Apostujt e Tij para vuajtjes dhe vde-
kjes së Tij. 

Nëse ju do të ishit një nga dishepujt e Jezusit në atë kohë,
për çfarë do të ishit shqetësuar nëse do ta dinit se Jezusi do
të vdiste dhe do t’ju linte? Ndërsa lexoni disa kapituj vijues,
mendoni se si mësimet e Jezusit do të kishin sjellë ngushë-
llim dhe do të kishin qetësuar frikën e Apostujve. 

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Gjoni 14

Gjoni 14:2—“Në Shtëpinë e Atit Tim Ka Shumë Banesa”
Profeti Jozef Smith tha se te ky varg duhet të shkruhet “Në

mbretërinë e Atit tim ka shumë mbretëri” (Teachings of the Prophet

Joseph Smith, 366). 

Gjoni 14:4–6—“Unë Jam Udha” 
Jezu Krishti vdiq për ne në mënyrë që të shëlbehemi nga varri.

Ai gjithashtu jetoi për ne, duke na “lënë një shembull, që të

[ecnim] pas gjurmës së tij” (1 Pjetri 2:21). Udha për në jetën e

përjetshme është të ndjekësh shembullin e përkryer të Zotit.

Atyre që janë ndjekës të Jezu Krishtit iu tha të ndjekin “udhën”

e Tij (shih Veprat e Apostujve 9:2; 16:17; 18:25–26). 

Princi i kësaj bote (v. 30)—

Satani (shih “Kuptimi i Shkri-

meve të Shenjta” për Gjoni

12:31, fq. 82)

Gjoni 14
“Nëse Më Doni, Zbatoni

Urdhërimet e Mia” 

B
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“Rruga për në mbretërinë çelestiale

është me një drejtim. Kur nuk i

kërkojmë shkrimet e shenjta, mund

ta gjejmë veten duke shkuar në

drejtimin e gabuar, në rrugën me

një drejtim” (L. Lionel Kendrick, në

Conference Report, prill 1993, 13;

ose Ensign, maj 1993, 13). 

Gjoni 14:16–26—Kush Janë Dy Ngushëlluesit? 
Profeti Jozef Smith tha: “Pasi dikush ka besim tek Krishti, pendo-

het për mëkatet e tij, pagëzohet për faljen e mëkateve të tij dhe

merr Frymën e Shenjtë, (nëpërmjet vënies së duarve), i cili është

Ngushëlluesi i parë, lereni pastaj atë të vazhdojë ta përulë veten

para Perëndisë, duke patur uri dhe etje për drejtësi dhe duke jetu-

ar nëpërmjet çdo fjale të Perëndisë … atëherë do të jetë privilegji i

tij për të marrë Ngushëlluesin tjetër, të cilin Zoti ua ka premtuar

shenjtorëve. … Tani, kush është ky Ngushëllues tjetër? Nuk është

as më pak as më shumë por Vetë Zoti Jezu Krisht” (Teachings of

the Prophet Joseph Smith, 150–151). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin B dhe një nga aktivitetet e tjera (A ose C) kur të

studioni Gjoni 14. 

Çfarë Udhe Duhet të Ndjek? 

1. Sipas Gjoni 14:1–6, ku duhet të shkonin Apostujt? Si duhet të

arrinin atje? (shih gjithashtu 3 Nefi 18:24). 

2. Meditoni mbi çfarë keni bërë për të udhëtuar në udhën e Zotit.

Shkruani dy ose tre parime që duhet të jetoni për të vazhduar

në atë udhë. 

Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
Gjoni 14:15

1. Gjeni dy urdhërime të cilat po përpiqeni t’i zbatoni që tregojnë

dashurinë tuaj për Shpëtimtarin. 

2. Çfarë premtimi u dha Jezusi atyre që treguan dashurinë e tyre

nëpërmjet mbajtjes së urdhërimeve? (shih Gjoni 14:16–21). 

Një Recetë për Tronditje Zemre? 

1. Sipas Gjonit 14:1, 27, kundër çfarë gjendjeje i këshilloi Jezusi

Apostujt e Tij? 

2. Shkruani për të paktën tre gjëra që Jezusi mësoi tek Gjoni 14

që do t’i ndihmonte ata ta shmangnin atë gjendje. 

Një pajisje ose vegël elektrike është e padobishme nëse nuk
merr korent nga një burim rryme. Jezu Krishti u tha dishe-
pujve të Tij një shëmbëlltyrë që mësoi një koncept të ngja-
shëm. Ndërsa lexoni Gjoni 15, meditoni pse duhet—dhe si
mund—të “merrni korent” nga jeta, drita dhe fuqia e Jezusit. 

Gjoni 15
Jezusi Është 

Hardhia e Vërtetë

C

B

A

NJË DREJTIM

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Gjoni 15

Gjoni 15:3—Si Mund t’ju Bëjë “Fjala” të Pastër? 
“Fjala” e Zotit është ungjilli i Tij, i cili përfshin urdhërimet e Tij.

Plaku Jozef B. Uirthlin, një Apostull tha: “Nëpërmjet fuqisë së

mrekullueshme të Shlyerjes së Jezu Krishtit, një fuqi e aktivizuar

nga bindja jonë ndaj urdhërimeve të Tij, ne mund të lahemi e

pastrohemi nga mëkatet tona” (në Conference Report, tetor 1996,

98; ose Ensign, nëntor 1996, 72).

Gjoni 15:22–24—“Asnjë Shfajësim Për Mëkatin e Tyre”
A do të ishte e drejtë të dënoje një person për thyerjen e një ligji

të cilin ai ose ajo as nuk kishte ndonjë ide se ekzistonte? Jakobi,

profeti i Librit të Mormonit, mësoi: “Ku nuk ka ligj të dhënë, nuk

ka ndëshkim” (2 Nefi 9:25). Por ata të cilët Shpëtimtari i kishte

mësuar nuk kishin “shfajësim” ose justifikim për mëkatet e tyre

dhe do të mbaheshin përgjegjës për vënien në jetë të asaj që

kishin marrë (shih DeB 82:3–4). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy nga aktivitetet e mëposhtme (A–D) kur të studioni

Gjoni 15. 

Bëni një Vizatim

1. Vizatoni një pemë me një degë që mungon. Vizatojeni degën

sikur të ishte këputur nga pema. 

2. Çfarë do t’i ndodhte degës së prerë nga pema me kalimin

e kohës? 

3. Çfarë do t’i ndodhte frytit të asaj dege? 

4. Në degët e anës së shëndetshme të pemës, shkruani mënyrat

që Jezusi mësoi se mund të kemi jetë dhe të jemi degë frytë-

dhënëse të Zotit (shih Gjoni 15:2–8, 16). 

Nëse …

Tek Gjoni 15:6–20 shënohen tetë togëfjalësha “në qoftë se” të

dhëna nga Shpëtimtari. Togfjalëshat “në qoftë se” janë shprehje

shkaku dhe pasoje. Për shembull, nëse mbani urdhërimet, do të

bekoheni. Renditni secilin nga tetë togfjalëshat “në qoftë se”,

bashkë me pasojat e tyre. 

A Jeni Mik i Zotit apo i Botës?

Krahasoni Gjoni 15:9–14 me Gjoni 15:18–19, 23–25 dhe përgji-

gjjuni pyetjeve të mëposhtme:

1. Cila është ajo dashuri më e madhe dhe si gjen zbatim ajo tek

miqësia e vërtetë?

2. Si mendoni, përse bota, ose ata që janë “të botës”, i urrejnë

gjërat e Perëndisë?

3. Çfarë mund të bëni për të qenë një mik i Zotit?

Ditari Misionar

Imagjinoni sikur jeni misionar dhe atë ditë ju dhe shoku

juaj mësuat një familje mbi pagëzimin. Një prej tyre ju shpjegoi

se ishin pagëzuar tashmë me anë të zhytjes nga shërbestari i tyre.

Disa shërbestarë mendojnë se kanë autoritet thjesht sepse japin

mësim mbi Biblën. Shkruani një shënim në ditar mbi mënyrën si

e përdoret Gjoni 15:16 për t’i mësuar familjes të vërtetën mbi

autoritetin e duhur për të pagëzuar. 

D

C

B

A
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A jeni shkëputur ndonjëherë nga prindërit tuaj dhe keni
humbur në një turmë njerëzish? Si u ndjetë? Jezusi e dinte
se do të largohej së shpejti, duke i lënë dishepujt e Tij ta
vazhdonin punën pa Të pranë, duke u dhënë drejtimin dhe
fuqinë e Tij. U tha atyre se nuk do t’i linte vetëm dhe u
premtoi se do t’u dërgonte Frymën e Shenjtë që të ishte me
ta. Ndërsa lexoni Gjoni 16, shqyrtoni veçanërisht atë që
Jezusi mësoi mbi mënyrën se si Fryma e Shenjtë mund të
japë ndihmë në kohë nevoje.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Gjoni 16

Gjoni 16:1–3—“Kushdo që T’ju Vrasë, do të Mendojë
Se i Ka Kryer Një Shërbim Perëndisë”
Plaku Brus R. MekKonki shkroi: “Sinqeriteti nuk ka pothuajse

fare lidhje me fitimin e shpëtimit. Njerëzit që vrasin shenjtorët

mund të jenë po aq të sinqertë sa ata që, në po të njëjtën mënyrë,

bëhen martirë. Njerëzit mund të besojnë me aq devotshmëri në

gjërat e rreme, saqë madje do të jepnin edhe jetën e tyre për to.

Ç’vlerë ka që ata që vranë profetët, qoftë të lashtë apo modernë,

menduan se i kryen shërbim Perëndisë? Ajo që ka vlerë është e

vërteta, e vërteta e pastër e dhënë nga Perëndia” (Doctrinal New

Testament Commentary, 1:752).

Gjoni 16:33—“Unë e Munda Botën”
Plaku Xhefri R. Holland, një Apostull, mësoi: “Krishti e mundi

botën—botën tonë—dhe dhurata e Tij për ne është paqe në këtë

jetë dhe ekzaltim në botën që do të vijë. Kërkesa thelbësore ndaj

nesh është të kemi besim tek Ai dhe ta ndjekim Atë—gjithmonë.

Kur na thotë të ecim në udhën e Tij dhe nën dritën e Tij, e bën

pasi Ai ka ecur në këtë udhë para nesh dhe ka krijuar siguri për

udhëtimin tonë këtu” (në Conference Report, tetor 1997, 89; ose

Ensign, nëntor 1997, 66).

Nëse jemi besnikë ndaj mësimeve të Jezu Krishtit e durojmë deri

në fund, edhe ne do ta mposhtim botën gjithashtu (shih DeB

63:47).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Ndërsa studioni Gjoni 16, bëni ose aktivitetin A ose B.

Merrni Antidotin!

Një antidot është diçka që lehtëson ose kundërvepron ndaj efek-

teve të diçkaje të keqe. Për shembull, ka antidote që mund të

A

Princi i kësaj bote (v. 11)—

Satani (shih “Kuptimi i Shkri-

meve të Shenjta” për Gjoni

12:31, f. 82)

Fryma e së vërtetës (v. 13)—

Fryma e Shenjtë

Dhembje (v. 21)—Dhembjet e

lindjes

Gjoni 16
Misioni i 

Frymës së Shenjtë

merren për të kundërvepruar ndaj efekteve të disa helmeve.

Presidenti Xhorxh Albert Smith një herë mësoi: “Shoqërimi i

shpirtit të Zotit është një antidot ndaj lodhjes, urisë, frikës e ndaj

të gjitha atyre gjërave që ndonjëherë na mposhtin në jetë” (në

Conference Report, tetor 1945, 115–16).

1. Për çfarë i paralajmëroi Zoti dishepujt e Tij tek Gjoni 16:1–4?

2. Si mund të jetë Fryma e Shenjtë një antidot shpirtëror ndaj

atyre sfidave shpirtërore?

3. Si mund të jetë Fryma e Shenjtë një antidot ndaj disa gjërave

të këqija që ju mposhtin në jetë?

Intervistoni një Nënë

1. Ftoni nënën tuaj (ose një nënë

tjetër) që t’u përgjigjet këtyre

pyetjeve:

a. Çfarë sakrificash, mundi-

mesh dhe vuajtjesh përje-

tuat duke sjellë një fëmijë

në këtë botë?

b. Çfarë ndjenjash përjetuat

pas lindjes së fëmijës?

c. Si ndikuan ndjenjat tuaja

mbi qëndrimin ndaj sakri-

ficave, mundimeve dhe

vuajtjeve?

2. Përshkruani se me çfarë i krahasoi Jezusi dhembjet e lindjes

tek Gjoni 16:19–22 dhe si do të merrej gëzimi i premtuar.

3. Përshkruani se si shpresoni të ndiheni kur ta shihni sërish

Shpëtimtarin.

Pak para se të shkonte në Gjetseman për herë të fundit,
Jezusi bëri atë që njihet si Lutja e madhe Ndërmjetëse. I
është vënë ky emër pasi në të Shpëtimtari iu lut Atit në
emër të dishepujve të Tij dhe të gjithë atyre që besojnë në
fjalët e tyre. Presidenti Dejvid O. MekKei dëshmoi: “Nuk
njoh kapitull më të rëndësishëm në Bibël” (në Conference
Report, tetor 1967, 5). Lexoni Gjoni 17 dhe mendoni mbi
arsyen përse mund të ketë qenë ky kapitull kaq i rëndësi-
shëm për Presidentin MekKei.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Gjoni 17

Para se të bëhej bota, para
themelimit të botës (v. 5,

24)—Para se bota të krijohej

Dëftuar (v. 6)—Bërë të ditur

Shenjtëroi (v. 17, 19)—T’i

bëjë të shenjtë

Gjoni 17
“Kjo Është 

Jeta e Përjetshme”

B
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Gjoni 17:11–17—Si Mund të Jeni “në Botë”, por Jo
“prej Botës”?
Plaku Jozef B. Uirthlin, një Apostull, tha: “Ndoshta të gjithë ne

ndonjëherë do të donim të tërhiqeshim dhe të izoloheshim nga

stuhitë e jetës dhe nga shigjetat e flakta të Satanit. Megjithatë, ne

duhet të jemi në botë, por jo prej botës, që do të thotë të shkoj-

më përpara në mes të mëkatit, të së keqes dhe korrupsionit, që

ndodhen në botë, por duke u rezistuar dhe duke i refuzuar ato”

(në Conference Report, prill 1993, 84; ose Ensign, maj 1993, 68).

Gjoni 17:12—Kush Është “Biri i Humbjes”?
Zoti i referohej Juda Iskariotit, i cili e tradhtoi Atë. Humbje është

një emër tjetër për Satanin (shih DeB 76:25–27). Ai që zgjedh të

bëjë të liga “bëhet fëmijë i djallit” (Alma 5:38–41).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Ndërsa studioni Gjoni 17, bëni dy prej aktiviteteve të mëposht-

me (A–C).

Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
Gjoni 17:3

Qëllimi i shumicës së shenjtorëve të ditëve të mëvonshme është

të fitojnë jetën e përjetshme, që është ajo jetë që bën Perëndia.

1. Shpjegoni ndryshimin midis “të njohësh” të vetmin Perëndi

të vërtetë dhe thjesht “të dish rreth” Tij.

2. Nëse dëshironi, mund të lexoni referencat–kryq Gjoni 17:3

dhe 1 Gjoni 2:3–6. Nga 1 Gjoni 2:3–6 dhe nga shkrime të tjera

që mund të gjeni, rendisni disa mënyra se si mund të bëhemi

si Ati Qiellor dhe Biri i Tij. 

3. Shpjegoni se si të bëhesh si Ata mund të na ndihmojë t’i njohim

më mirë Ata.

“Që Të Gjithë Të Jenë Një”

Lexoni dhe krahasoni Gjoni 17:9–11 me Gjoni 17:20–23 dhe

plotësoni kërkesat e mëposhtme:

1. Nga secila referencë, gjeni se për kë po lutej Jezusi dhe çfarë

dëshironte për ta.

2. Lexoni Doktrina e Besëlidhje 38:27 dhe thoni çfarë i shton ajo

më shumë rëndësisë së lutjes së Zotit.

3. Lexoni Doktrina e Besëlidhje 88:67–68, shpjegoni se ç’lidhje

mund të ketë shprehja “syri juaj drejtohet te lavdia ime” me

lutjen e Zotit dhe përshkruani bekimet që do të vinin në jetën

tuaj në sajë të kësaj.

Një Lutje për një Mik

Imagjinoni sikur keni shkuar në një qytet tjetër. Pas disa muajsh

merrni një letër nga një prej miqve tuaj më të ngushtë. Ky person

ka miq te rinj dhe po merr pjesë në aktivitete të papërshtatshme.

Rendisni të paktën dy ide nga lutja e Shpëtimtarit tek Gjoni

17:11–17 që mund t’i përfshini në lutjet tuaja për mikun tuaj.

Shpjegoni sesi mund ta ndihmojnë ato mikun tuaj. 

C

B

A

Anali i Gjonit nuk flet mbi vuajtjen e Jezusit në Gjetseman,
por jep ide të rëndësishme mbi arrestimin e Jezusit, gjyqin e
Tij para Pilatit dhe mohimin e Pjetrit. Ai është gjithashtu i
vetmi ungjill ku është shkruar për gjyqin e Jezusit para Anës
(shih Gjoni 18: 19–24). Edhe pse mund të duket sikur Jezusit
iu mor liria dhe jeta, Gjoni dëshmoi se Ai dinte “gjithçka që
do t’i ndodhte” (Gjoni 18:4). Ndërsa lexoni kapitujt e fundit
të dëshmisë së Gjonit, mundohuni të përfytyroni ngjarjet
në mendjen tuaj. Imagjinoni sikur jeni aty dhe mendoni si
mund të ishit ndier ndërsa shikonit.

Histori të Tjera të Asaj që Lexoni tek Gjoni 18
Gjoni 18:1–16—Mateu 26:47–58; Marku 14:43–54; Lluka 22:47–55

Gjoni 18:17–18, 25–27—Mateu 26:69–75; Marku 14:66–72; Lluka

22:56–62

Gjoni 18:28–38—Mateu 27:2, 11–14; Marku 15:1–5; Lluka 23:1–7

Gjoni 18:39–40—Mateu 27:15–23; Marku 15:6–14; Lluka 23:13–22

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Gjoni 18

Gjoni 18:2–13—Juda Udhëheq Një Grup Njerëzish të
Armatosur për të Kapur Jezusin
Ndërsa shkrues të tjerë të Ungjijve treguan se “një turmë e madhe”

e ndoqi Judën në Gjetseman për të kapur Jezusin, vetëm Gjoni

shkroi se ishte një “grup ushtarësh”. Plaku Brus R. MekKonki

sugjeroi se “një grup ushtarësh përbëhej prej rreth 600 ushtarë

romakë me një udhëheqës në krye. Sunduesit romakë po sigu-

roheshin që të mos kishte turbullira gjatë javës së Pashkës”

(Doctrinal New Testament Commentary, 1:781). 

Tërhiqej (v. 2)—Takohej E leverdishme (v. 14)—E

nevojshme

Gjoni 18
Jezusi Tradhtohet dhe

Arrestohet
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Gjoni 18:39–40—Baraba
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Lluka 23:18 (fq. 70).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A kur të studioni Gjoni 18.

Shkruani një Artikull Gazete

Lexoni Gjoni 18:1–13 sikur të ishit një reporter për një gazetë

vendase. Shkruani një kronikë duke përdorur pyetjet e mëposh-

tme si udhëzuese:

1. Cilin titull do të përdornit për të tërhequr vëmendjen e

lexuesve?

2. Në ç’mënyrë e kishte Shpëtimtari situatën nën kontroll?

3. Çfarë doni që lexuesit të dinë rreth kësaj ngjarjeje?

Ushtarët romakë bënë një kurorë duke gërshetuar me 
njëra-tjetrën degë me gjëmba dhe e vendosën mbi kokën e
Shpëtimtarit. Duke e tallur ata thonin: “Tungjatjeta, o mbret
i Judenjve”. Kur Pilati paraqiti trupin e fshikulluar të
Mësuesit tek udhëheqësit judeas si mbretin e tyre, ata bërti-
tën: “Largoje… Kryqëzoje!”. Megjithatë, Krishti do të vijë
sërish si “Mbreti i Mbretërve dhe Zoti i Zotërve” (Zbulesa
19:16) dhe do të zhdukë vdekjen, brengën dhe mundimin
(shih Zbulesa 21:4). Ndërsa lexoni ngjarjet dramatike dhe
prekëse tek Gjoni 19, bëjini vetes pyetjen: Përse e lejoi Biri i
Perëndisë një fyerje dhe padrejtësi të tillë? Çfarë na mëson
kjo rreth dashurisë së Tij?

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Gjoni 19
Gjoni 19:1–24—Mateu 27:27–36; Marku 15:16–24; Lluka 23:23–34

Gjoni 19:28–30—Mateu 27:46–49; Marku 15:34–37; Lluka 23:46

Gjoni 19:38–42—Mateu 27:57–61; Marku 15:42–47; Lluka 23:50–56

Gjoni 19
Jezu Krishti 

Lë Jetën e Tij

A

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Gjoni 19

Gjoni 19:1—Pilati Jep Urdhër për Fshikullimin e Jezusit
Plaku Xhejms E. Talmixh shkroi: “Fshikullimi ishte një ngjarje e

frikshme që ndodhte para vdekjes në kryq. Mjeti i ndëshkimit

ishte një kamzhik me shumë rripa, i veshur me metal dhe i

mprehur me copa të dhëmbëzuara kockash” (Jesus the Christ, 638). 

Gjoni 19:6–30—“Kryqëzoje, Kryqëzoje!”
Plaku Xhejms E. Talmixh shpjegoi: “Vdekja nga kryqëzimi ishte

në të njëjtën kohë forma më e ngadaltë dhe më e dhimbshme

ndër të gjitha format e ekzekutimit. Viktima jetonte në një tortu-

rë që bëhej gjithmonë e më e madhe, zakonisht për shumë orë,

ndonjëherë me ditë. Gozhdët që ishin futur aq mizorisht nëpër

duar e këmbë depërtonin dhe shtypnin nervat e ndjeshme dhe

tendinat që dridheshin, e megjithatë nuk krijonin plagë vdekje-

prurëse. Lehtësimi i mirëpritur i vdekjes vinte nga lodhja e

shkaktuar prej dhimbjes intensive dhe të pandërprerë, që ishte

rezultat i pezmatimit të lokalizuar dhe mpiksjes së organeve,

pezmatim që krijohet prej pozicionit të parehatshëm dhe jo të

natyrshëm të trupit” (Jesus the Christ, 655).

Gjoni 19:31–37—“Që Atyre T’u Thyheshin Kërcinjtë”
Shabati judeas—që fillonte pas perëndimit—po afronte. Ligji

judeas nuk lejonte që trupat të hiqeshin nga kryqet gjatë Shabatit,

dhe as që të vareshin në kryq gjatë Shabatit. Me kërkesë të

udhëheqësve judeas, ushtarët romakë thyhen këmbët e hajdutë-

ve për të përshpejtuar vdekjen e tyre. Jezusi kishte vdekur tash-

më, duke përmbushur në këtë mënyrë shkrimin se “nuk do t’i

thyhet asnjë eshtër” (Gjoni 19:36; shih gjithashtu Eksodi 12:46;

Psalmi 34:20). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–C) kur të studioni

Gjoni 19.

Çfarë Do Të Thoshte Ai? Çfarë Do Të
Thonit Ju?

Imagjinoni sikur të kishit mundësinë për të takuar Pilatin disa

vite pas ngjarjeve tek Gjoni 18:28–19:22.

1. Bazuar në atë që lexuat tek shkrimet e shenjta, çfarë mendoni

se ai mund të thoshte për Jezusin dhe kryqëzimin e Tij pasi të

ketë pasur pak kohë për t’u menduar?

2. Nëse ai do t’ju bënte të njëjtën pyetje që i bëri Jezusit tek

Gjoni 18:38, si do të përgjigjeshit?

Duke Mësuar T’i Duash të Tjerët në të
Gjitha Kohët

1. Lexoni Gjoni 19:25–27 dhe përshkruani një prej shqetësimeve

të Shpëtimtarit ndërsa qëndronte i varur në kryq.

2. Si e ilustron ky veprim jetën që Ai bëri?

B

A

Ora e gjashtë (v. 14)—Rreth

mesditës

Tunika (v. 23)—Një rrobë që

ishte nga qafa deri tek gjunjët

Mirre dhe aloe (v. 39)—Erëza

të përdorura nga judenjtë

gjatë përgatitjes së trupit për

varrosje
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Të Jesh Dishepull i Jezu Krishtit

Jozefi nga Arimatea dhe Nikodemi ishin udhëheqës judeas, anë-

tarë të një trupi sundues të njohur si Sinedri (shih “Udhëzuesi

për Shkrimet e Shenjta”, “Jozef i Arimateas” f. 81). Të dy ishin

fshehtësisht dishepuj të Jezu Krishtit.

1. Lexoni Lluka 23:50–51 dhe Gjoni 7:45–53 dhe përshkruani se

si secili dha prova të faktit që ishin dishepuj.

2. Kujt i përkiste varri i ri? (shih Mateu 27:59–60).

3. Çfarë mund të mësoni nga Jozefi dhe Nikodemi mbi të qenit

dishepull?

Gjoni 20
Besimi në Ringjalljen

e Jezu Krishtit

C

Shërbesa e vdekshme e Shpëtimtarit përfundoi në kryq, por
varri i zbrazët dëshmoi për hyjninë e Tij dhe dha shpresë
ringjalljeje për të gjithë ne. Çfarë provash gjenden që Jezu
Krishti u ringjall? Përse nuk keni nevojë ta shihni për të
besuar se Ai është ngritur nga të vdekurit? Mendoni për
dëshminë e Gjonit tek Gjoni 20:31 para se ta lexoni dhe
studioni këtë kapitull.

Rrëfime të Tjera të Asaj që Lexoni tek Gjoni 20
Gjoni 20:1–2—Mateu 28:1–8; Marku 16:1–8; Lluka 24:1–9

Gjoni 20:3–10—Lluka 24:12

Gjoni 20:19–23—Marku 16:14; Lluka 24:36–48

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Gjoni 20

Gjoni 20:17—Ku Ndodhej Shpirti i Zotit Ndërsa Trupi i
Tij Gjendej në Varr?
Kur Shpëtimtari i ringjallur iu shfaq Maria Magdalenës, Ai tha:

“Ende nuk u ngjita te Ati im”. Ku kishte shkuar shpirti i Tij në

atë kohë, ndërsa trupi i Tij gjendej në varr? Pjetri mësoi se “ai

shkoi t’u predikojë frymërave që ishin në burg” (1 Pjetri 3:18–20).

Në 3 tetor 1918, Presidenti Jozef F. Smith po përsiaste mbi atë

histori nga Pjetri. Ai mori në një vegim një panoramë më të gjerë

të misionit tre-ditor të Shpëtimtarit (shih DeB 138).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A kur të studioni Gjoni 20.

Krishti Zot Është Ngritur

Si mund të dimë se Jezu Krishti u ringjall? Tek Gjoni 20 janë

shkruar tre nivele njohurie në lidhje me Ringjalljen. Zbuloni

nivelet duke lexuar referencat e mëposhtme dhe duke iu përgji-

gjur pyetjeve shoqëruese:

1. Lexoni Gjoni 20:1–10. Çfarë provash japin këto vargje për

Ringjalljen? Në ç’mënyrë quhet provë një varr i zbrazët? Në

ç’mënyrë ndikoi varri i zbrazët në besimin e Maria Magdalenës,

Pjetrit dhe “[dishepullit] tjetër” (Gjonit)?

2. Çfarë prove tjetër iu dha Maria Magdalenës? (shih vargjet

11–18). Në ç’mënyrë ndikoi kjo përvojë tek besimi i Maries në

lidhje me Ringjalljen e Shpëtimtarit?

3. Sipas Gjoni 20:19–20, pasi Zoti u ishte shfaqur dhjetë Apostuj-

ve, çfarë kërkoi Thomai para se të besonte historinë e tyre se

kishin parë Zotin? Çfarë prove tjetër mori Thomai për Ringjall-

jen? Çfarë parimi të rëndësishëm i mësoi Zoti Thomait mbi

besimin tek Ringjallja?

Si mund të dini ju se Jezusi u ringjall? Shkruani dëshminë tuaj

mbi Ringjalljen e Jezu Krishtit.

A

Rizën (v. 7)—Copa që mbulon

fytyrën e një njeriu të vdekur

Dita e parë e javës (v. 1, 19)—

E dielë
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Ndërsa Gjoni përfundoi Ungjillin e tij, ai dëshmoi se ajo që
kishte shkruar ishte e vërtetë dhe tha se nëse do të shkruhej
gjithçka që Jezusi kishte bërë “nuk do të mjaftonte mbarë bota
që t’i nxinte librat që do të mund të shkruheshin” (Gjoni
21:25). Ndërsa lexoni Gjoni 21, mendoni mbi arsyen përse
Gjoni zgjodhi këto histori për të përfunduar dëshminë e tij
mbi Jezu Krishtin.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Gjoni 21

Gjoni 21:18–19—Zoti Profetizon Mënyrën e Vdekjes së
Pjetrit
Jezu Krishti e ftoi Pjetrin ta ndiqte gjatë jetës (shih Mateu 4:18–20).

Sipas gojëdhënës, Pjetri u kryqëzua më vonë kokëposhtë në

Romë për shkak të dëshmisë së tij të patundur për Shpëtimtarin.

Gjoni 21:20–23—Çfarë i Ndodhi Gjonit, të Dashurit?
Me anë të zbulesës dimë se Gjoni, i Dashuri, i kërkoi Zotit nëse

mund të qëndronte në tokë për të sjellë shpirtra tek Ai deri në

Ardhjen e Dytë (shih DeB 7). Gjoni u transformua në mënyrë

Deti i Tiberaidës (v. 1)—Det i

i Galilesë

I Zhveshur (v7.)—I veshur

vetëm me një të rrobë të

brendshme

Dyqind kubitë (v. 8)—Rreth

nëntëdhjetë e një metra

Ngjeshje (v. 18)—Veshje

Gjoni 21
Vazhdoni 

Punën e Zotit

që të qëndronte në tokë për të realizuar dëshirën e tij. Mund të

mësoni më shumë mbi natyrën e qenieve të transformuara duke

lexuar 3 Nefi 28:7–22.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A dhe B kur të studioni Gjoni 21.

Le të Shkojmë të Peshkojmë

Pjetri dhe disa nga Apostujt e

tjerë kishin si zanat peshki-

min. Ndërsa ata po peshkonin

në detin e Galilesë, Zoti i

ringjallur i vizitoi. Krahasoni

Gjoni 21:3–11 me Lluka 5:4–11

dhe përgjigjjuni pyetjeve të

mëposhtme:

1. Sa peshq zunë ata vetë

gjithë natën?

Nga Peshkatar në Bari

1. Kujt po i referohej Jezusi me fjalën këta tek Gjoni 21:15?

2. Cilët ishin qengjat dhe delet që Pjetri duhet të ushqente? (shih

vargjet 15–17).

3. Pse mund t’ia ketë bërë Jezusi Pjetrit të njëjtën pyetje tre herë?

(shih Mateu 26:69–75).

4. Si e përvetësoi Pjetri këtë mësim të rëndësishëm prej Shpëti-

mtarit? (shih 1 Pjetri 5:1–4).

5. Më herët gjatë shërbesës së Tij, Mësuesi mësoi Pjetrin dhe

Dymbëdhjetë Apostujt mbi të qenit barinj të vërtetë. Ai tha:

“Unë jam bariu i mirë, dhe i njoh delet e mia…. lë jetën time

për delet” (Gjoni 10:14–15). Lexoni Gjoni 21:18–19 dhe thoni

se si e ndoqi Pjetri shembullin e Bariut të Vërtetë. Në çfarë

mënyrash mund ta lini jetën tuaj, në mënyrë simbolike, për

të qenë një bari për qengjat dhe delet e Zotit?

B

2. Sa peshq zunë kur ndoqën udhëzimin e Jezusit?

3. Çfarë bekimesh mund të vijnë ne jetën tuaj ndërsa bëni atë që

Zoti kërkon prej jush?

4. Çfarë mësoni rreth Pjetrit kur zgjodhi të notonte për në breg?

A
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Kush e Shkroi Librin e Veprave të Apostujve?
Libri i Veprave të Apostujve u shkrua nga Lluka, një dishepull

që udhëtoi me Palin gjatë udhëtimeve të tij misionare.

Ku Ndryshon Ky Libër nga Ungjijtë?
Libri Veprat e Apostujve është një vazhdim i analit që Lluka filloi

tek Ungjilli i Llukës. Ungjilli i Llukës është rrëfimi i tij për jetën

e Jezu Krishtit; libri Veprat e Apostujve është përshkrimi i tij mbi

përmbushjen e urdhërimit që Jezusi u dha Apostujve të Tij për ta

predikuar ungjillin “në emër të tij … ndër të gjithë popujt, duke

filluar nga Jeruzalemi” (Lluka 24:47). Të dy librat i drejtoheshin

mikut të Llukës, Teofilit (shih Lluka 1:1–3; Veprat e Apostujve

1:1–3). 

Veprat e Apostujve nuk është një anal i plotë i gjithçkaje që ndo-

dhi në Kishë pas Ngjitjes së Shpëtimtarit. Lluka shkroi kryesisht

mbi shërbesën e Apostullit Pal dhe përfshiu disa anale mbi Pjetrin

dhe Apostujt e tjerë. Libri Veprat e Apostujve është i fundit në

Dhjatën e Re që tregon një histori; pjesa tjetër e librave janë letra

dhe vegime të asaj kohe.

Kur Ishte Shërbesa e Palit?
Libri Veprat e Apostujve flet kryesisht mbi shërbesën e Palit,

duke filluar menjëherë pas Ringjalljes së Jezu Krishtit dhe duke

përfunduar rreth 60 pas K., kur Pali ishte i burgosur në Romë. 

Ku Udhëtoi Pali?
Hartat e udhëtimeve misionare te Palit ndodhen në seksionin e

hartave tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta (shih hartën 13).

Harta shoqëruese ju jep disa fakte interesante mbi kohën e Palit.

Krahasojeni këtë me një hartë moderne dhe gjeni se si quhen

këto vende sot.

Veprat e Apostujve 1
Jezu Krishti 

Ngjitet në Qiell

AZIA

MAQEDONIA

Deti Mesdhe

Thesalonika

Efesi

Jeruzalemi

Cezarea

A
K

A
IA

Antiokia

Tarsi
Qendra 

Kulturore 
e Perëndorisë 

Romake

Pali vendosi shumë 
degë të Kishës këtu 

Vendlindja e Palit

Qendra e parë e Kishës

Pjetri ua mësoi 
ungjillin për 
herë të parë 
johebrenjve këtu

Këtu besimtarët u quajtën 
për herë të parë të Krishterë

EGJIPTI
Deti i Kuq

Roma

Korinti
Athina

Kryeqyteti i 
Perëndorisë 
Romake

A i keni shkruar ndonjëherë dikujt për t’i thënë një lajm
emocionues? Lluka donte që miku i tij, Teofili, të dinte se
Jezu Krishti u ngrit nga të vdekurit dhe u ngjit (u kthye)
në qiell—lajmi më i madh që bota ka njohur ndonjëherë.
Lluka përshkroi sesi Shpëtimtari ua kishte bërë thirrjen
Apostujve për ta përhapur ungjillin në botë para Ardhjes
së Tij të Dytë. Pasi Ai u ngjit në Qiell, engjëjt u premtuan
Apostujve se Ai do të kthehej një ditë në të ardhmen me
lavdi. Apostujt e pranuan thirrjen e Zotit për të përhapur
ungjillin dhe shuguruan Matian si Apostull të ri për të
zëvendësuar Judë Iskariotin. Imagjinoni se si mund të jetë
ndierë Teofili kur mori lajme të tilla nga Lluka.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Veprat e Apostujve 1

Vaprat e Apostujve 1:8—Një Përmbledhje për Librin
Veprat e Apostujve
Urdhërimi që Jezusi u dha Apostujve të Tij për të qenë dëshmi-

tarë për të “në Jeruzalem dhe në gjithë Judenë, në Samari dhe

deri në skajin e dheut” jep një model ose përmbledhje për librin

Veprat e Apostujve. Tek Veprat e Apostujve 1–7 është shkruar

predikimi në Jeruzalem, tek Veprat e Apostujve 8–9 është shkruar

përhapja e ungjillit në Jude e Samari dhe tek Veprat e Apostujve

10–28 tregohet sesi ungjilli filloi të çohej “deri në skajin e dheut”.

Mbani mend këtë model ndërsa lexoni Veprat e Apostujve.

D
eti i K

u
q

Deti Mesdhe

Gadishulli 
i Arabisë 
Saudite

Jeruzalemi

Europa

Deti i Zi

•

Me një mendje të vetme
(v. 14)—Të bashkuar

Veprat e Apostujve
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Veprat e Apostujve 1:18—Si Vdiq Juda?
Mateu 27:5 dhe Veprat e Apostujve 1:18 të japin përshtypjen se

Mateu dhe Lluka nuk ishin dakord mbi mënyrën si vdiq Juda.

Përkthimi i Joseph Smith-it tregon sesi të dyja janë të sakta (shih

PJS, Mateu 27:6).

Veprat e Apostujve 1:26—Çfarë Është Shorti?
Të hidhje short ishte një proces i ngjashëm me hedhjen e zara-

ve sot. Megjithatë, Apostujt nuk po përdornin një metodë të

rastësishme për të zgjedhur një Apostull të ri. Kjo ishte një metodë

që Zoti ua kishte urdhëruar atyre për ta përdorur në të kaluarën

si një mënyrë që Ai t’u zbulonte atyre vullnetin e Tij (shih Levi-

tiku 16:7–8).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A dhe B kur të studioni Veprat e Apostujve 1.

Një Detyrë për Apostujt

Rishikoni Veprat e Apostujve 1:1–8 dhe përgjigjjuni pyetjeve të

mëposhtme në bllokun tuaj të shënimeve:

1. Për sa kohë qëndroi Jezusi me dishepujt e Tij pas Ringjalljes

së Tij?

2. Çfarë u mësoi atyre?

3. Përse duhet të qëndronin ata në Jeruzalem? Për sa kohë?

4. Çfarë mësuan ata rreth rivendosjes së Izraelit gjatë Ardhjes

së Dytë?

5. Çfarë i urdhëroi Jezusi atyre të bënin pasi morën Frymën e

Shenjtë?

Duke përdorur infomacionin tek “Një Përmbledhje për Librin

Veprat e Apostujve” tek seksioni “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta”

më sipër, shkruani një përmbledhje për librin Veprat e Apostujve

pranë vargut 8 anash shkrimeve tuaja të shenjta.

Zgjidhet një Apostull i Ri

Rishikoni historinë tek Veprat e Apostujve 1:13–26 ku Apostujt

thërrasin një Apostull të ri për të zëvendësuar Judën, duke

vënë re si ata “[u paraqitën]”, “[u lutën]” dhe “hodhën short”.

Shkruani një ose dy fjali për secilin prej këtyre ideve kyç për të

përmbledhur atë që ndodhi.

A ka ndonjë ditë feste që ju sjell ndër mend disa kujtime të
veçanta? Për Apostujt, Festa Judease e Rrëshajëve u bë një
ditë përkujtimore. Gjatë Festës së Rrëshajëve, pas Ringjalljes
së Jezu Krishtit, Apostujt përjetuan një shfaqje të mreku-
llueshme të Frymës së Shenjtë. Ata që shihnin “habiteshin
dhe mrekulloheshin” (Veprat e Apostujve 2:7) me atë që panë.
Me anë të Shpirtit, Apostujt ishin në gjendje t’ua prediko-
nin ungjillin judenjve, të cilët kishin ardhur në Jeruzalem

Veprat e Apostujve 2
Një Ditë 
Dëshmie

B

A

nga shumë vende të ndryshme, edhe pse njerëzit flisnin
shumë gjuhë të ndryshme. Pjetri shpjegoi se fakti që Shpirti
erdhi si një bekim për të gjithë përmbushi një profeci tek
Joeli 2:28–32. Atë ditë ai u dëshmoi njerëzve se Jezusi është
Krishti dhe i ftoi ata që po dëgjonin të pranonin pagëzimin.
Rreth tre mijë veta pranuan ftesën dhe u pagëzuan në Kishë.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Veprat e Apostujve 2

Veprat e Apostujve 2:1–4—Çfarë Ndodhi në Ditën e
Rrëshajëve?
Në Festën e Rrëshajëve, pesëdhjetë ditë pas Pashkës, festohej e

korra e fillim-verës. Kjo festë tërhiqte turma të mëdha njerëzish

në Jeruzalem për një kohë feste dhe festimesh. Kur besimtarët u

mblodhën së bashku në këtë ditë, Zoti dërgoi fuqinë e Frymës

së Shenjtë, ashtu siç kishte premtuar para se të ngjitej në qiell

(shih Veprat e Apostujve 1:4–8).

Pasi morën këtë fuqi, Apostujt nuk ngurruan t’u flisnin turmave

për Jezu Krishtin. Mrekullia e Rrëshajëve ishte fakti që Fryma e

Shenjtë u dha Apostujve dhuratën e gjuhëve (shih DeB 46:11, 24).

Të gjithë ata që dëgjuan ishin në gjendje të kuptonin se çfarë po

predikohej, pasi Shpirti i ndihmoi ta dëgjonin në gjuhën e tyre

amëtare. Kjo ngjarje e madhe solli rreth tre mijë anëtarë të rinj

në Kishë.

Veprat e Apostujve 2:44—“Çdo Gjë … të Përbashkët”
Të kesh çdo gjë të përbashkët do të thotë të kesh një dashuri dhe

unitet të tillë në Kishë, saqë të gjithë Shenjtorët ndajnë atë që kanë

me të varfërit mes tyre. Ky është një parim i ungjillit i quajtur

“përkushtim” (shih DeB 42:30–39). Plaku Brus R. MekKonki e

përshkroi përkushtimin: “Ligji i përkushtimit do të thotë se ne

përkushtojmë [vëmë mënjanë ose japim] kohën tonë, talentet

tona, paratë dhe pronën tonë për kauzën e Kishës; këto duhet të

jenë të disponueshme deri në atë masë që nevojiten për të çuar

përpara interesat e Zotit në tokë” (në Conference Report, prill

1975, 74; ose Ensign, maj 1975, 50). 

Përkushtimi është një nga parimet që Shenjtorët duhet të mësoj-

në ta jetojnë, në mënyrë që të jenë të denjë për mbretërinë çele-

stiale (shih DeB 105:3–5).

Sot ne po përgatitemi të jetojmë ligjin e përkushtimit, ndërsa

e paguajmë të dhjetën me dëshirë dhe japim oferta të tjera që

ndihmojnë njerëzit në nevojë.

Rrëshajëve (v. 1)—Festa vero-

re e të korrave

Prozelitë (v. 10)—Të kthyer

në besim

Këshillit të caktuar (v. 23)—

Qëllimit të vendosur
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Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–D) kur të studioni

Veprat e Apostujve 2.

Bëhuni një Reporter Lajmesh

Ngjarjet e ditës së Rrëshajëve ishin të jashtëzakonshme. Imagjinoni

sikur jeni duke parë ngjarjet e përshkruara tek Veprat e Apostujve

2:1–16 si një reporter lajmesh. Shkruani një artikull për gazetën e

mbrëmjes duke përshkruar se kush ishte përfshirë dhe çfarë

ndodhi.

Një Përmbushje e Profecisë

Rishikoni Veprat e Apostujve 2:6–21 dhe përgjigjjuni pyetjeve të

mëposhtme:

1. Si mendoni, përse disa që dëgjuan Apostujt menduan se ishin

të dehur?

2. Çfarë shpjegimi dha Pjetri për sjelljen e tyre?

3. Çfarë bënë Apostujt që përmbushi profecinë tek Joeli 2:28–32? 

4. Kur do të përmbushet profecia e Joelit sërish? (shih Joseph

Smith–Historia 1:41).

Shkruani për një rast kur ndjetë një derdhje të Shpirtit në jetën tuaj.

Një Ndryshim tek Pjetri

1. Krahasoni veprimet e Pjetrit tek Veprat e Apostujve 2:22–36

me ato tek Gjoni 18:25–27. Përshkruani se si ndryshoi ai dhe

thoni se çfarë mendoni se shkaktoi atë ndryshim.

2. Në ç’mënyrë filluan ngjarjet e asaj Rrëshaje të përmbushnin

premtimin e Zotit tek Veprat e Apostujve 1:4–5, 8?

3. Lexoni dëshminë e guximshme të Pjetrit për Jezu Krishtin.

Zgjidhni dy ide nga dëshmia e tij që janë shumë të rëndësi-

shme për ju dhe shpjegoni pse.

“Ç’duhet Të Bëjmë?”

Shumë nga ata që dëgjuan Pjetrin e besuan dëshminë e tij për

Krishtin dhe pyetën se ç’duhet të bënin. Pjetri u tha atyre të

pendohen dhe të pagëzohen. Rreth tre mijë veta u bashkuan

me Kishën atë ditë. 

Imagjinoni sikur keni një mik që shpreh interes ndaj Kishës.

Shkruajini një letër mikut tuaj për ta ndihmuar të kuptojë si

dhe pse duhet të ndjekim Jezu Krishtin dhe si të bëhemi anë-

tar i Kishës së Tij. Në të përdorni atë që tha Pjetri tek Veprat

e Apostujve 2:37–40 dhe thuajeni me fjalët tuaja.

D

C

B

A

Veprat e Apostujve 3 flasin për një mrekulli që Pjetri dhe
Gjoni kryen, e cila tregoi fuqinë që Jezusi u kishte dhënë
atyre. Pjetri ndaloi për të ndihmuar një njeri të paaftë që
lutej në portën e tempullit, duke përdorur priftërinë për ta
shëruar burrin. Vini re se çfarë i shpalli Pjetri me guxim
njerëzve që u mblodhën për të parë njeriun që u shërua.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Veprat e Apostujve 3

Veprat e Apostujve 3:19–21—Pjetri Dëshmon për
Rivendosjen
Presidenti Jozef Filding Smith tha: “Zoti u tha apostujve, para

ngjitjes së Tij, se rivendosja e të gjitha gjërave nuk i takonte ditës

dhe kohës së tyre dhe nuk i takonte atyre ‘të [dinin] kohët dhe

momentet e përshtatshme, që ka përcaktuar Ati me autoritetin e

vet’ [Veprat e Apostujve 1:7]. Pjetri dhe Pali e bënë shumë të qartë

në mësimet e tyre se duhet të vijë një periudhë tjetër e ungjillit

për të pasuar atë periudhë në të cilën ata jetonin dhe kjo periu-

dhë e fundit duhet të jepet pak para ardhjes së dytë të Birit të

Perëndisë, për ta përgatitur njerëzimin dhe tokën për rivendos-

jen e të gjitha gjërave të thëna nga të gjithë profetët e shenjtë

[shih Veprat e Apostujve 3:21]” (Doctrines of Salvation, 1:164). 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A ose B kur të studioni Veprat e Apostujve 3.

Pjetri Shëron një Lypës të Çalë

Rishikoni historinë e Pjetrit ku shëron lypësin e çalë tek Veprat e

Apostujve 3:1–11 dhe përgjigjjuni pyetjeve të mëposhtme:

1. Si shkoi njeriu i çalë deri në tempull?

2. Çfarë donte ai nga Pjetri dhe Gjoni?

3. Si u ndie ai me dhuratën që Pjetri i dha nga ana tjetër?

A

Ora e nëntë (v. 1)—Rreth 3

pasdite

Padija (v. 17)—Të mos dish të

vërtetën

Kohët e flladit (v. 19)—

Ardhja e Dytë e Krishtit

Ripërtëritjen e të gjitha gjëra-
ve (v. 21)—Rivendosja e ungji-

llit në ditët e mëvonshme

Veprat e Apostujve 3
Pjetri Predikon me 
Guxim Pendimin
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4. Njeriu i çalë kërkoi para

dhe në vend të kësaj iu

dha fuqi. Si ngjason kjo

me mënyrën sesi Zoti u

përgjigjet ndonjëherë

kërkesave tuaja?

Pjetri Dëshmon për një Fuqi më të Lartë

Kërkoni Veprat e Apostujve 3:12–26 dhe zgjidhni duke menduar

se cilat janë frazat më të rëndësishme në dëshminë e Pjetrit drej-

tuar judenjve. Shpjegoni pse zgjodhët secilën.

A ju kujtohet sa të zemëruar ishin sundimtarët judenj kur
Jezusi kreu mrekulli? Imagjinoni se si u ndien ata kur Apo-
stujt filluan të kryenin mrekulli në emër të Jezusit. Ndërsa
lexoni Veprat e Apostujve 4, shikoni se sa i guximshëm
ishte bërë Pjetri. Mendoni gjithashtu për arsyen përse
udhëheqësit judenj ishin bërë aq të vendosur për ta ndaluar
Pjetrin dhe Apostujt e tjerë që këta të fundit të mos jepnin
dëshmi për Jezu Krishtin.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Veprat e Apostujve 4

Të zemëruar (v. 2)—Të mër-

zitur, të ofenduar

Farefisi (v. 6)—Familja

Të sëmurë (v. 9)—Të çalë

Hir i madh (v. 33)—Fuqi nga

qielli (shih “Udhëzuesi për

Shkrimet e Shenjta”, “Hir”

f. 64–65).

Veprat e Apostujve 4
Pjetri dhe 

Gjoni Arrestohen

B

Veprat e Apostujve 4:1–3—Përse Ishin Priftërinjtë dhe
Saducenjtë Kaq të Zemëruar?

Burra të tillë si Ana dhe

Kajafa ishin saducenj, një

grup që kontrollonin tem-

pullin. Ata nuk besonin tek

Ringjallja dhe nuk donin

që Pjetri të mësonte mbi

Ringjalljen e Krishtit. Ata,

me udhëheqës të tjerë

judenj dhe romakë, e kry-

qëzuan Krishtin për mësi-

met e Tij dhe menduan se

ky do të ishte fundi i Kri-

shtërimit. Priftërinjtë, sadu-

cenjtë dhe shumë grupe të

tjera njerëzish ishin shumë

të zemëruar kur Apostujt

vazhduan të mësonin

ungjillin e Jezu Krishtit.

Farise Saduce

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni një prej aktiviteteve të mëposhtme (A–C) kur të studioni

Veprat e Apostujve 4.

Apostujt Arrestohen se Shërojnë dhe
Japin Mësim

Imagjinoni sikur ishit aty me Pjetrin dhe Gjonin kur ata shëruan

njeriun e çalë (shih Veprat e Apostujve 3:1–11) dhe kur u arres-

tuan (shih Veprat e Apostujve 4:1–30). Supozoni se kishit një

shok në një qytet tjetër i cili nuk e kishte dëgjuar atë që ndodhi.

Shkruajini një letër atij shoku dhe mundohuni t’ia shpjegoni.

Sigurohuni që të përfshini detajet e mëposhtme:

• Mosha e njeriut të çalë i cili u shërua

• Përse u zemëruan aq shumë priftërinjtë dhe saducenjtë

• Pyetjen që kryeprifti i bëri Pjetrit

• Si i bëri ballë Pjetri sprovës

• Çfarë u thanë ata Pjetrit dhe Gjonit të bënin dhe si u përgji-

gjën Apostujt

• Si ndiheni ju për atë që ndodhi

Me Fjalët Tuaja

Pjetri dha dëshmi të fuqishme për Jezu Krishtin edhe pse e dinte

se kjo mund të thoshte se do të dënohej me vdekje. Rishkruani

Veprat e Apostujve 4:8–12, duke bërë kujdes që të ruani kuptimin

origjinal nga Pjetri.

Ata “Të Gjitha Gjërat i Kishin të
Përbashkëta” Midis Tyre

Veprat e Apostujve 4:31–37 është një vështrim i jetës në fillimet e

Kishës. Anëtarët ishin “me një zemër të vetme dhe me një shpirt

të vetëm; … të gjitha gjërat i kishin të përbashkëta” (Veprat e

Apostujve 4:32; shih gjithashtu Veprat e Apostujve 2:42–47;

seksioni “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Veprat e Apostujve

2:44, f. 91). Rishikoni Veprat e Apostujve 4:31–37 dhe përgjigjjuni

pyetjeve të mëposhtme në bllokun tuaj të shënimeve:

1. Çfarë cilësish kishin ata shenjtorë të parë që bënë të mundur

që të ndanin gjithçka kishin me njëri-tjetrin?

C

B

A
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2. Çfarë bekimesh gëzonin ata njerëz për shkak të përkushtimit

dhe besimit të tyre?

3. Kush kishte detyrën e shpërndarjes së parave dhe pronës që

Shenjtorët kontribuonin?

4. Çfarë bëjmë në Kishë sot që mund të na ndihmojë të përgati-

temi për të jetuar ligjin e përkushtimit?

5. Si do të ndiheshit nëse anëtarët e Kishës në zonën tuaj do të

thirreshin të jetonin në këtë mënyrë?

A e keni vënë re se jeta është plot sprova? Nuk është e
habitshme kur të ligjtë kanë shqetësime, por të drejtëve u
është thënë që edhe ata duhet të durojnë sprova dhe tundi-
me gjithashtu (shih Veprat e Apostujve 14:22; Jakobi 1:12).
Mposhtja e këtyre sprovave çon në ekzaltim për të drejtët
(shih Alma 36:3). 

Veprat e Apostujve 5 përmban një ilustrim të mirë të këtij
parimi. Apostujt e dinin se nëse vazhdonin ta mbështesnin
të vërtetën, ata do të përballeshin me vështirësi të mëdha.
Por krahasoni atë që u ndodhi atyre me atë që i ndodhi
Ananias dhe Safirës, të cilët zgjodhën të mos bënin atë që
ishte e drejtë.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Veprat e Apostujve 5

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A dhe B kur të studioni Veprat e Apostujve 5.

Apostujt Sërish në Burg!

Më poshtë do të gjeni tituj të mundshëm gazetash për historinë

tek Veprat e Apostujve 5:12–32 për Apostujt që shkojnë sërish në

burg. Krahasojeni çdo titull me historinë dhe shkruani një ose

dy fjali duke shpjeguar se ç’kuptim ka çdo titull.

1. Turmat Mblidhen për t’u Shëruar (shih v. 16)

2. Njerëz të Pafajshëm në Burg (shih v. 18).

3. Çlirimi i Mrekullueshëm nga Burgu (shih v. 22)

4. Të Krishterët Nuk i Binden Kryepriftit (shih v. 29) 

A

Smirë (v. 17)—Zemërim kur i

jep të drejtë vetes, xhelozi

Rojet në këmbë përpara
dyerve (v. 23)—Rojet që

qëndronin jashtë

Mbetën të habitur lidhur me
këtë, sepse nuk dinin ç’donte
të thoshte gjithë kjo punë
(v 24)—Pyesnin veten si do të

përfundonte e gjitha kjo

Veprat e Apostujve 5
Të Çliruar nga 

Burgu

Çfarë po Mendonte Ai?

Rishikoni Veprat e Apostujve 5:34–42. Shkruani një hyrje në

bllokun tuaj të shënimeve sikur të kishit qenë aty më Pjetrin.

Raportoni veprimet e këshillit, veçanërisht të Gamalielit, dhe

shpjegoni çfarë mendoni se donte të thoshte Gamalieli.

Tek Veprat e Apostujve 5 ju lexuat për dishepujt “duke u
gëzuar sepse qenë çmuar të denjë të fyhen për emrin e Jezusit
(Veprat e Apostujve 5:41). Tek Veprat e Apostujve 6–7 ju
do të lexoni për një prej atyre dishepujve të parë, i cili nuk
kishte frikë të vdiste për besimin e tij. Stefani dëshmoi për të
vërtetën me aq guxim, sa të liqtë e qëlluan me gur për vdekje.
Ndërsa lexoni këta kapituj, shikoni se kush ishte Stefani dhe
çfarë tha ai që i zemëroi njerëzit aq sa ta vrisnin.

Ju mund të mos thirreni për të vdekur për dëshminë tuaj,
ashtu siç bëri Stefani. Megjithatë, ju mund të thirreni për
t’u përballur me sfida të tjera ndërsa përpiqeni të bëni atë
ç’ka dini se është e drejtë. A ndiheni gati?

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Veprat e Apostujve 6

Veprat e Apostujve 6:1–6—Zgjidhen Shtatë
Udhëheqës të Rinj
Kur Kisha u rrit nga një grusht njerëzish në mijëra anëtarë, Apo-

stujt kishin nevojë për më shumë udhëheqës për t’i ndihmuar në

Shërbim i përditshëm (v.

1)—Kujdes i përditshëm për

të varfërit dhe nevojtarët

Blasfemie (v. 11)—Pa respekt

ndaj Perëndisë, abuzive

Veprat e Apostujve 
6–7

Vdekja e Stefanit
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kryerjen e punës së tyre. Ata thirrën dhe veçuan shtatë burra të

cilët jetonin sipas Shpirtit. Edhe sot gjithashtu shtatë burra ndih-

mojnë Apostujt. Ata janë shtatë Presidentët e Shtatëdhjetëshes.

Këta burra drejtojnë punën e të Shtatëdhjetëve dhe ndihmojnë

në mbikqyrjen e punës së mbretërisë së Perëndisë në mbarë

botën. Organizimi dhe caktimi i detyrave tek të Shtatëdhjetët ka

pësuar ndryshime të shumta ndërsa organizimi i Kishës është

zhvilluar.

Veprat e Apostujve 7

Veprat e Apostujve 7:19–25—A Dinte Moisiu Se Kush
Ishte Ai Vetë?

Kapitujt e parë të librit të Eksodit

na tregojnë se Moisiu e dinte se

ishte një hebre, jo egjiptian.

Megjithatë, Eksodi nuk na tregon

se Moisiu dinte ndonjë gjë mbi

thirrjen dhe fatin e tij. Gjithsesi,

Stefani duhet të ketë pasur më

shumë informacion në krahasim

me atë që kemi në Dhjatën e

Vjetër, pasi ai dëshmoi se Moisiu

e dinte dhe “mendonte se vëlle-

zërit e tij do ta kuptonin se

Perëndia do t’u jepte çlirimin

me anë të tij” nga robëria egjip-

tianase (Veprat e Apostujve 7:25). Në po të njëjtën mënyrë,

Apostulli Pal tha se Moisiu “nuk pranoi të thuhet i biri i së bijës

së Faraonit, duke parapëlqyer të keqtrajtohet bashkë me popu-

llin e Perëndisë” (Hebrenjve 11:24–25).

Nëse Moisiu kishte njohuri për thirrjen e tij, si mund të ketë

mësuar rreth saj? Ndoshta mësoi rreth saj nga një profeci. Për-

kthimi i Jozef Smithit përmban një fjalim të bërë nga Jozefi (që u

shit në Egjipt) tek populli i tij pikërisht para se të vdiste. Në fja-

limin e tij ai profetizoi se Zoti do të dërgonte një çlirues për ta

nxjerrë Izraelin nga Egjipti dhe emri i tij do të ishte Moisi (shih

PJS, Zanafilla 50:24–38). Profeti Lehi citoi gjithashtu pjesë nga ai

fjalim tek 2 Nefi 3:6–10.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta

Bëni aktivitetin A ose B dhe C kur të studioni Veprat e

Apostujve 7.

Stefani, Shembull për Shërbëtorët
Besnikë

Tek Veprat e Apostujve 6:3–8 Stefani, një prej shtatë burrave të

zgjedhur për të ndihmuar Apostujt, përshkruhet si një njeri i

ndershëm dhe i mbushur me Frymën e Shenjtë, me urtësi, besim

dhe me fuqinë e lutjes. Përmblidhni historinë e Stefanit tek Veprat

e Apostujve 6–7 dhe jepni shembuj se si Stefani shfaqi secilën

prej këtyre cilësive.

Moisiu, Njeriu i Profecisë dhe i Fatit të
Shkruar

Përmblidhni përshkrimin e Stefanit për Moisiun tek Veprat e

Apostujve 7:19–29 dhe përshkrimin e Palit tek Hebrenjtë 11:24–25.

Shkruani në bllokun tuaj të shënimeve ato gjëra që mësuat për

Moisiun, të cilat nuk i dinit më parë.

B

A

Ushtria e qiellit (v. 42)—Die-

lli, hëna, yjet

Me zemër të parrethprerë
(v. 51)—Të liq

Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
Veprat e Apostujve 7:55–56 

Para se Stefani të qëllohej me gurë për dëshimë e tij për Shpëti-

mtarin, ai dëshmoi se e pa Atë në një vegim të mrekullueshëm.

Lexoni Veprat e Apostujve 7:55–60 dhe shënoni fjalët e tij në

shkrimet tuaja të shenjta. Shkruani një përmbledhje të fjalëve të

tij të fundit dhe atë që ju bëri përshtypje nga ato.

A keni bërë ndonjëherë
ndonjë gjë me guxim dhe
entuziazëm sepse mendo-
nit se po bënit gjënë e
duhur, vetëm për të zbu-
luar më pas se ajo që po
bënit ishte e gabuar?
Veprat e Apostujve na
prezantojnë me Saulin nga
Tarsi, një farise. Sauli ishte
një prej atyre që, ashtu siç
Shpëtimtari parashikoi,
mendonte se përndjekja e
ndjekësve të Jezusit nga
Nazareti ishte shërbim
ndaj Perëndisë (shih

Gjoni 16:2). Por dëshira më e madhe e Saulit ishte të bënte
atë që ishte e drejtë. Në këta kapituj do të lexoni se si Sauli,
fariseu, u bë Pali, Apostulli, dhe ndryshoi nga një përndjekës
në një profet

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Veprat e Apostujve 8

Veprat e Apostujve 8:14–17—Fuqia për të Dhënë
Dhuratën e Frymës së Shenjtë
Nga zbulesa moderne zbulojmë se ka një dallim në autoritet

midis Priftërisë Aarone dhe asaj Melkizedeke. Priftëria Aarone

ka autoritetin për të pagëzuar (shih DeB 20:46), por nevojitet

autoritet tjetër për të dhënë dhuratën e Frymës së Shenjtë. Është

Priftëria Melkizedeke ky autoritet më i lartë. Me të, dikush mund

të japë të gjitha bekimet shpirtërore të Kishës, përfshirë dhuratën

e Frymës së Shenjtë (shih DeB 20:38–41). Puna misionare e Filipit

në Samari e tregon këtë dallim në autoritet. Për shkak se ai mba-

nte Priftërinë Aarone, ai kishte autoritetin për të mësuar dhe

pagëzuar njerëzit, por Apostujt duhet të vinin që t’u jepnin anë-

tarëve të rinj dhuratën e Frymës së Shenjtë.

Miratuar (v. 1)—Të biesh

dakord që

Vrerin e hidhësisë (v. 23)—

Ligësi ekstreme

Prangat e paudhësisë (v. 23)—

Skllavëria e mëkatit

Eunuk (v. 27)—Shërbëtor

i besuar

Veprat e Apostujve 
8–9

Kthimi në Besim i Saulit
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Veprat e Apostujve 9

Veprat e Apostujve 9:7—Çfarë Panë ose Dëgjuan
Njerëzit?
Përkthimi i Jozef Smithit e sqaron dallimin në historitë mbi atë

që njerëzit panë dhe dëgjuan gjatë përvojës së Palit tek Veprat e

Apostujve 9:7 dhe 22:9 (shih PJS, Veprat e Apostujve 9:7).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A–C kur të studioni Veprat e Apostujve 8–9.

Simon Magjistari

Anëtarët e Kishës u përballën me përndjekje të mëdha për

shkak të përndjekësve si Sauli dhe u duhej të largoheshin nga

Jeruzalemi. Filipi shkoi në Samari ku u takua me Simonin, një

magjistar. Rishikoni Veprat e Apostujve 8:1–24 dhe përgjigjjuni

pyetjeve të mëposhtme:

1. Çfarë mendonin njerëzit për Simonin para se të vinte Filipi?

2. Si mendonin ata, nga vinte fuqia e Simonit?

3. Çfarë mendonte Simoni për mesazhin e Filipit?

4. Përse shkuan Pjetri dhe Gjoni në Samari? (shih seksionin

“Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Veprat e Apostujve

8:14–17).

5. Çfarë kërkonte Simoni nga Pjetri?

6. Çfarë i mësoi Pjetri Simonit rreth priftërisë?

Filipi dhe Etiopasi

Filipi shfrytëzoi shumë mundësi për ta përdorur priftërinë e tij

ndërsa udhëtonte. Kur pa një etiopas që përpiqej të kuptonte

shkrimet e shenjta, ai vrapoi dhe i predikoi ungjillin e pendimit.

Tek Doktrina e Besëlidhje 13 ne mësojmë se Priftëria Aarone

mban çelësat, ose fuqinë, për të (1) marrë shërbesën e engjëjve,

(2) mësuar ungjillin e pendimit dhe (3) pagëzuar me zhytje për

heqjen e mëkateve. Lexoni Veprat e Apostujve 8:26–40 dhe për-

shkruani në bllokun tuaj të shënimeve sesi Filipi e përdori secilën

prej këtyre fuqive.

“Saul, Përse Më Përndjek?”C

B

A

Ithtarë të Udhës (v. 2)—-

Ndonjë që beson tek Jezu Kri-

shti

Të godasësh me shkelm
kundër gjembave (v. 5)—Të

luftosh kundra nxitjeve të

Shpirtit

Vegla e zgjedhur (v. 15)—

Njeri i parashuguruar për

shërbim të veçantë

Veprat e Apostujve 9:1–31 përmbajnë historinë e mrekullueshme

të kthimit në besim të Saulit gjatë rrugës për në Damask dhe

fillimin e karrierës së tij misionare. Disa ngjarje na ndihmojnë të

kuptojmë përse Sauli (i cili u bë i njohur si Pali) u bë aq i përku-

shtuar ndaj ungjillit pas përvojës së tij.

1. Nga leximi i Veprave të Apostujve 9, shkruani një shpjegim të

secilës ngjarje që tregohet.

2. Shkruani një paragraf që përmbledh se çfarë na mëson ky

kapitull për Saulin dhe për durimin e Zotit me fëmijët e Tij,

veçanërisht me ata që duan të bëjnë çka është e drejtë.

Që nga koha e Moisiut kishte pasur një ndryshim mjaft të
dallueshëm midis popullit të besëlidhjes të Zotit dhe gjithë
të tjerëve. Judenjtë besonin se mënyra e vetme që një johebre
(joizraelit) mund të pranohej nga Perëndia ishte që në fillim
ai person të bëhej judeas, duke iu nënshtruar të gjitha ordi-
nancave dhe kërkesave të ligjit të Moisiut.

Pjetri pati dy përvoja që ndryshuan në mënyrë thelbësore
praktikën e Kishës dhe një mijë vjet tradite judease. Nëpër-
mjet një vegimi, ai mësoi se Perëndia në të vërtetë “nuk
tregohet i anshëm” (Veprat e Apostujve 10:34). Më pas
Pjetri pati një takim të jashtëzakonshëm me disa johebrenj
të devotshëm. Mesa duket, deri në atë kohë, të gjithë ata që
ishin bashkuar me Kishën ishin ose judenj ose johebrenj
që ishin kthyer më parë në besimin judeas. Pjetri ishte në
gjendje t’u mësonte njerëzve se ligji i Moisiut ishte për-
mbushur plotësisht dhe se johebrenjtë mund të vinin drejt-
përdrejt në Kishë, pa u bërë më parë judeas.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Veprat e Apostujve 10

Llogaritja e orës në kohën e Jezusit

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

Ora e gjashtë

Ora e 
nëntë

Ora e 
tretë

Ora e dymbëdhjetë

Lëmoshat (v. 4)—Dhurimet

për të varfërit

Ora e gjashtë (v. 9)—Rreth

mesditës

U rrëmbye në ekstazë (v. 10)—

Mbi të erdhi Shpirti i Shenjtë

Të papastër ose të ndotur
(v. 14)—Të ndaluar nga ligji i

Moisiut

Që ishin të rrethprerë
(v. 45)—Judenj të kthyer

në fenë e krishterë

Centurion (v. 1)—Koma-

ndant ushtarak romak

Ora e nëntë (v. 3)—Rreth 3

pasdite

Veprat e Apostujve 10
Ungjilli 

Është për Të Gjithë
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Veprat e Apostujve 10—Një Paralelizëm Modern
Vegimi i Pjetrit, fakti që mësoi se Perëndia “nuk tregohet i

anshëm” (Veprat e Apostujve 10:34), sollën një ndryshim të madh

në Kishë. Për herë të parë, johebrenjtë u pagëzuan në Kishë pa

marrë parasysh kërkesat e ligjit të Moisiut. Kjo ndihmoi që Kisha

të rritej shpejt mes të gjithë njerëzve, jo vetëm mes judenjve.

Një situatë e ngjashme ekzistonte në Kishë në kohën e sotme. Që

nga koha e Dhjatës së Vjetër, Ati Qiellor e kishte kufizuar të drej-

tën për të mbajtur priftërinë. Në kohën e Abrahamit e drejta për

mbajtjen e priftërisë ishte patriarkale, që do të thotë se kalonte nga

babai te biri (shih DeB 107:24; Abrahami 1:2–4, 26–27). Në kohën e

Moisiut, Priftëria Melkizedeke u mor nga Izraeli dhe Priftëria

Aarone mbahej vetëm nga fisi i Levit (shih Numrat 18:6–8). Kur

ungjilli u rivendos në ditët e mëvonshme, u rivendos gjithashtu

edhe Priftëria Melkizedeke, si dhe e drejta për ta mbajtur atë pri-

ftëri iu dha shumë vetëve jashtë shtëpisë së Izraelit.

Në qershorin e vitit 1978 Zoti i zbuloi Profetit Spenser W.

Kimball se kishte ardhur koha që “të gjithë anëtarët e denjë

meshkuj të Kishës mund të shugurohen në priftëri pa dallim

race apo ngjyre” (Deklarata Zyrtare 2). Zoti veproi sërish për të

ndihmuar që Kisha ta çonte ungjillin tek të gjithë fëmijët e Atit

Qiellor në mbarë botën.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A ose B kur të studioni Veprat e Apostujve 10.

Një Mijë Vjet Ligj dhe Traditë
Përfunduan me anë të Zbulesës

Vegimi i Pjetrit me një Çarçaf të Madh 

Vizatoni një pikturë të vegimit të Pjetrit me çarçafin e madh, ose

rendisni kafshët e papastra që mund të ketë parë Pjetri. Shikoni

Levitikun 11 për një listë me kafshë të papastra.

Si anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve
të Mëvonshme, ne jemi të krishterë. E dimë se Jezu Krishti
është kreu i kësaj Kishe. E dimë se Ai është Shpëtimtari dhe

Veprat e Apostujve 
11–12

Të Jesh një i Krishterë

B

Pasi të lexoni Veprat e Apostujve 10, shkruani një shënim në ditar

mbi përvojën e Pjetrit sikur të ishit në vend të tij. Imagjinoni si

do të kishte qenë të merrje një zbulesë që i jepte fund një prakti-

ke të ligjit të Moisiut, e cila mbahej për shumë breza. Sigurohuni

që të flisni për ngjarjet e mëposhtme dhe se si Pjetri mund të jetë

ndjerë rreth tyre:

• Vegimi i Pjetrit në tarracë (shih v. 9–16)

• Vegimi i Kornelit (shih v. 1–8)

• Mbledhja e Pjetrit me johebrenjtë (shih v. 17–48)

Shpjegoni pse kjo ishte një ngjarje kaq mahnitëse (shih hyrjen

për Veprat e Aposujtve 10).

A

Shëlbuesi ynë. Si të krishterë, ne përpiqemi të ndjekim
shembullin e tij në të gjitha gjërat.

Veprat e Apostujve 11–12 tregojnë se si Jezu Krishti e
udhëhoqi Kishën e Tij të hershme me anë të zbulesës dhe
i bekoi shenjtorët në kohë të vështira.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Veprat e Apostujve 11

Veprat e Apostujve 12

Veprat e Apostujve 12:1–3, 21–23—Cili Mbret i Keq
Herod?
Ka disa Herodë të përmendur në Dhjatën e Re. Mbreti Herod në

kohën e lindjes së Krishtit ishte ati dhe gjyshi i të tjerëve (shih

“Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta”, “Herod”, f. 64). Ai ishte

mbret për shkak të miqësisë së tij politike me romakët. Ai nuk

ishte judeas dhe judenjtë e urrenin për shkak të mizorisë së tij.

Herodi që vrau Jakobin ishte Herod Agripa I, nipi i Herodit të

parë. Ai i përndoqi të krishterët pasi donte patjetër të kënaqte

udhëheqësit judeas. Biri i tij, Herod Agripa II, e dëgjoi Palin kur

i mësoi ungjillin dhe nuk gjeti asnjë faj tek ai (shih Veprat e

Apostujve 25:13–26:32).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A ose B kur të studioni Veprat e Apostujve 12.

Profeti Shpall një Ndryshim të Madh
Politik

1. Rishikoni Veprat e Apostujve 11:1–18 dhe përgjigjjuni pyetje-

ve të mëposhtme:

a. Si reaguan shenjtorët ne Jeruzalem kur dëgjuan se Pjetri

ishte takuar dhe kishte ngrënë me johebrenjtë?

b. Çfarë tha Pjetri për ta mbrojtur veten e tij (shih Veprat e

Apostujve 11:4–17)?

c. Çfarë bënë shenjtorët kur dëgjuan shpjegimin e Pjetrit?

2. Lexoni Doktrina e Besëlidhje 21:4–6 dhe shpjegoni se pse

është e rëndësishme të ndjekësh zbulesat e Zotit që jepen me

anë të profetit të Tij.

Një Engjëll e Ndihmon Pjetrin të Shpëtojë

Historia tek Veprat e

Apostujve 12:1–19 është e

jashtëzakonshme. Rendisni

ato që mendoni se janë tre

ose katër ngjarje dome-

thënëse në këto vargje dhe

shpjegoni përse ju bënë

përshtypje

B

A

Ngjishu (v. 8)—Lidh rrobat

me rripin tënd

Pështjellim i madh (v. 18)—

Rrëmujë e madhe

Haheshin (v. 2)—Debatonin
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Në cilat vende kanë shërbyer misionarët nga familja apo
zona juaj? Misionarët sot dërgohen pothuajse kudo në botë.
Pali pati një pjesë të rëndësishme në fillimin e kësaj përpjekje
misionare mbarëbotërore. 

Tek Veprat e Apostujve 13 flitet për thirrjen e Palit në
udhëtimin e tij të parë misionar. Ai u largua nga Antiokia
me Barnabën dhe udhëtoi për në Qipro dhe në atë vend që
sot njihet si Turqia. Shumë njerëz e pranuan mesazhin e tij,
por të tjerët e konsideronin armik dhe u munduan ta ndalo-
nin punën që ai po bënte. Pavarësisht këtij kundërshtimi, ai
ishte në gjendje të fillonte shumë degë të reja të Kishës kudo
që shkonte. Ashtu si misionarët që njihni, Pali shërbeu me
gjithë zemër për ta çuar ungjillin tek njerëzit në botë.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Veprat e Apostujve 13

Veprat e Apostujve 14

Jupiter … Mërkur (v. 12)—

Dy perëndi të rreme të mito-

logjisë romake

Ndani (v. 2)—Veçoni për

mision

Kalbje (v. 35–37)—Dekompo-

zim i trupit

Prozelitët (v. 43)—Të kthyer

në besim

Veprat e Apostujve 
13–14

Misioni i Parë i Palit

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–D) kur të studioni

Veprat e Apostujve 13–14.

Misioni i Palit Fillon

Lexoni Veprat e Apostujve 13:1–5 dhe përgjigjjuni pyetjeve të

mëposhtme:

1. Si u thirr Pali (Sauli) në mision?

2. Kush u thirr për të shërbyer me Palin?

3. Si gjen zbatim neni i pestë i besimit në këtë situatë?

Mësimdhënia në Sinagogë

Pali përdori të njëjtën mënyrë për t’u mësuar ungjillin njerëzve

në Antioki që përdori në shumë vende gjatë misionit të tij të

parë. Ndërsa lexoni Veprat e Apostujve 13:14–52, përgjigjjuni

pyetjeve të mëposhtme në bllokun tuaj të shënimeve:

1. Ku shkoi Pali në fillim kur donte të jepte mësim mbi ungjillin

në Antioki?

2. Përse i kujoi Pali njerëzit mbi historinë Izraelite? (shih Veprat

e Apostujve 13:16–22).

3. Si mund të krahasohet

reagimi i njerëzve në

Antioki me mënyrën se

si njerëzit u përgjigjen

misionarëve sot?

Pikëllimi dhe Mbretëria e Perëndisë

Pali tha se ne hyjmë në mbretërinë e Perëndisë vetëm nëpërmjet

shumë pikëllimeve (shih Veprat e Apostuje 14:22). Krahasoni atë

që i ndodhi Palit tek Veprat e Apostujve 14:6–18 me atë që i

ndodhi tek vargjet 19–21. Në ç’mënyrë ishte çdo përvojë një

shembull i asaj që Pali tha tek vargu 22?

C

B

A
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Bëni një Udhëtim me Palin

Në bllokun tuaj të shënimeve bëni një hartë si ajo që tregohet më

poshtë. Caktoni vendet ku Pali shkoi gjatë misionit të tij të parë

dhe përdorni shigjeta për të treguar udhëtimet e tij. Përdorni

hartën 13 të “Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta” nëse keni nevojë

për ndihmë.

A ngatërrohen ndonjëherë anëtarët e Kishës mbi atë se cila
është doktrina e saktë e Kishës? Tek Veprat e Apostujve 15
lexojmë për një situatë të tillë në fillimet e Kishës. Shumë
prej judenjve të cilët ishin bashkuar me Kishën mendonin
se ligji i Moisiut dhe ordinanca e rrethprerjes ishin ende të
nevojshme. Ata donin madje që edhe johebrenjtë që dëshiro-
nin të bëheshin të krishterë të ndiqnin këto zakone judease.
Ndërsa lexoni këtë kapitull, vini re se si u sheshuan mosma-
rrëveshjet në lidhje me doktrinën në Kishë. A jeni në dijeni
të ndonjë shembulli modern të këtij procesi të sheshimit të
mosmarrëveshjeve doktrinore?

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Veprat e Apostujve 15

Veprat e Apostujve 15:1–5—Të Krishterët Judeas dhe
të Krishterët Johebrenj
Siç mësuat tek Ungjijtë, farisenjtë ishin judenj të cilët e mbanin

në mënyrë të rreptë ligjin e Moisiut dhe traditat e pleqve (shih

hyrjen e Mateut 12 në këtë udhëzues studimi, f. 20) Kur disa

prej farisenjve u kthyen në ungjillin e Jezu Krishtit, ata donin t’i

ruanin traditat e tyre dhe besonin se çdokush që bashkohej me

Kishën, përfshirë johebrenjtë, duhet të bënte të njëjtën gjë.

Diskutim (v. 2)—Debat

Veprat e Apostujve 15
Konferenca 

e Jeruzalemit

Veprat e 
Apostujve 
13:5

SI
R

IA
Deti Mesdhe

GALATIA

Veprat e 
Apostujve 
13:4

Veprat e 
Apostujve 
13:6

Veprat e 
Apostujve 
13:13

Veprat e 
Apostujve 13:14

Veprat e Apostujve 13:51
Veprat e 
Apostujve 
14:8 Veprat e Apostujve 

14:20

QIPRO

KAPADOKIA

PANFILIA

KIL
IK

IA

D Pali e kuptoi se kjo nuk ishte e drejtë, pasi ligji i Moisiut, përfshirë

kërkesën për rrethprerje, ishte përmbushur me Jezu Krishtin

(shih Lluka 24:44; 3 Nefi 15:4–5). As të krishterëve judeas, as të

krishterëve johebrenj nuk u kërkohej të jetonin më nëpërmjet

ligjit më të ulët. Mosmarrëveshja midis Palit dhe të krishterëve

judeas shkaktoi kundërshtim në Kishë që mund të sheshohej

vetëm nga Apostujt në një konferencë të Kishës.

Në konferencë, Pjetri shpjegoi se Zoti i kishte zbuluar atij se

besimtarët johebrenj ishin të pranuar nga Perëndia pa rregullimet

e ligjit të Moisiut (shih Veprat e Apostujve 10). Këshilli vendosi

të kërkonte bindje vetëm ndaj një pjese të ligjit të vjetër, përfshirë

atë që i ruante njerëzit nga adhurimi i idhujve. Vini re procesin

me anë të së cilit u zgjidh problemi:

• Udhëheqësit e Kishës u takuan në një këshill për të shqyrtuar

problemin (shih Veprat e Apostujve 15:1–6).

• Profeti dhe Presidenti i Kishës shpjegoi atë që Zoti kishte zbu-

luar mbi këtë temë (shih vargjet 7–11).

• Udhëheqës të tjerë të Kishës folën për të mbështetur këshillën

e Presidentit dhe për të konfirmuar se përgjigjja ishte nga

Perëndia (shih vargjet 12–20).

• Vendimi i këshillit iu dërgua pjesës tjetër të anëtarëve (shih

vargjet 22–31).

Dy Deklaratat Zyrtare (pas DeB 138) janë shembuj modernë të

këtij procesi në Kishë.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A ose B kur të studioni Veprat e Apostujve 15.

Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve mbi
Doktrina

Tek Veprat e Apostujve 15 ndodhet një shembull se si mosma-

rrëveshjet zgjidhen në Kishën e Zotit (shih seksionin “Kuptimi i

Shkrimeve të Shenjta” për Veprat e Apostujve 15:1–5). Rishikoni

pyetjet e mëposhtme mbi zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe

shkruani përgjigjet në bllokun tuaj të shënimeve:

1. Për çfarë lindi mosmarrëveshja tek Veprat e Apostujve 15? Te

kush shkuan njerëzit për të marrë përgjigje?

2. Kush u ngrit i pari për t’iu përgjigjur pyetjes? Cila ishte thirrja

e tij në Kishë? (shih Mateu 16:16–19). Nga e dinte ai se Perëndia

i pranonte johebrenjtë të cilët besonin dhe pendoheshin dhe

se nuk u kërkonte atyre që të jetonin ligjin e Moisiut? (shih

Veprat e Apostujve 10).

3. Cilët udhëheqës të tjerë të Kishës folën? A ishin ata dakord,

apo jo? (shih Veprat e Apostujve 15:12–22).

4. Si e mësoi pjesa tjetër e Kishës përgjigjen për mosmarrëveshjen?

(shih Veprat e Apostujve 15:22–31).

5. Çfarë shembujsh kemi për këtë proces në Kishë sot?

Dallimet Kulturore në një Kishë
Mbarëbotërore.

Debati mbi rrethprerjen dhe ligjin e Moisiut tek Veprat e Apostujve

15 nuk ishte thjesht një debat mbi një doktrinë, por një përplasje

kulturash dhe traditash gjithashtu. Johebrenjtë që Pali kishte

kthyer në besim ishin nga shumë vende të ndryshme dhe traditat

e tyre ishin shumë të ndryshme nga ato të judenjve. Plaku Riçard

G. Skot, anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, tha:

B

A
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“Vlerësimi për trashëgiminë etnike, kulturore ose kombëtare

mund të jetë shumë i dobishëm dhe fitimprurës, por ai mund të

nxisë gjithashtu modele të jetuari që duhet të lihen mënjanë nga

një shenjtor i përkushtuar i ditëve të mëvonshme. …

“[Presidenti Hauard W. Hanter tha]: ‘Ju sugjeroj që të vendosni

si prioritetin më të lartë anëtarësinë tuaj në Kishën e Jezu Krishtit.

Mateni çdo gjë që dikush tjetër ju kërkon të bëni, qoftë nga familja

juaj, të dashurit, trashëgimia kulturore, apo traditat që keni tra-

shëguar—mateni çdo gjë me mësimet e Shpëtimtarit. Kur të

ndesheni me një devijim nga ato mësime, lëreni atë çështje

mënjanë dhe mos e ndiqni. Nuk do t’ju sjellë lumturi” (Prepare

Yourself [pamphlet, 1996], 1–2)” (në Conference Report, prill

1998, 112; ose Ensign, maj 1998, 85).

Mendoni për një zakon që mund të jetë i rëndësishëm për anëta-

rët e Kishës nga një vend i caktuar. Shkruani shembullin tuaj dhe

shpjegoni se çfarë duhet të bëjë ai person për atë zakon sipas

Presidentit Hanter dhe Plakut Skot.

Me çfarë vështirësish mund të përballen njerëzit kur vizitoj-
në një vend tjetër? Sot kemi shumë komoditete moderne që
e bëjnë udhëtimin shumë më të lehtë nga ç’ka qenë pesëdhjetë
vjet më parë. Imagjinoni vuajtjet me të cilat përballej një
udhëtar në vitin 50 e.s. Tek Veprat e Apostujve 15:40–18:22
lexojmë për udhëtimet e Palit gjatë udhëtimit të tij të dytë
misionar. Ai i duroi me gatishmëri rreziqet e udhëtimit,
përndjekjet dhe shumë pengesa të tjera ndërsa ndante ungji-
llin. Harta 13 në Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta tregon
se ku vajti Pali në atë mision të tij të dytë. Ndërsa lexoni
Veprat e Apostujve 16, mendoni se si përvojat e Palit kraha-
sohen me ato të misionarëve në kohën tonë.

Veprat e Apostujve 16
Pali Fillon Misionin 

e Tij të Dytë

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Veprat e Apostujve 16

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A ose B kur të studioni Veprat e Apostujve 16.

Misioni i Palit në Filipi

Rishikoni Veprat e Apostujve 16:6–15 dhe rendisni ngjarjet e

mëposhtme sipas radhës që shfaqen në këtë pjesë:

• Pali udhëtoi për në Filipi.

• Pali takoi Timoteun.

• Shpirti nuk e lejonte Palin të predikonte në zona të caktuara.

• Pali pa një vegim të një burri nga Maqedonia.

• Pali takoi Lidian.

Tregoni Historinë e Palit dhe Fallxhores

Tek Veprat e Apostujve 16 tregohet historia e vizitës misionare

të Palit në Filipi. Tregojeni historinë me fjalët tuaja duke iu për-

gjigjur pyetjeve të mëposhtme:

1. Pse shkoi Pali në qytetin e Filipit në Maqedoni?

2. Kush ishte Lidia?

3. Përse nuk donte Pali që fallxhorja të dëshmonte se ai dhe Sila

ishin “shërbëtorë të Perëndisë Shumë të Lartë”?

4. Përse u futën në burg Pali

dhe Sila? Çfarë bënë ata për

këtë gjë?

5. Përse u pagëzua rojtari i tyre

i burgut?

A jeni përpjekur ndonjëherë të ndani dëshminë tuaj për Atin
Qiellor me dikë i cili nuk besonte fare tek Ai? A ishte e
vështirë të shprehnit atë që dinit me terma që ai person mund
ta kuptonte? Pali kishte një përvojë të ngjashme në Greqinë
e lashtë kur u përpoq t’i mësonte njerëzit se ne jemi pasardhës
të Perëndisë. Njerëzit aty besonin në shumë perëndi, por

Veprat e Apostujve 
17–18

“Ne Jemi Pasardhës të Perëndisë”

B

A

Kërkuan (v. 7)—U munduan,

u përpoqën

Frymë falli (v. 16)—Thënie e

ligë e fatit

Pretorët (v. 20)—Gjykatësit
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ata nuk dinin fare për një Perëndi në Qiell. Vini re se si
Pali përdori atë që ata kuptonin për t’i mësuar rreth asaj që
ata nuk kuptonin.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Veprat e Apostujve 17

Veprat e Apostujve 17:18—“Filozofë Epikurianë dhe
Stoikë”
Epikurianët dhe stoikët ishin dy grupe filozofësh në Greqinë e

lashtë. Epikurianët besonin se bota erdhi në ekzistencë me anë

të rastësisë dhe se, nëse perënditë ekzistonin, ata nuk ishin as të

merakosur, as të përfshirë me njeriun. Për ta, qëllimi më i lartë i

jetës ishte të ndiqnin kënaqësinë dhe të shmangnin vuajtjen dhe

dhimbjen. 

Stoikët besonin në një fuqi hyjnore që kishte krijuar dhe rregu-

lluar universin dhe më pas kishte vendosur rregulla të caktuara

për të qeverisur jetën. Ata mësonin se nevojat individuale të nje-

riut nuk kishin fare rëndësi dhe ishte detyra e tij ta pranonte fatin

e tij në jetë. Stoikët besonin gjithashtu se vetëm gjërat që mund

të perceptoheshin nëpërmjet shqisave fizike ishin të vërteta. 

Veprat e Apostujve 17:22–31—Pjetri Dëshmon për
Perëndinë e Qiellit
Pali dëshmoi në disa mënyra sesi Perëndia ndryshon nga idhujt:

• Perëndia krijoi të gjitha gjërat në qiell dhe në tokë.

• Ai nuk mund të kufizohet në një statujë apo ndërtesë të ndër-

tuar nga njeriu.

• Ai është Krijuesi i të gjithë njerëzve dhe të gjithë njerëzit janë

vëllezër.

• Ai vendos se kur dhe ku do të jetojnë njerëzit.

Morën dorëzani (v. 9)—Para të

paguara për të siguruar paqen

Kasnec (v. 18)—Dikush që

mëson të tjerët

• Ai nuk është një imazh prej guri apo metali; Ai është Ati ynë

dhe ne jemi me kuptimin e vërtetë fëmijët e Tij.

• Ai na ka urdhëruar ta kërkojmë, të pendohemi dhe të mbajmë

urdhërimet e Tij.

• Do të ketë një ditë kur Ai do të gjykojë të gjithë njerëzimin.

Veprat e Apostujve 18

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin e mëposhtëm kur të studioni Veprat e Apostujve

17–18.

Pali Jep Mësim për Perëndinë e
Panjohur

Kur Pali shkoi në Athinë, ai i gjeti grekët—veçanërisht epikuria-

nët dhe stoikët—të hapur ndaj ideve të reja. Pali bëri një predikim

për perëndinë e tyre të panjohur dhe i mësoi ata për të vetmin

Perëndi të vërtetë të qiellit (shih Veprat e Apostujve 17:16–31). 

1. Pasi të lexoni seksionin “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për

Veprat e Apostujve 17, përshkruani se si të vërtetat që Pali

mësoi në predikimin e tij korrigjuan disa prej ideve të gabua-

ra që u përshkruan.

2. Cilat janë disa nga idetë e gabuara që disa njerëz kanë sot, të

cilat mund të korrigjohen me një kuptim të saktë mbi natyrën

e vërtetë të Perëndisë? 

A e keni pyetur ndonjëherë veten se si ndihet Ati Qiellor për
ata që pagëzojnë dhe kryejnë ordinanca të tjera në emrin e
Tij pa pasur autoritetin e duhur të priftërisë? A ka ndryshim
midis atyre që ka thirrur Perëndia dhe atyre që thirren vetë?
Veprat e Apostujve 18:23–21:17 tregojnë se si ndryshimet
ishin të dukshme në udhëtimin e tretë misionar të Palit, kur
ai udhëtoi në Efes, Greqi, Milet dhe vende te tjera.

Veprat e Apostujve 19–20
Autoriteti i Priftërisë dhe

Udhëtimi i Tretë Misionar i Palit

A

Kundërshtonin (v. 6)—

Kundërshtonin Palin

I zjarrtë (v. 25)—I zellshëm
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Veprat e Apostujve 19

Veprat e Apostujve 20

Veprat e Apostujve 19:23–41—Rrëmuja e Argjendarëve
Vini re efektin që predikimi i Palit pati në Efes. Ndërsa disa

johebrenj dëgjuan dhe pranuan mesazhin e Palit, ata hoqën dorë

nga idhujtaria e tyre. Për shkak se ata nuk adhuronin më në

tempullin e Dianës, edhe njerëzit rreshtën gjithashtu së bleri sta-

tuetat e vogla të perëndeshës me anë të së cilave Dhimitri dhe

argjendarë të tjerë nxirrnin jetesën e tyre. Argjendarët filluan një

rrëmujë kundra të krishterëve, duke pretenduar se po luftonin

në nder të perëndeshës së tyre të rreme, por në të vërtetë duke

shpresuar të rifitonin burimin e pasurisë së tyre.

Veprat e Apostujve 20:28–30—Pali Profetizon për
Braktisjen
Pali pa se një braktisje do të ndodhte për shkak të padrejtësisë

së njerëzve. Plaku Xhejms E. Talmixh shkroi: “Jo vetëm të huajt

do t’i bënin për vete shenjtorët për qëllime të përfitimit egoist—

do të hyjnë ujqër, që nuk do ta kursejnë tufën,— por ndarjet dhe

përçarjet do të ndodhnin shpejt; dhe këto mosmarrëveshje do të

vinin nëpërmjet disave që ishin të pranishëm—burra që do të

aspironin për udhëheqje dhe që do të vendosnin doktrinat e

tyre, duke i shkëputur në këtë mënyrë dishepujt nga Kisha dhe

duke i tërhequr drejt vetes së tyre” (The Great Apostasy [1953],

28). Për përshkrime të tjera të Braktisjes, shih Mateu 24:23–24;

Galatasve 1:6–8; 2 Thesalonikasve 2:1–3; dhe 2 Pjetri 2:1–3.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni një prej aktiviteteve të mëposhtme (A–D) kur të studioni

Veprat e Apostujve 19–20.

Bëhuni një Hetues

Pali takoi disa dishepuj që thanë se ata ishin pagëzuar tashmë

(shih Veprat e Apostujve 19:1–7). Megjithatë, pasi i pyeti, ai

vendosi se ata kishin nevojë të pagëzoheshin sërish. Studiojini

ato vargje dhe zbuloni cili nga variantet më poshtë jep shpjegi-

min më të mirë mbi arsyen përse Pali i pagëzoi sërish ata (shih

gjithashtu DeB 22):

1. Pali nuk besonte se Gjon Pagëzori kishte autoritetin për të

pagëzuar.

2. Ata dishepuj ishin pagëzuar sipas mënyrës që Gjon Pagëzori

pagëzonte, por prej dikujt që nuk kishte autoritetin e duhur

për të pagëzuar.

3. Kur Gjoni i pagëzoi, ai harroi t’u fliste atyre për Jezu Krishtin

dhe Frymën e Shenjtë, kështu që Pali i pagëzoi sërish.

A

Këshilla (v. 2)—Inkurajim të

fuqishëm

Grabitqarë (v. 29)—Mizorë,

të liq

Të çoroditura (v. 30)—Të

rreme, të liga

Yshtës shëtitës Judenj
(v. 13)—Judenj që shëtisnin

duke thënë se kishin fuqinë

për të nxjerrë shpirtrat e ligj

Udhën (v. 23)—Krishtërimin

Sa i Rëndësishëm Është Autoriteti i
Priftërisë?

Përmblidhni ngjarjet që

Lluka shkroi tek Veprat e

Apostujve 19:1–17. Shpjegoni

se si tregojnë veprimet e Palit

se kërkohet autoriteti i priftë-

risë për të kryer të gjitha

ordinancat e priftërisë.

Të Flesh në Kishë

Tek Veprat e Apostujve 20:1–12 lexojmë mbi atë që i ndodhi një

të riu të cilin e zuri gjumi ndërsa Pali po fliste. Nëse do të ishit

gazetar i lajmeve vendase, çfarë do të shkruanit mbi këtë ngjarje

për gazetën? Kini parasysh se si kjo ngjarje duhet të ketë trondi-

tur kongregacionin. Sigurohuni që ky artikull të bazohet mbi

faktet në këto shkrime.

Fjalimi i Lamtumirës nga Pali

Kur misionarët largohen nga zona në të cilën kanë shërbyer

gjatë misionit të tyre, ata u thonë lamtumirë njerëzve me të cilët

kanë punuar, atyre të cilëve u kanë mësuar ungjillin dhe që

kanë arritur t’i duan. Fjalimi i lamtumirës që Pali po u jepte nje-

rëzve nga të cilët po largohej ishte disi ndryshe nga një lamtu-

mirë e zakonshme.

1. Lexoni Veprat e Apostujve 20:17–38 dhe përshkruani se si fja-

limi i lamtumirës nga Pali ishte ndryshe nga fjalimet e tjera të

lamtumirës nga misionarët.

2. Zgjidhni të paktën dy parime që Pali mësoi në këto vargje, të

cilat ju bënë përshtypje, dhe shpjegoni arsyen.

3. Zgjidhni një himn të përshtatshëm të Kishës për atë lloj lam-

tumire dhe thoni përse e zgjodhët.

Një prej mësimeve më të vështira për të mësuar gjatë jetës
së vdekshme është se shërbimi në mbretërinë e Perëndisë
nuk është gjithmonë i lehtë. Edhe shërbëtorët më besnikë të
Perëndisë duhet të durojnë vështirësi dhe sprova. Pali vuaj-
ti shumë për kauzën e Jezu Krishtit. Pas kthimit të tij në
Jeruzalem, pas udhëtimit të tij të tretë misionar, ai u arrestua
dhe u burgos për disa vjet nga autoritetet romake. Gjatë gjithë
kësaj sprove, Zoti e mbështeti, e mbroi dhe i dha atij mundësi
që të predikonte ungjillin para mbretërve dhe sunduesve.

Veprat e Apostujve 
21–23

Pali Arrestohet në Jeruzalem

D

C

B
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Veprat e Apostujve 21

Veprat e Apostujve 22

Veprat e Apostujve 23

Veprat e Apostujve 23:24–35—Kush Ishte Feliksi?
Antonio Feliks ishte një romak që ishte caktuar guvernator

i provincës së Judesë. Zyra e tij ishte në Cezare. Gruaja e tij,

Druzila (shih Veprat e Apostujve 24:24), ishte bija e Herod

Agripas I. Feliksi u zëvendësua nga Porc Festi (shih Veprat

e Apostujve 24:27). 

Rrënojat e Cezaresë

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin B dhe D dhe më pas një aktivitet tjetër (A, C ose

E) kur të studioni Veprat e Apostujve 21–23.

Udhëtimi i Kthimit të Palit për në
Jeruzalem 

Pushtimi romak i tokës ku Pali

udhëtoi ishte, në disa mënyra,

një bekim. Perandoria romake

solli një paqe të përforcuar që

e bëri udhëtimin më të sigurt

dhe ndërtimi i rrugëve më të

mira e bënë udhëtimin më të

lehtë. Megjithatë, udhëtimi në

kohën e Palit ishte shumë më i

vështirë nga ç’është sot. Pava-

rësisht nëse Pali udhëtonte në

këmbë ose nëpërmjet detit, udhëtimet e tij zgjasnin zakonisht

me javë ose madje me muaj dhe udhëtimi i tij i kthimit për në

Jeruzalem nuk ishte përjashtim.

A

Mur i zbardhur (v. 3)—Mur i

lyer për t’u dukur i pastër;

simbol i atyre që pretendonin

se ishin të mirë, por ishin të

liq përbrenda

Grindje (v. 7, 10)—Mosma-

rrëveshje, debat

Këtë Udhë (v. 4)—Ndjekës të

Krishtit, të Krishterë

Në ekstazë (v. 17)—I marrë

në Shpirt

Dëshmorit (v. 20)—Person i

vrarë për besimet e tij

Duke i flakur rrobat (v. 23)—

Grisën rrobat e tyre për të

treguar zemërim

Premtim (v. 23)—Premtim i

veçantë për të treguar përku-

shtimin ndaj Perëndisë

Trazirën (v. 34)—Poteren,

rrëmujën

Gjatë rrugës për në Jeruzalem, Pali ndaloi të vizitonte degë të

Kishës. Më poshtë është një listë e vendeve që përmenden tek

Veprat e Apostujve 21. Duke mbajtur në mendje mënyrën e tij të

udhëtimit, rendisni në bllokun tuaj të shënimeve rreth sa milje i

duhej Palit të bënte nga çdo qytet për të shkuar në një qytet tje-

tër (shih hartën 13 tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta).

1. Gaza 

2. Rodi 

3. Patara

4. Qipro 

5. Tiro 

6. Ptolemaia 

7. Cesarea 

8. Jeruzalemi 

Agabo Profetizon rreth Pjetrit

Një anëtar i Kishës me emrin Agabo kishte shpirtin e profecisë

dhe e parashikoi atë që do t’i ndodhte Palit në Jeruzalem. 

1. Rishikoni Veprat e Apostujve 21:10–13 dhe shkruani atë që

Agabo profetizoi.

2. Përmblidhni përgjigjen e Palit dhe thoni përse mendoni se

Pali u ndie në atë mënyrë.

3. Cilat pjesë nga shkrimet e shenjta do t’ju sillnin kurajo dhe

ngushëllim nëse Shpëtimtari do t’ju kërkonte të jepnit jetën

tuaj në shërbim të Tij?

Pali Arrestohet në Jeruzalem

Shpesh Zoti ka një mënyrë interesante për të përmbushur qëlli-

met e Tij. Pali e dinte me anë të zbulesës se ai do të dëshmonte

në Romë (shih Veprat e Apostujve 19:21; 23:11), por udhëtimi i

tij në Romë në të vërtetë filloi me arrestimin e tij në Jeruzalem.

Ndërsa rishikoni Veprat e Apostujve 21:27–40, mendoni për thë-

niet e mëposhtme dhe përcaktoni cilat janë të vërteta: 

1. Pali mori një johebre në tempull me të (shih Veprat e Apostujve

21:29).

2. Pali u mësoi njerëzve se ungjilli zëvendësoi ligjin e Moisiut

(shih v. 28).

3. Një ushtar romak shpëtoi jetën e Palit (shih v. 32).

4. Pali dhe një egjiptian krijuan një rrëmujë në qytet (shih v. 38).

C

B
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Pali Dëshmon para Mbretërve dhe
Sunduesve

Kapiteni romak e la Palin t’u fliste judenjve të cilët e kishin

sulmuar. Pali shfrytëzoi mundësinë për të treguar historinë e

tij të kthimit në besim si dhe dëshminë e tij. Pjesa më e madhe

e asaj që ai tha është e ngjashme me atë që lexojmë tek Veprat e

Apostujve 9:1–18. Çfarë informacioni të ri mësojmë tek Veprat e

Apostujve 22:17–21 e cila nuk ishte pjesë e historisë tek Veprat e

Apostujve 9?

Përfitimet e të Qenit Qytetar Romak

Qytetarët romakë kishin përfitime të veçanta, të cilat nuk i kishin

qytetarët e vendeve që ata pushtuan. Për shembull, qytetarët

romakë nuk mund të ndëshkoheshin pa një gjyq (shih Veprat e

Apostujve 16:37). Ata gjithashtu mund të apelonin në Romë për

t’u dëgjuar nga Cezari (shih Veprat e Apostujve 25:11). Dikush

mund të bëhej qytetar nga lindja (nëse prindërit e tij ishin romakë)

ose ta blinte nënshtetësinë, por kjo kushtonte shumë. Pali ishte

qytetar romak nga lindja, por nuk e dimë me detaje arsyen.

1. Lexoni Veprat e Apostujve 22:24–23:35. Shkruani mënyrat se

si Pali u trajtua ndryshe, për shkak se ishte qytetar romak. 

2. Çfarë duhet të paguash për të qenë qytetar ose anëtar i mbre-

tërisë së Perëndisë? Çfarë përfitimesh sjell një anëtarësi e tillë?

Kur udhëheqësit judeas arritën t’i bindnin romakët që ta
kryqëzonin Jezu Krishtin ata menduan se ky do të ishte fundi
i Krishtërimit. Për habinë e tyre, “lajmi i mirë” i ungjillit
jo vetëm mbijetoi, por vazhdoi të përhapej më shpejt se më
parë. Të krishterët iu afruan johebrenjve të urryer dhe u
premtuan atyre shpëtimin nëpërmjet Jezu Krishtit mbi të
njëjtat baza si judenjtë—pa ligjin e Moisiut. Ndërsa lexoni
Veprat e Apostujve 24–26, shikoni se çfarë u munduan t’i
bënin udhëheqësit judeas Palit, në mënyrë që të ndalonin
përhapjen e ungjillit. A ia arritën ata?

Një situatë e ngjashme u krijua kur Jezu Krishti rivendosi
ungjillin e Tij në ditët e mëvonshme. Turmat menduan se i
kishin sjellë fundin Kishës së rivendosur kur vranë Profetin
Jozef Smith, por siç ai profetizoi: “asnjë dorë e turpshme
nuk mund ta ndalë veprën së përparuari; …e vërteta e
Perëndisë do të shkojë përpara me guxim; me fisnikëri dhe e
pavarur, derisa të ketë depërtuar në çdo kontinent, të ketë
vizituar çdo vend, të ketë pushtuar çdo shtet dhe të jetë
dëgjuar në çdo vesh, derisa qëllimet e Perëndisë të përmbu-
shen dhe Jehovai i Madh të thotë ‘Puna u krye!’” (History
of the Church, 4:540). 

Veprat e Apostujve 
24–26

Pali Përhap Ungjillin

E

D

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Veprat e Apostujve 24

Veprat e Apostujve 24:27—Kush Ishte Festi?
Porc Festi ishte një romak që ishte caktuar të zëvendësonte

Feliksin si guvernator i Judesë.

Veprat e Apostujve 25

Veprat e Apostujve 25:13—Kush Ishin Mbreti Agripa
dhe Berenike?
Mbreti Agripa i përmendur këtu është Herod Agripa II, biri i

Herod Agripas I. Berenike ishte motra e tij (shih “Udhëzuesin

për Shkrimet e Shenjta”, “Herod”, f. 64).

Veprat e Apostujve 26

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni një prej aktiviteteve të mëposhtme (A–B) kur të studioni

Veprat e Apostujve 24–26.

Bëhuni Vëzhgues në një Sallë Gjyqi

Tek Veprat e Apostujve 24 flitet për dy daljet e Palit para Feli-

ksit. Rishikoni atë që njerëzit e mëposhtëm thanë dhe bënë në

ato dy seanca gjyqësore dhe përgjigjuni pyetjeve në bllokun tuaj

të shënimeve sikur të kishit qenë aty duke parë:

A

Sektit më të drejtë (v. 5)—

Grup i rreptë fetar; farisenjtë

Gjembave (v. 14)—Të luftosh

kundra nxitjeve të Shpirtit

Të shkallosh (v. 24)—Të

çmendesh

I apelohem Cezarit (vargjet

11, 21, 25)—Ishte e drejta e një

qytetari romak të kërkonte që

të gjykohej para Cezar Augustit

Madhështi (v. 23)—Shfaqje e

rëndësisë së tyre

Mirësinë (v. 4)—Drejtësi,

mëshirë

Trazira (v. 5)—Rebelim, tradhti

Përdhosë (v. 6)—Fëlliq, bëjë

të papastër
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1. Çfarë tha Tertuli për Feliksin dhe Palin? Sa prej fjalëve të tij

ishin të vërteta?

2. Çfarë tha Pali, cila ishte arsyeja e vërtetë e arrestit të tij?

3. Çfarë tha Pali që e bëri Feliksin të dridhej?

4. Përse nuk e la Feliksin Pali të shkonte?

5. Kë njihni i cili ka kurajon për të mbrojtur atë që ai ose ajo

beson, madje edhe në situata të vështira . Çfarë mund të bënit

për ta zhvilluar atë lloj kurajoje?

“Për Pak dhe Po ma Mbush Mendjen të
Bëhem i Krishterë”

1. Rishikoni Veprat e Apostujve 26 dhe krahasoni ndryshimet në

reagimet e Festit, romakut dhe atyre të Agripës, judeut ndaj

dëshmisë së Palit. Kush prej tyre tha: “Për pak dhe po ma

mbush mendjen të bëhem i krishterë”? Si mendoni, përse secili

person reagoi në atë mënyrë?

2. Çfarë mund t’i pengojë njerëzit sot që të mos pranojnë plotë-

sisht të vërtetën kur e dëgjojnë?

Autoritetet romake në Jude e kuptuan se Pali nuk kishte bërë
asgjë të gabuar dhe pranuan ta linin të lirë. Por Pali kishte
kërkuar të apelohej para Cezarit, kështu që u dërgua në Romë
(shih Veprat e Apostujve 26:31–32). Kjo mund të duket si
diçka e pafat për ne, por në fakt ishte një bekim për Palin.
Nëse do të lirohej në Jude, judenjtë do të kishin vazhduar
përpjekjet për ta vrarë atë. Gjithashtu, Zoti i kishte thënë

Veprat e Apostujve 27–28
Pali Dëshmon Gjatë Gjithë

Rrugës për në Romë

B

Palit se ai “duhet të [dëshmonte] edhe në Romë” (Veprat e
Apostujve 23:11). Dërgimi i Palit në Romë si i burgosuri i
perandorisë ishte mënyra më e sigurt për ta çuar aty, edhe
pse udhëtimi ishte i vështirë. Pali u përball me shumë sfida
gjatë kryerjes të punës së Zotit, por ai ishte gjithashtu në
gjendje të dëshmonte gjatë gjithë rrugës për në Romë. Vini
re mundësitë që iu shfaqën Palit, të cilat nuk do t’i kishte
pasur nëse udhëtimi do të kishte qenë më i lehtë.

Udhëtimi i Palit për në Romë

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Veprat e Apostujve 27

Të kundërta (v. 4)—Frynin në

drejtimin e kundërt

Agjërimi (v. 9)—Dita e Shly-

erjes (Yom Kippur)

Ngjeshur nga poshtë anijen
(v. 17)—Lidhja e litarëve

poshtë anijes

Njëzet pashë (v. 28)—100–120

këmbë (36.5 metra); një pashë

është gjashtë këmbë (1.8 metra)

Sidon
Tiro

Cezare
Jopa

PtolemaidëDeti Mesdhe

Deti i Zi

SIÇ
IL

IA

AZIA

Knidi SI
R

IA

Jeruzalem

Pocuoli

Roma

Limanet e Bukura

KILIKIA

Mirë

MAQEDONIA

QIPRO

Melita 
(Malta)

Sirakuzë

Rexho

EGJIPTILIBIA

AKAIA

Tri Tavernat
Fori Apian
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Veprat e Apostujve 28

Veprat e Apostujve 28:30—Vitet e Fundit të Jetës
së Palit
Nga burime të tjera mësojmë se Palit iu bë gjyq dhe u lirua pas

dy vjetësh në Romë. Ai vizitoi edhe vende të tjera gjatë përpje-

kjeve të tij misionare, ndoshta duke shkuar deri në Spanjë. Pas

rreth katër vjetësh ai u arrestua sërish dhe u çua në Romë. Aty

ai u vra, ndoshta në pranverën e vitit 65 e.s. (Shih “Udhëzuesin

për Shkrimet e Shenjta”, “Pal” f. 138.)

Barbarët (vargjet 2, 4)—Ata

njerëz u quajtën barbarë sepse

nuk flisnin as greqisht, as lati-

nisht, jo sepse ishin të paqyte-

tëruar.

Nepërkë (v. 3)—Gjarpër

helmues

U detyrova (v. 19)—U detyro-

va nga rrethanat, nga nevoja

Këtë sekt (v. 22)—Krishtëri-

min, Kishën e Jezu Krishtit

Letra e Apostullit Pal drejtuar Romakëve
Libri i Romakëve fillon atë

seksion të Dhjatës së Re që

quhet “Letra të Palit”. Kjo

”është më tepër se një

letër; është një mjet formal

mësimdhënieje”. Pali ua

shkroi letrat e tij shenjtorëve

në vende të largëta për t’i

këshilluar dhe ngushëlluar

ndërsa Kisha rritej. Për më

shumë informacion mbi

“Letra të Palit” shih “Shikimi

Paraprak i Dhjatës së Re—

Tabela e Përmbajtjes” në këtë manual (f. 7) dhe “Letra të Palit”

në Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta (f. 100–101). 

Kur u Shkrua Letra drejtuar Romakëve?
Apostulli Pal e shkroi letrën e tij drejtuar Romakëve para përfu-

ndimit të udhëtimit të tij të tretë misionar (rreth vitit 57–59 e.s.;

afërsisht njëzet e pesë vjet pas Ringjalljes së Jezu Krishtit). Në

atë kohë ai ishte në Korint dhe nuk e kishte bërë ende udhëtimin

e tij të fundit për në Jeruzalem. Për më shumë informacion dhe

një përmbledhje të Letrës drejtuar Romakëve, shih seksionin e

letrës drejtuar Romakëve në “Letra të Palit” në “Udhëzuesin për

Shkrimet e Shenjta” (f. 100).

Kush Ishin Romakët të Cilëve u Shkroi Pali?
Roma ishte qyteti më i madh dhe kryeqyteti i Perandorisë

Romake (shih hartën nr. 8 tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta).

Pali nuk po u shkruante të gjithë romakëve, por anëtarëve të

Kishës në Romë, të cilët ishin pagëzuar, u ishte dhënë dhurata

e Frymës së Shenjtë dhe që kuptonin parimet bazë të ungjillit.

Temat rreth të cilave shkroi Pali do të kishin qenë të vështira

dhe ngatërruese për njerëzit jashtë Kishës. Libri i Romakëve

është ende një burim keqinterpretimesh doktrinore midis kisha-

ve të krishtera sot. Megjithatë, anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin e mëposhtëm kur të studioni Veprat e Apostujve

27–28.

Pali, një Misionar i Palodhur

Udhëtimi i Palit për në Romë ishte plot vështirësi, por ai i ktheu

ato në mundësi.

1. Tek Veprat e Apostujve 27–28 flitet se si Pali i shfrytëzoi këto

mundësi për të mësuar dhe bekuar të tjerët. Përshkruani secilën

nga këto mundësi në bllokun tuaj të shënimeve dhe rendisni

bekimet që i erdhën Palit dhe të tjerëve për shkak të besimit

dhe kurajos së tij.

2. Mendoni sërish mbi gjithçka që keni mësuar rreth Apostullit

Pal dhe përshkruani një karakteristikë apo cilësi që ai kishte

dhe që ju ka bërë përshtypje. Tregoni të paktën një shembull

nga jeta e Palit që e tregon këtë cilësi.

3. Çfarë mund të bëni për ta zhvilluar më mirë atë cilësi në

jetën tuaj?

A

të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme e shohin Letrën drejtuar

Romakëve si një thesar të mësimdhënies së ungjillit dhe këshilli-

mit të mençur, pasi ata kanë dhuratën e Frymës së Shenjtë dhe

udhëheqjen e frymëzuar të profetëve të lashtë e modernë.

Disa Mësime të Rëndësishme nga Letra
drejtuar Romakëve
Letra drejtuar Romakëve përmban disa prej mësimeve më të

mira doktrinore të Palit. Në një pjesë të madhe të saj ndodhet

argumentimi bindës i Palit kundra të krishterëve judeas, të cilët

besonin se ishte e nevojshme të jetohej sipas ligjit të Moisiut. Ai

mësoi se ligji i ungjillit zëvendësoi ligjin e Moisiut dhe shpjegoi

se, nëse kërkohej që të gjithë ta mbanin ligjin e plotë për të marrë

bekimet e Perëndisë, atëherë të gjithë do të dështonin. Askush,

përveç Jezu Krishtit, nuk ka jetuar dhe as do të jetojë një jetë pa

mëkate.

Pali nxori në pah se mënyra e vetme që të jemi të drejtë para

ligjit (ai përdori fjalën të justifikuar) është të ushtrojmë besim tek

Zoti, të pendohemi për mëkatet tona dhe të përpiqemi të mbaj-

më urdhërimet. Pali përfshiu në dëshminë e tij se, nëpërmjet

fuqisë dhe hirit të Jezu Krishtit, secili prej nesh mund të bëhet i

pastër e i denjë dhe të bëhet bashkëtrashëgimtar me Shpëtimtarin,

duke marrë gjithçka që Ati Qiellor ka.
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Ungjilli i Jezu Krishtit siguron udhën që na çon drejt paqes
dhe lumturisë në këtë jetë dhe jetës së përjetshme me Atin
tonë Qiellor. Satani, nga ana tjetër, na tundon të ndjekim një
udhë që të çon drejt mjerimit dhe shkatërrimit. Pali i përshkroi
këto udhë të ndryshme me detaje të gjalla tek Romakëve 1.
Më pas ai shpalli se kë udhë kishte zgjedhur të ndiqte: “Në
fakt unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai
është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilitdo që beson”
(Romakëve 1:16).

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Romakëve 1

Romakëve 1:24–32—“Prandaj Perëndia i Dorëzoi Ata”
Kur njerëzit e mohojnë Perëndinë, Ai “i dorëzon ata”, ose i lë të

vuajnë ndëshkimin për mëkatet e tyre. Kjo braktisje nuk do të

thotë se Perëndia nuk i do fëmijët e Tij, por tregon se ata që janë

të liq e braktisin atë, kështu që Ai nuk mund t’i ndihmojë. Siç

Pali tha, ata zgjedhin të adhurojnë dhe t’i shërbejnë krijesës së

mëkatit dhe jo Krijuesit (shih Romakëve 1:25). “Papastërtia” dhe

“pasionet e ulta”, të cilave Pali u referohet në vargjet 24–27 janë

mëkatet e homoseksualitetit dhe mëkate të tjera seksuale.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A dhe B kur të studioni Romakëve 1.

Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
Romakëve 1:16

Veprat flasin më shumë se fjalët. Pali tha se nuk kishte turp për

ungjillin e Jezu Krishtit dhe veprat e tij e provuan këtë gjë. Plaku

Dejvid B. Hait, anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve,

tha: “Apostulli Pal nuk kishte frikë dhe nuk u lëkund asnjëherë

në dëshminë e tij për Jezusin. Besimi dhe vendosmëria e tij e

ngritën duke kaluar nga një bërës çadrash në një mësues, një

misionar, udhëheqës dhe në një organizues i degëve të krishtera.

Sigurisht që ai nuk ishte frikacak apo i dobët. Njerëzit me besim

të madh e dinë çfarë është e drejtë dhe e bëjnë. Ata kanë një

vendosmëri dhe përkushtim të pakomprometueshëm dhe janë

në gjendje të durojnë presionin apo vuajtjen. Pali e dinte çfarë

ishte e drejtë dhe ju e dini gjithashtu. Kur merrni kurajo si Pali

dhe bëni atë që dini se është e vërtetë, asgjë nuk do t’ju pengojë

të përparoni, përveç vetes suaj” (në Conference Report, tetor

1991, 50; ose Ensign, nëntor 1991, 36–37).

A

Të lindur nga fara (v. 3)—

Pasardhës

Fryt (v. 13)—Të kthyer në

ungjill

Barbarëve (v. 14)—Të huajve

Zemërimi (v. 18)—Ndëshkimi,

zemërata

Pa dashuri të natyrshme (v.

13)—Pa dashuri ndaj familjes

dhe miqve

Romakëve 1
“Unë Nuk Kam Turp Për

Ungjillin e Krishtit”

Kthehuni tek “Pal” në Udhë-

zuesin tuaj për Shkrimet e

Shenjta (f. 138). Aty do të gjeni

një listë shkrimesh të shenjta

që përmbledhin jetën e Palit.

Zgjidhni disa prej këtyre shkri-

meve të shenjta për të lexuar.

Pasi të lexoni ato që përzgjo-

dhët, rendisni të paktën pesë

gjëra të veçanta që bëri Pali për

të cilat besoni se tregojnë se ai

nuk kishte turp për ungjillin.

Me Fjalët Tuaja

Lexoni seksionin “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” të Romakëve

1:24–32.

1. Lexoni Romakëve 1:24–32.

2. Rendisni çdo varg që përmban një frazë të tillë “Perëndia i

dorëzoi ata”.

3. Me fjalët tuaja, shpjegoni çfarë kuptimi ka kjo frazë (shih

Mosia 2:36–37 për ndihmë).

A keni kritikuar ndonjëherë
dikë se bëri diçka të gabuar
dhe më pas e patë veten
duke bërë të njëjtën gjë?
Ky ishte një faj i zakon-
shëm midis anëtarëve të
Kishës në kohën e Palit.
Vini re mësimet e Palit mbi
ndryshimin e mënyrës se
si ne shpesh gjykojmë dhe
mënyrës si gjykon Perëndia.

Jezu Krishti, Gjykatësi i Drejtë

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Romakëve 2

Romakëve 2:14–29—“Në Fakt Jude Nuk Është Ai që
Duket i Tillë Nga Jashtë” 
Pali i mësoi të krishterët judeas se pasja e shenjave të jashtme të

drejtësisë (si për shembull, rrethprerja) nuk do të thoshte asgjë,

nëse nuk kishin brenda vetes një shpirt besimi dhe bindjeje. E

njëjta gjë është e vërtetë edhe sot. Shenjat e jashtme të drejtësisë

(si për shembull, vajtja në Kishë) nuk janë të mjaftueshme. Një

Romakëve 2
Perëndia Do të Shpërblejë Secilin

Prej Nesh Sipas Veprave Tona

B

107



shpirt besimi, dashurie dhe bindjeje duhet të banojë gjithashtu

në zemrën tonë.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin e mëposhtëm kur të studioni Romakëve 2.

Me Fjalët Tuaja

Ndërsa shqyrtoni atë çfarë mësoi Pali mbi të gjykuarin e të tjerë-

ve dhe mbi gjykimin e Perëndisë për secilin prej nesh, lexoni

Romakëve 2:1–2, 5–11 dhe shkruani idetë kryesore.

Pali i paralajmëroi shenjtorët romakë se gjykimet e Perëndisë
janë për të gjithë njerëzit. Për shkak të ligësisë dhe mosbind-
jes, të gjithë dështojnë në rrugën drejt përsosjes dhe kanë
nevojë për një Shpëtimtar dhe Shëlbues. Jezu Krishti është
Shpëtimtari ynë. Ai e shëlbeu të gjithë njerëzimin në mëny-
rë që ne, nëpërmjet besimit tek Ai dhe pendimit të vërtetë,
të mund të shpëtojmë nga dënimi i një Perëndie të dashur
e të drejtë. 

Për shkak se askush nuk e mban ligjin në mënyrë të përkryer, të gjithë
kemi nevojë për një Shpëtimtar.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Romakëve 3

Romakëve 3:12–20—“Gryka e Tyre Është Një Varr
i Hapur”
Pali përdori objekte të njohura për të shpjeguar se si e folura

jonë tregon çka jemi brenda. Një varr është gropë për të varro-

surin dhe shprehja “gryka e tyre është një varr i hapur” do të

Orakujt (v. 2)—Fjalët e Perë-

ndisë

Duke shpifur (v. 8)—Në

mënyrë të rreme; duke fyer

Romakëve 3
Të Gjithë Kanë Nevojë 

për Krishtin

A

thotë se fjalët e tyre tregojnë kalbjen e zemrës së tyre. Shprehja

“ka helm gjarpërinjsh nën buzët e tyre” do të thotë se gjuha e

tyre mund të jetë helmuese dhe se mund t’i sjellin vetes dhe të

tjerëve dëmtim shpirtëror.

Romakëve 3:23—Të Gjithë Ne “U [Privuam] nga
Lavdia e Perëndisë”
Të gjithë e kemi thyer ligjin e Perëndisë, kështu që nuk mund të

shpallemi të pastër dhe të pafajshëm (të justifikuar) nga ligji (shih

1 Gjoni 1:8). Ligji mund të na tregojë vetëm ku kemi gabuar.

Duke qenë se “u [privuam] nga lavdia e Perëndisë” (Romakëve

3:23), nuk kemi asnjë shpresë për shpëtimin, përveçse nëpërmjet

hirit dhe mëshirës së Jezu Krishtit, i cili shleu mëkatet tona (shih

Romakëve 3:24–25; 2 Nefi 2:8).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin e mëposhtëm kur të studioni Romakëve 3.

Bëni Lidhje Midis Shkrimit të Shenjtë
dhe Këshillës Moderne

Lexoni Romakëve 3 dhe për-

shkruani se si vargjet 10–12 dhe

20–25 mbështesin thënien e

mëposhtme nga Plaku Rasëll

M. Nelson, anëtar i Kuorumit të

Dymbëdhjetë Apostujve: “Ne

duhet të përpiqemi të kuptoj-

më domethënien e Shlyerjes.

Megjithatë, para se të kuptojmë

atë, ne duhet të kuptojmë rëni-

en e Adamit” (në Conference

Report, tetor 1993, 45; ose

Ensign, nëntor 1993, 33).

Mund t’ju ndihmojë leximi i seksionit “Kuptimi i Shkrimeve të

Shenjta” më lart.

Mendoni për një çast dobësitë tuaja personale. A keni
menduar ndonjëherë se si mund të mposhtnit më mirë
tundimet me të cilat përballeni? Çfarë mund të bëni për të
përmirësuar marrëdhënien tuaj me Zotin dhe për të pasur
më shumë fuqi që të jetoni me drejtësi?

Pali i kujtoi të krishterët judeas se Abrahami nuk e kishte
ligjin e Moisiut, megjithatë ai ishte një shembull besimi dhe
bëri një jetë të drejtë. Ligji i Moisiut u shtua më vonë për
shkak të mosbindjes. Fëmijët e Izraelit kishin nevojë të
mësonin t’i bindeshin atij ligji para se të mund t’u besohej
një ligj më i lartë. Pali i mësoi njerëzit se në çdo periudhë,
besimi tek Zoti Jezu Krisht, jo tek ligji i Moisiut, ishte
çelësi për mposhtjen e mëkatit dhe të jetuarin në mënyrë
të drejtë.

Romakëve 4–5
Besimi tek Jezu Krishti Është

Çelësi për Mposhtjen e Mëkatit

A
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Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Romakëve 4

Romakëve 4:2–5—Mendim Tjetër nga Përkthimi i
Jozef Smithit
Përkthimi i Jozef Smithit na ndihmon të kuptojmë se, nëse vare-

mi nga bindja jonë ndaj ligjit për të na shpëtuar, ne do të marrim

atë që kemi fituar vetë dhe asgjë tjetër. Por nëse kemi besim tek

Perëndia dhe mundohemi të jemi të bindur, besimi ynë do të

numërohet si drejtësi dhe mëkatet tona do të falen.

Romakëve 4:9–12—Çfarë Donte të Thoshte Pali me
Këtë Diskutim mbi Rrethprerjen?
Fjala rrethprerje këtu përdoret si simbol i ligjit të Moisiut. Shumë

judenj ndjenin se ishin të vetmit që mund të quheshin të drejtë,

sepse vetëm ata e mbanin ligjin e Moisiut. Pali i kujtoi ata se

Perëndia e quajti Abrahamin të drejtë për shkak të besimit të tij

shumë kohë para se ligji t’i jepej Moisiut.

Romakëve 5

Romakëve 5:12–21—“Për Një Shkelje të Vetme … Me
Një Akt të Vetëm Drejtësie”
Nëpërmjet shkeljes së njërit (Adamit), mëkati dhe vdekja hynë

në botë. Nëpërmjet misionit të një tjetri (Jezu Krishtit) ne mund

të marrim dhuratën e Perëndisë dhe të shpëtohemi nga mëkati

dhe vdekja (shih gjithashtu 1 Korintasve 15:21–22).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A dhe B kur të studioni Romakëve 4–5.

Abrahami, një Shembull Besimi

Pali përdori shembullin e Abrahamit për të treguar se besimi tek

Perëndia është fillimi i drejtësisë. Abrahami u quajt i drejtë edhe

para se ligji i Moisiut të jepej. Shkruani fjalitë e mëposhtme në

bllokun tuaj të shënimeve dhe plotësojini ato ndërsa lexoni

Romakëve 4:9–25:

A

U pajtuam me Perëndinë (v.

10)—Morëm sërish pëlqimin

e Perëndisë

Mëkati nuk numërohet
(v. 13)—Nuk ngarkohen me

mëkat

Figura (v. 14)—Ngjashmëria

Shfajësuar nëpërmjet vepra-
ve (v. 2)—Ide e rreme sipas së

cilës vetëm veprat e mira të

dikujt janë të mjaftueshme

për të mposhtur mëkatin dhe

për të marrë shpëtimin

1. Abrahami u si një e besimit të tij

(shih v. 11).

2. Premtimet e Abrahamit erdhën si rrjedhojë e të tij,

jo për shkak të (shih v. 13).

3. Premtimi i Perëndisë vjen si një për shkak të

. Kjo bën të mundur që (v. 16).

4. Jezu Krishti vdiq për tona dhe nëpërmjet Ringjall-

jes së Tij ne jemi (shih v. 25).

Shkruani Dëshminë Tuaj

Pasi të lexoni Romakëve 5:12–21, shkruani dëshminë tuaj për

Jezu Krishtin dhe për rolin e Tij si Shpëtimtarin tuaj.

Përfytyroni në mendjen tuaj një të kthyer të ri në besim të
veshur me të bardha dhe duke qëndruar në një vaskë pagë-
zimi. Çfarë fjalësh mund të përdorni për të përshkruar një
person në një situatë të tillë?

Apostulli Pal i nxiti shenjtorët të hiqnin mëkatet, t’ia jepnin
shpirtin e tyre Perëndisë dhe të vinin tek Krishti. Ne mund të
ndjekim këshillën e Palit duke ushtruar besim, duke u pendu-
ar dhe duke bërë e mbajtur besëlidhje të shenjta me Zotin.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Romakëve 6

Teprojë (v. 1)—Rritet

Romakëve 6
“Le të Mos Mbretërojë Mëkati

… në Trupin Tuaj të Vdekshëm”

B
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Romakëve 6:4—“U Varrosëm me Të me anë të
Pagëzimit”
Çfarë do të thotë që ne “u varrosëm me të me anë të pagëzimit”

(Romakëve 6:4)? Plaku Rasëll M. Nelson, anëtar i Kuorumit të

Dymbëdhjetë Apostujve, mësoi: “Dhurata e pavdekësisë nga

Shpëtimtari u vjen të gjithë atyre që kanë jetuar. Por dhurata

e Tij e jetës së përjetshme kërkon pendim dhe bindje ndaj ordinan-

cave dhe besëlidhjeve të veçanta. Ordinancat thelbësore të

ungjillit simbolizojnë Shlyerjen. Pagëzimi me anë të zhytjes është

simbol i vdekjes, varrimit dhe Ringjalljes së Shpëtimtarit” (në

Conference Report, tetor 1996, 47; ose Ensign, nëntor 1996, 35).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin e mëposhtëm kur të studioni Romakëve 6.

Shkruani një Bisedë Pesë Minutëshe

Imagjinoni sikur ju kërkohet të flisni në shërbimin e pagëzimit

për një motër apo vëlla më të vogël. Ju është kërkuar të flisni

për simbolizmin e pagëzimit. Shkruani një bisedë pesë minutë-

she për ta dhënë gjatë shërbimit, duke përdorur informacionin

që gjendet tek Romakëve 6. (Përfshini të paktën tre vargje të

shkrimit si pjesë të bisedës suaj.)

Romakëve 7 përmban mësimet e Palit se ligji i Moisiut u bë
i panevojshëm, pasi Jezu Krishti përmbushi ligjin e Moisiut
dhe solli ungjillin. Jozef Smithi bëri ndryshime në njëzet e
një nga njëzet e pesë vargje që gjenden në këtë kapitull.
Lexoni Përkthimin e Jozef Smithit të Romakëve 7:5–27 në
Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta (f. 235). Vini re vargjet
13–24 të cilat janë të paqarta në versionin e Biblës të për-
kthyer nga mbreti Xhejms, pasi nuk ishin përkthyer në
mënyrën e duhur.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

PJS, Romakëve 7

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin e mëposhtëm kur të studioni “Përkthimi i

Joseph Smith-it” të Romakëve 7.

Lakmie (v. 8)—Dëshira për të

ndaluarën

Prej mishit (v. 14)—I udhëhe-

qur nga natyra njerëzore,

njeri natyror

Nënshtroj (v. 18, 26)—

Kontrolloj

Romakëve 7
Jezu Krishti Përmbushi

Ligjin e Moisiut

A

Përdorni “Përkthimi i Joseph Smith-it” 

Nga studimi juaj i Përkthimit të Jozef Smithit të Romakëve 7,

përgjigjjuni pyetjeve të mëposhtme:

1. Si mendoni, cili është mesazhi kryesor i Romakëve 7?

2. Çfarë ju mëson ky kapitull mbi mënyrën se si Shpirti na ndih-

mon të mposhtim tundimin?

Premtimet që gjenden tek
Romakëve 8 janë mbresë-
lënëse dhe frymëzuese.
Para se të lexoni këto
fjalë nga Pali, mendoni
për thënien e mëposhtme
nga Profeti Jozef Smith:
“[Ju] do të jeni trashëgi-
mtarë të Perëndisë dhe
bashkëtrashëgimtarë me
Jezu Krishtin. Çfarë do
të thotë kjo? Të trashë-
gosh të njëjtën fuqi, të

njëjtën lavdi dhe të njëjtin ekzaltim, deri sa të arrini në
nivelin e një Perëndie dhe të ngriheni në fronin e fuqisë së
përjetshme, në të njëjtën mënyrë si ata që shkuan më parë”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 347).

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Romakëve 8

Romakëve 8:15—Aba
Plaku Brus R. MekKonki mësoi: “Aba është termi i gjuhës ara-

maike për të thënë ‘At’; dhe bijtë e birësuar në familjen e Atit të

Përjetshëm kanë privilegjin t’i drejtohen Atij, i cili është Sundue-

si i universit, në këtë mënyrë të afërt” (Doctrinal New Testament

Commentary, 2:261).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin e mëposhtëm kur të studioni Romakëve 8.

Mendja e kontrolluar nga
mishi (vargjet 6, 7)—Mendje

e kontrolluar nga mëkati,

vendosja e mendjes në dëshi-

ra natyrore dhe të liga

Armiqësi (v. 7)—Urrejtje,

hidhësi

Keni marrë frymën e birësisë
(v. 15)—U bëtë fëmijë shpirtë-

rorë të Perëndisë

Rënkon (v. 22)—Vuan dhe-

mbjet e lindjes

Ndërhyn (vargjet 26, 34)—

Lutet në emër të, ndërmjetëson

Romakëve 8
“Bashkëtrashëgimtarë 

të Krishtit”

A
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Të Trashëgosh Gjithçka që Ati Ka

Lexoni Romakëve 8:13–18; Doktrina e Besëlidhje 84:33–42 dhe

132:19–21 dhe mendoni për sasinë e bekimeve të premtuara për

ata që trashëgojnë mbretërinë çelestiale dhe gjithçka që Ati Qie-

llor ka.

1. Çfarë kërkohet për të marrë bekimet e dhëna nga Shlyerja e

Krishtit?

2. Cili bekim qëndron në mendjen tuaj si më i rëndësishmi?

3. Përse do të donit ta merrnit atë bekim të premtuar?

Vetëm ata anëtarë të Kishës të cilët jetojnë me denjësi do të
marrin bekimet e plota të ungjillit kur kjo jetë të mbarojë.
Pali përdori historinë e Jakobit dhe Esaut për të treguar se
bijtë dhe bijat e besëlidhjes, të cilët nuk jetojnë sipas besimit
tek Krishti dhe nuk mbajnë besëlidhjet, humbasin bekimet e
tyre të ungjillit. A është e mjaftueshme të jesh thjesht anë-
tar i Kishës? Si mund t’ju ndihmojë besimi tek Jezu Krishti
të jetoni në mënyrë më të drejtë?

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Romakëve 9

Romakëve 9:3—Pse Do Të Donte Pali të Ishte
“I Mallkuar nga Krishti”?
A donte Pali të ishte “i mallkuar nga Krishti” (Romakëve 9:3)?

Përkthimi i Jozef Smithit tregon se Pali në fakt shkruajti se një

herë mund të kishte dashur të ishte vetë i mallkuar nga Krishti

(shih PJS, Romakëve 9:3). Ai ndoshta po fliste në lidhje me kohën

kur përndiqte Kishën e Jezu Krishtit.

Romakëve 9:4–5—“Atyre u Përket Birëria”
Pali përdori imazhin e birësimit për të treguar kthimin në ungjill.

“Atyre [që] u përket birëria” (Romakëve 9:4) bën fjalë për ata që

nuk janë të shtëpisë së Izraelit, të cilët e pranuan ungjillin dhe

jetonin sipas mësimeve të tij. Ata u morën në familjen e Abrahamit

dhe u bënë me kuptimin e vërtetë izraelitë. Profeti Jozef Smith

mësoi se “efekti i Frymës së Shenjtë tek një johebre është të nxje-

rrë gjakun e vjetër dhe ta bëjë atë në fakt të farës së Abrahamit”

(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 150).

Romakëve 9:30–33—Cili ishte Guri i Pengesës?
Jezu Krishti është shkëmbi, apo guri, në të cilin u penguan

judenjtë (shih Romakëve 9:32). Ai përmbushi ligjin e Moisiut

Ata që lindin prej mishi
(v. 8)—Njerëz të botës ose

joshpirtërorë

Zgjedhur (v. 11)—Zgjedhje e

bërë në ekzistencën para jetës

së vdekshme

Enët e zemërimit (v. 22)—

Njerëzit e pabindur

Bërë (v. 22)—Përgatitur

Romakëve 9–10
Të Jetosh sipas 

Ligjit të Krishtit

A dhe rivendosi ungjillin në plotësinë e tij, por judenjtë e refuzuan

dhe vazhduan të besojnë se mund të shpëtohen “me anë të

veprave të ligjit” pa ndihmën e Tij (Romakëve 9:32).

Romakëve 10

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–C) kur të studioni

Romakëve 9–10.

Kush Është Vërtet një Anëtar i Kishës?

Presidenti Ezra Taft Benson tha: “Atij të cilit kjo Kishë i përket,

anëtarësia përfshin shumë më tepër se thjesht të qenit anëtar i

regjistruar” (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 165).

1. Lexoni Romakëve 9:6–8 dhe Doktrina e Besëlidhje 10:67.

Çfarë duhet të bëjë një njeri që të jetë më shumë se një “anëtar

i regjistruar” i Kishës së Jezu Krishtit?

2. Çfarë mund të bëni për të forcuar anëtarësinë tuaj në Kishë?

Kush Është Populli i Zgjedhur i
Perëndisë?

Lexoni Romakëve 9:18–24 dhe vini re se si Pali i përshkroi njerëzit

si “enë”. Ata që e refuzojnë ungjillin janë “enët e zemërimit” dhe

ata që ndjekin Jezu Krishtin janë “[enët e] mëshirës”. Johebrenjtë

që pranojnë ungjillin dhe bëhen “[enët e] mëshirës” nëpërmjet

drejtësisë do të marrin të njëjtat bekime si shtëpia e Izraelit.

1. Lexoni Romakëve 9:25–26 dhe rendisni fjalët dhe frazat që

tregojnë se johebrenjtë nuk ishin nga prejardhja e zgjedhur e

Perëndisë, por mund të bëheshin pjesë e saj.

2. Lexoni Romakëve 9:30–33 dhe shpjegoni pse shumë judenj e

humbën vendin e tyre në prejardhjen e zgjedhur të Perëndisë

dhe johebrenjve iu dha vend në të.

Mbledhja e Izraelit nga mbarë bota.

Gjeni Listat nga Shkrimet e Shenjta

1. Çfarë kërkoi Pali në “[lutjen] që i [drejtoi] Perëndisë për Izrae-

lin” (Romakëve 10:1)?

2. Lexoni Romakëve 10:9–13 dhe rendisni tre gjëra që duhet të

bëjmë për të përmbushur lutjen e Palit. 

3. Tek Romakëve 10:14–15 Pali renditi katër pyetje “si” që na tre-

gojnë se si dikush fiton besimin për t’u shpëtuar. Rishkruajeni

çdo pyetje me fjalët tuaja dhe pastaj shpjegoni se çfarë po u

thoshte Pali njerëzve.

C

B

A

Zell (v. 2)—Entuziazëm

Përfundimi i ligjit (v. 4)—

Qëllimi i ligjit

Shtie (v. 19)—Nxis

I shtriva duart e mia (v. 21)—

U afrova për të ndihmuar
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Shumë njerëz, për shkak të drejtësisë së tyre në jetën para
lindjes, marrin bekimin e lindjes në shtëpinë e Izraelit.
Megjithatë, nëse zgjedhin të mos jetojnë sipas ungjillit, ata
humbasin bekimet e tyre. Johebrenjtë, të cilët fillimisht nuk
janë nga shtëpia e Izraelit, mund të marrin bekimet e plota
të ungjillit duke bërë dhe mbajtur besëlidhjet me Zotin
(shih 2 Nefi 30:2). Ati Qiellor do që të gjithë fëmijët e Tij
të gëzojnë bekimet që sjell ungjilli.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Romakëve 11

Romakëve 11:25—“Tërësia e Johebrenjve”
Plaku Brus R. MekKonki na mësoi sa vijon mbi “tërësinë e johe-

brenjve”: “Për afro dy mijë vjet midis Abrahamit dhe Krishtit,

statutet dhe gjykimet e Perëndisë u kufizuan pothuajse vetëm për

farën e Abrahamit dhe për shtëpinë e Izraelit. Gjatë shërbesës

së vdekshme të Zotit tonë, mesazhi u kufizua për Izraelin, për

judenjtë, dhe në atë kohë nuk iu ofrua johebrenjve. Pas ringjalljes

së Jezusit, Pjetri hapi derën e predikimit të ungjillit tek johebrenjtë

dhe Pali u bë avokati dhe mësuesi i tyre kryesor apostolik. Kështu

ishte cakuar një periudhë kohe për judenjtë që të dëgjonin fjalën

dhe më pas një periudhë kohe për johebrenjtë që të merrnin për-

parësi. Koha e johebrenjëve është periudha gjatë së cilës ungjilli u

shkon atyre si të privilegjuar dhe kjo do të vazhdojë derisa ata të

kenë pasur një mundësi të plotë për ta pranuar të vërtetën, ose me

fjalë të tjera deri në tërësinë e johebrenjve. Më pas ky mesazh do

të shkojë sërish tek judenjtë, që do të thotë tek judenjtë si komb

dhe si popull” (Doctrinal New Testament Commentary, 2:290).

Romakëve 11:1–5—Zgjedhja e Hirit
Plani i Atit Qiellor kërkon që të gjithë fëmijët e Tij të kenë

mundësinë për ta pranuar ose refuzuar ungjillin. Për ta bërë këtë

të sigurt, disa shpirtra u zgjodhën për të ardhur në tokë përmes

prejardhjes së Abrahamit me përgjegjësinë për t’ua mësuar

ungjillin vëllezërve dhe motrave të tyre (shih Abrahami 2:9–11).

Këta shpirtra “u zgjodhën” nga Ati Qiellor sipas “paranjohurisë”

të Tij për ta në jetën para lindjes dhe i përgatiti ata të bëheshin

shërbestarët e Tij në vdekshmëri (shih DeB 138:55–56). “Zgjedhja

e hirit” u jep anëtarëve të Kishës detyrën për ta përmbushur

këtë përgjegjësi në kohën tonë. 

Romakëve 11:16–25—“U Shartove në Vend të Tyre”
Kur degët e pemëve frutore fillojnë të vyshken, një kopshtar

mund t’i presë dhe të shartojë në vend të tyre degë nga një pemë

e shëndoshë. Nëse bëhet siç duhet, degët e reja do të rriten dhe

Mbetje (v. 5)—Disa besimtarë

që kanë mbetur

Shtie (vargjet 11, 14)—Nxis

Pajtim (v. 15)—Rivendosje e

harmonisë

Mos u mburr kundër degëve
(v. 18)—Çmo vlerën e trashë-

gimisë tënde

Romakëve 11
Ungjilli Është për të Gjithë

Fëmijët e Perëndisë

do të bëhen pjesë e pemës së vjetër. Pali përdori shembullin e

shartimit për të shpjeguar se si johebrenjtë mund të marrin të

gjitha bekimet e Izraelit. Përderisa populli i besëlidhjes së Zotit

nga shtëpia e Izraelit nuk është gjithmonë besnik, ashtu si degët

e vyshkura në një pemë frutore, Zoti mund t’i presë dhe t’i

zëvendësojë ato me degë të reja nga një pemë tjetër. Pali mësoi

se johebrenjtë e kthyer në besim janë degë të reja “[të shartuara]

në” pemën e Izraelit (Romakëve 11:17).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A dhe B kur të studioni Romakëve 11.

Të Zgjedhur për të Dhënë Mësim mbi
Ungjillin

Lexoni për zgjedhjen e hirit tek seksioni “Kuptimi i Shkrimeve

të Shenjta” për Romakëve 11:1–5. Më pas shkruani një paragraf

të shkurtër mbi kuptimin e kësaj doktrine për ju personalisht. 

Shëmbëlltyra e Pemës së Ullirit

Pali mësoi se pemët natyrore të pemës së ullirit përfaqësojnë

judenjtë dhe pemët e egra përfaqësojnë johebrenjtë. Bëni dy kolona

dhe shkruani Pemët Natyrore në krye të njërës dhe Degët e Egra

tek tjetra. Ndërsa lexoni Romakëve 11:17–24, rendisni në kolonën

e duhur atë çka mësoni për secilën. Pyetjet e mëposhtme mund

t’ju ndihmojnë:

1. Përse u thyen degët natyrore?

2. Përse ishte e nevojshme të shartoheshin degë të egra në

pemën e ullirit?

3. Çfarë paralajmërimi u dha Pali degëve të egra?

4. Çfarë mësuat mbi mënyrën se si Zoti i trajton të gjithë

fëmijët e Tij?

B

A
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Shenjtorët duhet të jenë bërës të fjalës. Pali donte që shenj-
torët të jetonin në mënyrë të tillë që Fryma e Shenjtë të mund
të ndikonte tek ata dhe t’i ndihmonte që ata t’u shërbenin të
tjerëve. Një prej urdhërimeve bazë që Ati Qiellor na ka dhënë
është ta duam të afërmin dhe gatishmëria jonë për ta jetuar
këtë parim do të luajë një rol në shpëtimin tonë. Në çfarë
mënyrash mund të tregoni se e doni të afërmin tuaj? Si e
kanë treguar të tjerët dashurinë e tyre për ju?

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Romakëve 12

Romakëve 12:1–2—Çfarë do të Thotë ta “Paraqisni
Trupin Tuaj si Fli të Gjallë”?
Pali përdori shprehjen “ta paraqisni trupin tuaj si fli të gjallë”

(Romakëve 12:1) për të theksuar rëndësinë e të jetuarit të ungjillit

me gjithë zemër. Në kohët e Dhjatës së Vjetër, njerëzit ia sakrifi-

konin kafshët e tyre Perëndisë për të treguar besimin e tyre. Jezu

Krishti sakrifikoi jetën e Tij për të përmbushur ligjin e Dhjatës së

Vjetër dhe për të na treguar një udhë të re. Pali ftoi shenjtorët të

sakrifikonin ato gjëra në jetën e tyre që nuk ishin në harmoni me

besimin e tyre tek Jezu Krishti.

Romakëve 13

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–C) kur të studioni

Romakëve 12–13.

Gjetja e Kuptimit të Vërtetë

Për të marrë të gjithë bekimet e ungjillit, nuk është e mjaftueshme

thjesht të jesh anëtar i Kishës. Për secilën nga frazat e mëposhtme

nga Romakëve 12:1–3, zgjidhni përkufizimin që mendoni se për-

kon më mirë me frazën. Më pas shkruani një fjali që përmbledh

mesazhin e Palit.

1. “Paraqisni trupin tuaj” (v. 1)

a. Ndryshoni

b. Sakrifikoni gjithçka që gëzoni

A

Nuk e mban kot shpatën
(v. 4)—Do ta ushtrojë patjetër

gjykimin

Mos tregoni kujdes (v. 14)—

Mos u përqendroni ose mos

siguroni për

Bëj thirrje (v. 1)—-Lutem

Në një trup kemi shumë
gjymtyrë (v. 4)—Shumë anë-

tarë në një Kishë

Ngjituni (v. 9)—Kapuni,

lidhuni

Ktheni (v. 17)—Paguani,

dëmshpërbleni

Thëngjij të ndezur (v. 20)—

Ndjenja faji

Romakëve 12–13
Këshillë për Shenjtorët

2. “Konformoni me këtë botë” (v. 2)

a. Të liq

b. Duke kopjuar mënyrat e botës

3. “Transformohuni” (v. 2)

a. Të bësh një jetë me sakrifica

b. I përmirësuar

4. “Të ketë një vlerësim të përkorë” (v. 3)

a. Të mos kesh krenari

b. Të shmangësh humorin

Me Fjalët Tuaja

Hipokrizi do të thotë të shtiresh apo të mos jesh i sinqertë. Sinqe-

riteti është thelbësor për të jetuar ungjillin. Lexoni Romakëve

12:9–21 dhe shkruani idetë kryesore të vargjeve 12, 13, 16, 17

dhe 20 me fjalët tuaja. Mbani mend se Pali donte që shenjtorët të

ishin të vërtetë dhe ta shmangnin shtirjen.

Dashuria Përmbush Ligjin

Pali u kërkoi shenjtorëve të zgjoheshin dhe të jetonin sipas

ungjillit. Është e lehtë që feja të të bëhet diçka e zakonshme. Për

të mësuar si të bëhesh më trim, shkruani nga Romakëve 13:8–14

vargjet që mendoni se përkojnë më mirë me secilën prej situata-

ve më poshtë:

1. Tomin e zë gjumi dhe nuk merr pjesë në leximin familjar të

shkrimeve të shenjta. I thotë së ëmës se thjesht është shumë i

lodhur. 

2. Sara i thotë të dashurit të saj që s’është anëtar se ata duhet të

ndahen pasi lidhja po bëhet shumë serioze.

3. Denisi nuk i merr me seriozitet mësimet e Kishës. Gjithçka

është shaka për të. Ai e shpërqëndron klasën e tij të Shkollës

të së Dielës duke bërë shaka dhe duke bërë që të gjithë të

qeshin e të tallen.

4. Emi u takua me misionarët për intervistën e saj të pagëzimit.

Ajo u tha atyre se kishte vendosur të jetonte sipas ungjillit

dhe se dëshironte t’i linte pas gabimet e saj të së kaluarës .

Të gjithë duhet të mirëpriten në Kishë ndërsa pranojnë
ungjillin dhe shprehin dëshirën për të jetuar sipas tij. Bërë-
sit e fjalës nuk rrinë e gjykojnë të tjerët; ata afrohen si miq
dhe i ndihmojnë njerëzit të gjejnë një shtëpi të re në Kishë
dhe në mbretërinë e Perëndisë. A njihni ndonjë anëtar të ri
që jeton në lagjen ose degën tuaj? Si mund ta ndihmoni të
ndihet më shumë pjesë e Kishës?

Romakëve 14–16
Shenjtorët e Vërtetë Shoqërohen

me Njëri-Tjetrin

C

B
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Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Romakëve 14

Romakëve 14—Zakonte Kontradiktore të Judenjve
dhe Johebrenjve
Pali u përball me trysni të vazhdueshme për t’i këshilluar shenj-

torët që të jetojnë sipas zakoneve dhe traditave të judenjve.

Mbajtja e disa traditave të ditës së Shabatit, mosngrënia e disa

ushqimeve dhe mbajtja e zakoneve të tjera ishin aktivitete të

rëndësishme për të kthyerit judeas në besim, por jo për johe-

brenjtë. Shpesh një grup do ta gjykonte rëndë grupin tjetër për

shkak të besimeve të tij fetare dhe traditave kulturore. Pali donte

që të gjithë të kuptonin se zakonet nuk janë të rëndësishmë kra-

hasuar me pasjen e besimit tek Jezu Krishti dhe ndjekjen e

shembullit të Tij. Edhe sot ne kemi sfida të tilla si kishë mbarë-

botërore. Presidenti Gordon B. Hinkli mësoi:

“Nuk është diçka e lehtë

të bëhesh anëtar i kësaj

Kishe. Në shumicën e

rasteve ka të bëjë me lëni-

en mënjanë të zakoneve

të vjetra, lënien e miqve

dhe shoqërive të vjetra

dhe kalimin në një shoqë-

ri të re, e cila është ndry-

she dhe disi kërkuese.

Me numrin gjithmonë në

rritje të të kthyerve në

besim, ne duhet të bëjmë

një përpjekje thelbësore të

vazhdueshme për t’i ndihmuar ata ndërsa gjejnë rrugën e tyre.

Secili prej tyre ka nevojë për tre gjëra: një mik, një përgjegjësi dhe

të ushqehet nga “fjala e mirë e Perëndisë” (Moroni 6:4). Është

detyra dhe mundësia jonë për t’i siguruar këto gjëra” (në Confe-

rence Report, prill 1997, 66; ose Ensign, maj 1997, 47).

Romakëve 15

Romakëve 16

Romans 16:17–19—“[Ruhuni] Nga Ata që Shkaktojnë
Përçarje”
Pali jetoi në një kohë kur po shtohej braktisja nga feja e vërtetë.

Kishte disa individë që hiqeshin si anëtarë të mirë, por mësonin

doktrina të rreme (shih Veprat e Apostujve 20:28–32). Pali i

paralajmëroi romakët “[të ruhen] nga ata që shkaktojnë përçar-

je” dhe të kishin kujdes nga njerëz të tillë që i shërbejnë vetvetes

(Romakëve 16:17).

Romakëve 16:20—Çfarë do të thotë të “Dërmojë
Satananë nën Këmbët Tuaja”?
Plaku Brus R. MekKonki shpjegoi se çfarë do të thotë të “dërmojë

Satananë nën këmbët tuaja (Romakëve 16:20): “Ata që e mposhtin

botën, e shtypin Satanin nën këmbët e tyre duke mohuar joshjet

e tij” (Doctrinal New Testament Commentary, 2:308).

Mikpritësi (v. 23)—Shërbëtor

i besuar

Dobësitë (v. 1)—Dobësi të

shkaktuara nga mosditja e së

vërtetës

Ndërtim (v. 2)—Përmirësim,

ngritje

Çmon (v. 14)—Vlerëson,

gjykon me vlerë, kujdeset 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni një prej aktiviteteve të mëposhtme (A–C) kur të studioni

Romakëve 14–16.

Intervistoni një Anëtar të Ri

Njerëz nga shumë kultura të ndryshme po bashkohen me Kishën.

Lexoni thënien e Presidentit Hinkli në seksionin “Kuptimi i

Shkrimeve të Shenjta” për Romakëve 14. Më pas intervistoni dikë

që u bashkua me Kishën brenda vitit të fundit dhe shkruani një

përmbledhje të përgjigjeve të tij ose të saj për pyetjet e mëposhtme:

1. Çfarë ndryshimesh t’u desh të bëje si anëtar/e i ri i Kishës?

2. Çfarë bënë anëtarët e Kishës që të ndihmuan t’ia dilje mbanë?

3. Çfarë mund të bënin tjetër anëtarët që të ndihmonin më mirë

anëtarët e rinj për të bërë kalimin në Kishë? 

Cili Është Gjykimi Juaj mbi Gjykimin?

Pali i mësoi shenjtorët të mos e gjykonin njëri-tjetrin. Lexoni

Romakëve 14:4–13 dhe shkruani përgjigje për secilën prej pyetjeve

të mëposhtme:

1. Nëse jemi të gjithë shërbëtorë të Perëndisë, përse nuk duhet

të gjykojmë njëri-tjetrin? (shih Romakëve 14:4).

2. Njerëzit mund të kenë opinione dhe praktika të ndryshme,

por çfarë është më e rëndësishmja për të mbajtur mend? (shih

vargjet 5–6).

3. Në ç’mënyra i dobëson dallimet midis shenjtorëve fakti që ata

i përkasin Zotit? (shih vargjet 7–9).

4. Në fund, çfarë do të kemi të gjithë të përbashkët? (shih

vargjet 10–11).

5. Nëse gjykojmë njëri-tjetrin, në ç’mënyrë na dëmton kjo neve

dhe ata që gjykojmë? (shih v. 13).

Kisha Është një Komunitet

Jezu Krishti i fton të gjithë të vijnë tek Ai. Në një komunitet me

shenjtorë me një larmishmëri talentesh dhe forcash, ne kemi

nevojë të ndihmojmë njëri-tjetrin në mënyrë që të bëhemi të gjithë

më shumë si Krishti. Lexoni Romakëve 15:1–7. Më pas shkruani

atë që Pali na këshilloi të bëjmë tek vargjet 1–2, 5 dhe 7 për t’u

munduar që të shmangim dallimet midis nesh.

C
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Kush Ishin Korintasit?
Gjatë udhëtimit të dytë misionar, Pali mësoi ungjillin në Korint

dhe vendosi një degë të Kishës aty (shih Veprat e Apostujve

18:1–17). Korinti ishte një qytet i famshëm për idhujtari dhe

imoralitet, kështu që Pali ndihej i shqetësuar që anëtarët e Kishës

aty të ishin në gjendje të qëndronin të vërtetë ndaj besimit.

Korrespondenca me Korintasit
Pali u shkroi të paktën tre letra Korintasve (shih 1 Korintasve

1:1–2; 5:9; 2 Korintasve 1:1). Shenjorët korintas i kishin shkruar atij

për t’i kërkuar ndihmë në çështjet me doktrinën dhe praktikën e

Kishës. Libri i 1 Korintasve është përgjigjja e Palit ndaj një prej

letrave të tyre. U shkrua rreth vitit 54 e.s., kur ai jetonte në Efes.

Disa Gjëra Nuk Ndryshojnë
Shenjtorët sot përballen me shumë sfida, shumë nga të cilat janë

të njëjta me ato që përballeshin edhe shenjtorët në Korint. Vini re

se sa të vlefshme janë sot këshillat e mëposhtme:

• E vetmja mënyrë për të njohur Perëndinë është nëpërmjet

Shpirtit (shih 1 Korintasve 2:9–16).

• Trupi ynë është tempull i Perëndisë dhe duhet të jetë i pastër

(shih 1 Korintasve 3:16–17; 6:19–20).

• Perëndia nuk do na lejojë të tundohemi më shumë nga ç’mund

të durojmë (shih 1 Korintasve 10:13).

• Martesa është e rëndësishme në planin e lumturisë së

Perëndisë (shih 1 Korintasve 11:11).

• Nëse e marrim sakramentin duke qenë të padenjë, ne tallemi

me atë që Jezu Krishti bëri për ne (shih 1 Korinasve 11:27).

• Si anëtarë të Kishës ne duhet të jemi së bashku me të njëjtën

mendje dhe gjykim (shih 1 Korintasve 12:20–26).

MAQEDONIA
Deti i Zi

AZIA

Deti Mesdhe

Jeruzalemi

Athina

AKAIA

EGJIPTI

Korinti

Ndonjëherë anëtarët e Kishës e vendosin urtësinë e tyre mbi
urtësinë e Perëndisë. Ata dështojnë të kuptojnë se si Shpirti
mund t’i ndihmojë të gjejnë zgjidhje për sfidat e jetës. Në
Korint, disa shenjtorë debatonin se opinionet e tyre personale
ishin pjesë e ungjillit të Krishtit dhe kjo shkaktoi përçarje
midis anëtarëve. Tek 1 Korintasit 1–4, si jep Shpirti zgjidhje
për këtë problem dhe si mund t’ju ndihmojë të përballeni
me vështirësi të ngjashme?

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

1 Korintasve 1

1 Korintasve 1:26–28—“Perëndia Ka zgjedhur Gjërat e
Marra… për të Turpëruar të Urtët”
Cilat janë “gjërat e marra të botës” që do “[turpërojnë] të urtët”

(1 Korintasve 1:27)? Pali u referohej misionarëve që shkojnë në

botë dhe u mësojnë ungjillin njerëzve nga të gjitha fushat e jetës.

A donte të thoshte ai se misionarët janë të marrë? Presidenti

Gordon B. Hinkli shkroi se si shihen shpesh misionarët nga bota:

“Isha intervistuar nga një përfaqësues i Shërbimit Mbarëbotëror

Radiofonik BBC. Ai i kishte parë misionarët dhe kishte vënë re

pamjen e tyre rinore. Më pyeti: ‘Si prisni që njerëzit të dëgjojnë

këta të rinj axhami?’

Nëse disa prej jush nuk e dinë kuptimin e fjalës ‘axhami’, do të

thotë i papjekur, pa përvojë, që s’ka sofistikim.

Iu përgjigja gazetarit me një buzëqeshje: ‘Të rinj axhami? Me këta

misionarë sot është njësoj siç ishte me Timoteun në kohën e Palit

[shih 1 Timoteut 4:12]. …

Gjëja e jashtëzakonshme është se njerëzit i presin dhe i dëgjojnë

ata. Ata janë të dobishëm. Janë të shkëlqyer, të vëmendshëm e

të fortë. Ata janë të pastër dhe njerëzit krijojnë shpejt besim

tek ata.’ …

‘Të rinj axhami?’ Po, ata nuk kanë sofistikim. Ç’bekim i madh që

është ky! Ata nuk kanë asnjë grimcë mashtrimi. Nuk flasin me

asnjë grimcë arsyetimi të shtrembër. Flasin nga zemra e tyre me

bindje personale. Secili është një shërbëtor i Perëndisë së gjallë,

një ambasador i Zotit Jezu Krisht. Fuqia e tyre nuk vjen nga të

mësuarit e gjërave të botës. Fuqia e tyre vjen nga besimi, lutja

dhe përulësia” (në Conference Report, shtator—tetor 1995, 69;

ose Ensign, nëntor 1995, 51).

Bashkësinë e Birit të tij
(v. 9)—Afërsi ose shoqëri me

Krishtin si anëtarë të Kishës

së Tij

Kefës (v. 12)—Pjetrit

Debatuesi (v. 20)—Filozofi

Gjërat e marra, të dobëta, jo
fisnike (vargjet 27–28)—Ndje-

kësit e Përulur të Jezu Krishtit

1 Korintasve 1–4
Unitet nëpërmjet 

Shpirtit

Letra e Parë e Apostullit Pal drejtuar
Korintasve
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1 Korintasve 2

1 Korintasve 2:14—Çfarë është “Njeriu Natyror”?
Pas Rënies së Adamit, njerëzit u bënë “të mishit, të epsheve dhe

djallëzorë nga natyra” (Alma 42:10). Kjo natyrë është kundra

natyrës hyjnore të Perëndisë (shih Mosia 3:19). Ata që jetojnë si

burra dhe gra “natyrorë” nuk e kuptojnë njohurinë shpirtërore;

për ta ajo është marrëzi. Njeriu natyror fiton njohuri shpirtërore

kur ai “dëgjon thirrjet e Frymës së Shenjtë dhe zhvesh njeriun e

natyrshëm” (Mosia 3:19).

1 Korintasve 3

1 Korintasve 3:1–3—“Ju Dhashë Qumësht për të Pirë”
Korintasit ishin kthyer kohët e fundit në ungjillin e Jezu Krishtit.

Shumë prej tyre ishin ende të pllakosur me dobësi të mishit (të

botës). Pali i krahasoi ata me “foshnja në Krisht”, duke u thënë

se i kishte ushqyer me qumësht, pasi nuk ishin gati për mish

(1 Korintasve 3:1–2). Qumështi i referohet mësimeve të thjeshta të

ungjillit që duhet të kuptohen para se mishi, ose gjërat komple-

kse të ungjillit, të mund të mësohen. Doktrina të tilla mund të

kuptohen vetëm nga ata që kanë fituar pjekuri shpirtërore duke

jetuar sipas dritës që kanë marrë tashmë (shih DeB 50:24; Alma

12:9–11).

1 Korintasve 4

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–D) kur të studioni

1 Korintasve 1–4.

Flisni rreth Familjes Suaj

Kur njerëzit bashkohen me Kishën, ata bëhen anëtarë të familjes

së Krishtit (shih Mosia 15:11). Lexoni 1 Korintasve 1:9–13.

1. Rendisni gjërat që nuk shkonin në “familjen e Krishtit” në

Korint.

2. Përshkruani një ngjarje ose rast kur familja juaj ishte e bashkuar

dhe ju solli shumë gëzim.

3. Rendisni elementët që ekzistonin në përvojën tuaj familjare, të

cilat do të ishin gjithashtu të nevojshme në familjen e Krishtit.

A

Këshillat e zemrës (v. 5)—

Sekretet ose qëllimet e zemrës

Duke qenë të sharë, lutemi
(v. 13)—Kur gënjehemi, kërkoj-

më të sheshojmë dallimet

Gjykohen frymërisht
(v. 14)—Kuptohen nëpër-

mjet Frymës së Shenjtë

Njëriu i Panatyrshëm

Nëse do të ndjenit dhembje për shkak të një sëmundje ta paza-

kontë, te kush do të shkonit për ndihmë—tek polici, shoferi i

taksisë apo tek mjeku juaj? Pse? Lexoni 1 Korintasve 2:10–14.

1. Shkruani se ku duhet të shkoni për të marrë përgjigje

shpirtërore.

2. Shpjegoni pse “njeriu natyror” ka vështirësi të fitojë njohuri

shpirtërore.

3. Lexoni Mosia 3:19 dhe rendisni gjërat që na ndihmojnë të

mposhtim njeriun e natyrshëm.

I Shenjtë Tempulli, i Shenjtë Unë

Shkruajini një Letër një Udhëheqësi të
Kishës

Pali u tha udhëheqësve të Kishës se atyre u kërkohej të ishin

besnikë dhe i kujtoi se do të përndiqeshin për shkak të besnikërisë

së tyre (shih 1 Korintasve 4). Pasi të lexoni 1 Korintasve 4:9–16,

shkruajini një letër vlerësimi një prej udhëheqësve tuaj të Kishës.

Shkruani atë që vlerësoni më shumë tek ai njeri dhe mënyrën se

si ai ose ajo ju ka ndihmuar. (Mund ta ndani letrën tuaj me

mësuesen tuaj para se ta dërgoni.)

Tek 1 Korintasve 5–7 Pali vazhdoi t’u jepte këshilla shenjto-
rëve në Korint. Ai u mor me çështje të rëndësishme si: Çfarë
lloj shoqërimi duhet të kenë shenjtorët me mëkatarët? Kur
është e lejueshme që shenjorët të hedhin në gjyq njëri-tjetrin?
Përse është më mirë që martesa të vijë pas misionit? Kërkoni
të gjeni këshillën e Palit për këto çështje dhe mendoni se si
lidhen ato me ju.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

1 Korintasve 5

Kurvëri (v. 1)—Marrëdhënie

seksuale midis personave të

pamartuar

Pak maja e mbrun gjithë
brumin (v. 6)—Pak maja bën

që brumi të fryhet; një mëkat

i vogël ndikon në tërë perso-

nin apo kongregacionin

Hiqni (v. 7)—Largojeni,

pendohuni për

1 Korintasve 5–7
Udhëzime 

drejtuar Kishës

D

Lexoni 1 Korintasve 3:16–17 dhe mendoni për mënyra se si trupi

juaj është si një tempull i shenjtë. Shpjegoni se si situatat e

mëposhtme ndikojnë në një tempull të tillë dhe kufizojnë aftësi-

në për të marrë Shpirtin:

1. Tomi dhe Suzana po shoqërohen dhe janë përfshirë në marrë-

dhënie fizike.

2. Xho pëlqen të mbllaçitë duhan me miqtë e tij.

3. Katrina i shmanget Kishës pasi miqtë e saj nuk ndodhen aty.

C
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1 Korintasve 5:5—“Të Dorëzohet Ky Njeri në Dorë të
Satanit”
Anëtarët që kanë më shumë njohuri dhe përvojë në Kishë iu

nënshtrohen dënimeve më të rënda. “T’i dorëzohet ky njeri në

dorë të Satanit për prishjen e mishit” (1 Korintasve 5:5) do të

thotë tu hiqje atyre bekimet e ungjillit. Këtu përfshihet humbja

e Frymës së Shenjtë, duke i lënë ata pa fuqinë shëruese dhe

mbrojtëse të Perëndisë. Në këtë gjendje individët liheshin vetëm

për të përballuar fuqinë e plotë shkatërruese të kundërshtarit.

1 Korintasve 6

1 Korintasve 6:9–12—A Ishin Këto Mëkate
Vdekjeprurëse të Ligjshme në Mendjen e Palit?
Përkthimi i Jozef Smithit jep një ndryshim thelbësor tek 1 Kori-

ntasve 6:12 duke shpjeguar se Pali tha se të gjitha këto gjëra

nuk ishin të ligjshme për të dhe të gjitha këto gjëra nuk ishin të

nevojshme (shih JST, 1 Korintasve 6:12).

1 Korintasve 6:19–20—“Nuk i Përkitni Vetvetes”
Plaku LeGrand Riçards, i cili ishte një

Apostull, tha: “Ka shumë që mendoj-

në se trupi i tyre u përket atyre dhe

se ata mund të bëjnë me atë çfarë të

duan, por Pali e bën të qartë se ai nuk

i përket atyre, pasi ata janë blerë me

një çmim” (A Marvelous Work and a

Wonder, botim i rishikuar, [1973], 380).

1 Korintasve 7

1 Korintasve 7:29–33—“Ata Që Kanë Gra të Jenë si
Ata që Nuk Kanë”
Përkthimi i Jozef Smithit sqaron se kur Pali këshilloi që “ata që

kanë gra të jenë si ata që nuk kanë” (1 Korintasve 7:29) ai po ju

fliste “juve që thirreni në shërbesë … sepse ju thirreni dhe zgji-

dheni për të bërë punën e Zotit” (PJS, 1 Korintasve 7:29). Me

fjalë të tjera, ata që u martuan do të ishin pa gratë e tyre gjatë

misionit të tyre.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–D) kur të studioni 1

Korintasve 6–7.

Intervistoni Peshkopin Tuaj

I kërkoni peshkopit tuaj t’ju shpjegojë se si një këshill disiplinor

i peshkopit ndihmon Kishën dhe personin e implikuar të pendo-

het dhe të kthehet në shoqëri të plotë. Lexoni 1 Korintasve 5 dhe

shkruani për ngjashmëritë që gjeni midis atyre vargjeve dhe atë

që peshkopi juaj shpjegoi.

A

I lidhur (vargjet 15, 17)—-

Nën besëlidhje

Rrethprerje (vargjet 18–19)—

Shih “Udhëzuesi për Shkrimet

e Shenjta”, “Rrethprerje”

(f. 164).

Që t’ju vë një lak (v. 35)—

T’ju kufizoj

Hyn në gjyq (vargjet 1, 6–7)—

Bëj padi kundra, hedh në gjyq

Rendisni Efektet e Mëkatit

Pali i qortoi shenjtorët në Korint për shkak se ata i shfajësonin

mëkatet e tyre. Ai i kujtoi se Shpirti nuk mund të banonte tek ata,

nëse nuk ishin të drejtë. Ndërsa lexoni 1 Korintasve 6:9–20, rendis-

ni të paktën pesë mëkate që përmendi Pali dhe shpjegoni se si

këto mëkate ndikojnë tek mëkatari, familja e mëkatarit dhe Kisha.

Përmblidhni Atë që Tha Pali

Ndërsa lexoni 1 Korintasve 7:10–11, zëvendësoni fjalën “divorc”

me “të ndahet” (“të lërë” do të thotë gjithashtu “divorc”) dhe në

vargjet 12–13 zëvendësoni “jobesimtar” me shprehjen “që nuk

beson”. Pasi të lexoni këto vargje me zëvendësimet, shkruani një

paragraf duke përshkruar atë që mendoni se Pali po mësonte.

Shkruani një Mësim

Lexoni 1 Korintasve 7:8–9, 29–35 sikur Pali t’u fliste misionarëve

(vini re ndryshimet në Përkthimin e Jozef Smithit) dhe përgjigjjuni

pyetjeve të mëposhtme:

1. Si do të ishin të dobishme këto mësime për misionarët me

kohë të plotë?

2. Si mundet që një e dashur apo i dashur në vendin e lindjes

t’ia heq mendjen një misionari nga thirrja e tij?

Shenjtorët e Korintit i kishin shkruar Palit dhe i kishin bërë
shumë pyetje. Ne mësojmë se cilat ishin ato pyetje nga për-
gjigjet e tij për to. Pali i këshilloi ata të ruhen që të mos
ofendojnë të tjerët nga veprimet personale, se Perëndia nuk
do të lejojë që ne të ngarkohemi tej mase nga tundimi dhe të
kujtojnë rëndësinë e të qenit i denjë për të marrë sakramentin.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

1 Korintasve 8

1 Korintasve 8:4, 8–13—Të Hash Mishin e Idhujve
Ligji i Moisiut nuk i lejonte judenjtë të hanin mishin që sakrifi-

kohej për idhujt e rremë. Pali i mësoi ata se vetë mishi nuk e

bënte dikë të papastër, por besimtarët judenj ndiheshin ende të

ofenduar kur panë besimtarët johebrenj të hanin mish pagan.

Pali këshilloi se ishte më mirë të mos hahej ai mish, se sa të

ofendohej një bashkëshenjtor.

1 Korintasve 9

Pengesë (v. 12)—Të ngadalë-

sojë përparimin e

Që prishet (v. 25)—Tokësore,

të përkohshme

Rrah erën (v. 26)—Hedh gru-

shta në erë sikur do të qëllosh

Marrë guxim (v. 10)—

Inkurajohet

1 Korintasve 8–11
Këshillë për 

Anëtarët e Rinj
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1 Korintasve 10

1 Korintasve 11

1 Korintasve 11:2–12—A Sundojnë Burrat mbi Gratë?
Pali mësoi se Perëndia e vendosi Jezu Krishtin si “kreu i çdo nje-

riu” dhe burrin si “kreu i gruas” (1 Korintasve 11:3). Ky model

nuk sugjeron sundim dhe nënshtrim, por vendos rregull dhe paqe

nëpërmjet udhëheqjes së drejtë të priftërisë. Burrat dhe gratë

varen nga njëri-tjetri dhe burrat e mençur dëgjojnë me kujdes

opinionet e grave besnike.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–D) kur të studioni

1 Korintasve 8–11.

Jepni një Shembull Modern

Lexoni 1 Korintasve 8:9–13 dhe jepni një shembull modern mbi

mënyrën se si duhet të jemi të kujdesshëm për të shmangur madje

edhe dukjen e së keqes. Mund të jetë e dobishme të rishikoni

seksionin “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për 1 Korintasve

8:4, 8–13.

Projektoni një Program Trajnimi

Lexoni 1 Korintasve 9:24–27 dhe shikoni se me çfarë e krahasoi

Pali misionin e tij. Vizatoni tabelën e mëposhtme në bllokun tuaj

të shënimeve. Imagjinoni sikur jeni një trajner dhe rendisni hapat

në një program ushtrimi fizik që do të bënit për të ndihmuar që

një sportist të shkëlqente në fushën e tij ose të saj. Më pas bëni

një krahasim me ushtrimin shpirtëror që nevojitet për t’u përga-

titur për mision ose martesë në tempull.

Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
1 Korintasve 10:13

Pali e tha qartë tek 1 Korintasve 10:13–14 se tundimi nuk mund

të na mposhtë nëse jemi të vendosur t’u bindemi urdhërimeve të

Perëndisë. Lexoni Alma 13:28 dhe rendisni tre parime që Alma

tha se duhet t’u bindemi, në mënyrë që të marrim ndihmën e

Perëndisë për mposhtjen e tundimit. Shkruani një paragraf mbi

C

Programi i Ushtrimit Shpirtëror

1.

2.

3.

Programi i Ushtrimit Fizik

1.

2.

3.

B

A

Të qethet, të rruhet (v. 6)—Të

shkurtosh ose t’i presësh fare

flokët (konsiderohej një turp

në kohën e Palit)

Ndreqemi (v. 32)—Korrigjo-

hemi me ndëshkim

Idhujtarë (v. 7)—Adhurues

idhujsh

Tryezën e Zotit (v. 21)—

Mënyrat e Perëndisë, si për

shembull sakramenti

Tryezën e demonëve (v. 21)—

Mënyrat e ligësisë, si për

shembull festat pagane

Provokojmë (v. 22)—Zemë-

rojmë

mënyrën se si mund t’ju ndihmojnë të mos “ju tundojnë përtej

fuqive tuaja” (1 Korintasve 10:13).

Si Ta Marrim Sakramentin

Pjesa më e rëndësishme e pjesëmarrjes

në Kishës është marrja e sakramentit.

Pasi të lexoni 1 Korintasve 11:20–34,

shkruani një grup udhëzimesh që

do t’i ndihmonin të tjerët të marrin

sakramentin sipas mënyrës që Zoti

kishte për qëllim. Bëjini udhëzimet

tuaja aq të shkurtra, sa të mund të

vendoseshin në një kartë që mund

t’u jepej njerëzve.

Kur u pyet nga një president i Shteteve të Bashkuara se çfarë
e bënte fenë tonë të veçantë nga të tjerat, Profeti Jozef Smith
shpjegoi se ishte dhurata e Frymës së Shenjtë. Nëpërmjet
Frymës së Shenjtë, Perëndia u jep fëmijëve të Tij bekime të
veçanta të njohura si dhuratat e Shpirtit, në mënyrë që të
njohim të vërtetën dhe të bekojmë njëri-tjetrin. Ndërsa lexo-
ni 1 Korintasve 12–14, gjeni dhuratat e Shpirtit me të cilat
jeni bekuar.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

1 Korintasve 12

1 Korintasve 12:21–28—Përse Çdo Anëtar i Kishës
Është i Rëndësishëm?

Çdo individ është i rëndësishëm dhe

i sjell dhurata dhe talente të veçanta

Kishës. Kisha ka nevojë për secilin prej

anëtarëve të saj. Plaku Jozef B. Uirthlin,

një Apostull, tha: “Pavarësisht se cilët

jemi—pavarësisht nga talentet, aftësi-

të, burimet financiare, arsimimi apo

përvoja jonë—ne të gjithë mund të

shërbejmë në mbretëri. Ai që na thë-

rret do të na përgatisë për punën, nëse

do të shërbejmë më përulësi, lutje,

zell dhe besim. Ndoshta ndihemi të papërshtatshëm. Ndoshta

dyshojmë tek vetja, duke menduar se ajo që do kemi për t’i

ofruar Zotit personalisht është shumë e vogël madje edhe për

t’u vënë re. Zoti e di mirë gjendjen tonë të vdekshme. Ai i njeh

Larmi (vargjet 4, 6, 10)—

Shumë, të ndryshme

Larmi veprimtarish (v. 6)—

Mënyra të ndryshme se si

funksionojnë këto dhurata

Trupi nuk është një gjymtyrë
e vetme (v. 14)—Kisha është

një organizatë me shumë anë-

tarë të ndryshëm

1 Korintasve 12–14
Dhuratat e Shpirtit

D
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dobësitë tona. Ai i kupton sfidat e jetës sonë të përditshme” (në

Conference Report, prill 1996, 46; ose Ensign, maj 1996, 34).

1 Korintasve 13

1 Korintasve 14

1 Korintasve 14:4–11, 19—Kur Duhet ta Kërkojmë
Dhuratën e Gjuhëve?
Presidenti Jozef F. Smith tha: “Unë besoj në dhuratën e Shpirtit të

Shenjtë për njerëzit, por nuk e dua dhuratën e gjuhëve, përveçse

kur kam nevojë për të. Kisha një herë nevojë për dhuratën e gju-

hëve dhe Zoti ma dha. Ndodhesha në një vend të huaj, i dërguar

për t’u predikuar ungjillin njerëzve, gjuhën e të cilëve nuk mund

ta kuptoja.… Kishte një qëllim në atë gjë. Kishte diçka tek kjo që

më forcoi besimin, që më inkurajoi dhe që më ndihmoi në shër-

besën time. Nëse keni nevojë për dhuratën e gjuhëve, kërkojeni

dhe Perëndia do t’ju ndihmojë në atë gjë” (Gospel Doctrine, botimi

i 5-të [1939], 251).

1 Korintasve 14:34–35—A Mund të Flasin Gratë në
Kishë?
Përkthimi i Jozef Smithit e ndryshon fjalën flasin me sundojnë.

Sigurisht që është e pranueshme që gratë të flasin në kishë.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–D) kur të studioni 1

Korintasve 12–14.

Shkruani një Paragraf për Enciklopedi

Pali mësoi sa ka shumë dhurata të ndryshme të Shpirtit dhe më

pas dha disa shembuj. Lexoni 1 Korintasve 12:4–11 dhe shkruani

një paragraf për një enciklopedi që shpjegon këndvështrimin e

Kishës për dhuratat e Shpirtit. Enciklopedia ka hapësirë të kufi-

zuar, kështu që kufizojini komentet tuaja në një paragraf me

pesëdhjetë ose më pak fjalë.

Dashuria Hyjnore

Vizatoni dy kolona dhe titullojini njërën “Dashuria Hyjnore Është”

dhe tjetrën “Dashuria Hyjnore Nuk Është”. Ndërsa lexoni

1 Korintasve 13:1–7, 13, rendisni çdo frazë nën titullin e duhur.

Përfundojeni duke përshkruar një rast kur dikush tregoi dashuri

hyjnore për ju.

Përse Duhet të Rritem?

Shkruani 1 Korintasve 13:9–12 dhe përshkruani atë që mendoni

se na mëson mbi rritjen shpirtërore. Sugjeroni disa cilësi të nje-

rëzve të moshës suaj që tregojnë se ende kanë disa sjellje fëmi-

nore. Më pas tregoni cilësi të tjera të njerëzve në moshën tuaj që

tregojnë rritjen e tyre të madhe në ungjill.

C

B

A

Ndërtim (v. 3)—Përmirësim

shpirtëror

Dashuri (v. 1)—“Dashuria e

pastër e Krishtit” (Moroni

7:47)

Ajo që është e pjesshme
(v. 10)—Papërsosmëritë

Shohim si në pasqyrë, në
mënyrë të errët (v. 12)—Sho-

him një pasqyrim të errët në

pasqyrë

Rregull në Kishë

Pali donte t’u mësonte shenjtorëve rëndësinë e rregullit në Kishë

(shih 1 Korintasve 14:26–40). Për çdo thënie më poshtë, shkruani

mendimin tuaj se si lidhet me rregullin në Kishë:

1. “Çdo gjë le të bëhet për ndërtim” (1 Korintasve 14:26).

2. “Njëri pas tjetrit, mund të profetizojnë, që të mësojnë të gjithë”

(v. 31).

3. “Perëndia nuk është Perëndi trazimi, por paqtimi” (v. 33).

4. “Nuk u lejohet atyre [grave] të sundojnë” (PJS, v. 34).

5. “Por të gjitha të bëhen sikur ka hije dhe me rregullsi” (v. 40).

A ka vdekur ndonjë njeri të cilin e doni? Si u ndjetë kur
ndodhi? Jezu Krishti e mposhti vdekjen nëpërmjet sakrificës
së Tij shlyese. Për shkak të dhuratës së Tij, vdekja është e
përkohshme. I gjithë njerëzimi do të ringjallet dhe do të
gëzojë pavdekësinë.

Në kohën e Palit, disa dyshuan për realitetin e Ringjalljes së
Krishtit. Ndërsa lexoni 1 Korintasve 15–16, vini re dëshminë
e fuqishme të Palit mbi realitetin e Ringjalljes, si dhe të vër-
tetat doktrinore për tre shkallët e lavdisë dhe punën me ordi-
nancat që kryhen në tempull në emër të atyre që kanë vdekur.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

1 Korintasve 15

1 Korintasve 15:29—Pagëzimi për të Vdekurit

Rënë në gjumë (v. 6)—Vdiqën

Fryti i parë (v. 20, 23)—I pari

që u ringjall

Shpirt i gjallë (v. 45)—Njeri i

pavdekshëm me një trup të

lartësuar e të përsosur

1 Korintasve 15–16
Doktrina e 
Ringjalljes

D
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Pali shpjegoi se nuk do të kishte pasur arsye që shenjtorët të

bënin pagëzime për të vdekurit, nëse nuk do të kishte ringjallje.

Ai më pas dëshmoi se Ringjallja është një realitet dhe se ajo

ordinancë në emër të të vdekurve sjell bekime të mëdha për ta,

si dhe për ata që i kryejnë ordinancat.

Profeti Jozef Smith mësoi: “Shenjtorët kanë privilegjin të pagë-

zohen për ata nga të afërmit të tyre që kanë vdekur, …dhe që e

kanë marrë Ungjillin në shpirt, me anë të atyre që kanë marrë

mandatin për t’u predikuar atyre” (History of the Church, 4: 231).

Ai mësoi gjithashtu se “ata shenjtorë që e neglizhojnë atë në

emër të të afërmëve të tyre të vdekur, e bëjnë duke vënë në rre-

zik shpëtimin e tyre” (History of the Church, 4:426; shih gjithash-

tu DeB 128:15–18).

1 Korintasve 15:40–42—Trupi Çelestial, Terrestial dhe
Telestial
Të gjithë do të ringjallen, por jo të gjithë do të ngrihemi nga të

vdekurit në të njëjtën kohë ose me të njëjtën lavdi. Më të drejtët do

të ringjallen të parët dhe do të shërbejnë me Jezu Krishtin gjatë

mbretërimit të Tij mijëvjeçar. Të fundit ndër të drejtët do të ringja-

llen të fundit. Tabela e mëposhtme do t’ju ndihmojë të kuptoni

më mirë rregullin e Ringjalljes (shih gjithashtu DeB 88:98–102):

1 Korintasve 15:42–54—“Prishja … Mosprishja”
Disa herë Pali përdori fjalën “prishje” për t’iu referuar vdekjes dhe

fjalën “paprishje” për t’iu referuar pavdekësisë (shih 1 Korintasve

15:42–54). Edhe pse do të marrim të njëjtin trup gjatë Ringjalljes, ai

nuk do t’i nënshtrohet sëmundjes, kalbjes dhe papërsosmërisë, por

në vend të kësaj do të jetë i lartësuar, i përsosur dhe i pavdekshëm

(shih Alma 11:42–45).

1000 20000 7000 (koha e përafërt)500040003000 6000

Adami Jezu Krishti Mijëvjeçari

Lavdia e diellit

Lavdia e hënës

Lavdia e yjeve

Pa lavdi

“Të Krishtit, frutet 
e para” (DeB 88:98)
Disa qenie çelestiale 
do të ringjallen para 
Mijëvjeçarit.

“Të Krishtit në ardhjen 
e tij” (DeB 88:99)
Asnjë qenie terrestiale 
nuk do të ringjallet 
para Mijëvjeçarit.

“Nën dënim” 
(DeB 88:100)
Qeniet telestiale do të 
ringjallen në fund 
të Mijëvjeçarit.

“Akoma të fëlliqur” 
(DeB 88:102)
Ata që mbeten të 
fëlliqur do të ringjallen 
pasi gjithë të tjerët të 
jenë ringjallur.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–C) kur të studioni

1 Korintasve 15.

Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
1 Korintasve 15:20–22

Rendisni një varg shkrimesh të shenjta që fillojnë tek 1 Korintasve

15:20–22. Përdorni “Udhëzuesin tuaj për Shkrimet e Shenjta”,

“Renditja e Temave” dhe indeksi në kombinimin tuaj të trefishtë

për të gjetur të paktën pesë shkrime shtesë që shpjegojnë se të

gjithë do të ringjallen. Nëse dëshironi, mund t’i shkruani këto

referenca kryq në pjesët anësore të shkrimeve tuaja të shenjta.

Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
1 Korintasve 15:29

Intervistoni dikë që ka qenë në tempull për të bërë pagëzime për

të vdekurit. (Nëse e keni pasur këtë mundësi, mund të shkruani

për përvojat tuaja.) Shkruani përgjigje për pyetjet e mëposhtme:

1. Çfarë ju pëlqeu më shumë kur bëtë pagëzime për të vdekurit?

2. Si do t’u sjellë përfitim shërbimi juaj të vdekurve?

3. Si mendoni, përse pagëzimi për të vdekurit është një doktrinë

kaq e rëndësishme?

Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
1 Korintasve 15:40–42

Shkruani tre pyetje që mendoni se një joanëtar mund t’ia bëjë

një misionari mbi Ringjalljen apo tre shkallët e lavdisë. Më

pas shkruani përgjigje për pyetjet, duke përdorut vargjet nga

1 Korintasve 15 në përgjigjet tuaja.
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Pse i Shkroi Pali një Letër Tjetër Korintit?
Problemet në degën e Korintit të Kishës vazhduan. Letra e parë

e Palit i ndihmoi shenjtorët të përparonin, por nevojitej udhëzim

i mëtejshëm. Kjo letër e dytë i siguroi shenjtorët për dashurinë e

Palit dhe i nxiti ata të vazhdonin të ishin besnikë në të gjitha

detyrat e tyre.

Shumë njerëz që bashkohen me Kishën kalojnë një periudhë
tranzicioni gjatë së cilës ende mësojnë rreth parimeve bazë
të ungjillit, standardeve dhe praktikave që janë të veçanta
për anëtarët e Kishës. Pagëzimi nuk bën që të kthyerit e rinj
në besim të harrojnë automatikisht mësimet dhe praktikat
që ndiqnin dikur.

As shenjtorët korintas nuk ishin ndryshe. Tek 2 Korintasve
1–3 ju do të lexoni se si ata duheshin kujtuar për parimet
bazë të ungjillit që janë thelbësore për mirëqenien shpirtëro-
re. Në ç’mënyrë i forcoi në besim ata shenjtorë mënyra e
dashur e mësimdhënies së Palit?

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

2 Korintasve 1

Mishi (v. 12)—Tokësore Kaparin (v. 22)—Premtimin

2 Korintasve 1–3
Shpirti Jep Jetë

MAQEDONIA

MISIA

Pali takoi Titin në Maqedoni. Titi tregoi mbi reagimin e korintasve ndaj 
letrës së Palit. Shumica e kishin pranuar përgjigjen e Palit, por kishte 
disa që e refuzuan atë. Pali shkroi një letër tjetër për t’i udhëzuar dhe 
nxitur më tej që ta pranonin autoritetin e tij si një mësues të ungjillit. 
Ai gjithashtu premtoi se do t’i vizitonte sërish së shpejti.

LUDI
FRIGJIA

Efes
Pali qëndroi në 
Efes dy vjet. 
Gjatë kësaj 
kohe ai shkroi 
1 Korintasve. 
Ai u detyrua të 
largohej për në 
Maqedoni.

Korinti
AKAIA

AZIA

Deti i Zi

Deti Mesdhe

2 Korintasve 2

2 Korintasve 3

2 Korintasve 3:2–4—“Ju Jeni Letra Jonë, e Shkruar në
Zemrat Tona”
Plaku Brus R. MekKonki tha: “Në kuptimin përfundimtar, ungjilli

nuk është shkruar në pllaka guri apo në libra shkrimesh të

shenjta, por në trupin e njerëzve besnikë dhe të bindur; kështu,

shenjtorët janë letra të gjalla të drejtësisë, librat e jetës të të cilëve

janë të hapura që të gjithë t’i lexojnë” (Doctrinal New Testament

Commentary, 2:414).

2 Korintasve 3:6—“Shkronja Vret, por Fryma Jep Jetë”
Presidenti Xhejms E. Faust, Këshilltar i Dytë në Presidencinë e

Parë, mësoi: “Pali tha: ‘Shkronja vret, por Fryma jep jetë’. Ne jo

vetëm që duhet ta shmangim të ligën, jo vetëm të bëjmë mirë,

por më e rëndësishmja, të bëjmë gjërat më me vlerë. Duhet të

përqëndrohemi në gjërat e brendshme të zemrës, të cilat i njohim

dhe i vlerësojmë në mënyrë intuitive, por që shpesh i lëmë pas

dore për shkak të gjërave që janë të parëndësishme, sipërfaqësore

ose krenuese” (në Conference Report, tetor 1997, 75; ose Ensign,

nëntor 1997, 53).

Presidenti Ezra Taft Benson

këshilloi: “Në këtë punë

është Shpirti ai që ka rëndë-

si” (në Conference Report,

prill 1986, 98; ose Ensign,

maj 1986, 77).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–C) kur të studioni

2 Korintasve 1–3.

Shkruani një Përmbledhje

Jeta e vdekshme sjell vështirësi. Madje edhe Jezu Krishti duhet të

vuante si pjesë e përvojës së Tij të vdekshme. Tek 2 Korintasve

1:3–7 ne mësojmë rreth disa prej bekimeve që mund të vijnë si

rrjedhojë e sprovave tona. Ndërsa e lexoni këtë pasazh, përmbli-

dheni çdo varg me një fjali me fjalët tuaja.

A

Shërbimi i vdekjes, shërbimi
i dënimit (vargjet 7–9)—Ligji

i Moisiut

Shërbimi i Frymës, shërbimi
i drejtësisë (vargjet 8–9)—Plo-

tësia e ungjillit të Jezu Krishtit

Vel (vargjet 14–16)—Ai që na

bllokon ose kufizon vizionin

dhe kuptimin

Erën e këndshme (vargjet

14–16)—Erën e mirë, aromë

Letra e Dytë e Apostullit Pal drejtuar
Korintasve
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Çfarë Do T’i Mësonit Dikujt?

Studioni 2 Korintasve 2:1–11 dhe Dokrina e Besëlidhje 64:10.

Duke përdorur informacionin nga këto vargje, thoni se çfarë do

t’i mësonit një mikut i cili përballej me situatat e mëposhtme:

1. Shoqja juaj Roberta është hidhëruar me babain e saj, i cili

është çkishëruar nga Kisha. Ajo ju pyet përse duhet ta falë.

2. Riçardi mori një makinë të shokut tuaj pa marrë leje. E për-

plasi dhe nuk ka paratë për ta rregulluar. Tha se i vinte keq.

Plotësoni Fjalitë

Ndërsa lexoni 2 Korintasve 3:2–18 dhe seksionin “Kuptimi i

Shkrimeve të Shenjta”, kërkoni ide që plotësojnë fjalitë e

mëposhtme:

1. Të thuash se letrat tona janë shkruar “mbi rrasa të një zemre

mishi” do të thotë që …

2. Shpirti i jep jetë ungjillit sepse …

3. Moisiu u kërkoi njerëzve të mbulonin fytyrën e tyre, në mënyrë

që të mos shihnin Perëndinë, por Jezu Krishti … 

4. Kur ndjekim Jezu Krishtin, fytyrat tona …

A keni pyetur ndonjëherë veten pse jeta nuk ecën gjithmonë
ashtu siç doni ju, edhe atëherë kur bëni ç’është e drejtë? Pali
vuri në dukje se gjëra të këqija u ndodhin njerëzve të mirë
dhe se jeta ndonjëherë është e padrejtë. Ai dëshmoi se Jezu
Krishti ka fuqinë për të na ngushëlluar në sprovat tona dhe
mund t’i kthejë gjithçkaje drejtësinë që i përket në përjetësi.
Tek 2 Korintasve 4–6 mësojmë se sa e rëndësishme është të
ecim nëpërmjet besimit me anë të fuqisë së Shpëtimtarit.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

2 Korintasve 4

Perëndia i këtij shekulli
(v. 4)—Satani

Enë prej balte (v. 7)—-Trupi

ynë i vdekshëm

2 Korintasve 4–6
Ecim nëpërmjet 

Besimit

C

B 2 Korintasve 4:17—Bekime të Mëdha të Përjetshme u
Vijnë Atyre që Durojnë Vuajtjen

Plaku Anhel Abrea, anëtar i

Shtatëdhjetëshes, dëshmoi: “E di

se edhe në periudha vuajtjesh

dhe fatkeqësish, nëse me durim

vazhdojmë në besim, bekime

ngushëllimi dhe shprese do të

vijnë në jetën tonë dhe ne do të

jemi në gjendje të ndiejmë atë

‘[gëzim të] paimagjinueshëm’, të

cilin e ndjenë Amoni dhe vëlle-

zërit e tij (shih Alma 27:17–18;

28:8). Prandaj, me fjalët e Jozef

Smithit: ‘Jini të qëndrueshëm, ju

shenjtorë të Perëndisë, mbahuni pak më gjatë dhe stuhitë e jetës

do të kenë kaluar dhe ju do të jeni shpërblyer nga ai Perëndi,

shërbëtor i të cilit jeni dhe i cili do të vlerësojë siç është e për-

shtatshme të gjitha stërmundimet dhe vuajtjet tuaja për hir të

Krishtit dhe Ungjillit’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, f. 185)”

(në Conference Report, prill 1992, 37; ose Ensign, maj 1992, 27).

2 Korintasve 5

2 Korintasve 5:18–20—Pajtim
Profeti Jakob i Librit të Mormonit mësoi: “Kështu që, vëllezërit

e mi të dashur, pajtohuni me vullnetin e Perëndisë dhe jo me

vullnetin e djallit dhe të mishit; dhe kujtoni, se pasi të pajtoheni

me Perëndinë, është vetëm dhe nëpërmjet hirit të Perëndisë që

ju shpëtoni” (2 Nefi 10:24). 

2 Korintasve 6

2 Korintasve 6:14–17—Jini të Mençur në Zgjedhjen
Tuaj të Miqve
”Çdo njeri ka nevojë për shok të mirë. Rrethi juaj i shokëve do

të ndikojë shumë të menduarin dhe sjelljen tuaj, ashtu siç do të

ndikoni dhe ju në të menduarin dhe sjelljen e tyre. Kur ndani

vlera të përbashkëta me shokët tuaj, ju mund të forconi dhe t’i

jepni kurajo njëri-tjetrit. Nëse disa nga shokët tuaj janë të turp-

shëm dhe ndihen të veçuar, jini të ndjeshëm ndaj ndjenjave të

tyre dhe shkëputuni nga rruga juaj për t’i tërhequr ata nën ndi-

kimin e rrethit tuaj të fortë prej shokësh të mirë. Nëse disa

nga shokët tuaj janë të turpshëm dhe ndihen të veçuar, jini të

ndjeshëm ndaj ndjenjave të tyre dhe shkëputuni nga rruga juaj

për t’i tërhequr ata nën ndikimin e rrethit tuaj të fortë prej sho-

kësh të mirë. Së bashku mund të ruani një standard të lartë të të

jetuarit të ungjillit” (“Për Forcën e Rinisë” [pamflet, 1990], 9).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A ose B kur të studioni 2 Korintasve 4–6.

Ngushtë (v. 12)—Të kufizuar,

të shqetësuar

Belial (v. 15)—Ligësi

Çadër, vendbanimi ynë
tokësor (v. 1)—Trupi ynë i

vdekshëm

Godinë nga Perëndia (v. 1)—

Trup i lartësuar dhe i ringjallur

Të vishemi (vargjet 2–4)—Të

ringjallur

Kaparin (v. 5)—Premtim,

garanci

Shtrëngon (v. 14)—Detyron,

nxit
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Sprova në të Ardhmen

Jeta mund të jetë e pakëndshme dhe e vështirë. Shpesh zhgënje-

hemi dhe stërmundohemi që gjërat nuk ndodhin sipas mënyrës

që shpresojmë. Gjatë këtyre rasteve Shpirti dëshmon se vështirë-

sitë e kësaj jete nuk janë asgjë në krahasim me premtimet e jetës

së përjetshme. Ndërsa lexoni 2 Korintasve 4:8–18 rendisni frazat

që Pali përdori për të dëshmuar se sprovat e jetës së vdekshme

nuk janë asgjë në krahasim me lavdinë e përjetshme.

“Mos Hyni Në Një Zgjedhë Bashkë me
të Pabesët”

Mos hyni në një zgjedhë

Lexoni 2 Korintasve 6:11–18 dhe shpjegoni mendimin tuaj për

kuptimin e secilës prej thënieve të mëposhtme, përfshirë një

shembull të asaj që mund të bëni për ta ndjekur:

1. “Mos hyni në një zgjedhë bashkë me të pabesët.” (Një zgjedhë

është një takëm prej druri që lidh së bashku qetë kur punojnë.)

2. “Dilni nga mesi i tyre dhe ndahuni prej tyre.”

3. “Mos prekni asgjë të ndyrë.”

Pali mësoi se “trishtimi sipas Perëndisë” kërkohet nëse duhet
të ndodhë pendim i vërtetë (2 Korintasve 7:10). Ndërsa stu-
dioni 2 Korintasve 7, mendoni për fjalët e mëposhtme nga
Presidenti Ezra Taft Benson: “Nuk është diçka e pazakontë
që të gjenden burra dhe gra në botë të cilët ndiejnë keqardh-
je për gjërat e gabuara që bëjnë. Ndonjëherë kjo ndodh sepse
veprimet e tyre u shkaktojnë atyre apo të afërmëve trishtim
dhe mjerim të madh. Ndonjëherë trishtimi i tyre shkaktohet
pasi ata kapen dhe ndëshkohen për veprimet e tyre. Ndjenja
të tilla tokësore nuk përbëjnë “trishtim sipas Perëndisë”
(2 Korintasve 7:10). Trishtimi sipas Perëndisë është një
dhuratë e Shpirtit. Ndodh kur kuptojmë thellë se veprimet
tona kanë ofenduar Atin tonë dhe Perëndinë tonë. Është
vetëdija e mprehtë dhe intensive se sjellja jonë i shkaktoi
Shpëtimtarit, Atij që nuk njihte mëkat, madje më të madhit
të të gjithëve, të duronte agoni dhe vuajtje. Mëkatet tona e
bënë Atë që t’i dilte gjak nga çdo por. Kjo dhimbje e vërtetë
mendore dhe shpirtërore është ajo që shkrimet e shenjta i

2 Korintasve 7
Trishtimi 

sipas Perëndisë

B

A referohen si pasja e“[zemrave] të thyera e [shpirtrave] të
penduar” (DeB 20:37). Një shpirt i tillë është kushti i padi-
skutueshëm paraprak për pendim të vërtetë (The Teachings
of Ezra Taft Benson, 72).

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

2 Korintasve 7

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin e mëposhtëm kur të studioni 2 Korintasve 7.

Jepni Këshillën Tuaj

Lexoni 2 Korintasve 7:8–11 dhe citimin nga Presidenti Ezra Taft

Benson në hyrjen e mësipërme. Imagjinoni sikur punoni për

revistën “Liahona” dhe sikur ju kërkohet të shkruani një rubrikë

që u përgjigjet pyetjeve të adoleshentëve. Shkruani këshillën që

do të jepnit mbi pendimin nëse do t’ju paraqiteshin tre thëniet e

mëposhtme:

1. Epo mirë, më kapën duke vjedhur në dyqan, por të gjithë e

bëjnë këtë. Nuk është ndonjë gjë e madhe dhe është e lehtë të

pendohesh, apo jo?

2. Fola me peshkopin. Thjesht i thashë se çfarë bëra dhe tani jam

në rregull.

3. Nuk kam pse t’i them peshkopit. Nëse thjesht lutem për të,

do të jetë e mjaftueshme për t’u penduar.

Ndërsa Pali vazhdoi t’i këshillonte shenjtorët në Korint, ai
shkroi për dhuratën e veçantë që Jezu Krishti dha për secilin
prej nesh (shih 2 Korintasve 8:9). Ai shpjegoi gjithashtu se
ndërsa përpiqemi të ndjekim shembullin e Shpëtimtarit dhe
të japim nga vetvetja, duhet ta bëjmë këtë me gëzim (shih
2 Korintasve 9:7). Mësimet e Palit na ndihmojnë të kuptojmë
se duhet t’i japim lavdi Zotit për dhuratat që marrim dhe të
dallojmë se të gjitha gjërat vijnë prej Tij (shih 2 Korintasve
10:16–18).

2 Korintasve 8–10
Dhuratat dhe 

Dhënia

A
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Jezu Krishti në Gjetseman.

Pali, ashtu si misionarë të tjerë, pagoi një çmim për prediki-
min e ungjillit. A keni dëgjuar ndonjëherë një misionar të
kthyer të flasë për sprovat me të cilat ai ose ajo është përba-
llur gjatë kohës që shërbente në mision? Tek 2 Korintasve 11
do të lexoni për disa vuajtje të Palit si misionar. Mendoni
se çfarë mund të ketë mësuar nga sprovat e tij dhe si ishte
në gjendje t’i duronte ato.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

2 Korintasve 11

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin e mëposhtëm kur të studioni 2 Korintasve 11.

Dyzetë kamxhike pa një
(v. 24)—Tridhjetë e nëntë

goditje ose rrahje (zakonisht

me kopan ose kamzhik)

2 Korintasve 11
Sakrifica e 

Palit për Ungjillin

Intervistoni një Misionar

Lexoni 2 Korintasve 11:24–33

me një misionar të kthyer që

njihni. Kërkojini atij ose asaj t’ju

flasë për temat e mëposhtme:

1. Një sprovë me të cilën u për-

ball kur shërbente në mision.

2. Në ç’mënyrë krahasohet spro-

va me atë që përjetoi Pali.

3. Çfarë bëri ai ose ajo për ta

kaluar sprovën.

Shkruani një paragraf të shkurtër mbi mënyrën se si sprovat

mund të forcojnë dëshminë tonë.

Pali shkroi se ai “u rrëmbye gjer në të tretin qiell”
(2 Korintasve 12:2)—mbretërinë çelestiale. Në vitin 1836
edhe Profeti Jozef Smith pati gjithashtu një vegim të
mbretërisë çelestiale. Ai shkroi:

“Unë pashë bukurinë e pamasë të portës nëpërmjet së cilës
trashëgimtarët e asaj mbretërie do të hyjnë, që ishte e ngja-
shme me flakët rrethuese të zjarrit; 

Gjithashtu fronin e zjarrtë të Perëndisë, ku ishin ulur Ati
dhe Biri.

Pashë rrugët e bukura të asaj mbretërie, që kishin pamjen si
të lara në ar” (DeB 137:2–4).

Vdekja 
Fizike

Varri

Ringjallja

Veli

Vdekshmëria
Bota e 

Shpirtrave

Parajsa

Ekzistenca 
para Lindjes

Mbretëria
Telestiale

Errësira e
Mëtejshme

Gj
yk

im
i i

 F
un

di
t

Mbretëria
Terrestriale

Qielli i
Tretë—

Mbretëria
Çelestiale

Burgu 
Shpirtëror

2 Korintasve 12–13
Pali u Rrëmbye Gjer

në të Tretin Qiell

A
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Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

2 Korintasve 12

2 Korintasve 12:2—Pali Sheh Mbretërinë Çelestiale
Plaku Brus R. MekKonki tha: “Duke folur për veten e tij, Pali

tha se ‘u rrëmbye gjer në të tretin qiell’, që është mbretëria çele-

stiale” (The Mortal Messiah, 4:394).

2 Korintasve 12:7—“Një Gjëmb në Mish”
As shkrimet e shenjta, as zbulesa moderne nuk na tregojnë se

“[ç’]gjemb në mish” e shqetësonte ose e mundonte Palin. Shumë

besojnë se Pali vuante nga një paaftësi fizike që pengonte punët

e tij misionare.

2 Korintasve 13

2 Korintasve 13:1—“Dy a Tre Dëshmitarëve”
Perëndia thërret gjithmonë më shumë se një dëshmitar për ta

mbështetur fjalën e Tij. Ky quhet ligji i dëshmitarëve (shih 2 Nefi

Për të ndërtuar e jo për të
prishur (v. 10)—Për t’ju

forcuar e jo për t’ju dënuar

Të patregueshme (v. 4)—Të

papërshkrueshme, ndoshta

shumë të shenjta për të folur

Shthurjen (v. 21)—Epshin e

papërmbajtur

Kush Ishin Galatasit?
Letra e Palit i drejtohej “kishave të Galatisë” (Galatasve 1:2), ose

anëtarëve që jetonin në degë të ndryshme të Kishës në atë zonë.

Galatia ndodhej në atë që sot është Turqia qendrore.

Përse e Shkroi Pali Këtë Letër?
Shenjtorët galatas po përballeshin me një problem të zakonshëm

në ato kohë të hershme. Shumë judeas të kthyer në besimin e

krishterë praktikonin ende disa pjesë të ligjit të Moisiut dhe

këmbëngulnin që hebrenjtë e kthyer në besim të jetonin gjithashtu

sipas atyre në mënyrë që të ishin anëtarë të Kishës. Në të vërtetë,

ligji i Moisiut nuk kishte qenë gjithmonë pjesë e ungjillit. Perë-

ndia në fillim ia dha ungjillin Adamit. Më pas Perëndia ia dha

Deti i Zi

Deti Mesdhe

Jeruzalemi

LIBIA EGJIPTI

AZIA
GALATIA

11:3–4; DeB 6:28). Edhe sot ordinancat e priftërisë duhet të kryhen

me më shumë se një dëshmitar të pranishëm.

2 Korintasve 13:12—“Përshëndetni Njëri Tjetrin me
një Puthje të Shenjtë”
Përkthimi i Jozef Smithit e ndryshon fjalën puthje në përshëndetje,

që do të thotë përshëndetje e ngrohtë.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A dhe B kur të studioni 2 Korintasve 12–13.

Zbërthe Shkrimet e Shenjta

Lexoni çiftet e mëposhtme të shkrimeve të shenjta dhe shpjego-

ni se si shkrimi i parë i shenjtë ju ndihmon të kuptoni më mirë

mësimet e Palit në shkrimin e dytë të shenjtë.

1. Doktrina e Besëlidhje 137:1–5 dhe 2 Korintasve 12:1–4

2. Ethëri 12:27 dhe 2 Korintasve 12:5–10

Zgjidhni një Varg të Preferuar

Ndërsa lexoni 2 Korintasve 13, zgjidhni një varg që për ju bën

dallim si shumë i rëndësishëm. Shkruajeni këtë varg në bllokun

tuaj të shënimeve dhe thoni përse e zgjodhët.

B

A

Abrahamit për shkak të besimit dhe dëshirës së tij për të bërë ç’ë-

shtë e drejtë. Ligji i Moisiut iu shtua më vonë ungjillit përkohë-

sisht sepse njerëzit ishin të pabindur. Ligji më i ulët kishte si

qëllim të ushtronte dhe përgatiste njerëzit për të pranuar ungjillin

e plotë që kishte Abrahami. Pali u shkroi galatasve për t’i nxitur

që të jetonin plotësisht sipas ungjillit dhe të mos lidheshin pas

ligjit të Moisiut dhe traditave judease.

Çfarë të Kërkosh
Në këtë letër, Pali u mësoi disa parime atyre shenjtorëve të her-

shëm që janë të rëndësishme që shenjtorët e ditëve të mëvonshme

t’i mësojnë:

• Bindja ndaj ligjit nuk mund të na shpëtojë pasi askush nuk

mund të jetojë sipas ligjit në mënyrë të përsosur (shih Galatasve

2:16). A ka njerëz në Kishë sot që bëjnë të njëjtin gabim, duke

menduar se mund ta fitojnë rrugën e tyre për në parajsë duke

mbajtur të gjitha urdhërimet?

• Drejtësia vjen vetëm nëpërmjet besimit tek Jezu Krishti. Ai na

ndihmon ta mposhtim mëkatin; ne s’mund të jemi të drejtë

vetë (shih Galatasve 2:16–21).

• Ndërsa bëhemi bijtë dhe bijat e Perëndisë, ne bëhemi gjitha-

shtu trashëgimtarë të Perëndisë nëpërmjet Jezu Krishtit (shih

Galatasve 3).

• Të jetuarit në afërsi me Shpirtin na ndihmon t’i bëjmë ballë

më mirë mëkateve të mishit (shih Galatasve 5).

Letra Apostullit Pal drejtuar Galatasve

125



Jo shumë kohë pasi Pali ua shpalli ungjillin e Jezu Krishtit
njerëzve të Galatisë, të krishterët judeas midis tyre filluan
të mësojnë se edhe johebrenjtë duhet të jetonin sipas ligjit të
Moisiut, veçanërisht rregullin mbi rrethprerjen (shih “Përse
e Shkroi Pali Këtë Letër?” më lart). Vini re se si Pali e
mbrojti ungjillin që mësoi duke dëshmuar prejardhjen e tij.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Galatasve 1

Galatasve 1:14—“Traditat e Etërve të Mi”
“Traditat e etërve të mi” për të cilat shkroi Pali ishin traditat

fetare të familjes së tij. Ai ishte mësuar në rininë e tij si farise (shih

Veprat e Apostujve 26:5). Farisenjtë besonin se rregullat dhe opi-

nionet personale që mësuesit judeas kishin shkruar rreth shkri-

meve të shenjta ishin po aq të rëndësishme sa edhe vetë shkrimet

e shenjta. Farisenjtë ishin shumë të zellshëm (të rreptë) në bindjen

e tyre ndaj këtyre rregullave të pafrymëzuara (shih Marku

7:10–13; Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta “Farisenj”, f. 47).

Galatasve 2

Galatasve 2:7–9—“Ungjilli për të Parrethprerët … ai
për të Rrethprerët”
Apostulli Pal u thirr për ta çuar ungjillin tek johebrenjtë (“të

parrethprerët”), ndërsa Pjetri u udhëzua për të shërbyer midis

judenjëve (“të rrethprerëve”).

Galatasve 2:11–16—“Por Kur Erdhi Pjetri … Unë e
Kundërshtova në Sy”
Pali nuk tregoi gjithçka mbi mosmarrëveshjen e tij me Pjetrin.

Me sa duket Pjetri, nga frika se mos ofendonte të kthyerit judeas

në besim, kishte rreshtur së ngrëni me të kthyerit në besim johe-

brenj, siç kërkohej nga tradita judease. Pali u përball publikisht me

Pjetrin pasi ky i fundit ishte dhënë pas traditave, në vend që të

jetonte plotësisht ungjillin e Jezu Krishtit. Plaku Brus R. MekKonki

shkroi: “Pa diskutim, nëse do të kishim historinë e plotë, do ta

gjenim Pjetrin duke bërë kthesë dhe duke bërë gjithçka brenda

fuqisë së tij për t’i bërë shenjtorët judeas që të besonin se ligji i

Moisiut ishte përmbushur me Krishtin nuk gjente më zbatim

tek askush, qoftë jude apo johebre” (Doctrinal New Testament

Commentary, 2:464).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin e mëposhtëm kur të studioni Galatasve 1–2.

Kefa (v. 9)—Apostulli Pjetër

Shtrëmbërojnë (v. 7)—Ndry-

shojnë, prishin

Më kishte ndarë (v. 15)—Më

kishte veçuar

Unë nuk mora këshill nga
mish dhe gjak (v. 16)—Nuk

e diskutova me ndonjë tjetër

në tokë

Galatasve 1–2
Mësuesit e Rremë e

Shtrembërojnë Ungjillin
e Vërtetë

Përmblidhni Mesazhin e Palit

Tek Galatasve 1–2 Pali shprehu shqetësimin e tij për shenjtorët

galatas. Ai mbroi gjithashtu thirrjen e tij si Apostull dhe mesazhin

e ungjillit që mësonte.

1. Përmblidhni pikat kryesore të Galatasve 1–2 duke iu përgjigjur

pyetjeve të mëposhtme. (Për ndihmë, shih hyrjen e Galatasve

në këtë manual dhe seksionin “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta”

për Galatasve 1–2.)

a. Cili dukej se ishte shqetësimi kryesor i Palit për shenjtorët

në Galati?

b. Cili ishte ai “ungjill tjetër” (shih Galatasve 1:8–9) që disa

anëtarë judenj të Kishës po mundoheshin t’ua mësonin nje-

rëzve? Për se nuk mund të zgjaste shumë kjo gjë?

c. Çfarë dimë ne rreth asaj që ndodhi ndërmjet Pjetrit dhe Palit?

2. Në bllokun tuaj të shënimeve, përshkruani disa prej “[ungjijëve

të tjerë]” (doktrina të rreme që ofrojnë njerëzit në vend të ungji-

llit të Jezu Krishtit) pas të cilave sot njerëzit mund të tundohen.

Pali i kujtoi shenjtorët
galatas se Abrahami u bë
i drejtë duke pasur besim
tek Jezu Krishti dhe nëpër-
mjet bindjes ndaj ungjillit
të Tij shumë kohë para
se të jepej ligji i Moisiut.
Ai mësoi se kur fëmijët e
Izraelit (paraardhësit e
shenjtorëve galatas) u
nxorrën nga Egjipti, ata

nuk ishin gati për të jetuar plotësinë e ungjillit, kështu që
ligji i Moisiut iu dha atyre për t’i përgatitur për ligjin më
të lartë që kishte jetuar Abrahami.

Duke bërë dhe duke mbajtur besëlidhjet e ungjillit të këtij
ligji më të lartë, ne mund të bëhemi fëmijët e Perëndisë dhe
të rilindim sërish shpirtërisht. Vini re se si Perëndia na ndi-
hmon të lindim sërish ndërsa kërkojmë të “[ecim] sipas Fry-
mës” (Galatasve 5:16).

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Galatasve 3

Që para syve tuaj … i kryqë-
zuar midis jush (v. 1)—Për-

derisa Shlyerja e Jezu Krishtit

u mësua qartë midis jush

Kombet (v. 8)—Jo ata të

prejardhjes ose familjes së

Abrahamit

Galatasve 3–6
Ungjilli i Besimit Erdhi para

Ligjit të Moisiut

A
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Galatasve 3:2–5—Besimi dhe Fryma
Pali i kujtoi shenjtorët galatas se e kishin marrë shpirtin me anë

të “dëgjimit të besimit” (Galatasve 3:2, 5). Ata morën një dëshmi

për Jezu Krishtin sepse e dëgjuan dhe e pranuan ungjillin, jo

sepse iu bindën ligjit të Moisiut. Profeti Jozef Smith tha: “Besimi

vjen duke dëgjuar fjalën e Perëndisë, nëpërmjet dëshmisë së

shërbëtorëve të Perëndisë; ajo dëshmi merret gjithmonë nga

Shpirti i profecisë dhe zbulesës” (Teachings of the Prophet Joseph

Smith, 148).

Galatasve 3:8–11, 24—Si Shfajësohemi Ne?
Të jesh i drejtë ose i shfajësuar do të thotë të shpallesh i pafajshëm

për mëkatin, të jesh i pastër dhe i pranueshëm për Perëndinë.

Pali u mësoi shenjtorëve galatas se të jetuarit të ligjit të Moisiut

nuk mund t’i justifikonte ata. Meqënëse askush nuk mund të

jetojë as ligjin më të ulët të Moisiut, as ligjin më të lartë të ungji-

llit në mënyrë të përsosur, Ati Qiellor premtoi të dërgonte një

Shëlbues. Nëpërmjet besimit në Shlyerjen e Jezu Krishtit dhe

bindjes ndaj ligjit të ungjillit edhe johebrenjtë, të cilët nuk e njohën

kurrë ligjin e Moisiut, mund të shpëtohen.

Galatasve 3:16–19—Besëlidhja e Abrahamit dhe Ligji
i Moisiut
Pali shpjegoi se Zoti bëri besëlidhje me Abrahamin se ungjilli dhe

Shpëtimtari do të vinin nëpërmjet pasardhësve të tij (shih gjitha-

shtu Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Besëlidhje e Abrahamit”,

f. 14–15). Për shkak se izraelitët ishin të pabindur, Zoti përkohë-

sisht shtoi ligjin e Moisiut për t’i përgatitur ata për ardhjen e

Jezu Krishtit. Megjithatë, shtesa e ligjit të Moisiut nuk e anuloi

premtimin se Shpëtimtari do të vinte dhe se do të sillte sërish

ungjillin (shih gjithashtu PJS, Galatasve 3:19–20).

Galatasve 4

Galatasve 4:5—“Që Ne të Fitojmë Birërinë”
Plaku Brus R. MekKonki mësoi: “Ata që e marrin ungjillin dhe

bashkohen me Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve

të Mëvonshme kanë fuqi që u është dhënë për t’u bërë bijë të

Perëndisë. (DeB 11:30; 35:2; 39:1–6; 45:8; Gjoni 1:12.) Birëria nuk

vjen vetëm nga anëtarësia në kishë, por pranimi në Kishë hap

derën drejt një statusi kaq të lartë, nëse pasohet nga një besim

dhe përkushtim i vazhdueshëm. (Romakëve 8:14–18; Galatasve

3:26–29; 4:1–7.) Bijtë e Perëndisë janë pjesëtarë të familjes së tij

dhe, si rrjedhojë, janë bashkëtrashëgimtarë me Krishtin, duke

trashëguar me të plotësinë e Atit. (DeB 93:17–23.)” (Mormon

Doctrine, 745).

Galatasve 4:22–31—Alegoria e Dy Besëlidhjeve
Për t’i ndihmuar shenjtorët galatas që të kuptonin përse nuk duhet

të lidheshin pas ligjit të Moisiut dhe ritualeve të tij, Pali përdori një

alegori mbi dy besëlidhje për të krahasuar ligjin e Moisiut dhe

ungjillin e Jezu Krishtit me dy gratë e Abrahamit dhe bijëve të tyre.

Kujdestarë dhe administrato-
rë (v. 2)—Mësues dhe mbrojtës

Ju i kremtoni me kujdes disa
ditë (v. 10)—Pali u referohet

festave dhe ditëve të shenjta

që ishin pjesë të ligjit të

Moisiut, të cilat nuk ishin

më të nevojshme.

Të zellshëm ndaj jush
(v. 17)—Duan me dëshirë

t’u ndryshojnë

Alegori (v. 24)—Histori që

përdor simbole për të mësuar

të vërteta mbi jetën

Pali e krahasoi ligjin e Moisiut dhe traditat e pleqve me “zgjedhën e
skllavërisë” (Galatasve 5:1).

Galatasve 5

Galatasve 5:2–6—Besimi tek Ligji
Pali përdori fjalën “rrethpreprje” në këto vargje si simbol i ligjit

të Moisiut. Ai tha se ata që besonin se traditat judease dhe ligji i

Moisiut mund t’i shpëtonin, do të gjykoheshin nga i gjithë ligji

dhe do të dënoheshin nëse nuk ishin plotësisht të bindur. Ata që

pranuan ligjin më të lartë të ungjillit do t’u faleshin mëkatet

nëse pendoheshin dhe kishin besim tek Jezu Krishti.

Bindje (v. 8)—Besim

Maja (v. 9)—Majaja bën që

brumi të fryhet; Pali donte të

thoshte se pak doktrinë e

rremë mund të ndikojë tërë-

sisht tek një person apo grup.

Një rast për mishin (v. 13)—

Një shfajësim për të vepruar

në mënyrë të ligë

Sara, e lira, lindi një djalë (Isa-
kun) në mënyrë të mrekullue-
shme, një bir të premtimit.

Pali përdori Sarën dhe Isakun si
simbole të lirisë që Jezu Krishti
sjell me ungjillin e Tij dhe të
Jeruzalemit qiellor që është i
lirë nga robëria.

Të krishterët që përqafojnë
ungjillin e Jezu Krishtit janë çli-
ruar nga robëria e ritualeve të
Moisiut dhe janë trashëgimtarë
të premtimeve që i janë bërë
Abrahamit.

Agari shërbëtorja, lindi një djalë
(Ismaelin) në mënyrë të natyr-
shme sipas mishit.

Pali përdori Agarin dhe Ismaelin
si simbole të robërisë ndaj ligjit
të Moisiut, të marrë në malin
Sinai, si dhe qytetin tokësor të
Jeruzalemit, i cili ndodhej nën
robërinë e romakëve.

Judenjtë, që kapen pas ligjit të
Moisiut, janë fëmijë të robërisë.
Ata përndjekin vazhdimisht të
krishterët, ashtu siç Agari dhe
Ismaeli përndoqen Sarën dhe
Isakun.

Gratë e Abrahamit: Simbole të
Besëlidhjes së Vjetër dhe të Re
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Galatasve 6

Galatasve 6:17—“Unë Mbaj në Trupin Tim Shenjat e
Zotit Jezus”
Në këtë varg Pali po fliste për vuajtjet e tij në shërbim të Jezu

Krishtit (shih gjithashu 2 Korintasve 11:23–25; Filipianëve 3:10).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A dhe më pas ose aktivitetin B ose C kur të

studioni Galatasve 3–6.

Qëllimi i Ligjit të Moisiut

Rishikoni Galatasve 3. Nëse Abrahami ishte në gjendje të jetonte

në mënyrë të drejtë, madje edhe pa ditur rreth ligjit të Moisiut,

cili ishte qëllimi i ligjit atëherë? (Shih seksionin “Kuptimi i

Shkrimeve të Shenjta” për Galatasve 3, f. 126, nëse keni nevojë

për ndihmë).

A

Prishje (v. 8)—Shkatërrim,

vdekje shpirtërore

Letra e Apostullit Pal drejtuar Efesianëve
Ku Jetonin Efesianët?
Efesianët jetonin në Efes, një qendër e rëndësishme tregtare dhe

kulturore në detin Egje, aty ku sot ndodhet Turqia perëndimore.

Ishte qendra për adhurimin e perëndeshës Artemis, ose Diana.

Tempulli i Dianës ishte një prej mrekullive të botës antike dhe

një burim pasurie për tregtarët e Efesit (shih Veprat e Apostujve

19:24–27).

Përse e Shkroi Pali Këtë Letër?
Shumë prej letrave të Palit u shkruan për të ndaluar braktisjen ose

për të korrigjuar disa gabime doktrinore. Letra e Palit drejtuar

efesianëve është ndryshe. Është një vatër e çmuar e mbushur me

mësime doktrinore dhe duket se kishte qëllim t’u jepte më shumë

dritë ungjillore shenjtorëve. Pali e shkroi këtë letër nga burgu në

Romë rreth vitit 60 e.s.

Jeruzalemi

Deti Mesdhe

Deti
Egje

Athina

h
Efesi

Shkruani Pyetjet Tuaja Testuese

Duke përdorur pyetjen në aktivitetin A si shembull, rishikoni

Galatasve 4–6 dhe shkruani gjashtë pyetje të tjera (dy për secilin

kapitull) që mendoni se do të ishin pyetje të mira testuese për

ata kapituj. Sigurohuni që të përfshini përgjigjen e drejtë pas çdo

pyetjeje.

Si po Ecën Beteja Juaj Shpirtërore?

Pali mësoi se shpirti dhe mishi luftojnë vazhdimisht kundra

njëri-tjetrit. Cili po fiton në jetën tuaj?

1. Në bllokun tuaj të shënimeve, vizatoni dy kolona dhe quajeni

njërën “Veprat e Mishit” dhe tjetrën “Fruti i Frymës”. Lexoni

Galatasve 5:16–26 dhe rendisni fjalët dhe shprehjet kyç që

përshkruajnë secilin. Mendoni për listat dhe përcaktoni se si

po shkon lufta juaj shpirtërore.

2. Lexoni Galatasve 6:1–9 dhe rendisni tre gjëra që mund të bëni

për të pasur më shumë nga frutet e Frymës që t’ju ndihmojnë

në betejën tuaj shpirtërore.

C

B

Çfarë të Kërkosh
Efesianëve mëson shumë doktrina që mësohen nga shenjtorët

e ditëve të mëvonshme. Në të ne gjejmë referenca për doktrinën

e parashugurimit, periudhën e plotësisë së kohëve, rëndësinë e

profetëve dhe apostujve në Kishë, idenë se ka vetëm një Kishë të

vërtetë dhe të bashkuar dhe faktin se organizimi i Kishës është

thelbësor. Në këtë letër ne gjejmë disa prej mësimeve më sublime

nga shkrimet e shenjta mbi rolin e familjes dhe rëndësinë e një

jete të përshtatshme familjare.

Efesianëve 1–3
Doktrina Thelbësore të Kishës

së Jezu Krishtit
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Nëse të tjerët do të kishin kuptuar vërtet tre kapitujt e parë të
Efesianëve ashtu siç i kuptojnë shenjtorët e ditëve të mëvon-
shme, nuk do të kishte kaq konfuzion midis të krishterëve sa
ç’ka sot. Nuk do të kishte gjithashtu aq kisha të ndryshme
të krishtera. Ndërsa studioni Efesianëve 1–3, vini re çfarë
mësoi Pali për kreun-Perëndi, parashugurimin, hirin, Shly-
erjen dhe karakteristikat e Kishës së Jezu Krishtit.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Efesianëve 1

Efesianëve 1:4–5—“Na Zgjodhi në Të Përpara se të
Themelohej Bota”
Jo të gjithë njerëzit kanë të njëjtën dëshirë për ta mësuar të vërte-

tën dhe për të jetuar në mënyrë të drejtë. Pali shkroi: “Na zgjodhi

në të përpara se të themelohej bota” (Efesianëve 1:4). Disa prej

fëmijëve të Atit Qiellor ishin të “zgjedhur” dhe të “paracaktuar”

(parashuguruar) për thirrje të veçanta, gjë e cila na ndihmon të

kuptojmë ndryshimet në qëndrimet e njerëzve ndaj së vërtetës.

“Parashugurimi vjen si një bekim ose shpërblim për drejtësi në

jetën para lindjes dhe për përkushtim të guximshëm ndaj Jezu

Krishtit. Lindja në shtëpinë e Izraelit dhe trashëgimia për të gjitha

bekimet e Abrahamit, Isakut dhe Jakobit shpesh shihen si e drejta

e birërisë për shpirtrat e përkushtuar (shih Efesianëve 1:4–5;

Romakëve 9:4). Këto të drejta dhe bekime ende mund të arrihen

nga çdokush dhe të gjithë që zgjedhin t’i marrin ato, qoftë në këtë

jetë apo në tjetrën” (botuar nga Daniel H. Ludlow, Encyclopedia

of Mormonism, 5 volume [1992], 2:522).

Efesianëve 1:10—“Kur të Plotësoheshin Kohërat”
Ati Qiellor ia ka “dhënë” (zbuluar) ungjillin njeriut në kohë të

ndryshme të historisë në tokë. Zbulesat e Perëndisë dhënë Adamit,

Noes dhe Moisiut janë shembuj. Periudha e fundit (koha jonë), e

cila u zbulua nëpërmjet Profetit Jozef Smith, u profetizua nga Pali

dhe u quajt “kur të plotësoheshin kohërat” (Efesianëve 1:10).

Periudhës sonë iu dha ky emër pasi të gjitha gjërat që kanë qenë

pjesë e ndonjë periudhe të mëparshme tani do të mblidhen së

bashku në Jezu Krishtin (shih gjithashtu DeB 128:18).

Efesianëve 1:13—“U Vulosët me Frymën e Shenjtë të
Premtimit”
Presidenti Jozef Filding Smith shpjegoi:

“Shpirti i Shenjtë i Premtimit është Fryma e Shenjtë, i cili vendos

vulën e aprovimit mbi çdo ordiancë: në pagëzim, konfirmim,

shugurim, martesë. Premtimi është se bekimet do të merren

nëpërmjet besnikërisë.

Nëse dikush dhunon një besëlidhje, qoftë e pagëzimit, shuguri-

mit, martesës apo e ndonjë tjetre, Shpirti tërheq vulën e aprovimit

dhe bekimet nuk do të merren” (Doctrines of Salvation, 1:45; shih

gjithashtu DeB 132:7).

Paracaktuar (vargjet 5, 11)—

Parashuguruar, të zgjedhur

në ekzistencën para jetës së

vdekshme për bekime dhe

përgjegjësi të veçanta

Birësohemi (v. 5)—Të rilindim

shpirtërisht si bij dhe bija të

Perëndisë (shih Mosia

27:25–26)

Misterin e vullnetit të Tij
(v. 9)—Të vërteta mbi planin e

Perëndisë për fëmijët e Tij, të

cilat s’mund të kuptohen për-

veç nëpërmjet zbulesës dhe

më pas të mbahen të fshehta

Kapari i trashëgimisë tonë
(v. 14)—Garancia për fitimin

e mbretërisë çelestiale

Efesianëve 2

Efesianëve 2:4–10—“Ju Jeni të Shpëtuar me Anë të
Hirit … Jo Nga Vepra”
Disa njerëz besojnë se kur Pali tha se ne jemi shpëtuar me anë

të hirit nëpërmjet besimit, ai donte të thoshte se asgjë që bëjmë

nuk ka ndonjë ndikim në faktin nëse jemi shpëtuar apo jo—ajo

është plotësisht një dhuratë nga Perëndia. Ky këndvështrim bie

në kundërshtim me mësimin e Jakobit se “besimi, pa vepra,

është i vdekur” (Jakobi 2:10–26).

Zbulesat që Zoti ua dha profetëve të Librit të Mormonit na ndi-

hmojnë ta sqarojmë këtë doktrinë të rëndësishme. Edhe pse është

e vërtetë se askush nuk mund ta jetojë aq mirë ligjin, sa të shpë-

tohet nga bindja e tij ose e saj (shih Romakëve 3:20–23; 2 Nefi

2:5), kjo nuk do të thotë se bindja nuk është e rëndësishme. Nëse

nuk përpiqemi të mbajmë urdhërimit, vetëm besimi nuk do të

jetë i mjaftueshëm (shih Mateu 7:21; Jakobi 2:17–19).

Ashtu siç ilustrimi shoqërues e tregon, ne të gjithë jemi si një njeri

që nuk mund të notojë dhe që po mbytet në lumë. Shpëtimtari

qëndron në breg dhe na zgjat një degë peme për të na shpëtuar.

Ajo degë është hiri i Perëndisë që na ofrohet nëpërmjet Shlyerjes,

pa të cilin nuk mund të shpëtohemi. Nëse nuk bëjmë një përpjekje

për ta kapur degën dhe për t’u mbajtur, ne gjithsesi do të mby-

temi. Megjithatë, nuk pritet që ne ta bëjmë këtë gjë vetëm. Nëse

përpiqemi, hiri i Perëndisë do të rrisë fuqinë tonë dhe do na

japë forcë për t’u mbajtur dhe për të shpëtuar (shih Udhëzuesi

për Shkrimet e Shenjta, “hir”, f. 64-65). Siç Profeti Nefi tha: “Ne

e dimë se ne shpëtohemi nëpërmjet hirit, pas gjithçkaje që ne

mund të bëjmë” (2 Nefi 25:23; shkronjat kursive të shtuara). 

Efesianëve 2:14–17—“Ka Shembur Murin e Ndarjes”

Shlyerja e Jezu Krishtit i dha fund ligjit të Moisiut. Atëherë Krishti

urdhëroi që ungjilli t’i predikohej mbarë botës (shih Marku

16:15–16). Nëpërmjet Shlyerjes, armiqësia që ndante judenjtë

dhe johebrenjtë, si një ndarje ose mur, u prish (u hoq).

Efesianëve 2:19—“Bashkëqytetarë të Shenjtorëve”
Çdokush mund të jetë bashkëqytetar me shenjtorët nëpërmjet

ordinancës së pagëzimit nëse do të kenë besim tek Krishti, nëse

do të pendohen dhe përgatisin vetveten. Anëtarët e Kishës së

Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme nuk kanë

pse te ndihen kurrë vetëm; ata kanë vëllezër dhe motra që kuj-

desen për ta.

Prijësit të pushtetit të erës
(v. 2)—Satani

Të parrethprerë (v. 11)—

Johebrenj

Të rrethprerë (v. 11)—Judenj

129



Efesianëve 2:20—A Është Zbulesa nëpërmjet Apostujve
dhe Profetëve Thelbësore për Kishën e Vërtetë?

Plaku Mark E. Petersen, që ka

qenë anëtar i Kuorumit të

Dymbëdhjetë Apostujve,

dëshmoi: “Një shenjtë tjetër

e rëndësishme [e Kishës së

vërtetë] është se Kisha do të

udhëhiqej nga zbulesa të

vazhdueshme nëpërmjet pro-

fetëve të gjallë. Amosi kishte

thënë se Zoti nuk do të bënte

asgjë, përveçse nëpërmjet pro-

fetëve të Tij të autorizuar (shih

Amosi 3:7). Atëherë, Kisha

hyjnore e rivendosur do të

udhëhiqet nga shikues dhe zbulues të gjallë duke marrë udhëzi-

me aktuale nga qielli” (në Conference Report, prill 1979, 31; ose

Ensign, maj 1979, 22–23).

Efesianëve 3

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin C dhe të paktën një aktivitet tjetër (A, B ose D)

kur të studioni Efesianëve 1–3.

Gjeni Doktrinën

Përsërisni Efesianëve 1 dhe gjeni të paktën tre vargje që për-

shkruajnë natyrën e kreut-Perëndi. Shpjegoni se si ato vargje tre-

gojnë se Perëndia, Ati, dhe Jezu Krishti janë qenie të ndara.

Gjeni Bekimet Shpirtërore

Tek Efesianëve 1:3–14 Pali rendit disa prej bekimeve shpirtërore

që u vijnë besnikëve për shkak të Jezu Krishtit. Renditini ato

bekime dhe thoni pse janë të rëndësishme për ju.

Shpjegoni Doktrinën

1. Përsërisni Efesianëve 2:4–10 dhe më pas lexoni Jakobi 2:17–20.

Shpjegoni se si këto shkrime të shenjta duket sikur kundër-

shtojnë njëra-tjetrën, por në të vërtetë janë të dyja të sakta

(shih seksioni “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” i Efesianëve

2:4–10 për ndihmë).

2. Vizatoni një ilustrim si ai që tregohet në seksionin lart “Kupti-

mi i Shkrimeve të Shenjta” dhe emërtojeni për të treguar

Shpëtimtarin, neve, gjendjen tonë tokësore dhe Shlyerjen.

Vizatoni Këtë

Tek Efesianëve 2:18–22, Pali mësoi se Kisha e Jezu Krishtit është

si një ndërtesë “e lidhur mirë”. Vizatoni një pikturë të një ndër-

tese që tregon se në ç’mënyrë duhet të organizohet Kisha sipas

asaj që tha Pali.

D

C

B

A

Dhënien e hirit të Perëndisë
… për ju (v. 2)—Fuqia dhe

hiri që Perëndia i dha Palit

për t’u shërbyer johebrenjëve

Misterin (vargjet 3, 9)—E vër-

tetë hyjnore që mund të njihet

vetëm nëpërmjet zbulesës dhe

më pas të mbahet e shenjtë

Nëse dikush do të besonte dhe jetonte sipas doktrinave që
Pali përshkroi tek Efesianëve 1–3, çfarë ndryshimi do të sillte
në jetën e tij apo të saj? A do të dukej apo a do të vepronte
ai person ndryshe nga njerëzit e tjerë? Lexoni Efesianëve
4–6 dhe shikoni se si e përshkroi Pali një dishepull të vërtetë
të Krishtit. (Sigurohuni që të lexoni Përkthimin e Jozef
Smithit të Efesianëve 4:26.)

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Efesianëve 4

Efesianëve 4:8—“Ai e Burgosi Burgosjen dhe u Dha
Dhurata Njerëzve”
Vdekja i mban të gjithë njerëzit robër. Jezu Krishti “e burgosi

burgosjen dhe u dha dhurata njerëzve” (Efesianëve 4:8), që do të

thotë se mposhti vdekjen dhe u dha të gjithë njerëzve dhuratën

e pavdekësisë.

Efesianëve 4:15–16—“Të Rritemi në Çdo Gjë Drejt Atij”
Tek Efesianëve 4:15–16, ashtu si tek Korintasve 12:12–18, Pali

mësoi se Kisha është si një trup fizik me Jezu Krishtin si kreu.

Kur çdo anëtar bën pjesën e tij apo të saj, e gjithë Kisha mund të

rritet së bashku në dashuri.

Efesianëve 5

Efesianëve 5:22–33—Këshillat e Palit për Burrat dhe
Gratë
Disa njerëz sot e kundërshtojnë qortimin e Palit se burrat duhet

të jenë kreu i shtëpisë. Këto kundërshtime vinë nga keqkuptimi

i roleve të caktuara në mënyrë hyjnore për bashkëshortët dhe

bashkëshortet. Presidencia e Parë dhe Këshilli i Dymbëdhjetë

Apostujve kanë shpallur:

“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. Gjinia është një karakteristikë

thelbësore e identitetit dhe qëllimit individual të jetës para lind-

jes, të jetës së vdekshme dhe asaj të përjetshme. …

Familja shugurohet nga Perëndia. Martesa midis burrit dhe gruas

është thelbësore në planin e Tij të përjetshëm. … Nëpërmjet pla-

nit hyjnor, etërit duhet të kryesojnë familjet e tyre me dashuri e

Parfum erëmirë (v. 2)—

Aromë ose parfum i ëmbël,

që do të thotë një sakrificë që

e kënaqi Perëndinë

Kurnacëri (v. 3)—Lakmi, zili

Nënshtrohuni (vargjet

21–22)—Duke iu dhënë, duke

bashkëpunuar me

Në masën e shtatit të plotësi-
së së Krishtit (v. 13)—Nivelin

e lavdisë që gëzon Jezu Krishti

Kotësinë (v. 17)—Zbrazëtinë,

dobësinë, pa të vërtetën

Shthurjen (v. 19)—Epshin e

papërmbajtur

Efesianëve 4–6
Karakteristikat e 

një Dishepulli
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drejtësi dhe janë përgjegjës për të siguruar gjërat e nevojshme

për jetën dhe mbrojtjen për familjen 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” (“Familja: Një Proklamatë drejtuar

Botës”, Liahona, tetor 2004, 49).

Efesianëve 6

Efesianëve 6:14—“Duke Patur në Ijë Brezin e së
Vërtetës”
“Ija” i referohet pjesës së këllqeve dhe belit. “Brezin” do të thotë të

kesh veshur ose mbështjellë. Të kesh në “ijë brezin e së vërtetës”

(Efesianëve 6:14) do thotë të vishesh, mbështillesh, mbulohesh

dhe të mbrohesh nga e vërteta, dëlirësia dhe virtyti.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–D) kur të studioni

Efesianëve 4–6.

Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
Efesianëve 4:11–14

1. A ka rëndësi mënyra se si është organizuar Kisha? Kopjoni

diagramin e mëposhtëm në bllokun tuaj të shënimeve dhe

plotësoni vendet bosh ndërsa studioni Efesianëve 4:11–14.

Ai dha për derisa që

2. Me fjalët tuaja shpjegoni përse Kisha duhet të organizohet

ashti siç Zoti udhëzoi.

Çfarë Është një Dishepull i Krishtit?

Shikoni Efesianëve 4:21–5:4. Rendisni të gjitha karakteristikat që

mund të gjeni në këto vargje që përshkruajnë një ndjekës të Jezu

B

A

Për sy e faqe (v. 6)—Të

bindur vetëm kur dikush

është duke parë

Anësi (v. 9)—Favorizim,

diskriminim

Krishtit. (Për shembull: “të zhvisheni … nga njeriu i vjetër” i

mëkatit [v. 22] dhe “të përtëriteni në frymën” [v. 23].) Mendoni

se për cilat prej këtyre karakteristikave duhet të përmirësoheni.

Cili Është Plani i Zotit për Bashkëshortët,
Bashkëshortet dhe Fëmijët?

Përsërisni Efesianëve 5:22–6:4.

1. Nëse jeni një djalë i ri, shkruani një paragraf duke përshkruar

se cila do të jetë detyra juaj si bashkëshort dhe baba. Nëse jeni

një vajzë e re, shkruani një paragraf duke përshkruar se cila

do të jetë detyra juaj si bashkëshorte dhe nënë. (Përdorni infor-

macionin tek seksioni “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për

t’ju ndihmuar.)

2. Shkruani një paragraf tjetër duke përshkruar detyrën tuaj si

fëmijë karshi prindërve tuaj. Shpjegoni se çfarë do të thotë

“binduni prindërve tuaj në Zotin”.

“Të Gjithë Armatimin e Perëndisë”

1. Vizatoni ilustrimin sho-

qërues të një ushtari në

bllokun tuaj të shënimeve.

Më pas, ndërsa studioni

Efesianëve 6:11–17, shto-

jini vizatimit tuaj pjesët e

armatimit dhe armët që

përshkruhen në këto

vargje, por që mungojnë

nga vizatimi. Sigurohuni

që t’i vendosni emra

armatimit.

2. Rendisni çdo pjesë të

armatimit dhe shpjegoni

çfarë përfaqëson dhe

përse është e rëndësi-

shme. (Shih seksionin

“Kuptimi i Shkrimeve të

Shenjta” të Efesianëve

6:14 për një shembull që

tregon se çfarë do të

thotë të kesh “në ijë bre-

zin e së vërtetës”.)

“Brezin e 
së vërtetës”

“Të veshur me
parzmoren e
drejtësisë”

D

C
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Kush Ishin Filipianët dhe Përse u Shkroi
Pali Atyre?

Qyteti i Filipit ishte një koloni

romake dhe qyteti i parë euro-

pian që mori ungjillin (shih

hartën 13 dhe informacionin

mbi letrën drejtuar Filipianëve

në Udhëzuesin për Shkrimet

e Shenjta “Letra të Palit”, f.

100–101). Pali ua predikoi në

fillim ungjillin filipianëve gjatë

udhëtimit të tij të dytë misionar

(shih “Udhëzuesi për Shkrimet

e Shenjta” harta 13; Veprat e

Apostujve 16:9–40). Dhjetë vjetë

më vonë, kur dëgjuan për

burgimin e Palit në Romë, shenjtorët filipianë dërguan dhurata

për ta mbështetur në mundimin e tij. Ai ua shkroi këtë letër atyre

nga burgu. Është shprehje e miqësisë, dashurisë, këshillës së

mirë dhe mirënjohjes për miq që e ndihmuan me gjithë zemër.

A jeni përballur ndonjëherë me ndonjë sfidë që ndjenit se
nuk mund ta kalonit? Si ndiheshit atëherë? Ku u drejtuat
për ndihmë? Pali, si i burgosur në Romë, mësoi se kujt
duhet t’i drejtohemi: “Unë mund të bëj gjithçka me anë të
Krishtit që më forcon” (Filipianëve 4:13). 
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Filipianëve 1

Filipianëve 1:28—“Kjo Është Për Ta një Provë Humbjeje”
Përkthimi i Jozef Smithit e ndryshon atë frazë në ata që mohojnë

ungjillin, i cili u sjell atyre shkatërrimin (shih PJS, Filipianëve 1:28).

Filipianëve 2

Filipianëve 2:5–8—“E Zbrazi Veten e Tij”
Plaku Nil A. Maksuell, anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apo-

stujve, shkroi: “Në qiell, emri i lartë i Krishtit ishte vendosur që

të ishte emri i vetëm në tokë për ofrimin e shpëtimit për gjithë

njerëzimin (shih Veprat e Apostujve 4:12; 2 Nefi 25:20; shih gji-

thashtu Abrahami 3:27), e megjithatë Mbreti i mbretërve, Mesia i

vdekshëm, jetoi me dëshirë në mënyrë të thjeshtë, shkroi Pali,

Mendjemadhësi (v. 3)—

Mburrje

Vargonjtë (vargjet 7, 13–16)—

Burgosje

Filipianëve 1–4
Gjetja e Forcës tek 

Jezu Krishti

madje si një person që “e zbrazi veten e tij” (Filipianëve 2:7)”

(Men and Women of Christ [1991], 63–64).

Filipianëve 2:25—Kush ishte Epafroditi?
Epafroditi ishte lajmëtari që i dorëzonte dhurata Palit prej shenj-

torëve filipianë (shih Filipianëve 4:18). Pasi vuajti një sëmundje

“gati për vdekje”, ai u kthye në shtëpi duke mbajtur këtë letër

nga Pali (shih Filipianëve 2:25–28).

Filipianëve 3

Filipianëve 4

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A dhe aktivitetin B ose C ndërsa studioni

Filipianëve 1–4.

Mendimet Tuaja mbi Potencialin Tuaj

“Presidenti [Lorenco] Snou shkroi poezinë e mrekullueshme më

poshtë rreth dhjetë vjet para se të vdiste. Ajo … është rezultati i

një bindjeje gjatë gjithë jetës ndaj mësimeve që iu zbuluan atij

rreth pesëdhjetë e dy vjet më parë. Poezia i drejtohet Apostullit

Pal dhe u shkrua\ si përgjigje ndaj letrës së apostullit drejtuar

Filipianëve: …

Ashtu si Abrahami, Isaku dhe Jakobi,

Në fillim foshnja, pastaj burra—deri në perëndi përfundimisht

Ashtu si njeriu është sot, Perëndia jonë dikur ish’;

Ashtu si Perëndia është sot, ashtu njeriu mund të jetë—

Ky është gjithë fati i njerëzimit përjetë,

. . . . . . . . . . . . . . .

Si bir i Perëndisë, drejt të qenit Perëndi,

Asgjë nuk mund të vjedhë nga i shenjti Hyjni,

Dhe ai që në vetvete e ka këtë shpresë,

Pastrimi nga mëkati s’do ta lë të vdesë.

(LeRoi C. Snow, “Devotion to a Divine Inspiration,” Improvement

Era, qershor 1919, 659–61.)

Krahasojeni këtë poezi me Filipianëve 2:1–8.

1. Çfarë mësuat ju për potencialin tuaj?

2. Çfarë mund të bëni për të përmbushur potencialin tuaj?

Letër drejtuar një Babai Joanëtar

Lexoni Filipianëve 3:7–16 dhe mendoni se çfarë ishte i gatshëm

të bënte Pali për ungjillin. A e mendoi ai atë si sakrificë? Lexoni

historinë e mëposhtme dhe shkruani një përfundim që tregon të

vërtetën që shprehu Pali:

Suzana nuk e kishte parë asnjëherë babain e saj aq të zemëruar

më parë. Ajo ende mund të dëgjonte fjalët e tij: “Si mund të

marrësh ti mësime nga misionarët e një kishe tjetër? A do t’ia

kthesh kurrizin edhe familjes tënde, gjithashtu?” Suzana e

respektonte babain e saj dhe kishte menduar shumë mbi atë që

tha ai. Ajo u ul dhe i shkroi një letër atij, duke i shpjeguar …

B

A

Të lutem (v. 3)—Të kërkoj

Të prerët (v. 2)—-Ata që çojnë

në rrugë të gabuar, braktisja

Letra e Apostullit Pal drejtuar Filipianëve
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Kërkoni Gjërat më të Mira

Në nenin e trembëdhjetë të besimit, Profeti Jozef Smith citoi nga

Filipianëve 4:8–9. Lexojeni dhe krahasojeni shkrimin e shenjtë

me nenin e besimit. Shqyrtoni listën e mëposhtme dhe shkruani

një sinonim për secilën fjalë:

1. I vërtetë

2. I Ndërshëm

3. I drejtë

4. I pastër

5. I dashur

6. Me famë të mirë

7. I virtytshëm

8. I denjë për t’u lavdëruar

C

Pali Këshillon Kolosianët
Ashtu si letrën drejtuar Filipianëve, Pali e shkroi këtë letër

drejtuar Kolosianëve ndërsa qëndronte i burgosur në Romë.

Kolosianët ishin anëtarë të Kishës në qytetin e Kolosit. Një kolo-

sian me emrin Epafrai i bëri vizitë Palit në Romë për t’i kërkuar

këshillë se si të sillej me problemin serioz të mësuesve të rremë

që përhapin doktrina të rreme midis shenjtorëve. Kjo letër është

këshilla e Palit drejtuar Epafrait dhe kolosianëve të tjerë.

Kolosianëve 1–4
Një Paralajmërim kundra

Mësimeve të Rreme

Deti Mesdhe

Deti i Zi

GALATIA
AZIA

LIBIA

Thesaloniki
F lipi

MAQEDONIA

Efes

EGJIPTI

Kolos

      Ne besojmë në qenien të ndershëm, të 
vërtetë, të dëlirë, mirëdashës, të virtytshëm, dhe 
 në bërjen mirë të gjithë njerëzve; në të vërtetë, 
  ne mund të themi se ndjekim këshillën e 
   Palit—Ne besojmë të gjitha gjërat, ne 
    shpresojmë të gjitha gjërat, ne i kemi 
    duruar të gjitha gjërat dhe shpresojmë të 
     jemi në gjendje t’i durojmë të gjitha gjërat. 
     Në qoftë se ka diçka të virtytshme, të 
    dashur ose me famë të mirë apo të denjë 
   për t’u lavdëruar, ne i kërkojmë këto gjëra.

Profeti Jozef Smith mësoi se, në mënyrë që të shpëtohemi ne
duhet të besojmë tek Perëndia dhe të kemi “një ide të saktë
për karakterin, përsosmëritë dhe vetitë e Tij” (Lectures on
Faith [1985], 38). Si rrjedhojë, është e rëndësishme të dimë
të vërtetën dhe të ruhemi kundra mësimeve dhe doktrinave
të rreme. Ndërsa lexoni Kolosianëve, vini re paralajmërimet
e Palit dhe mendoni se si gjejnë ato zbatim në jetën tuaj.
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Kolosianëve 1

Kolosianëve 1:25–29—Çfarë është “[Misteri] që u Mbajt
i Fshehtë Gjatë Shekujve dhe Brezave”?
“[Misterin] që u mbajt i fshehtë gjatë shekujve dhe brezave”

(Kolosianëve 1:26) është se Perëndia dërgoi Birin e Tij, “i parëli-

nduri i çdo krijese” (Kolosianëve 1:15), në botë dhe se, nëpërmjet

Shlyerjes së Birit të Tij i gjithë njerëzimi mund të bëhet i pastër,

i panjollë dhe të shpëtohet në praninë e Tij (shih Kolosianëve

1:20–23). Pali po ia zbulonte këtë mister të gjithë atyre që do të

dëgjonin.

Kolosianëve 2

Kolosianëve 2:16–19—Ruhuni nga Mësimet e Rreme
Pali i këshilloi kolosianët “të mos [luanin]” nga ungjilli që u ishte

mësuar. Doktrina të rreme ishin shpërndarë nga të krishterët jude-

as të cilët kërkonin që anëtarët johebrenj të jetonin sipas ligjit të

Elemente (vargjet 8, 20)—

Parimet bazë

Urdhërimeve, Rregullave
(vargjet 14, 20)—Ligji i Moisi-

ut dhe rregullat e tij

Duke e mbërthyer në kryq
(v. 14)—Nëpërmjet sakrificës

së Jezu Krishtit, ligji i Moisiut

u përmbush

Parësinë (v. 18)—Të ketë ven-

din e parë

Në trupin e mishit të tij, me
anë të vdekjes (v. 22)—Nëpër-

mjet Shlyerjes së Jezu Krishtit
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Moisiut (shih Kolosianëve 2:16–17). Këta të kthyer judenj në

besim po vendosnin rregulla të rrepta për llojet e ushqimeve që të

krishterëve u lejohej të hanin dhe për festat që u lejohej të festo-

nin. Disa shenjtorë adhuronin gjithashtu engjëj dhe u mësonin

të tjerëve se engjëjt kishin fuqinë për t’iu përgjigjur lutjeve (shih

Kolosianëve 2:18–19). Kjo doktrinë e rremë e zvogëloi vendin e

Jezu Krishtit në planin e shpëtimit. Pali i kujtoi kolosianët se ata

mund ta fitonin shpëtimin vetëm nëpërmjet Krishtit, pasi Ai

është parësor në plan.

Kolosianëve 3

Kolosianëve 4

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–D) kur të studioni

Kolosianëve 1–4.

Shkruani Dëshminë Tuaj për Jezu
Krishtin

Sa dini ju vërtet rreth Jezu Krishtit? Lexoni Kolosianëve 1:13–22

dhe rendisni emrat, titujt dhe frazat që Pali përdori për të për-

shkruar Shpëtimtarin. Shkruani një paragraf që përmbledh

dëshminë tuaj për këto cilësi të Jezu Krishtit.

Çfarë Mendoni?

Të renditura më poshtë janë disa thënie të ndryshme që përfa-

qësojnë ide të rreme: Shkruani atë që mendoni se është e gabuar

për çdo ide.

B

A

Të jashtëmëve (v. 5)—

Joanëtarët

Kripë (v. 6)—Urtësi

Bëni, pra, të vdesin gjymty-
rët tuaja që janë mbi tokë
(v. 5)—Ngrihuni më lart se

prirjet tuaja tokësore

Provokoni (v. 21)—Nxisni

Letra e Parë e Apostullit Pal drejtuar
Thesalonikasve
Përse ua Shkroi Pali Këtë Letër
Thesalonikasve?
Herët gjatë misionit të tij të dytë misionar, Pali e shpalli ungjillin

në qytetin e Thesalonikit (shih “Udhëzuesi për Shkrimet e

Shenjta”, harta 13). Mesazhi i tij u përshëndet me shumë entu-

ziazëm nga shumë njerëz. Megjithatë, disa judenj mosbesues

nxitën kundërshtime të dhunshme kundrejt predikimit të Palit,

kështu që ai u largua nga qyteti për të mos u sjellë të kthyerve

të rinj në besim përndjekje të tjera (shih Veprat e Apostujve

17:1–10; shih gjithashtu informacionin në letrat drejtuar thesalo-

nikasve në Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta, “Letra të Palit”,

f. 100–101).

Pali dërgoi Timoteun për t’u shërbyer anëtarëve të rinj të Kishës

në Thesaloniki. Kjo letër nga Pali i inkurajonte shenjtorët thesa-

lonikas të bënin jetë të denjë dhe të mos harronin se Shpëtimtari

do të vinte për të gjykuar të gjithë. Më pas Timoteu u bashkua

me Palin në Korint dhe i raportoi gjendjen e thesalonikasve.

1. Nu ka rëndësi se çfarë filmash shkoj të shoh; në fund të fun-

dit, ata janë thjesht filma.

2. Vendimi për kohën kur të fillosh të shoqërohesh duhet të jetë

individual.

3. Kisha është e mërzitshme dhe dikush duhet ta bëjë më emo-

cionuese.

Lexoni Kolosianëve 2:1–12 dhe shkruani atë që mund t’ju ndi-

hmojnë të mos mashtroheni nga mësimet e rreme.

Vishni

Pali mësoi se si të lindim sërish duke hequr disa karakteristika

negative dhe veshur më të mira. Bëni dy kolona dhe emërtojeni

njërën “Hiqni” dhe tjetrën “Vishni”. Pasi të lexoni Kolosianëve

3:1–14, rendisni atë që duhet të hiqni dhe të vishni në kolonën

e duhur.

Çështjet Familjare Kanë Rëndësi

Presidenti Spenser W. Kimball na kujton: “Familja është njësia

bazë e mbretërisë së Perëndisë në tokë. Kisha nuk mund të jetë

më e shëndetshme se familjet e saj” (The Teachings of Spencer W.

Kimball, 331–32). Lexoni Kolosianëve 3:15–21 dhe shkruani pesë

ide që do të ndihmonin familjet të ishin pjesë më e shëndetshme

e mbretërisë së Perëndisë.

D

C

Pali u largua me nxitim nga Thesaloniki për shkak të për-
ndjekjes në qytet. Por, ai e shkroi këtë letër për t’u shprehur
dashurinë e tij shenjtorëve që la pas. Ai i kujtoi ata se ta
njohësh ungjillin nuk mjafton; ne duhet të përpiqemi të
kemi Frymën e Shenjtë si udhërrëfyesin tonë gjatë gjithë
kohës. Ndërsa studioni 1 Thesalonikasve, gjeni mënyra se
si ungjilli dhe fuqia e Shpirtit na përgatisin për Ardhjen
e Dytë të Krishtit.

1 Thesalonikasve 1–5
Ungjilli na Përgatit për Ardhjen

e Dytë të Krishtit
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Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

1 Thesalonikasve 1

1 Thesalonikasve 1:4—Çfarë është “Prej Perëndisë,
të Zgjedhurit”?

Të jesh “prej Perëndisë, të zgjedhurit” do të thotë se dikush

“lindi në një kohë, vend dhe në rrethana në të cilat një njeri do të

jetë në konktakt të favorshëm me ungjillin. Kjo zgjedhje ndodhi

në ekzistencën para lindjes” (Bible Dictionary, “election”, 663).

1 Thesalonikasve 2

1 Thesalonikasve 4

1 Thesalonikasve 5

Qofshim zgjuar qofshim fje-
tur (v. 10)—Ata që janë përga-

titur dhe po presin ardhjen e

Shpëtimtarit dhe ata që nuk

janë përgatitur; të gjallë apo

të vdekur në ardhjen e Zotit

Ta mbajë enën e vet (v. 4)—

Të kontrollojë, trupin, pasio-

net dhe veprimet e tij

Kanë fjetur, flenë (vargjet

13–15)—Vdekur, vdes

Duke mbushur vazhdimisht
masën e mëkateve të tyre

(v. 16)—Njerëzit që bëhen

plotësisht të këqinj

Përse Shkroi Pali një Letër të Dytë?
Pas letrës së parë të Palit drejtuar Thesalonikasve, kishte pak

konfuzion për Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit. Shenjtorët e papër-

vojë mund të kenë qenë mashtruar nga mësuesit e rremë ose

thjesht e kanë keqkuptuar Palin. Pali e shkroi letrën e tij të dytë

për të sqaruar mësimet e tij dhe për të shtuar fjalë inkurajimi.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–D) kur të studioni

1 Thesalonikasve 1–5.

Shënoni Fjalët e Palit

Mënyra se si vepron një misionar është po aq e rëndësishme sa

fjalët që thotë ai/ajo. Kjo është e vërtetë për të gjithë anëtarët e

Kishës. Shkruani atë që do të mendonte një mik joanëtar nëse

një anëtar i Kishës do të bënte një prej gjërave të mëposhtme:

1. Do të shkonte të shihte një film të papërshtatshëm 

2. Do të ankohej për diçka që ndodhi në një mbledhje të Kishës

3. Do të bënte thashetheme për një njeri tjetër

4. Do të shkonte në një festë të tërbuar

Lexoni 1 Thesalonikasve 2:1–12 dhe rendisni të paktën tetë fjalë

ose fraza që mund t’ju ndihmonin të shmangnit situtatat e

renditura më lart.

Të Shenjtërohesh

Presidenti Brigam Jang mësoi: “Kur vullneti, pasionet dhe ndje-

njat e një personi i nënshtrohen përsosmërisht Perëndisë dhe

kërkesave të Tij, ai person shenjtërohet” (Journal of Discourses,

2:123). Lexoni 1 Thesalonikasve 4:1–8 dhe rendisni pasionet dhe

ndenjat që Pali tha se duhet të kemi nën kontroll.

Vizatoni Këtë

Lexoni 1 Thesalonikasve 4:13–18 dhe vizatoni një pikturë të

ngjarjes që përshkruhet.

Si të Bëhemi Bij të Dritës

Tek 1 Thesalonikasve 5:1–6, Pali mësoi se ata që janë “bij të dritës”

nuk do të habiteshin nga ardhja e Zotit. A do të donit të ishit të

përgatitur për Ardhjen e Dytë? Lexoni 1 Thesalonikasve 5:12–23

dhe rendisni katërmbëdhjetë sugjerimet që Pali dha që mund

t’ju ndihmojnë të jeni një fëmijë i dritës. Zgjidhni tre ose katër

sugjerime dhe shkruani një qëllim që do t’ju vendosë në një

shteg drejt dritës më të madhe.

D

C

B

A

Shenjtorët thesalonikas prisnin që Ardhja e Dytë të ndodhte
shumë shpejt, kështu që shumë rreshtën së shqetësuari për
t’u përgatitur për të ardhmen. Pali shkroi për ta korrigjuar
këtë ide të rreme dhe për t’i bërë ata që të punon sërish për
shpëtimin e tyre. Vini re se ajo që Pali u mësoi atyre do të

2 Thesalonikasve 1–3
Mos u Lodhni së 

Bëri të Mirën

Letra e Dytë e Apostullit Pal drejtuar
Thesalonikasve
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ndodhte para se Zoti të vinte sërish. Vini re gjithashtu se si
ai i fryzmëzoi shenjtorët që të vazhdonin të bënin mirë.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

2 Thesalonikasve 1

2 Thesalonikasve 2

2 Thesalonikasve 2:1–3—Braktisja
Në fillimet e Kishës së krishterë shumë mësues të rremë kërkonin

të ndryshonin doktrinat e Kishës për t’ua përshtatur filozofive

të kohës. Ata mësues ishin në gjendje të udhëhiqnin shumë vetë

larg së vërtetës. Shenjtorë të tjerë humbën shpresën pasi nuk mund

të duronin përndjekjen e ashpër nga romakët. Më pas, kur Apo-

stujt u vranë, Kisha tashmë e dobësuar mbeti pa udhëheqje.

Përgjatë viteve, Kisha u shndërrua nga Kisha e Jezu Krishtit në

një kishë të bazuar në idetë dhe filozofitë e njerëzve. Ajo periudhë

e historisë kur anëtarët u larguan nga e vërteta njihet si Braktisja.

Ishte deri pas momentit që Ati Qiellor dhe Jezu Krishti vizituan

Profetin Jozef Smith që plotësia e ungjillit u rivendos në tokë.

2 Thesalonikasve 2:3–10—Cili është “Misteri i
Paudhësisë”?
Jezu Krishti është “misteri i mëshirës” (1 Timoteu 3:16) dhe Satani

është “misteri i paudhësisë”. Satani dhe ata që u rebeluan me të

u dëbuan dhe u njohën si “bijtë e humbjes”. Satani ka pasur

ndikim mbi njerëzimin vetëm sepse Perëndia e ka lejuar atë

(shih 2 Thesalonikasve 2:7). Që do të thotë se Jezu Krishti “e lejon

[Satanin] të veprojë” momentalisht (shih PJS, 2 Thesalonikasve

2:7). Por shkrimet e shenjta premtojnë se në fund Jezu Krishti do

ta shkatërrojë Satanin dhe gjithë ligësinë “me të dukurit e ardhjes

së tij” (2 Thesalonikasve 2:8; shih gjithashtu DeB 5:19).

2 Thesalonikasve 3

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–C) kur të studioni 2

Thesalonikasve 1–3.

Ardhja e Dytë

Presidenti Jozef Filding Smith shpjegoi: “Kjo ditë e madhe dhe e

llahtarshme nuk mund të jetë asnjë kohë tjetër përveç ardhjes së

Jezu Krishtit për të vendosur mbretërinë e tij me fuqi në tokë dhe

për ta pastruar atë nga të gjitha paudhësitë. Nuk do të jetë një

ditë llahtari dhe frike për të drejtët, por do të jetë një ditë frike

dhe tmerri për të paperëndishmit. Këtë e kemi mësuar nga vetë

fjalët e Shpëtimtarit” (Doctrines of Salvation,1:173).

Lexoni 2 Thesalonikasve 1 dhe shkruani atë që do t’u ndodhë të

liqve dhe atë që do t’u ndodhë të drejtëve në Ardhjen e Dytë të

Shpëtimtarit.

A

Me gjëra të kota (v. 11)—Ata

që në mënyrë të gabuar gjoja

shqetësohen për punët e të

tjerëve

Gënjim (v. 11)—Mendim të

rremë

T’ju jepet (v. 6)—Të paguhen,

të shpërblehen

Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
2 Thesalonikasve 2:1–3

Përsërisni informacionin që gjendet tek seksioni “Kuptimi i

Shkrimeve të Shenjta” për 2 Thesalonikasve 2:1–3. Më pas lexo-

ni 2 Thesalonikasve 2:1–12. Shpjegoni se cili mendoni se është

kuptimi i vargjeve 3, 4, 8 dhe 10.

Shkruajini një Letër një Miku

Çfarë do t’i thonit një miku që do të thoshte se ai ose ajo ndihet

e lodhur duke ndihmuar në projektet e shërbimit të Kishës? Mos

harroni inkurajimin e Palit drejtuar shenjtorëve thesalonikas

“mos u lodhni së bëri të mirën” (2 Thesalonikasve 3:13).

1. Lexoni 2 Thesalonikasve 3:1–13 dhe gjeni të paktën dy parime

që do ta ndihmonte dikë të ndihej më pak i/e lodhur së bëri

shërbim.

2. Duke përdorur këto dy parime, shkruajini një letër inkurajimi

mikut tuaj.

C

B
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Çfarë Duhet të Dini për Timoteun
Timoteu ishte “ndoshta ndihmësi më i besuar dhe më i aftë i Palit”

(“Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta”, “Timote”, 188). Emri

Timote do të thotë “i nderuar nga Perëndia” dhe e përshkruan

mirë këtë shërbëtor besnik dhe të përkushtuar.

Ka shumë të ngjarë që Timoteu të ishte i kthyer në besim gjatë

udhëtimit të parë të Palit. Ndërsa rritej në ungjill, ai konsiderohej

në mënyrë të lartë si një dishepull besnik dhe Pali e zgjodhi si

një shok misionar (shih Veprat e Apostujve 16:1–5). Ndërsa ishin

duke predikuar në Efes, Pali zbuloi probleme që shtoheshin midis

anëtarëve të Kishës, duke përfshirë mësime të rreme dhe speku-

lime. Për shkak të këtyre problemeve, Pali ktheu dy pleq në duart

e Satanit (shih 1 Timoteut 1:19–20). Pali e thirri atëherë Timoteun

të kujdesej për Kishën dhe të ndihmonte në rivendosjen e besi-

mit tek shenjtorët e Efesit. Ai ia shkroi këtë letër Timoteut nga

Maqedonia për ta inkurajuar dhe forcuar atë në thirrjen e tij.

Letra e Parë Pastorale
Letrat Pastorale ishte “emri që iu dha letrave drejtuar Timoteut dhe

Titit, pasi ato merren me detyrat dhe përgjegjësitë pastorale të

barinjve ose shërbestarëve të Kishës” (Bible Dictionary, “Pastoral

Epistles”, 742). Një pastor është një peshkop dhe Timoteu u shu-

gurua peshkopi i parë i Kishës në Efes. Si rrjedhojë, pastorale i

referohet detyrës dhe përgjegjësisë të një peshkopi.

Çfarë kanë të veçantë ata që ndjekin Jezu Krishtin? Cilat
parime të thjeshta ndjekin ata që sjellin kaq shumë ndryshim
në jetën e tyre? Pali e këshilloi Timoteun se si të bënte një
jetë të përqëndruar tek ungjilli. Ndërsa lexoni 1 Timoteut
1–2, mendoni se si ndjekja e këshillës së Palit mund t’ju
ndihmojë ndërsa përpiqeni të ndiqni Shpëtimtarin.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

1 Timoteu 1

1 Timoteut 2

1 Timoteut 2:9–12—“Nuk e Lejoj Gruan që të Mësojë”?
Presidenti Jozef Filding Smith mësoi:

“Në këtë periudhë Zoti urdhëroi që motrat e Kishës duhet të

organizoheshin, duhet të mbanin mbledhje, t’ua mësonin njëra-

tjetrës ungjillin e mbretërisë, t’u shërbenin të varfërve, nevojtarëve

Modesti (v. 9)—Vetëkontroll

Blasfemues (v. 13)—Dikush

që flet keq për Perëndinë dhe

të tjerët

1 Timoteut 1–2
Të Jetuarit e 

Ungjillit

dhe të munduarve. Ato duhet të kujdeseshin për të sëmurët dhe

për ata që kishin nevojë për ngushëllim.

Shoqata jonë e Ndi-

hmës erdhi me zbule-

së hyjnore. Kjo është e

vërtetë edhe për orga-

nizatat e Përmirësimit

të Përbashkët dhe

Fillores. Idetë e marra

që praktikoheshin nga

judenjtë dhe të tjerët

në kohët e lashta nuk

kanë vend në mbretë-

rinë e Perëndisë sot.

Zoti u ka premtuar të

gjithëve, meshkujve

dhe femrave, dhuratën

e Frymës së Shenjtë në

bazë të besnikërisë, përulësisë dhe pendimit të vërtetë. Prej tyre

kërkohet që të studiojnë dhe të njohin të vërtetat e ungjillit si

dhe ta përgatisin vetveten nëpërmjet studimit, besimit dhe

bindjes ndaj të gjitha urdhërimeve dhe të kërkojnë dritën që të

mund të kualifikohen për lavdinë çelestiale” (Answers to Gospel

Questions, 3:68–69).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A dhe B kur të studioni 1 Timoteut 1–2.

Bëni një Listë “Për t’u Bërë”

Bëni dy kolona në bllokun tuaj të shënimeve. Emërtojeni njërën

kolonë “Për t’u Bërë” dhe tjetrën “Për të Mos u Bërë”. Lexoni

1 Timoteut 1–2 dhe rendisni të paktën dhjetë gjëra në kolonat e

duhura që duhet të bëjmë dhe të mos bëjmë. Seksioni “Kuptimi

i Shkrimeve të Shenjta” për 1 Timoteut 1–2 mund të jetë gjitha-

shtu i dobishëm.

Një Thënie për Modën

1. Lexoni 1 Timoteut 2:9–10 dhe shikoni se si Pali i këshilloi gratë

të vishen. Nëse Pali do të vinte në shkollën tuaj sot, çfarë stilesh

veshjeje ose tendenca të modës mendoni se do të dënonte?

(Rendisni të paktën pesë.)

2. Shkrimet e shenjta na mësojnë për mënyrën që Zoti pret nga

ne të vishemi. Lexoni 1 Nefi 13:7–8; Jakobi 2:13; Alma 1:6; 4:6;

5:53; 31:27–28; 4 Nefi 1:24; Mormoni 8:36–37; dhe Doktrina e

Besëlidhje 42:40. Përmblidhni atë që mendoni se këto vargje na

mësojnë. Në ç’mënyrë përkon përmbledhja juaj me udhëzimet

që gjenden tek broshura “Për Forcën e Rinisë”?

1 Timoteut 3
Këshillë Peshkopëve 

dhe Dhjakëve

B

A

Letra e Parë e Apostullit Pal drejtuar Timoteut
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Thirrjet e Kishës na japin
mundësi që t’u shërbejmë të
tjerëve dhe të rritemi në kishë.
Kur thirremi për të shërbyer në
Kishë, duhet të përpiqemi të
zhvillojmë disa cilësi dhe tipare
të caktuara. Tek 1 Timoteut 3
lexojmë atë që Zoti pret nga
peshkopët dhe dhjakët. Ndërsa
studioni këtë kapitull, gjeni

mënyra nëpërmjet të cilave këshilla e Palit mund t’ju ndi-
hmonte të shërbenit më mirë në thirrjet tuaja.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

1 Timoteut 3

1 Timoteut 3:11–12—Dhjakë të Martuar?
Në kohën e Palit si dhe në periudhën e parë të Kishës së rive-

ndosur, dhjakët ishin burra të rritur, që mund të ishin të martuar

dhe që mbanin Priftërinë Aarone. Zoti, nëpërmjet profetëve të

Tij, që atëherë ua ka dhënë privilegjin e mbajtjes së Priftërisë

Aarone djemve të denjë dymbëdhjetë vjeç e lart.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin e mëposhtëm kur të studioni 1 Timoteut 3.

Shkruani për Peshkopin Tuaj

1. Lexoni 1 Timoteut 3 dhe shikoni se çfarë pret Zoti nga

peshkopët e Tij. Si mendoni, përse një peshkop duhet të

plotësojë këto kërkesa?

2. Shkruani një artikull mbi peshkopin tuaj për revistën

“Liahona”. Rendisni disa pyetje që do t’ju interesonin t’ia

bënit peshkopit tuaj nëse do ta intervistonit.

Satani kërkon të shkatërrojë fëmijët e Atit Qiellor dhe Kishën.
Pali i dha Timoteut një këshillë të rëndësishme se ai duhej
të “[urdhëronte] dhe [mësonte]” (1 Timoteut 4:11) në

1 Timoteu 4–6
“Lufto Luftën e Drejtë 

të Besimit”

A

Shahet (v. 7)—Turpërohet,

kritikohet rëndë

mënyrë që shenjtorët besnikë të mund të ruheshin dhe të
mbroheshin nga fuqia e Satanit. Nëse ndjekim këshillën e
Palit, ne do të kemi gjithashtu fuqinë për të fituar betejën
tonë me kundërshtarin dhe të “[rrokim] jetën e përjetshme”
(1 Timoteut 6:12).

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

1 Timoteut 4

1 Timoteut 4:2—“Të Damkosur në Ndërgjegjen e Tyre”
Hekuri i nxehtë ndonjëherë

përdorej për të djegur indin

e lëkurës dhe për të bërë

plagët që të ndalonin gjak-

rrjedhjen. Pali përdori këtë

imazh të fuqishëm për të

shpjeguar se në ditët e fundit do të kishte disa, ndërgjegjja e të

cilëve do të forcohej ose vulosej për shkak të padrejtësisë. Profetët

e Librit të Mormonit i përshkruan ata se kishin “humbur ndjesinë”

(1 Nefi 17:45; Moroni 9:20).

1 Timoteut 4:3—“Ndalojnë Martesën dhe do të
Urdhërojnë të Mos Hani Ushqimet”
Pali profetizoi se në kohët e mëvonshme do të kishte disa që do të

ndiqnin praktikat e rreme të ndalimit të martesës dhe mosngrë-

nies së mishit. Lexoni Doktrina e Besëlidhje 49:15–21 dhe mësoni

atë që Zoti i zbuloi Profetit Jozef Smith mbi këto dy çështje.

1 Timoteut 5

1 Timoteut 6

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin e mëposhtëm kur të studioni 1 Timoteut 4–6.

Zbatoni Mësimet e Palit në Kohën Tuaj

1. Lexoni dhe mendoni mbi atë që Pali na mësoi tek 1 Timoteut

6:11–12. Shkruani një paragraf në bllokun tuaj të shënimeve

që përmbledhin kuptimin e këtyre dy vargjeve për ju.

2. Zgjidhni dy mësime nga secili prej kapitujve të 1 Timoteut 4,

5 dhe 6 që mendoni se nevojiten më shumë në shkollën tuaj.

Rendisni mësimet, vargjet ku gjetët mësimet dhe përse

mendoni se janë të rëndësishme për ju sot.

A

Sundimtar (v. 15)—Sundi-

mtar absolut

Perëndishmëri (v. 4)—Besni-

këri, përkushtim, nderim

Ngrihen kundër Krishtit (v.

11)—Dëshirat seksuale që

mposhtin përkushtimin e

dikujt ndaj Krishtit

Hekur i përdorur për djegie

Këshillimit (v. 13)—

Predikimit 
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Një Letër e Dytë Drejtuar Timoteut
Pali i shkroi Timoteut një letër të dytë nga burgu në Romë. Pali

ishte braktisur nga shumë prej miqve të tij dhe e ndjente se shpejt

do të vdiste, kështu që i shkroi një letër tjetër mikut të tij të vërtetë,

Timoteut, dhe i kërkoi t’i vinte në ndihmë. Perandori romak,

Neroni, po ekzekutonte shumë të krishterë dhe jeta e Palit ishte

në rrezik të madh. Në këtë letër Pali shprehu ndjenja dashamirëse

dhe një bindje të madhe. Ai tregoi shqetësim për shenjtorët në

Efes dhe e këshilloi Timoteun të kapej fort pas ungjillit, të duronte

në të, ta predikonte dhe nëse ishte e nevojshme, të vuante për të

(ashtu siç Pali po bënte). Më pas e mbylli letrën e tij me një

deklarim të fuqishëm të dëshmisë së tij për Jezu Krishtin.

A njihni ndonjë të përfshirë në ushtri, sport, punët bujqëso-
re ose në ferma? Ndërsa lexoni 2 Timoteut 1–2, vini re se si
Pali e krahasoi të jetuarin e ungjillit me një luftë, një garë
atletike dhe me mbledhjen e të korrave. Si mendoni, përse i
përdori Pali këto krahasime?

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

2 Timoteut 1

2 Timoteut 2

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A ose B kur të studioni 2 Timoteut 1–2. 

Fermerët, Sportistët dhe Ushtarët
Shpirtërorë

Me Fjalët Tuaja

Lexoni 2 Timoteut 2:22–26 dhe shkruani një paragraf të shkurtër

duke shpjeguar se përse mendoni se këto gjëra janë të rëndësi-

shme për ju sot.

B

Bëni tre kolona në bllokun tuaj të shënimeve dhe emërtojini ato

me fjalët Ushtar, Sportist dhe Fermer.

1. Lexoni 2 Timoteut 2:1–6 dhe rendisni në secilën kolonë atë që

duhet të bëjë çdo person (për shembull, ushtari duhet të

“[durojë vuajtjen]”).

2. Shkruani një paragraf duke përshkruar arsyet përse mendoni

se ushtarët, sportistët dhe fermerët janë krahasime të mira për

t’u përdorur në një bisedë për zhvillimin e shpirtmërisë.

A

Përbetuar (v. 14)—Urdhëruar

E sinqertë (v. 5)—E pashtirur

2 Timoteut 1–2
Duro Vuajtjen

Ju jetoni në “ditët e mëvonshme”. Cilat janë bekimet ose
avantazhet e të qenit anëtar i Kishës në këto kohë të fundit?
Pali e përshkroi ligësinë dhe braktisjen që do të ekzistonte në
kohën tonë. Lexoni 2 Timoteut 3–4 dhe shikoni nëse mendoni
se përshkrimi i tij është i saktë. Çfarë do të na udhëheqë
përmes këtyre kohërave të vështira?

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

2 Timoteut 3

2 Timoteut 3:8—Kush Ishin Janesi dhe Jambresi?
Janesi dhe Jambresi ishin magjistarët egjiptianë që kundërshtuan

mrekullitë e Moisiut. 

2 Timoteut 4

2 Timoteut 4:2—“Ngul Këmbë me Kohë e pa Kohë”
Përkthimi i Jozef Smithit e ndryshon frazën “ngul këmbë me kohë

e pa kohë, kritiko” në “ngul këmbë me kohë; ata që janë jashtë

kohe kritikoji”. Pali po e këshillonte Timoteun që të ishte i zell-

shëm në korrigjimin dhe mësimin e atyre që kishin vështirësi

me ose po largoheshin nga besimi i tyre.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–C) kur të studioni

2 Timoteut 3–4.

Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
2 Timoteut 3:1–5

Tek 2 Timoteut 3:1–7 renditen njëzet e një mëkate dhe dobësi që

Pali shkroi se do të ishin të zakonshme në ditët e fundit. Zgjidhni

pesë ose më shumë prej tyre dhe gjeni gazeta, revista ose artikuj

të tjerë që tregojnë se këto probleme ekzistojnë në komunitetin

ose kombin tuaj.

Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
2 Timoteut 3:16–17

Deri tani ju keni kaluar disa muaj duke studiuar shkrimet e

shenjta në seminar.

1. Lexoni 2 Timoteut 3:16–17 dhe rendisni shtatë mënyrat që Pali

përmendi me anë të së cilave mund të përfitojmë nga shkrimet

e shenjta të frymëzuara.

B

A

Për të gudulisur veshët
(v. 3)—Duke dashur të dëgjoj-

në doktrina që i kënaqin, në

vend që të dëgjojnë të vërtetën

Të neveritshëm (v. 8)—Të

papërshtatshëm

2 Timoteut 3–4
Braktisja

Letra e Dytë e Apostullit Pal drejtuar Timoteut
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Kush Ishte Titi?
Titi përmendet shumë herë në Dhjatën e Re. Ai ishte një prej të

kthyerve grekë në besim nga Pali. Ai ishte i besueshëm, besnik

dhe ishte thirrur për të shërbyer me Palin në disa udhëtime

misionare. Pasi Pali themeloi Kishën në ishullin e Kretës (ndosh-

ta pas burgosjes së tij të parë në Romë), ai e vuri Titin në drejtim

të Kishës aty dhe u nis. Si peshkop, Titit iu caktua detyra të

ndreqte gjërat që nuk shkonin aty (shih Titit 1:5).

Për Çfarë Flet Ky Libër?
Pali e vendosi Titin si udhëheqës të anëtarëve të Kishës në ishullin

e Kretës. Ai i përshkroi ata duke cituar një poet grek, Epimenidin:

“Kretasit janë gjithnjë gënjeshtarë, egërsira të këqija, barkpërtacë”

(Titit 1:12). Megjithatë, Pali e dinte se Jezu Krishti “dha veten për

ne, për të na shpenguar nga çdo paudhësi (Titit 2:14). Krishti

bëri të mundur për çdo njeri, madje edhe për njerëzit me nam të

keq si kretasit, që të bekoheshin me ungjillin e Jezu Krishtit. 

Pali i shkroi Titit për ta ndihmuar me vështirësitë e organizimit të

Kishës dhe për të ndihmuar shenjtorët kretas të jetonin në mëny-

rë të drejtë. Ai i kujtoi Titit cilësitë e një udhëheqjeje të drejtë

dhe e nxiti të jepte një shembull të drejtë si një udhëheqës Kishe.

Titit 1–3
“Të Shëndoshen në Besim”

Sidon
Tiro

Cezare

FE
N

IK
I

Deti Mesdhe

KRETA

S
IR

IA

Jeruzalem

EGJIPTI

Efes

Antiokia

A
K

A
IA

QIPRO

Athina

Shumë prej anëtarëve në Kretë po mëkatonin dhe po u
mësonin të tjerëve parime të padrejta. Për t’i ndihmuar ata
që të shëndoshen në besim, Pali e këshilloi Titin, peshkopin
e tyre t’i “[qortonte] me ashpërsi” (Titit 1:13) dhe t’u mësonte
atyre doktrinë të shëndoshë (shih Titit 2:1). Ndërsa lexoni
këtë letër drejtuar Titit, kërkoni për doktrinat që Pali i kërkoi
atij që t’ua mësonte shenjtorëve. Në ç’mënyrë sjell ndryshim
në jetën tuaj njohuria për këto të vërteta?

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Titit 1

Titit 2

Titit 3

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin e mëposhtëm kur të studioni Titit 1–3.

Ndikimi i Doktrinës së Vërtetë

Plaku Boid K. Paker, anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve,

na mësoi:

“Doktrina e vërtetë, kur

kuptohet, ndryshon qëndrimin

dhe sjelljen.

“Studimi i doktrinave të ungji-

llit do ta përmirësojë sjelljen

më shpejt nga ç’do ta përmirë-

sonte sjelljen një studim mbi

sjelljen” (në Conference

Report, tetor 1986, 20; ose

Ensign, nëntor 1986, 17).

1. Lexoni Titit 1:9, 13; 2:1, 15; dhe 3:8. Si mund të gjejë zbatim

thënia e Plakut Paker në këshillën e Palit drejtuar Titit?

2. Lexojani Titit 2 një gjyshi/gjysheje ose një prindi dhe më pas

pyesni përse kjo është një këshillë e mirë për dikë në moshën e

tij ose të saj. Shkruajeni përgjigjen në bllokun tuaj të shënimeve.

A

Larjes së rilindjes (v. 5)—

Pagëzimit nëpërmjet zhytjes

Sektar (v. 10)—Braksisës,

ndjekës i doktrinës së rremë

Të zellshëm (v. 14)—Entuziast

Rrethpreja (v. 10)—Të kri-

shterë judeas që ende jetonin

sipas disa pjesëve të ligjit të

Moisiut

Letra e Palit drejtuar Titit

2. Shkruani dëshminë tuaj dhe përfshini mënyrën se si jeni

bekuar nga shkrimet e shenjta.

A po Luftoni një Luftë të Mirë?

Mendoni mbi atë që keni mësuar rreth Palit në javët e fundit të

studimit. Pasi të lexoni 2 Timoteut 4:7–8, përgjigjuni pyetjeve të

mëposhtme:

C

1. Përse është mbresëlënëse kjo thënie e Palit për ju?

2. Cilat janë ato tre gjëra që ai bëri në jetën e tij që ju tregojnë se

ishte e vërtetë ajo që thoshte?

3. Cilat janë ato pesë gjëra që mund të bëni në vitin e ardhshëm

që tregojnë se po luftoni një luftë të mirë?
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Përse i shkroi Pali Filemonit?
Pali i shkroi Filemonit që t’i kërkonte që ta trajtonte me mirësi

një skllav të arratisur me emrin Onesim. Onesimi ishte bashkuar

me Kishën dhe kishte nevojë për ndihmë. Sipas ligjit romak, një

skllav që arratisej nga i zoti i tij do përballej me dënimin me

vdekje. Pali e dinte se ishte e rëndësishme që Onesimi të kthehej

në shtëpi i sigurt dhe i kërkoi Filemonit të ngrihej mbi standa-

rdet e pranuara kulturore të kohës dhe ta trajtonte këtë skllav

me falje, pranim dhe dashuri.

Presidenti Gordon B. Hinkli mësoi:

“Nuk është diçka e lehtë të
bëhesh anëtar i kësaj Kishe.
Në shumicën e rasteve ka
të bëjë me lënien mënjanë
të zakoneve të vjetra, lënien
e miqve dhe shoqërive të
vjetra dhe kalimin në një
shoqëri të re, e cila është
ndryshe dhe disi kërkuese.

Me numrin gjithmonë
në rritje të të kthyerve në
besim, ne duhet të bëjmë
një përpjekje thelbësore të

Filemonit 1
Prano një Vëlla 

në Ungjill

Kush Ishin Hebrenjtë?
Abrahami është njeriu i parë në shkrimet e shenjta që quhet hebre

(shih Zanafilla 14:13). Pasardhësit e tij—sidomos judenjtë që

qëndruan së bashku për kohën më të gjatë—quheshin hebrenj

dhe flisnin një gjuhë që njihej si hebraishte. Jezu Krishti,

Dymbëdhjetë Apostujt e Tij të parë dhe të kthyerit e parë në

besim në Kishën e Tij ishin të gjithë hebrenj.

Kjo prejardhje hebrease shpjegon pse disa judeas të kthyer në

besimin e krishterë e kishin kaq të vështirë të braktisnin ritualet

dhe traditat e tyre që ishin të bazuara në ligjin e Moisiut. Ata nuk

e kuptuan plotësisht se Jezu Krishti kishte ardhur për të për-

mbushur atë ligj dhe se Ai donte që ata të jetonin sipas një ligji

më të lartë. Si një ish-farise, Pali i kuptonte sfidat me të cilat për-

balleshin ata ndërsa përpiqeshin të jetonin sipas një “besëlidhjeje

të re”, ose plotësisë së ungjillit të Jezu Krishtit. Ai i nxiti që të

ushtronin besimin e tyre tek Jezu Krishti dhe jo në traditat apo

vazhdueshme për t’i ndihmuar ata ndërsa gjejnë rrugën e
tyre. Secili prej tyre ka nevojë për tre gjëra: një mik, një
përgjegjësi dhe të ushqehet nga “fjala e mirë e Perëndisë”
(Moroni 6:4). Është detyra dhe mundësia jonë për t’i sigu-
ruar këto gjëra” (në Conference Report, prill 1997, 66; ose
Ensign, maj 1997, 47).

Ndërsa lexoni letrën e Palit drejtuar Filemonit, mendoni se si
këshilla që Pali i dha atij për ta pranuar një vëlla në ungjill
është në harmoni me atë që Presidenti Hinkli na ka kërkuar
të bëjmë.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Filemonit 1

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin e mëposhtëm kur të studioni Filemonit 1.

Shkruani një Plan Veprimi

Ndonjë ditë, nëse nuk ka ndodhur ende, ju do të keni mundësi

të takoheni dhe të njihni një të kthyer të ri në besim në Kishë.

Pasi të lexoni Filemonin, shkruani të paktën pesë gjëra të veça-

nta që mund të bëni për ta trajtuar të kthyerin e ri në mënyrën e

drejtë, ashtu siç Pali donte që të trajtohej Onesimi. Pranë secilit

prej pesë veprimeve, rendisni një varg nga Filemoni që mbështet

planin tuaj të veprimit.

A

I vlefshëm (v. 11)—I dobishëm

praktikat hebraike apo judease që ishin ndërprerë, apo të cilat

nuk kishin më kuptim.

Në këtë letër, Pali ndau me hebrenjtë kuptimin e tij të plotë për

Dhjatën e Vjetër dhe ligjin e Moisiut, si dhe dëshminë e tij të

veçantë si një Apostull i Jezu Krishtit. Ai i mësoi ata se Dhjata e

Vjetër nuk e kundërshtonte Krishtin, por në fakt dëshmonte për

Të dhe ungjillin e Tij.

Përgatitja për të Studiuar Hebrenjtë
Më poshtë jepen disa ide për të pasur parasysh në librin e

Hebrenjve:

1. Mësimet dhe praktikat e Dhjatës së Vjetër përmbushen me jetën dhe

misionin e Jezu Krishtit. Hebrenjve është një prej kumtesave

më të mëdha që kemi për Dhjatën e Vjetër. Ndërsa lexoni me

vëmendje dhe mundoheni të kuptoni Hebrenjve, Dhjata e

Vjetër do të jetë më e qartë për ju.

Letra e Apostullit Pal drejtuar Hebrenjve

Letra e Palit drejtuar Filemonit
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2. Jezu Krishti dhe ungjilli i Tij janë më të rëndësishme se të gjithë

elementët fetare që judenjtë praktikonin nën ligjin e Moisiut. Edhe

pse feja judease sipas ligjit të Moisiut ishte feja e vërtetë një

herë e një kohë, Jezusi përmbushi ligjin dhe dha një ligj më të

lartë, qiellor. Ligji i Moisiut nuk mund t’u sillte shpëtimin nje-

rëzve, por Jezu Krishti mundte dhe e solli. Pali përdori shkrime

të shenjta nga Dhjata e Vjetër për të treguar se Krishti është

më i madh se engjëjt, profetët dhe priftërinjtë. Ai tregoi gjitha-

shtu se priftëria e Krishtit—Priftëria Melkizedeke—është më e

madhe se Priftëria Aarone që ushtrohej sipas ligjit të Moisiut.

3. Njerëzit e Dhjatës së Vjetër që i admirojmë përmbushën gjëra të

mëdha për shkak të besimit të tyre tek Krishti. Pali shkroi për

shumë heronj të Dhjatës së Vjetër që e përqendruan jetën e

tyre tek Jezu Krishti (Jehova; shih Hebrenjve 11) dhe i nxiti

shenjtorët t’i shihnin ata si shembuj.

Të krishterët judeas patën vështirësi të lënë pas disa prej
besimeve dhe traditave të tyre të vjetra dhe të përqendrohe-
shin plotësisht tek Jezu Krishti dhe ungjilli i Tij. Si rrjedhojë,
Pali e filloi letrën e tij për ta me një dëshmi të fuqishme se
Jezu Krishti është më i madh dhe ka përparësi mbi të gjitha
gjërat, përveç Atit të Tij. Ndërsa lexoni Hebrenjve 1–2, vini
re atë që mësoi Pali mbi mënyrën se si Jezusi e fitoi fuqinë e
Tij dhe përse është mbi engjëjt.

Hebrenjve 1–2
I Madh duke Qenë 

i Vogël

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Hebrenjve 1

Hebrenjve 1:4–8, 13–14; 2:2, 5–9, 16—Engjëjt
Termi “engjëll” do të thotë “lajmëtar”. Një engjëll është një laj-

mëtar i dërguar nga Perëndia për të bërë punën e Tij. Engjëjt për

të cilët flitet tek Hebrenjve 1–2 ishin pjesëtarë të familjes së Atit

Qiellor me thirrje të veçanta për të shërbyer dhe për të bërë punën

e Tij. Disa engjëj janë fëmijët shpirtërorë të Atit Qiellor të cilët nuk

kanë ardhur ende në tokë. Të tjerë janë njerëz që jetuan në tokë

dhe janë (a) shpirtra në Botën e Shpirtrave, (b) qenie të transfor-

muara (si Gjoni i Dashur), ose (c) qenie të ringjallura (si Moroni

apo Gjon Pagëzori kur vizituan Jozef Smithin).

Hebrenjve 2

Hebrenjve 2:7–9—“Më i Vogël se Engjëjt”
Tek Hebrenjve 1, Pali u mësoi të tjerëve se Jezu Krishti ishte më

i madh se engjëjt. Më pas tek Hebrenjve 2 ai tha se Krishti ishte

bërë pak më i vogël se engjëjt. Si mund të ndodhë kjo? Në fakt,

të dyja shprehjet janë të vërteta. Tek Hebrenjve 2 Pali mësoi se,

edhe pse Jezu Krishti ishte më i madh se të gjithë përveç Atit të

Tij, Ai “u bë më i vogël” për të lindur si gjithë njerëzit e tjerë dhe

për t’iu nënshtruar të ligave të jetës së vdekshme (të cilave engjëjt

nuk u nënshtrohen). Jezu Krishti shkoi përtej përballimit të të

ligave të jetës së vdekshme për të vuajtur dhimbjet e të gjithë

njerëzimit (shih 2 Nefi 9:21). Kështu, ai zbriti poshtë asaj që çdo-

njëri prej fëmijëve të Atit Qiellor do të zbresë ndonjëherë gjatë

jetës së vdekshme. Pali shpjegoi se duke iu nënshtruar kushteve

të jetës së vdekshme, nëpërmjet vuajtjeve dhe Shlyerjes së Tij,

Jezu Krishti mësoi mëshirën dhe mori fuqi mbi të gjitha gjërat.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A dhe B kur të studioni Hebrenjve 1–2.

Shenjtëron, shenjtërohen
(v. 11)—Të bëhen të pastër

dhe të shenjtë

Nënshtruar robërisë (v. 15)—

Si skllevër

Pajtim (v. 17)—Shpagim i

plotë (që të mos ketë asnjë

borxh ndaj Perëndisë)

Engjëjt pa
Trup Fizik

Engjëjt me
Trup Fizik

Jetojnë në
botën para

lindjes, presin
të lindin

Kanë mbaruar me
jetën e vdekshme,
jetojnë në botën

e shpirtrave

Një qenie e ring-
jallur e përsosur 
që e ka mbaruar 
jetën e vdekshme

Një qenie e
transformuar,

si Gjon
Zbuluesi

E bëri (v. 2)—E zgjodhi, e

përzgjodhi, e shuguroi

Vula e qenies së tij (v. 3)—

Në ngjashmërinë e Tij

Skeptri (v. 8)—Shkop ose

bastun i cili simbolizon fuqi

Mantel (v. 12)—Veshje
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Mësoni më Shumë rreth Jezu Krishtit

1. Rendisni të paktën pesë gjëra që mësuat rreth Jezusit nga

Hebrenjve 1:1–4 dhe 2:9–18.

2. Pali u shkroi Hebrenjve për të ndihmuar të kthyerit judenj në

besim që të rrisnin besimin e tyre tek Jezu Krishti. Si mendoni,

cili element në listën tuaj do të kishte më shumë kuptim për

ta? Pse?

3. Shpjegoni se si mund të përdornit diçka që mësuat rreth Jezu

Krishtit prej Hebrenjve 1–2 për të korrigjuar një keqkuptim që

njerëzit kanë rreth Tij sot.

Mendoni për Rolin e Jezu Krishtit

1. Sipas Hebrenjve 2:9–11, përse e lejoi Jezusi Veten e Tij të bëhej

“më i vogël se engjëjt”? (Shih seksionin “Kuptimi i Shkrimeve

të Shenjta” lart për ndihmë).

2. Zbuloni se si e thirri Pali Jezusin tek Hebrenjve 2:10. Ç’ndry-

shim do të sillte nëse një person do të mendonte për Të në atë

mënyrë?

3. Zbuloni tek Hebrenjve 2:11 atë për të cilën Jezusit nuk i vjen

turp ta bëjë. Si ju bën të ndiheni kur e dini këtë gjë?

4. Çfarë na tregon Hebrenjve 2:14–18 mbi rëndësinë e faktit që

Jezusi përjetoi jetën e vdekshme? (Nëse dëshironi, mund të

lexoni Alma 7:11–13 dhe Hebrenjve 4:15–16 ndërsa mendoni

për këtë pyetje.)

Një prej historive më të rëndësishme dhe më të njohura në
Dhjatën e Vjetër është historia e Eksodit të izraelitëve nga
Egjipti dhe udhëtimi i tyre drejt tokës së premtuar. Ashtu si
izraelitët e kohërave të vjetra, disa prej të krishterëve judeas
në kohën e Palit menduan se ajo që Perëndia u kishte kërku-
ar të bënin ishte shumë e vështirë. Tek Hebrenjve 3–4, Pali
përdori historinë e Eksodit për të nxitur të kthyerit judeas
në besim që ta ruanin besimin dhe të shmangnin përsëritjen
e gabimeve të bëra nga paraardhësit e tyre. Për shkak se
hebrenjtë në kohën e Moisiut nuk kishin aq besim te Perëndia
sa t’i bindeshin Atij gjatë gjithë udhëtimit nga Egjipti, ata

Hebrenjve 3–4
Mësime nga 

Eksodi

Jezu Krishti la praninë 
e Atit të Tij dhe u bë i 
vdekshëm për të na treguar 
se si ta gjejmë rrugën e 
kthimit për tek Ati ynë Qiellor.

Vdekshmëria

Prania e
Perëndisë

B

A nuk u lejuan të hynin në tokën e premtuar. Pali nuk donte
që herbrenjtë në kohën e tij të pengoheshin që të hynin në
prehjen e Zotit për shkak të mungesës së besimit. Pali dëshmoi
se, ashtu si Moisiu i kishte udhëhequr paraardhësit e tyre,
edhe Jezu Krishti do t’i udhëhiqte sërish për në praninë e
Atit Qiellor.

Shumë burra nga fisi i Levit u thirrën për të punuar si
priftërinj në tempujt e Izraelit, por vetëm një burrë—një
pasardhës i Aaronit—u thirr si prift i lartë (në urdhërin e
Priftërisë Aarone). Siç shpjegohet tek Levitiku 16, ky prift i
lartë futej në dhomën e Shenjtë ndër më të Shenjtët të tem-
pullit një herë në vit dhe ofronte një sakrificë të veçantë për
mëkatet e të gjithë njerëzve. Njerëzit shpesh agjëronin në
këtë ditë, e cila njihej si dita e Shlyerjes. Pali shpjegoi tek
Hebrenjve 5 se si prifti i lartë në Izrael ishte vetëm një
simbol i priftit të tyre të lartë të vërtetë, Jezu Krishtit, i cili
bëri Shlyerjen e fundit për mëkatet e të gjithë njerëzve dhe
më pas hyri në praninë e Atit të Tij. Kjo njohuri do të kishte
qenë e dobishme për të kthyerit në besim nga ai judeas, të
cilët ende ndienin presionin për të ndjekur priftin e lartë
judeas, një person i fuqishëm në komunitet.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Hebrenjve 5

Hebrenjve 5:6–10—Melkizedeku
Përkthimi i Jozef Smithit tregon se Hebrenjve 5:7–8 i referohet

Melkizedekut, i cili ishte një prift i lartë i madh në kohën e

Abrahamit. Po të njëjtat vargje mund të bëjnë fjalë edhe për Kri-

shtin. Për të mësuar më shumë rreth Melkizedekut, shih Për-

kthimi i Joseph Smith-it i Zanafillës 14:25–40 dhe “Melkizedek”

tek “Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta” (f. 115).

Hebrenjve 5:6, 9–10 bën fjalë për Priftërinë Melkizedeke. Doktrina

e Besëlidhje 107:1–4 na tregon se priftëria e Shpëtimtarit quhet

Priftëria Melkizedeke për dy arsye: Për të shmangur përdorimin

tepër të shpeshtë të emrit të Krishtit dhe për shkak se Melkize-

deku ishte një mbret dhe prift i lartë shumë i madh. Pali theksoi

përgjatë gjithë librit të Hebrenjve se Jezusi ishte një prift i lartë

sipas urdhërit të Melkizedekut. Ai mësoi se Priftëria Melkizede-

ke ishte më e madhe se Priftëria Aarone që ushtrohej sipas ligjit

të Moisiut. Jemi fatlumë që jetojmë në një kohë kur priftëria e

lartë u jepet të gjithë burrave të denjë dhe të rritur në Kishë në

mënyrë që ata të bëjnë punën shpëtuese të Krishtit.

I veshur me dobësi (v. 2)—I

mbushur me dobësi

Nder (v. 4)—Thirrje

Orakujt (v. 12)—Fjalët ose

shprehjet e Perëndisë

Hebrenjve 5
Jezu Krishti, Prifti

i Lartë i Madh
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Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A–C kur të studioni Hebrenjve 5.

Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
Hebrenjve 5:4

1. Sipas Hebrenjve 5:4, kush ka të drejtën të marrë priftërinë apo

çfarëdo thirrje brenda saj?

2. Lexoni Eksodi 28:1 dhe përshkruani se si u thirr Aaroni.

Krahasojini këtë varg me nenin e pestë të besimit.

Duke Mësuar Bindje

1. Sipas Hebrenjve 5:7–8, si u bë kaq i madh Melkizedeku?

2. Shpjegoni si mendoni për arsyen përse një njeri mund ta

mësojë bindjen në atë mënyrë.

Qumësht apo Mish?

Tek Hebrenjve 5:12–14 Pali shpjegoi se disa anëtarë, si për shem-

bull fëmijët e vegjël, mund të ushqehen vetëm me “qumësht”

shpirtëror, derisa rriten duke jetuar sipas ungjillit dhe mund të

marrin “[ushqim të] fortë” shpirtëror. Mendoni për pjekurinë

tuaj shpirtërore tani dhe shkruani për atë lloj ushqimi shpirtëror

për të cilin jeni gati. Shpjegoni përse.

Pali i mësoi të kthyerit në besim judeas se si mësimet dhe
praktikat e Dhjatës së Vjetër u përmbushën nëpërmjet Jezu
Krishtit dhe ungjillit të Tij (shih Hebrenjve 6–10). Ai u
mundua t’u tregonte atyre se “[besëlidhja e] re” e Jezu
Krishtit është më e madhe se “besëlidhja e vjetër”, pasi
besëlidhja e re ka fuqinë të sigurojë jetën e përjetshme.

Hebrenjve 6–10
Ligji i Moisiut Dëshmoi 

për Krishtin

C

B

A

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Hebrenjve 6—Të Ecësh Përpara
Pali i kujtoi judenjtë se ata tashmë i dinin parimet bazë të ungji-

llit dhe kishin nevojë për të ecur përpara në përparimin e tyre

shpirtëror. Ai u shpjegoi se premtimi i Perëndisë për jetën e për-

jetshme që iu dha Abrahamit mund t’u jepej edhe atyre—si pas-

ardhës të Abrahamit—nëse do të qëndronin të vërtetë dhe

besnikë deri në fund.

Hebrenjve 7—Një Priftëri Më e Lartë
Pali i mësoi njerëzit më shumë rreth Melkizedekut dhe dallimit

midis Priftërisë Melkizedeke të sjellë nga Krishti dhe Priftërisë

Aarone të ushtruar nga judenjtë sipas ligjit të Moisiut. Për shkak

se Priftëria Aarone është e kufizuar, një priftëri më e lartë është

e nevojshme për të marrë dhe administruar bekimet e jetës së

përjetshme.

Hebrenjve 8—Një Besëlidhje e Re
Pali dëshmoi se Jezu Krishti ishte prifti i lartë i “besëlidhjes së

re”, në përmbushje të profecisë tek Jeremia 31:31–34.

Hebrenjve 9–10—Sakrifica
Pali u mësoi hebrenjve domethënien e tempullit dhe të ordina-

ncave të tij sipas ligjit të Moisiut. Ai dëshmoi se të gjitha sakrificat

e ofruara ishin simbol i Jezu Krishtit, sakrifica e të cilit i bënte të

gjitha sakrificat e tjera domethënëse. Nëpërmjet sakrificës së

Jezu Krishtit ne mund të marrim një heqje të mëkatëve tona dhe

të gjithë, jo vetëm prifti i lartë, mund të hyjë në fund në prani të

Perëndisë.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin e mëposhtëm kur të studioni Hebrenjve 6–10.

Dy Profetë të Mëdhenj

Lexoni Hebrenjve 7:1–4, përfshirë vargun 3 nga Përkthimi i

Josepth Smith-it dhe shkruani atë që mësoni rreth Abrahamit

dhe Melkizedekut. Pjesa e parë e vargut 3 i referohet priftërisë,

jo Melkizedekut dhe do të thotë që një njeri nuk kishte pse të

A
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vinte nga një fis i caktuar i Izraelit për të marrë këtë priftëri më

të lartë. Pjesa e fundit e vargut gjen zbatim për të gjithë ata që

marrin Priftërinë Melkizedeke. 

Jeta e vdekshme kërkon që ne të jetojmë nëpërmjet besimit.
Bibla ka shumë shembuj të njerëzve që na treguan se si
të veprojmë kështu dhe Pali përmendi disa prej tyre tek
Hebrenjve 11. Si ato gra dhe burra të mëdhenj në shkrimet
e shenjta, ne kërkojmë me anë të besimit të kuptojmë dhe të
ndjekim planin e Atit Qiellor me besim. Kur e përqendrojmë
besimin tonë tek Jezu Krishti, ne fitojmë fuqi për të duruar
sprovat dhe tundimet dhe jemi në gjendje të bëjmë përparim
shpirtëror drejt shtëpisë sonë qiellore.

Presidenti Gordon B. Hinkli tha: “Pasi gjithçka është thënë
dhe bërë, pasuria e vetme e vërtetë e Kishës mbetet tek besimi
i njerëzve të saj” (në Conference Report, prill 1991, 74; ose
Ensign, maj 1991, 54). Ndërsa lexoni Hebrenjve 11, mendo-
ni se si mund të zbatoni shembullin e madh të besimit që
tregohet nga burrat dhe gratë për të cilat Pali shkroi dhe si
t’ia shtoni besimin tuaj pasurisë së vërtetë të mbretërisë së
Perëndisë.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Hebrenjve 11

Hebrenjve 11:1—Përkufizimi i Besimit për Palin
Plaku Hauard W. Hanter, atëherë anëtar i Kuorumit të Dymbë-

dhjetë Apostujve, ndihmoi në shpjegimin e Hebrenjve 11:1 kur

tha: “Besimi na jep besim tek vetja për atë që shpresojmë dhe

bindje për atë që nuk e shohim…. Ata që e kërkojnë me zell

Perëndinë nuk e shohin atë, por e njohin realitetin e tij me anë të

besimit. Është më shumë se shpresë. Besimi e kthen në bindje—

një provë e gjërave që nuk shihen” (në Conference Report, tetor

1974, 138; ose Ensign, nëntor 1974, 97). Nëse dëshironi, ju mund

të lexoni përkufizime të besimit të dhënë nga profetë të tjerë tek

Alma 32:21 dhe Ethëri 12:6.

Hebrenjve 11:5—Enoku u Transformua
Enoku u transformua, që do të thotë se Perëndia shkaktoi një

ndryshim në trupin e tij në mënyrë që ai të mos provonte dhembje

ose vdekje deri në kohën e ringjalljes së tij. (Për një shembull

tjetër, shih 3 Nefi 28:4–9.)

Banoi (v. 9)—Jetoi në një

vend vetëm për një kohë, jo

përgjithmonë

Figurë (v. 19)—Simbol

Dhunën e Krishtit (v. 26)—

Kritikat që mori pasi ndoqi

Krishtin

I drejtonte sytë nga shpërbli-
mi (v. 26)—Ai e dinte se në

fund do të gjykohej dhe do të

shpërblehej

Hebrenjve 11
Fuqia e Besimit tek 

Jezu Krishti

Hebrenjve 11:10–16—Çfarë “Qyteti” apo “Atdheu” po
Kërkonin Profetët e Lashtë?
E thënë thjesht, qyteti apo atdheu që profetët e lashtë po kërkonin

ishte qielli, mbretëria çelestiale, vendi ku jeton Perëndia. Ndërsa

toka mbetet nën ndikimin e Rënies, qielli nuk gjendet në tokë.

Megjithatë, kur njerëzit e Perëndisë bëjnë dhe mbajnë plotësisht

besëlidhjet e tyre të shenjta me Të, ata themelojnë qytete të drej-

tësisë të quajtura Sion (shih Moisiu 7:18). Ata që janë në Sion

janë të privilegjuar të shijojnë praninë e Perëndisë në tokë. Duke

themeluar Sionin, shenjtorët besnikë mund të kenë qytetin që

kërkonin profetët që përmendi Pali—një qytet “mjeshtër dhe

ndërtues i të cilit është Perëndia” (Hebrenjve 11:10). Shkrimet e

shenjta profetizojnë se në ditët e fundit Sioni do të ndërtohet

sërish në tokë, duke përfshirë një qytet qendror të Sionit të quajtur

Jeruzalemi i Ri (shih DeB 45:65–67; 84:2–5).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A dhe B kur të studioni Hebrenjve 11.

Shembuj Besimi

1. Në bllokun tuaj të shënimeve, bëni një tabelë dhe rendisni

njerëzit e besimit. Përdorni atë që mësuat tek Hebrenjve 11 dhe

shembullin në tabelën e mëposhtme.

2. Zgjidhni një prej njerëzve që ishte një shembull besimi. Shkruani

shkurtimisht se si shembulli i atij personi gjen zbatim për ju dhe

besimi që ju duhet për të plotësuar sfidat me të cilat përballeni

sot. Në ç’mënyrë ngjanin sfidat e atij personi me tuajat?

Bekimet e Marra

Një dëshmi nga
Perëndia se ai ishte
i drejtë në sytë e Tij

Si Tregoi Besim

I ofroi Perëndisë
“flijim më të mirë”

Hebrenjve 11

v. 4

Emri

Abel

A

Jeruzalemët e Ardhshëm

Pas MijëvjeçaritPara Mijëvjeçarit

Indipendëns, 
Misuri

Toka Çelestiale

Një qytet i shenjtë që
zbret për t’u bashkuar
me një tokë çelestiale

Një qytet i ndërtuar nga
shenjtorët në ditët e fundit
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“Me anë të Besimit”

Shumë herë na thuhet tek Hebrenjve 11 se “me anë të besimit”

ato gra dhe burra të së kaluarës morën bekimet e Perëndisë.

1. Jepni të paktën tre shembuj të njerëzve që mendoni se mund

të futen në këtë kapitull, nëse do të ishte shkruar në kohën

dhe vendin tuaj.

2. Duke përdorur modelin e Palit tek Hebrenjve 11, shkruani rreth

tre njerëzve që zgjodhët. Fillojeni çdo shembull “Me anë të

besimit” dhe më pas jepni emrin e atij personi, thoni atë që ai

apo ajo bëri që tregon besim të madh, shpjegoni përse tregoi

besim të madh dhe rendisni disa prej bekimeve që Perëndia i

ka premtuar këtij personi në këtë jetë dhe në tjetrën.

Hebrenjve 11 përmban shumë histori të njerëzve që treguan
besim tek Jezu Krishti. Tek Hebrenjve 12 Pali shpjegoi se si
pasja e një besimi të tillë duhet të na frymëzojë për ta vënë
besimin tek Zoti. Të lejosh Zotin të na korrigjojë dhe të
qëndrosh i zotuar deri në fund të jetës janë dy mënyra të
rëndësishme me anë të së cilave mund të tregojmë besimin
tonë tek Ai. Pasi jeni frymëzuar nga historitë dhe shembujt
tek Hebrenjve 11, tek Hebrenjve 12 shikoni se si mund t’i
zbatoni ato që keni mësuar.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Hebrenjve 12

Hebrenjve12:18–21—Mali
Këto vargje i referohen përvojës së Moisiut dhe fëmijëve të

Izraelit në Malin Sinai. Izraelitët ishin aq të frikësuar dhe të

padenjë, sa që e refuzuan mundësinë për t’u ngjitur në mal

me Moisiun dhe për të hyrë në praninë e Perëndisë.

Re (v. 1)—Numër, grup

Fshikullon (v. 6)—Ndëshkon

Kopila (v. 8)—Fëmijë të lindur

nga gra të pamartuara (konsi-

derohet një term vulgar sot);

Pali e përdori këtë term për të

treguar se ata nuk janë bij të

ligjshëm të Perëndisë pasi nuk

e ndoqën Atë.

E këputur (v. 12)—Të dobët

(mund të simbolizojë gjitha-

shtu frikën)

Hebrenjve 12
Zotim dhe 
Korrigjim

B

Hebrenjve 12:22—Jeruzalemi Qiellor
Për të lexuar rreth Jeruzalemit Qiellor që Pali përmendi tek

Hebrenjve 12:22, shih seksionin “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta”

për Hebrenjve 11.

Hebrenjve 12:24—Gjaku i Krishtit “Flet më Mirë se Ai
i Abelit”
Vdekja e Abelit përfaqësoi fundin e jetës së vdekshme. Vdekja

dhe ringjallja e Krishtit hapën rrugën drejt jetës së përjetshme—

jashtëzakonisht më mirë nga ajo që përfaqësonte vdekja e Abelit.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–C) kur të studioni

Hebrenjve 12.

Të Durosh me Forcë

1. Tek Hebrenjve 11 Pali renditi shumë shembuj të individëve

besnikë. Lexoni Hebrenjve 12:1–2 dhe rendisni nxitjet që Pali

u dha shenjtorëve hebrenj në lidhje me çka duhet të bënin për

të treguar besimin e tyre.

2. Shpjegoni se si “duke i drejtuar sytë te Jezusi” mund të ndih-

mohemi të përfundojmë “udhën që është përpara nesh” (sfi-

dën për të jetuar besnikërisht deri në vdekje). Rendisni dy

mënyra se si mund t’i drejtoni më plotësisht sytë tek Jezusi në

jetën tuaj.

Korrigjimi i një Ati të Dashur

1. Sipas Hebrenjve 12:5–8, përse duhet të jemi të kënaqur

kur korrigjohemi dhe qortohemi nga Ati Qiellor ose shër-

bëtorët e Tij?

2. Rendisni të paktën dy mënyra se si na korrigjon Ati Qiellor.

B

A
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3. Tregoni se si korrigjimet e Atit Qiellor shprehin dashurinë e

Tij për ju, ose jepni një shembull të një rasti kur ndjetë vërte-

tësinë e ideve të shprehura tek Hebrenjve 12:11.

Ndikimi Ynë tek të Tjerët

Tek Hebrenjve 12:12–14 Pali i këshilloi shenjtorët ta ndihmonin

dhe t’i shërbenin njëri-tjetrit. Më pas tek vargu 15 ai i paralajmë-

roi ata se nëse harronin se si Perëndia i kishte bekuar dhe nëse

lejonin që ndjenjat negative të rriteshin, shembulli i tyre i keq do

t’u shkaktonte telashe atyre dhe të tjerëve. Shkruani një rast kur

shembulli pozitiv i dikujt me dashuri, shërbim dhe mirësi ju ka

ndihmuar që të kërkoni të jeni më i drejtë.

Hebrenjve 13
Fjalët e Fundit Udhëzuese

C

Çfarë Është një Letër e Përgjithshme?
Libri i Jakobit është e para ndër shtatë letrat që njihen si letrat e

përgjithshme. Ato quhen kështu pasi u shkruan për një audiencë

më të gjerë në krahasim me letrat e Palit, të cilat u drejtoheshin

individëve ose kongregacioneve.

Kush Ishte Jakobi?
Jakob ishte një emër i zakonshëm në Dhjatën e Re. Disa persona të

tjerë me emrin Jakob ishin Jakobi, vëllai i Gjonit të Dashur, i cili

ishte anëtar i Presidencisë së Parë me Pjetrin dhe Gjonin, si dhe

Jakobi, biri i Alfeut, i cili ishte një tjetër Apostull ndër Dymbëdhjetë

Apostujt e Jezusit. Autori i kësaj letre ishte Jakob i Drejti. Ai ishte

vëllai i Jezusit dhe shërbeu si peshkopi i Kishës në Jeruzalem

(shih “Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta”, “Jakob, Vëlla i Zotit”,

f. 70–71).

Jakobi kishte privilegjin të shihte Zotin e ringjallur (shih 1

Korintasve 15:7). Ai ishte besnik ndaj ungjillit gjatë gjithë jetës

së tij. Sipas traditës thuhet se u ekzekutua rreth vitit 63 e.s. nga

ata që kërkonin që ai të hiqte dorë nga besimi i tij. Mendohet

se letra është shkruar rreth vitit 50 e.s.

Çfarë u Mësoi Jakobi të Tjerëve?
Jakobi mësoi se Krishtërimi i vërtetë kërkon një jetë me shërbim

dhe vepra të drejta. Prova e të qenit pasues i Jezusit duket në

drejtësinë e përditshme dhe në veprat e mirësisë. Jakobi mësoi

se vepra të tilla janë prova të besimit tonë tek Jezu Krishti.

Kur përfundoi letrën e tij drejtuar Hebrenjve, Pali i këshilloi
shenjtorët ta jetonin fenë e tyre duke qenë të mirë ndaj të
huajve (shih Hebrenjve 13:1–3), besnikë në martesë (shih v.
4), joegoist (shih vargjet 5–6), mbështetës të udhëheqësve të
tyre (shih vargjet 7, 17–19, 24) dhe mbi të gjitha, të kujtonin
Jezu Krishtin (shih vargjet 8–16, 20–21).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin e mëposhtëm kur të studioni Hebrenjve 13.

Do të Ishte një Bisedë e Mrekullueshme

Zgjidhni një frazë tek Hebrenjve 13 për të cilën mendoni se do

të ishte një titull i mirë për një bisedë që udhëheqësit e Kishës

mund të bëjnë. Shpjegoni përse e zgjodhët atë titull dhe rendisni

të paktën dy ide që mendoni se do të diskutoheshin në një bise-

dë me atë titull.

A

Çfarë mendoni për njerëzit që thonë se besojnë tek Jezu
Krishti dhe tek ungjilli, por nuk veprojnë siç thonë? Jakobi
mësoi se “besimi, pa vepra, është i vdekur” (Jakobi 2:26).
Si shenjtorë, ne duhet ta tregojmë besimin tonë duke jetuar
ungjillin. Ndërsa lexoni Jakobi 1–2, kërkoni për mësimet që
japin inkurajim dhe ju ndihmojnë të jetoni ungjillin.

Jakobi 1–2
“Besimi pa Vepra 
Është i Vdekur”

Letra e Përgjithshme e Jakobit
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Jakobi 1

Jakobi 1:5—“Në Qoftë se Ndonjërit nga Ju i Mungon
Urtia, Le të Kërkojë nga Perëndia”
Plaku Brus R. MekKonki shkroi: “Ky varg i vetëm nga shkrimet

e shenjta ka pasur ndikim më të madh dhe një efekt më të gjerë

mbi njerëzimin nga ç’ka patur ndonjë tjetër fjali e vetme që

është shkruar nga ndonjë profet në ndonjë kohë” (Doctrinal New

Testament Commentary, 3:246–47). Ishte pasi lexoi këtë shkrim të

shenjtë dhe pasi ndjeu vërtetësinë e tij që Jozef Smithi shkoi të

lutej për kishën me të cilën duhej të bashkohej. Nga ajo lutje e

përulur filloi Rivendosja e ungjillit.

Jakobi 1:25—Cili është “Ligji i Përsosur i Lirisë”?
“Ligji i përsosur i lirisë” është plotësia e ungjillit. Nëse zgjedhim

të jetojmë sipas parimeve të ungjillit, ne do të ruhemi nga robë-

ria e mëkatit (shih 2 Nefi 2:27; DeB 88:86).

Jakobi 2

Jakobi 2:1—“Me Besimin e Zotit Tonë”?
Përkthimi i Joseph Smith-it e korrigjon këtë frazë për t’u lexuar

“ju s’mund” të keni besimin e Jezu Krishtit dhe “përsëri të bëni

dallime midis njerëzve” (PJS, Jakobi 2:1).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–C) kur të studioni

Jakobi 1–2.

Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
Jakobi 1:5–6

Jozef Smithi ishte vetëm katërmbëdhjetë vjeç dhe konfuz rreth

fesë kur lexoi nga libri i Jakobit.

1. Lexoni Jakobi 1:5–8 dhe shkruani fjalët ose frazat që ju nxisin

të kërkoni drejtim nga Perëndia.

A

Blasfemojnë (v. 7)—Përdorin

pa nderim

Pa kursim (v. 5)—Hapur,

lirisht

Nuk ka ndërrim dhe as hije
ndryshimi (v. 17)—Asnjë

ndryshim

Vë fre (v. 26)—Kontrollon

2. Lexoni rreth përvojës së Jozef Smithit tek Joseph Smith—

Historia 1:10–13. Përshkruani një situatë në të cilën mund të

merrni ndihmë duke ushtruar besim dhe duke i kërkuar Perë-

ndisë urtësi. 

Shkruani një Bisedë për Mbledhjen e
Sakramentit

Imagjinoni sikur ju kanë kërkuar të flisni në një mbledhje sakra-

menti. Duke përdorur atë që mësuat nga Jakobi 1:12–16, 22–27,

përvijoni një bisedë pesë minutëshe mbi mënyrën se si të rinjtë

mund ta jetojnë më mirë ungjillin.

Jakobi 1:23.

Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
Jakobi 2:17–18

Disa fe mësojnë se besimi është gjithçka që nevojitet në mënyrë që

të shpëtosh dhe se veprat e mira nuk janë të nevojshme. Jakobi

mësoi ndryshe. Lexoni letrën më poshtë dhe shkruani një përgji-

gje duke përdorur informacionin që gjendet tek Jakobi 2:14–26.

I dashur mik, 

Kam frikë se nuk je i krishterë, pasi nuk e pranon Jezusin si

Shpëtimtarin tënd. Ti beson se ke nevojë të bësh vepra të

drejta krahas besimit për t’u pranuar nga Perëndia. Të kanë

mashtruar! Veprat nuk janë të nevojshme nëse ke besim dhe

beson. Hiri i Krishtit i bën veprat të mira, por të panevoj-

shme. Kthehu nga gabimet e tua, prano Krishtin dhe mos

u mbështet në veprat e tua për të shpëtuar. Vetëm atëherë

mund të kesh paqe.

Miku yt në një kishë tjetër.

A jeni lënduar ndonjëherë shumë për shkak se dikush ju ka
thënë diçka apo ka thënë diçka për ju? Si mendoni, kush u
lëndua më shumë—ju apo personi që e tha? Një mësim bazë
në letrën e Jakobit është nevoja për të kontrolluar gjuhën

Jakobi 3
Zbutja e Gjuhës
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(shih Jakobi 1:19, 26; 3:10). Ndërsa lexoni Jakobi 3, mundo-
huni të përcaktoni përse ajo që themi mund të na pengojë
përsosjen.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Jakobi 3

Një fre i vogël kali, i vendosur siç duhet në gojën e tij, mund të udhëheqë
një kal të fuqishëm. Në po të njëjtën mënyrë, një timon i vogël mund të
drejtojë një anije shumë të madhe.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin e mëposhtëm kur të studioni Jakobi 3.

Zbusni Gjuhën Tuaj

Ajo që themi është e rëndësishme. Është një dritare për në zemrat

tona. Fjalët e mira dhe inkurajuese vinë nga mendime dhe ndje-

nja të mira; fjalët e liga dhe lënduese vijnë nga mendime të liga

dhe ndjenja të këqija. Lexoni Jakobi 3:1–13 dhe rendisni të paktën

tre fraza që pasqyrojnë ide të ndryshme mbi kontrollimin e asaj

që themi.

Jakobi dha këshilla praktike mbi të jetuarin e përditshëm,
si për shembull rëndësinë e nënshtrimin ndaj vullnetit të
Perëndisë dhe të kuptuarit se si pasuria mund të kufizojë
zhvillimin shpirtëror. Këshilla e tij është po aq e rëndësishme
sot sa në kohën kur ai e shkroi. Ndër idetë e shumta tek
Jakobi 4–5, shënoni ato që do t’ju ndihmonin më shumë
ndërsa përpiqeni të jetoni planin e Atit Qiellor.

Jakobi 4–5
Mposhtja e së Ligës 

në Jetën Tuaj

A

Timon

Fëlliq gjithë trupin (v. 6)—

Shkatërron ose bën të papastër

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Jakobi 4

Jakobi 5

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet e mëposhtme kur të studioni Jakobi 4–5.

Shkruani një Recetë

Përshkruani një Bekim të Priftërisë

Plaku Nil A. Maksuell tregoi historinë e mëposhtme:

“E ndjeva për herë të parë dëshminë e Shpirtit në jetën time

rreth periudhës kur ime motër ishte sëmurë. Ajo po vdiste duke

lënguar nga kolla e mirë, kur ishte gjashtë javëshe. Isha rreth 14

vjeç. Isha një mekanik në Pikën e Grumbullimit të Autobusave

“Grejhaund”. Erdha në shtëpi në orën tre në mëngjes dhe pashë

dritat ndezur. E dija që ajo ishte sëmurë dhe thashë me vete:

‘S’qenkan mirë punët!’. Dhe kur hyra brenda, ajo qëndronte

shtrirë në tavolinën e rrumbullakët të dhomës së ngrënies dhe

kishte ndalur së marri frymë.

Antibiotikët nuk ishin të disponueshëm. E pashë babain tim tek

e bekonte me fuqinë e priftërisë sipas mënyrës që përshkruhet

në Dhjatën e Re dhe vura re se ajo filloi të merrte frymë sërish.

E kuptova atëherë se fuqia e priftërisë ishte e vërtetë” (“PBS

Interview Studies Effect of God in Life”, Church News, 31 gusht.

1996, 4).

1. Pasi të lexoni Jakobi 5:14–16,

përshkruani se çfarë është

një bekim i priftërisë.

2. Shkruani shkurtimisht për

një rast nga jeta juaj kur

morët ose dëshmuat një

bekim nga priftëria.

B

Imagjinoni sikur jeni mjek. Lexoni Jakobi 4:1–4 dhe gjeni katër

simptoma që njerëzit kanë kur vuajnë nga sëmundja e njohur si

“miqësia me botën”. Tani që e keni diagnostikuar sëmundjen

shpirtërore, lexoni Jakobi 4:7–12 dhe shkruani një recetë që do t’i

ndihmonte njerëzit të kalonin sëmundjen “miqësia me botën”

dhe të shëroheshin si një mik i Perëndisë. 

A

Shkapërderdhje (v. 5)—

Çuarja dëm në jetesë luksi

Zi (v. 9)—Trishtim, hidhërim
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Pjetri, një Apostull i Jezu Krishtit
Pjetri ishte Presidenti i Kishës pas vdekjes dhe Ringjalljes së

Jezu Krishtit. Si krye-Apostull, ai udhëhoqi ashtu siç bën profeti

ynë sot. Nga fundi i jetës së tij, përndjekja nga perandoria romake

u rrit dhe jeta si i krishterë u bë më e rrezikshme. Shumë prej

anëtarëve besnikë të Kishës u ekzekutuan për shkak të besimit

të tyre. Pjetri e shkroi këtë letër për t’i inkurajuar shenjtorët në

vuajtjet e tyre dhe për t’i kujtuar për shpërblimin e përjetshëm

për besnikërinë e tyre (shih 1 Pjetri 4:12–13).

Disa Tema të Veçanta nga 1 Pjetri
Profeti Jozef Smith tha: “Pjetri shkroi gjuhën më sublime [të

lavdishme] ndër të gjithë apostujt” (History of the Church, 5:392).

E përfshirë në këtë letër ndodhet dëshmia e Pjetrit mbi parashu-

gurimin e Jezu Krishtit, siguria e tij se shenjtorët janë “një popull

i fituar” dhe disa prej thënieve më të qarta në Bibël mbi shpëtimin

e të vdekurve. 

Para Kryqëzimit të Tij, Shpëtimtari i tha Pjetrit: “Kur të
jesh kthyer, forco vëllezërit e tu” (Lluka 22:32). Ndërsa lexoni
1 Pjetri 1–2, vini re dëshminë e Pjetrit mbi Jezu Krishtin
dhe shihni se si ai i nxiti dhe i forcoi shenjtorët, duke për-
mbushur urdhërimin e Zotit. Bëjini vetes gjithashtu pyetjen:
“Si mund të më ndihmojnë këto mësime ndërsa përgatitem
për Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit?”

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

1 Pjetri 1

1 Pjetri 2

Fyente (v. 23)—Qortonte,

abuzonte, ofendonte

Të zgjedhurve (v. 2)—Të

zgjedhur nga Perëndia për

shkak të besimit dhe bindjes

Shenjtërim (v. 2)—Proçesi i

të bërit i pastër nëpërmjet

Shlyerjes

Hir (vargjet 2, 10, 13)—Ndi-

hmë ose forcë hyjnore dhënë

prej dashurisë dhe mëshirës

së Perëndisë

Trashëgim të paprishshëm,
të panjollë dhe të pafishkur
(v. 4)—Shpëtim i përjetshëm

Ngjishni ijët e (v. 13)—Përga-

tituni

Të paranjohur (v. 20)—Të

përgatitur në jetën para lind-

jes për një thirrje gjatë jetës së

vdekshme

1 Pjetri 1–2
Jezu Krishti, Shëlbuesi 

i Parashuguruar

1 Pjetri 2:2—“Dëshironi Fort Qumështin e Pastër të
Fjalës”
Foshnjet mund ta tresin mirë qumështin dhe ai i ndihmon të rriten

siç duhet. Po ashtu, parime bazë të ungjillit mund të ndihmojnë

ata që janë të rinj në besim që të rriten në ungjill. Analogjia e

Pjetrit është e ngjashme me atë të Palit tek 1 Korintasve 3:2.

1 Pjetri 2:4–8—Kujt i Referohen të Gjithë “Gurët”?
Pjetri e krahasoi Kishën e Jezu Krishtit me një “shtëpi frymërore”

(1 Pjetri 2:5). Jezu Krishti si “guri i gjallë” (v. 4) u bë “gur çipi”

(v. 6) i kësaj shtëpie frymërore. Ai është gjithashtu “guri që u hoq

mënjanë nga ndërtuesit” (v. 7), që i referohet refuzimit të Jezu

Krishtit nga judenjtë. Pavarësisht refuzimit, Pjetri dëshmoi se

Jezu Krishti ishte bërë “guri i qoshes” (v. 7). Ai është “shkëmbi”

mbi të cilin duhet të ndërtojmë (shih Helamani 5:12).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–C) kur të studioni

1 Pjetri 1–2.

Shkruani Përshkrimin e një Pune

Tek 1 Pjetri 1:1–16, Pjetri i nxiti anëtarët e Kishës të kuptojnë se

kush janë dhe të përmbushin përgjegjësitë që pranuan në jetën

para lindjes. Lexoni vargjet 2–5, 6–9 dhe 13–16 dhe më pas

shkruani përshkrimin e një pune që tregon atë që pret Perëndia

nga shenjtorët në këtë jetë. Përshkrimi i një pune shpjegon në

terma të thjeshtë atë që duhet të bëjë një person në mënyrë që të

plotësojë një detyrë.

Shkruani një Fjalor me Fjalë nga
Shkrimet e Shenjta

1. Lexoni 1 Pjetri 2:9–10 dhe shkruani një shënim përkufizimi në

Fjalorin e Biblës mbi secilën prej frazave të mëposhtme: fis i

zgjedhur, priftëri mbretërore, komb i shenjtë, popull i fituar.

Mundohuni t’i bëni përkufizimet tuaja si ato në një fjalor të

vërtetë.

2. Presidenti Jozef Filding Smith mësoi: “Shenjtorët janë të veça-

ntë. Kjo është e vërtetë për ta si në lidhje me zakonet e tyre,

ashtu dhe me besimin e tyre fetar. Nëse qëndrojnë të vërtetë

ndaj besimit, nuk mundet të mos jenë ndryshe nga njerëzit e

tjerë. Feja e tyre e kërkon këtë gjë prej tyre” (Doctrines of Salva-

tion, 1:234). Shkruani për një situatë që tregon se si kjo thënie

është e vërtetë.

B

A

Letra e Parë e Përgjithshme e Pjetrit
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“Ju jeni … priftëri mbretërore”

Bëni një Listë

Pjetri u kërkoi shenjtorëve në kohën e tij që të besonin tek Jezu

Krishti dhe “[të ecnin] pas gjurmës së tij” (1 Pjetri 2:21). Lexoni

1 Pjetri 2:11–13, 21–25 dhe rendisni gjurmët (hapat) që kërkohen

për të ndjekur Shpëtimtarin. Mendoni se cilat do të ishin më të

nevojshme në jetën tuaj.

Plaku Dejvid B. Hait, anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve tha: “Shenjtorët e Ditëve të Mëvonshme janë një
popull i zgjedhur, të caktuar të tillë në jetën para lindjes për
të qenë në partneritet me Zotin për shpëtimin e të gjallëve
dhe të vdekurve. Presidencia e Parë ka shpallur se një prej
përgjjegjësive të mëdha të Kishës, dhe si rrjedhojë e anëtarëve
të saj, është të shëlbejë të vdekurit” (në Conference Report,
tetor 1990, 74; ose Ensign, nëntor 1990, 59). Ndërsa lexoni
1 Pjetri 3–5, vini re mësimet e Pjetrit mbi këtë përgjegjësi
të rëndësishme të ungjillit.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

1 Pjetri 3

I drejti për të padrejtët (v.

18)—Shpëtimtar për mëkatarët

1 Pjetri 3–5
Shëlbimi i të Vdekurve

C

1 Pjetri 3:18–20; 4:6—Misioni i Jezu Krishtit në Botën
e Shpirtrave
Në 3 tetor 1918, Presidenti Jozef F. Smith u ul duke menduar për

këto vargje nga 1 Pjetri. Sytë e të kuptuarit të tij u hapën dhe ai pa

ushtritë e të vdekurve duke iu treguar se si ungjilli u predikohet

atyre që kanë vdekur. Ne e kemi historinë e tij mbi atë vegim tek

Doktrina e Besëlidhje 138. Aty na thuhet se Zoti vizitoi botën e

shpirtrave ndërsa trupi i tij ndodhej në varr. Ai i mblodhi shpir-

trat e drejtë rreth Tij dhe i organizoi në një forcë misionare. Ata e

pranuan detyrën për t’ua predikuar ungjillin shpirtrave në burg.

Puna që bëjmë në tempuj siguron ordinanca të nevojshme për ata

që e pranojnë ungjillin në botën e shpirtrave. Në këtë mënyrë, të

gjithë fëmijët e Atit Qiellor kanë mundësinë të pranojnë ungjillin

dhe të marrin të gjitha ordinancat thelbësore të shpëtimit.

1 Pjetri 4

1 Pjetri 5

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–C) kur të studioni 1

Pjetri 3–5.

Bëni një Krahasim

Presidencia e Parë dhe Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve shpa-

llën: “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 familjen 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” (“Familja: Një

Proklamatë drejtuar Botës”, Liahona, tetor 2004, 49).

Lexoni 1 Pjetri 3:1–12 dhe përcaktoni tre parime që kanë lidhje me

thënien e mësipërme. Shkruajini ato në bllokun tuaj të shënimeve.

Nëse dëshironi, mund të diskutoni me prindërit tuaj atë që mësuat

nga ky aktivitet dhe si mund të lidhet ai me familjen tuaj.

A

Besuar (v. 3)—Çfarë fitohet

nga fati, e drejta e parëbirënisë

Babiloni (v. 13)—Simbolike

për Romën

Marku (v. 13)—Marku, autori

i Ungjillit

Orakullit të Perëndisë
(v. 11)—Dikush që flet në

emër të Zotit (profetët)

Fyejnë (v. 14)—Çensurim ose

qortim të pamerituar
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Cili Është Mesazhi i 2 Pjetrit?
Duke ditur se së shpejti do të vdiste (shih 2 Pjetri 1:14) dhe duke

ditur se kishte disa njerëz që mësonin mësime të rreme dhe të

vërteta kontradiktore (shih 2 Pjetri 3:16), Pjetri e shkroi këtë letër

në një mënyrë të thjeshtë dhe të drejtëpërdrejtë. Pjetri e dinte

domethënien e përjetshme të ungjillit dhe donte që shenjtorët të

duronin me besnikëri. Kjo letër shpjegon qartë se si mund të

fitojmë njohuri për Zotin tonë, Jezu Krishtin.

Plaku Brus R. MekKonki shkroi se fjalët e Pjetrit tek 2 Pjetri

“qëndrojnë në atë madhështi shpirtërore dhe mendim me fjalët

tek Vegimi i shkallëve të lavdisë dhe predikimet e vetë Zotit”

(Doctrinal New Testament Commentary, 3:325).

Një Përmbledhje e Lehtë e 2 Pjetrit
Një qëllim i ungjillit është të na ndihmojë të mposhtim mëkatin

kështu që të marrim nga natyra hyjnore e Jezu Krishtit. Ky qëllim

mësohet qartë tek 2 Pjetri. Kapitulli i parë na mëson se si të

arrijmë të njohim Zotin dhe si të marrim nga natyra e Tij hyjno-

re. Kapitulli dy krahason një njohuri të vërtetë mbi Krishtin me

mësimet e rreme që përhapen nga ata që braktisin ungjillin. Dhe

kapitulli tre tërheq vëmendjen ndaj shpresës që sjell një njohuri

e vërtetë për Zotin—premtimin e kthimit të Tij të lavdishëm

në tokë.

2 Pjetri 1–3
Merrni nga Natyra Hyjnore

Mësojini një Miku mbi Botën e
Shpirtrave

Imagjinoni sikur një shok që është bashkuar kohët e fundit me

Kishën merakoset për të afërmit e tij ose të saj që kanë vdekur dhe

që nuk patën kurrë mundësinë të dëgjonin ungjillin dhe të pagë-

zoheshin. Lexoni referencat kryq 1 Pjetri 3:18–20 dhe 4:6 me

Doktrina e Besëlidhje 138:18–20, 27, 30–32, 57–59. Në bllokun

tuaj të shënimeve, shkruani një plan të asaj që do t’i mësonit

mikut tuaj.

Bëni një Listë me Gjëra Ushqimore

Çfarë do të thotë “kulloti delet e mia”?

1. Lexoni Gjoni 21:15–19 dhe shkruani atë që Zoti i ringjallur i

kërkoi Pjetrit të bënte. Më pas lexoni tek 1 Pjetri 5:1–4 dhe

shkruani atë që Pjetri u kërkoi udhëheqësve të priftërisë të

kohës së tij të bënin. Çfarë na mëson kjo mbi bindjen e Pjetrit?

2. Lexoni 1 Pjetri 5:5–9 dhe shkruani një listë të ushqimeve

shpirtërore që nevojiten për të ushqyer tufën e Perëndisë.

C

B

Përparimi drejt të qenit si Perë-
ndi mund të krahasohet me ngji-
tjen e një shkalle (për shembull,
shih Zanafilla 28:12–17). Me
ndihmën e Zotit ne duhet të
ndryshojmë dhe të rritemi për të
qenë “pjestarë të natyrës hyjnore”
(2 Pjetri 1:4). Megjithatë, disa
njerëz zgjedhin të ndjekin një
shteg tjetër në jetë, një që nuk
do të çojë tek mbretëria çelestiale.
Plaku Rasëll M. Nelson, anëtar
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apo-
stujve, i përshkroi njerëz të tillë
si të ishin “ngjitur në shkallën e
tyre të nxënies, vetëm për të
zbuluar se ajo mbështetej në
murin e gabuar” (në Conference
Report, tetor 1984, 37; ose
Ensign, nëntor 1984, 30). Ndërsa
lexoni 2 Pjetri, gjeni hapat që
Zoti na kërkoi për të ndjekur dhe
si mund të mbrojmë veten nga
mësuesit e rremë që do na udhë-
hiqnin në shtegun e gabuar.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

2 Pjetri 1

Të pafryt (v. 8)—Bosh

Në këtë tendë (v. 13)—Gjallë,

në këtë trup

Përralla të sajuara me mjesh-
tri (v. 16)—Histori të zgjuara

dhe të rreme që bëhen për të

mashtruar njerëzit

Natyra
Hyjnore

Anëtarësia
e Zellshme

dhe Besnike

Dashuria
hyjnore

Dashuria
Vëllazërore

Perëndishmëria

Durimi

Vetëkontroll

Dituri

Virtyt

Letra e Dytë e Përgjithshme e Pjetrit
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2 Pjetri 1:10—“Përforconi Thirrjen dhe Zgjedhjen Tuaj”
Plaku Brus R. MekKonki mësoi se “të përforcosh thirrjen dhe

zgjedhjen tënde do të thotë të vulosesh për jetën e përjetshme; do

të thotë të kesh garancinë e pakushtëzuar të ekzaltimit në qiellin

më të lartë të botës çelestiale; do të thotë të marrësh sigurinë e të

qenit Perëndi” (Doctrinal New Testament Commentary, 3:330). Ajo

njihet gjithashtu si “më të vërtetuar fjalën profetike” (2 Pjetri 1:19).

2 Pjetri 2

2 Pjetri 2:21—Është më Mirë “Të Mos e [Kesh] Njohur
Udhën e Drejtësisë”, Se sa të Largohesh prej Saj
Ata që mëkatojnë pasi të dinë të vërtetën kanë një përgjegjësi

më të madhe se sa ata që mëkatojnë në padituri (shih gjithashtu

Doktrina e Besëlidhje 82:3).

2 Pjetri 3

2 Pjetri 3:3–9—Pjetri Foli për Ata që Nuk Besojnë në
Ardhjen e Dytë
Pjetri tha se të besosh në Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit është

po aq e lehtë sa të besosh tek Krijimi. Ka po aq të ngjarë që bota

të shkatërrohet me zjarr ashtu siç u shkatërrua nga përmbytja.

Edhe pse neve na duket se duhet shumë kohë që qëllimet e

Perëndisë të përmbushen, për Të është vetëm pak kohë.

Duke shpejtuar (v. 12)—Të

dëshirosh me sinqeritet diçka

Herezi shkatërruese (v. 1)—

Mësime të rreme që nuk

mund të sjellin shpëtimin,

por vetëm shkatërrimin

Engjëjt që mëkatuan (v. 4)—

Ndjekësit e Satanit në jetën

para lindjes (shih DeB

29:36–38)

Mashtrojnë shpirtrat e
paqëndrueshëm (v. 14)—

Mashtrojnë ata që janë të

dobët

Tre Letrat e Gjonit
Apostulli Gjon, i cili shkroi gjithashtu Ungjillin e Gjonit, ndoshta

i shkroi këto letra midis viteve 70 dhe 100 e.s. Në atë kohë Kisha

po përballej me dy vështirësi serioze. Armiqtë jashtë Kishës po

përndiqnin anëtarët dhe mësuesit e rremë brenda Kishës po i

kundërshtonin udhëheqësit dhe po nxisnin shumë anëtarë drejt

braktisjes. Gjoni e shkroi letrën e parë si dëshminë e tij për

Shpëtimtarin dhe për të vërtetën e ungjillit.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–C) kur të studioni 2

Pjetri 1–3.

Bëni një Listë të Cilësive si të Krishtit

Presidenti Ezra Taft Benson tha: “Virtytet e përmbledhura nga

Pjetri [tek 2 Pjetri 1:5–7] janë pjesë e natyrës hyjnore, ose e kara-

kterit të Shpëtimtarit. Këto janë virtytet që duhet të kopjojmë

[ndjekim] nëse do të ishim më shumë si Ai” (në Conference

Report, tetor 1986, 59; ose Ensign, nëntor 1986, 45).

1. Lexoni 2 Pjetri 1:5–7 dhe rendisni cilësitë që Pjetri përmendi.

2. A mendoni se fitimi i këtyre cilësive është si të ngjisësh një

shkallë (nga një hap çdo herë) apo si të bashkosh një lojë

me bashkim figurash (çdo cilësi fitohet sipas një radhe të

çrregullt)? Pse?

3. Lexoni 2 Pjetri 1:8–12 dhe rendisni disa bekime që u vijnë atyre

që fitojnë këto cilësi.

Të Kursyer apo të Çliruar?

Ka dy mësime kryesore tek 2 Pjetri 2:1–9. Njëra është se mësue-

sit e rremë nuk do të kursehen, që do të thotë se ata nuk do të

mbrohen. Tjetri është se shenjtorët e drejtë do të mbrohen dhe

çlirohen. Lexoni këto vargje dhe rendisni të paktën tre njerëz

ose grupe nga shkrimet e shenjta që nuk u kursyen dhe tre që

u mbrojtën dhe u çliruan nga ligësia.

Jepini Këshillë një Miku

Supozoni se keni një mik/e që po fillon të ketë dyshime për

dëshminë e tij/e saj mbi Jezu Krishtin, veçanërisht për vërtetësinë

e Ardhjes së Tij të Dytë. Tek 2 Pjetri 3:1–17 ne lexojmë se si besimi

tek Ardhja e Dytë mund të na ndihmojë që të mos largohemi nga

e vërteta. Duke përdorur atë që mësoni nga këto vargje, shkruajini

një letër mikut/mikes tuaj mbi faktin më të rëndësishëm që

mësuat në lidhje me Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit.

C

B

A

Të gjithë mëkatojnë dhe dështojnë në arritjen e lavdisë së
Perëndisë (shih 1 Gjoni 1:8). Nëpërmjet Shlyerjes ne mund

1 Gjoni 1–2
“Ecim në Dritë”

Letra e Parë e Përgjithshme e Gjonit
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të pastrohemi nga mëkatet dhe të marrim bekimet e qiellit.
Mendoni disa mënyra që mund të dështojmë dhe mendoni
atë që Gjoni tha se duhej për të mposhtur mëkatet tuaja dhe
për të “[ecur] në dritë”çdo ditë (1 Gjoni 1:7). Kushtojini
vëmendje të veçantë gjithashtu Përkthimit të Joseph Smith-it
tek 1 Gjoni 2:1.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

1 Gjoni 1

1 Gjoni 2

1 Gjoni 2:1—“Në Qoftë se Ndokush Mëkatoi, Kemi një
Avokat”
Përkthimi i Joseph Smith-it e ndryshoi këtë varg dhe aty shkruhet:

“Në qoftë se dikush mëkaton dhe pendohet, ne kemi një mbrojtës

me Atin” (PJS, 1 Gjoni 2:1).

1 Gjoni 2:18–19, 22—Antikrishtët
Antikrishtët për të cilët Gjoni flet janë ata që e lanë Kishën dhe

rreshtën së besuari tek Jezu Krishti. 

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin e mëposhtëm kur të studioni 1 Gjoni 1–2.

Çfarë Donte të Thoshte Ai?

Presidenti Ezra Taft Benson

shpjegoi: “Ashtu si një njeri nuk

e dëshiron vërtet ushqimin

derisa të jetë i uritur, po ashtu

ai nuk dëshiron shpëtimin e

Krishtit derisa të dijë përse ka

nevojë për Krishtin. Askush

nuk e di në mënyrë të mjaftue-

shme dhe të duhur përse ka

nevojë për Krishtin derisa të

kuptojë dhe të pranojë doktri-

nën e Rënies dhe efektin e saj

mbi mbarë njerëzimin” (në

Conference Report, prill 1987,

106; ose Ensign, maj 1987, 85).

1. Shkruani një paragraf duke përshkruar se si ajo që Gjoni

shkroi tek 1 Gjoni 1 mbështet thënien e Presidentit Benson.

2. Përse 1 Gjoni 2:1–3 mund të ketë më shumë kuptim për dikë

që ka kuptuar se të gjithë jemi mëkatarë, ashtu siç Gjoni

shpalli tek 1 Gjoni 1:8, 10?

A

Vajosja (v. 27)—Dhurata e

Frymës së Shenjtë

Atë që ishte nga fillimi
(v. 1)—Jezu Krishti

Dhe jeta u shfaq (v. 2)—Jezu

Krishti jetoi në mish

Të bëhesh një bir apo bijë e Perëndisë është ndryshe nga të
qenit një fëmijë shpirtëror i Atit Qiellor. Ju bëheni bir ose bijë
e Perëndisë duke pranuar Krishtin dhe ungjillin e Tij (shih
DeB 25:1; 45:8). Bijtë dhe bijat e tij besnikë do të ekzaltohen
në fund gjithashtu. Gjoni vuri në dukje se këto bekime janë
të disponueshme për shkak të dashurisë që Ati Qiellor ka
për ne.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

1 Gjoni 3

1 Gjoni 3:15—“Kushdo që Urren Vëllanë e Vet Është
Vrasës”
Vrasja është njëri nga frutet e urrejtjes, ashtu si tradhtia bashkë-

shortore dhe kurvërimi janë frute të epshit. Dallimi midis

dashurisë dhe urrejtjes tregohet tek 1 Gjoni 3:16. Ata që mbushen

me urrejtje kërkojnë të lëndojnë të tjerët, ndërsa ata që mbushen

me dashuri janë të gatshëm të sakrifikojnë edhe jetën e tyre në

mënyrë që të tjerët të jetojnë.

1 Gjoni 3:18—“Të Mos Duam me Fjalë, … por me
Vepra dhe në të Vërtetë”
Dishepujt e Krishtit i duan të tjerët ashtu siç i do Krishti. Kjo

dashuri nuk mund të thuhet (“me gjuhë”), por duhet të duket

në veprimet tona (“me vepra dhe në të vërtetë”).

1 Gjoni 4

1 Gjoni 4:7–12—“Perëndia Është Dashuri”
Plaku Brus R. MekKonki shpjegoi se: “Perëndia është gjithashtu

besim, shpresë, dashuri hyjnore, drejtësi, vërtetësi, virtyt, maturi,

durim, përulësi e kështu me radhë. Kjo do të thotë se Perëndia

është mishërimi dhe personifikimi i çdo hiri të mirë dhe cilësie të

perëndishme—të cilat të gjitha banojnë në personin e tij në për-

sosmëri dhe plotësi” (Doctrinal New Testament Commentary, 3:398).

1 Gjoni 4:12—“Askush S’e ka Parë Ndonjëherë
Perëndinë”
Përkthimi i Joseph Smith-it na mëson se “askush s’e ka parë

ndonjëherë Perëndinë, përveç atyre që besojnë” (PJS, 1 Gjoni 4:12).

Kjo qëndron me dëshminë e Gjonit siç është ruajtur tek Ungjilli i

Gjonit (krahaso PJS, Gjoni 1:19; Gjoni 6:46; dhe DeB 67:10–12).

Rrëfen (vargjet 2–3)—

Dëshmon

Frika ka të bëjë me ndëshki-
min (v. 18)—Frika përfshin

dhimbjen

T’i bindim zemrat tona para
atij (v. 19)—Të qëndrojmë me

besim para Perëndisë

1 Gjoni 3–5
“Dashuria 

e Perëndisë”
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Moisiu dhe Stefani panë Perëndinë

Letra e Dytë e Gjonit
Letra e Dytë e Gjonit është më personale se letra e parë e Gjonit

dhe i drejtohet “zonjës së zgjedhur dhe bijve të saj”. Nuk është e

qartë nëse këta janë njerëz të vërtetë, apo simbole të Kishës dhe

anëtarëve të saj. Ashtu si letra e tij e parë, kjo përmban dëshminë

e Gjonit për të vërtetën e ungjillit (shih hyrjen për 1 Gjoni).

Gjoni i paralajmëroi anëtarët e Kishës të ruheshin nga njerëz
që dëshironin t’i mashtronin dhe t’i largonin nga e vërteta.

2 Gjoni 1
Ruhuni nga 

Mësuesit e Rremë

Letra e Tretë e Gjonit
Apostulli Gjon e shkroi këtë letër të tretë rreth të njëjtës kohë

që shkroi dy të parat. Arsyeja dhe qëllimi i kësaj letre ishte i

ngjashëm me ato tek 1 Gjoni (shih hyrjen e 1 Gjoni). Iu shkrua

“Gajit shumë të dashur” për ta falenderuar për mbështetjen e

tij ndaj vëllezërve (misionarëve) që Gjoni kishte dërguar në atë

zonë. Gjoni e përdori këtë mundësi gjithashtu për të qortuar

Ditotrefin që nuk i pranoi këta udhëheqës.

1 Gjoni 5

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin e mëposhtëm kur të studioni 1 Gjoni 3–5.

Çfarë Mendoni?

Lexoni 1 Gjoni 3:16–23; 4:7–21; dhe 2 Gjoni 1:5–6. Shkruani një

paragraf duke treguar se si Perëndia e tregon dashurinë e Tij për

ne dhe si mund ta tregojmë ne dashurinë tonë për Perëndinë.

A

Atë që e ka ngjizur (v. 1)—

Ati Qiellor

A njihni mësime të rreme sot? Si mund të dini nëse një
person ose lajmëtar (dhe mesazhi i tij) është nga Perëndia?
Për ndihmë shikoni shkrimet e 2 Gjoni.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

2 Gjoni 1

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin e mëposhtëm kur të studioni 2 Gjoni.

Shkruani një Paragraf Përmbledhës

Një paragraf përmbledhës përfshin një ose dy fjali që përshkruajnë

temën kryesore të historisë ose librit. Lexoni 2 Gjoni dhe shkruani

një paragraf përmbledhës të asaj që Gjoni na mësoi në këtë letër.

A

Të lutem (v. 5)—Të kërkoj Qëndron (v. 9)—Vazhdon

Mendoni për familjen e fundit që u zhvendos në lagjen ose
degën tuaj, apo që u pagëzua në zonën tuaj. Sa mirë u pri-
tën ata nga anëtarët? Çfarë bëtë ju që ata të ndiheshin të
mirëpritur e se i donin? Gjoni shkroi për dy njerëz, Gajin
dhe Diotrefin, trajtimi i të cilëve për të tjerët ndryshonte.
Çfarë mund të mësoni nga shembujt e atyre dy burrave?

3 Gjoni 1
Ndihmo dhe 

Duaj të Tjerët

Letra e Dytë e Gjonit

Letra e Tretë e Gjonit
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Çfarë na mëson 3 Gjoni mbi rëndësinë e dhënies së ndihmës
për të tjerët?

Kush Ishte Juda?
Juda ishte vëllai i Jakobit dhe një nga “vëllezërit e Zotit” (shih

“Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta”, “Juda”, f. 81–82). Ai e njih-

te mirë Dhjatën e Vjetër dhe përdorte histori dhe shembuj prej

saj për të dhënë mësime të vlefshme.

Juda merakosej për rreziqet e braktisjes, të cilat po rriteshin nga-

dalë midis atyre të cilëve u shkroi. Disa nuk ishin në dijeni të

rritjes së rrezikshme të doktrinave të rreme që po mësoheshin.

Presidenti Ezra Taft Benson mësoi:

“Fjala e Perëndisë, siç gjendet tek shkrimet e shenjta, në
fjalët e profetëve të gjallë dhe në zbulesën personale, ka fuqinë
të forcojë shenjtorët dhe t’i fortifikojë ata me Shpirtin, në
mënyrë që t’i bëjnë ballë së ligës, të mbahen fort pas së mirës
dhe të gjejnë gëzim në këtë jetë. …

… Kur anëtarët dhe familjet thellohen në shkrimet e shenjta
rregullisht dhe vazhdimisht, këto pjesë të tjera të aktivitetit do
të vijnë automatikisht. Dëshmitë do të rriten. Përkushtimi
do të forcohet. Familjet do të fuqizohen. Zbulesa personale
do të burojë. …

Suksesi në drejtësi, fuqia për të shmangur mashtrimin dhe
për t’i rezistuar tundimit, udhëheqja në jetën tonë të përdit-
shme, shërimi i shpirtit—këto janë vetëm pak nga premtimet

Juda 1
Gjeni Zgjidhje për Problemet
Tuaja nga Shkrimet e Shenjta

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

3 Gjoni 1

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin e mëposhtëm kur të studioni 3 Gjoni.

Shkruani një Përshkrim

Imagjinoni sikur keni një mik artist i cili bën piktura njerëzish

bazuar në mënyrën se si veprojnë, jo në mënyrën si duken.

Lexoni 3 Gjoni dhe shkruani për artistin një paragraf të shkurtër

duke përshkruar se si mendoni se ishin Gaji, Diotrefi dhe Deme-

tri, duke dhënë arsye për përshkrimet tuaja.

A

Plaku (v. 1)—Apostulli Gjon

Bijtë e mi (v. 4)—Anëtarët të

cilët Gjoni i kishte mësuar ose

udhëhequr

Duke folur fjalë të liga
kundër nesh (v. 10)—Duke

akuzuar në mënyrë të rreme

që Zoti u ka dhënë atyre që do të shkojnë drejt fjalës së Tij”
(“The Power of the Word”, Ensign, maj 1986, 79–82).

Shikoni se si Juda i përdori shkrimet e shenjta për të ndi-
hmuar ata të cilëve u shkroi.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Juda 1

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni një prej aktiviteteve të mëposhtme (A ose B) kur të studioni

Judën.

Vizatoni një Figurë

1. Vizatoni një figurë te elementeve të përshkruara tek Juda

1:12–13.

A

Që qenë shënuar që moti për
këtë dënim (v. 4)—Ligësia e

të cilëve njihej

E kthejnë hirin e Perëndisë
tonë në imoralitet (v. 4)—

Duke thënë se për shkak se

Perëndia do të falë me mëshi-

rë, ne nuk kemi nevojë t’u

bindemi urdhërimeve; ne

mund të mëkatojmë lirshëm

dhe të jepemi pas epshit

Engjëjt që nuk e ruajtën gje-
ndjen e tyre të parë (v. 6)—

Shpirtrat para lindjes që

zgjodhën të ndjekin Luçiferin

Ndotin mishin (v. 8)—Jepen

pas orekseve epshore

Përbuzin pushtetin dhe bla-
sfemojnë kundër dinjiteteve
(v. 8)—Refuzojnë udhëheqjen

e Perëndisë dhe flasin keq për

Të dhe udhëheqësit e Tij

Duke ia rrëmbyer zjarrit
(v. 23)—Ndihmojini të dalin

nga pushteti i Satanit dhe

ndjekësve të tij

Duke urryer edhe rrobën e
ndotur nga mishi (v. 23)—

Duke mos pasur asnjë dëshirë

për mëkat

Letra e Përgjithshme e Judës
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2. Krahasoni atë që i ndodh një reje pa ujë, një druri pa fruta,

shkumës në valën e detit dhe yjeve të këputur me atë që do

t’u ndodhë të ligjve në Ardhjen e Dytë. (Përdorni Juda 1:5–7,

11, 14–15 për ndihmë.)

Mësime nga Historia

Juda e dinte se mësimet e rreme mund t’i udhëheqin njerëzit drejt

mëkatit dhe jolumturisë dhe për këtë dha disa shembuj. Shqyrtoni

secilin prej rasteve të mëposhtme dhe shpjegoni se si këto shembuj

B

Për Çfarë Flet Kjo Zbulesë?

Hitoria

Gjoni e mori dhe e shkroi këtë zbulesë kur ishte i burgosur në

ishullin Patmos, në detin Egje. Në këtë kohë, qeveria e Romës

po përndiqte të krishterët dhe pjesa më e madhe e Apostujve të

Jezusit ishin martirizuar për shkak të besimit të tyre. Shumë

anëtarë të tjerë ishin trajtuar mizorisht në Romë dhe vende të

tjera të perandorisë romake.

Dhënia e jetës për Shpëtimtarin ishte një mundësi shumë e vër-

tetë për shenjtorët në atë kohë. Në mes të kësaj periudhe kaq të

vështirë, nuk është e vështirë të imagjinosh anëtarët e Kishës duke

i bërë pyetjen vetes përse po ndeshnin sprova kaq të vështira dhe

çfarë do të bënte Zoti si kundërpërgjigje të këtyre të ligave të

mëdha në tokë—veçanërisht të ligave që u drejtoheshin pikërisht

popullit të Zotit. Kjo zbulesë nga Zoti drejtuar Gjonit zbuloi

PA
LE

ST
IN

A

Deti Mesdhe

Smirnë

Pergam

Efes Laodice

QIPROKRETA

Filadelfi

Tiatirë
Sardë

Ishulli
Patmos

Deti
Egje

Kur mendojnë për librin e Zbulesës, shumë njerëzve menjëherë

u shkon mendja tek ditët e fundit, bishat dhe mistere të tjera të

shkruara në gjuhë simbolike. Zbulesa i përmban ato gjëra, por,

si Apostulli Gjoni shkruajti në vargjet e para, ajo është zbulesa e

Jezu Krishtit dhënë shërbëtorit të Tij, që do të shkruante atë që

pa dhe për dëshminë e tij për Jezu Krishtin. Me fjalë të tjera,

mesazhi kryesor i librit të Zbulesës është si ai i shumë librave të

tjerë me shkrime të shenjta—ai zbulon dhe mëson rreth Jezu

Krishtit dhe na fton të shkojmë tek Ai.

Ndërsa lexoni librin e Zbulesës, zbuloni mësimet e tij rreth Jezu

Krishtit. Gjuha simbolike dhe imazhet në këtë libër mund të

duken të vështira në fillim, por ju do të zbuloni se ato zgjerojnë

të kuptuarin tuaj për misionin e Krishtit dhe fuqinë e Tij.

janë si imazhet e reve pa ujë dhe drurëve pa fruta që përmenden

tek Juda 1:12.

1. Populli i Sodomës dhe Gomorrës (shih vargjet 7–8)

2. Një shembëlltyrë e Satanit tek grindet me Mikaelin (Adami;

shih v. 9)

3. Kaini talli Perëndinë dhe Baalami u mundua të fitonte para

me dhuratat që mori nga Perëndia (shih v. 11)

pamjen më të madhe dhe më të madhërishme të planit të Perë-

ndisë dhe i ndihmoi shenjtorët e asaj kohe të kuptonin më mirë

përndjekjet dhe fitoret e dukshme të së keqes mbi të mirën që

ndodhin në këtë jetë. Edhe shenjtorët në kohën tonë gjithashtu, që

pyesin veten për luftën midis së mirës dhe së keqes si dhe mbi

fuqinë e dukshme të së keqes në tokë, do të gjejnë gjithashtu

inkurajim dhe shpresë në mesazhin e librit të Zbulesës.

Ju mund të lexoni më shumë për historinë dhe përmbajtjen e

këtij libri tek “Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta”, “Zbulesë e

Gjonit”, (f. 211–212).

Për Kohën Tonë
Tre kapitujt e parë të Zbulesës përmbajnë këshilla drejtuar degë-

ve të Kishës në kohën e Gjonit, por këshillat e tij mund të gjejnë

zbatim edhe për ditën tonë. Një pjesë e madhe e asaj që Gjoni pa

në vegim përfaqëson ngjarjet që do të ndodhin në ditët e fundit

para Ardhjes së Dytë të Jezu Krishtit dhe gjatë Mijëvjeçarit (shih

1 Nefi 14:14–28). Si rrjedhojë, shenjtorët në kohën tonë duhet të

jenë veçanërisht të interesuar në mesazhin e tij.

Një Ftesë nga Gjoni
Para se Gjoni të shpjegonte atë që pa në vegim dhe para se t’u

jepte ndonjë këshillë kishave në kohën e tij, ai tha se ne do të

bekoheshim nëse do të lexonim dhe “[dëgjonim] fjalët e kësaj

profecie dhe që [do të ruanim] [bindeshim] ato që janë shkruar

në të, sepse koha është afër” (Zbulesa 1:3). Ndërsa lexoni librin

e Zbulesës ju duhet ta mendoni seriozisht ftesën e tij për të

dëgjuar dhe për t’u bindur. Ju jetoni në një kohë kur ngjarjet e

shkruara në këtë libër janë “afër”—ato kanë ndodhur në kohën

tonë ose priten ende që të ndodhin.

Nuk e dimë përse Gjoni ndodhej në ishullin Patmos, por
dimë se ai ishte kryesisht një kamp burgimi romak. Të kri-
shterët përndiqeshin shumë gjatë pjesës së fundit të shekullit
të parë. Vetë Gjoni u syrgjynos në ishullin Patmos për fjalën
e Perëndisë dhe për dëshminë e Jezu Krishtit (shih Zbulesa

Zbulesa 1
Zbulesa e Jezu Krishtit

Zbulesa e Shën Gjonit, Hyjnorit
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1:9). Megjithatë, edhe në këto rrethana, Gjoni kërkoi Shpirtin
“ditën e Zotit” (Zbulesa 1:10) dhe pati një vegim të mreku-
llueshëm të Jezu Krishtit për të cilin lexojmë tek Zbulesa 1.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Zbulesa 1

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetet A dhe B kur të studioni Zbulesa 1.

Një Zbulesë e Jezu Krishtit

Në bllokun tuaj të shënimeve, rendisni ato që mësoni rreth Jezu

Krishtit nga Zbulesa 1.

1. Përgjigjuni një prej dy pyetjeve të mëposhtme: Çfarë mësuat

rreth Jezu Krishtit tek Zbulesa 1 që nuk e dinit më parë rreth

Tij? Çfarë ju bëri më shumë përshtypje rreth Jezu Krishtit

ndërsa lexuat atë që shkroi Gjoni rreth Tij?

2. Si mendoni, përse është e rëndësishme t’i dimë këto gjëra rreth

Jezusit ndërsa filloni të lexoni Zbulesën?

Interpretimi i Simboleve të Rëndësishme

Gjeni simbolet e mëposhtme tek Zbulesa 1 dhe shkruani atë që

mendoni se përfaqëson çdo simbol dhe atë që na mëson. Tek

Zbulesa 1:20 Zoti shpjegoi kuptimin e disa prej simboleve që pa

Gjoni. (Nëse dëshironi, mund të lexoni sërish “Kërkoni Tipe dhe

Kuptime Simbolesh”, f. 4 për ndihmë në përkthimin e simboleve.)

• Shtatë shandanë ari (shih Zbulesa 1:12–13, 20; shih gjithashtu

3 Nefi 18:24)

• Shfaqja e bardhë e Shpëtimtarit (shih Zbulesa 1:14; shih gji-

thashtu Alma 13:24)

• Shtatë yje në dorën e djathtë të Shpëtimtarit (shih Zbulesa 1:16,

20; shih PJS, Zbulesa 1:1–4, Përkthimi i Jozef Smithit i Zbulesa

1:20 e ndryshon fjalën “engjëj” në “shërbëtorët e shtatë kishave”)

• Gjuha e Shpëtimtarit krahasohet me një shpatë me dy tehe

(shih Zbulesa 1:16; shih gjithashtu Helamani 3:29)

• Fytyra e Shpëtimtarit ndrin si dielli (shih Zbulesa 1:16; shih

gjithashtu DeB 88:7)

Zbulesa 2–3
Këshilla për Shtatë 

Degët e Kishës

B

A

I parëlinduri prej së vdeku-
rish (v. 5)—I pari që u ringjall

Alfa dhe Omega (vv. 8, 11)—

Shkronja e parë dhe e fundit

e alfabetit grek; titull i

Shpëtimtarit

Ditën e Zotit (v. 10)—Shabati

i krishterë (e diela), ajo ditë e

javës në të cilën u ringjall Zoti

Zbulesa 2–3 përmban këshilla që Gjoni u dha shtatë degëve
të Kishës në kohën e tij. Megjithatë, do të vini re se Gjoni
ishte thjesht lajmëtari; fjalët janë këshillat e Zotit. Ashtu si
këshillat që na jepen neve sot nëpërmjet udhëheqësve tanë,
qëllimi i këshillave te Zbulesa 2–3 ishte të nxiste anëtarët të
jetonin sipas mësimeve të Krishtit dhe të merrnin bekimet e
ungjillit. Nuk duhet të jetë e vështirë të kuptohet se si këshi-
llat e dhëna në këto kapituj gjejnë zbatim edhe për anëtarët
e Kishës në kohën tonë. Në veçanti, nëse dëshironi mund të
vini re premtimet që Zoti u dha besnikëve. Ato janë ende të
vërteta sot.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Zbulesa 2

Zbulesa 2—Ndryshime të Rëndësishme nga Përkthimi
i Jozef Smithit
Përkthimi i Jozef Smithit për Zbulesën 2:1, 8, 12 dhe 18 e ndryshon

fjalën “engjëll” në “shërbëtor”. (Ajo është ndryshuar gjithashtu

edhe për Zbulesa 3). Tek Zbulesa 2:22 Përkthimi i Jozef Smithit

e ndryshon fjalën “shtrat” në “ferr”. Ai ndryshon gjithashtu

Zbulesën 2:26–27, duke e bërë të qartë se “[shufra e hekurit]” me

anë të së cilës Jezusi sundon është fjala e Perëndisë (shih 1 Nefi

15:23–24) dhe se Ai sundon me vërtetësi, drejtësi dhe barazi—jo

me atë ashpërsi të dukshme që vargu 27 përçon.

Zbulesa 2:2, 9, 13, 19 (shih gjithashtu Zbulesa 3:1, 8,
15)—“Unë i Njoh Veprat e Tua”
Zoti ia bëri të qartë secilës degë se Ai i sheh dhe i njeh të gjitha

veprat e tyre. Ai mund të na thotë të njëjtën gjë neve. Ai i di të

gjitha mendimet, fjalët dhe veprat tona.

Vë në provë (vargjet 2, 10)—

Provuar (për të parë nëse janë

të vërteta)

Nikolaitët (vargjet 6, 15)—Një

grup njerëzish që besonin në

disa mësime të rreme dhe që

lejonin, madje nxisnin, vepri-

me imorale, por që në dukje

vepronin në mënyrë të fshehtë

Blasfemi (v. 9)—Të thuash

gënjeshtra apo të flasësh në

mënyrë jo nderuese për gjëra

të shenjta

Vdekja e dytë (v. 11)—Të

dëbohesh nga prania e Zotit

përgjithmonë

Yllin e mëngjesit (v. 28)—I

referohet Jezu Krishtit (shih

Zbulesa 22:16)
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Zbulesa 2:7, 11, 17, 26 (shih gjithashtu Zbulesa 3:5,
12, 21)—“Kujt Fiton” ose ” Kush Fiton”
Premtimet që Zoti u dha degëve të Kishës janë të shprehura

ndryshe, por ato të gjitha u referohen jetës së përjetshme dhe

ekzaltimit në mbretërinë çelestiale. Është e dobishme dhe intere-

sante të lexosh mënyrat e ndryshme që ekzaltimi përshkruhet

tek Zbulesa 2–3.

• “Pema e jetës” (Zbulesa 2:7) i referohet jetës së përjetshme

(shih Zbulesa 22:2).

• “Kurora e jetës” (Zbulesa 2:10) dhe premtimi i pushtetit (shih

Zbulesa 2:27) i referohet bekimit në mbretërinë çelestiale të

pushtetit si mbretër dhe priftërinj përgjithmonë (shih DeB 76:56).

• Guri i bardhë me një emër të ri në të (shih Zbulesa 2:17) u jepet

vetëm atyre që marrin mbretërinë çelestiale (shih DeB

130:10–11).

• Ata që janë veshur me të bardha dhe emri i të cilëve është

shkruar në librin e jetës (shih Zbulesa 3:4–5) janë ata që janë

shenjtëruar dhe trashëgojnë mbretërinë çelestiale (shih DeB

88:2).

• Ata që e kanë emrin e Perëndisë të shkruar në vetvete (shih

Zbulesa 3:12) janë vetë perëndi, i cili është bekimi i premtuar i

atyre që janë ekzaltuar (shih DeB 76:58).

• Të ulesh me Krishtin në fronin e Tij (shih Zbulesa 3:21) është të

jesh siç është Ai. Ky bekim u jepet atyre që trashëgojnë ekzal-

timin në shkallën më të lartë të mbretërisë çelestiale (shih

DeB 132:20).

Është domethënës fakti që këto premtime të ekzaltimit u dhanë

pasi Zoti shpjegoi mënyrat që njerëzit kishin mëkatuar. Zoti është

i mëshirshëm dhe ata që kanë mëkatuar mund ta fitojnë jetën e

përjetshme nëse do të pendohen.

Zbulesa 3

Zbulesa 3:1—“Jeton, por Je i Vdekur”
Plaku Spenser W. Kimball, atëherë anëtar i Kuorumit të Dymbë-

dhjetë Apostujve, na mësoi: “Ka shumë njerëz në këtë Kishë sot

që mendojnë se jetojnë, por janë të vdekur në lidhje me gjërat

shpirtërore. … Shërbimi i tyre është më shumë i shkronjës dhe

më pak i frymës” (në Conference Report, prill 1951, 105).

Zbulesa 3:20—“Unë Qëndroj te Dera dhe Trokas”
Plaku Spenser W. Kimball, atëherë anëtar i Kuorumit të Dymbë-

dhjetë Apostujve, tregoi historinë e mëposhtme për Zbulesa 3:20:

“Holman Hant, artisti, ndjeu frymëzimin ta hidhte këtë shkrim

nxitës në telajo. Një ditë ai po i tregonte një miku pikturën e tij

‘Krishti Duke Trokitur tek Dera’ kur befas miku i tij thirri: ‘Ka

diçka që nuk shkon tek piktura’.

‘Çfarë ka?’, pyeti artisti.

‘Dera në të cilën troket Jezusi nuk ka dorezë’, u përgjigj miku i tij.

‘Ah’, u përgjigj Z. Hant, ‘ai nuk është gabim. Shih, kjo është dera

për tek zemra e njeriut. Mund të hapet vetëm nga brenda’.

Dhe kështu është. Jezusi mund të qëndrojë dhe të trokasë, por

secili prej nesh vendos nëse do ta hapë. Shpirti nuk ka fuqi ta

Ruaje, Mbaje fort (vargjet 3,

11)—Qëndro besnik

Çelësi i Davidit (v. 7)—Fuqia

për të sunduar

Ameni (v. 14)—Një term që i

referohet Krishtit, që do të

thotë “i vërteti”

Qyqar (v. 17)—Me telashe, i

vuajtur

Kolir (v. 18)—Mjekim për sytë

detyrojë një njeri të lëvizë. Vetë njeriu duhet ta marrë iniciati-

vën” (The Miracle of Forgiveness [1969], 212).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy aktivitetet e mëposhtme (A dhe B) kur të studioni

Zbulesa 2–3.

Organizoni Atë që Lexoni

Këshilla e Zotit drejtuar secilës prej shtatë degëve të Kishës në

Azi ndjek një model: Ai u përsëriti atyre përshkrimet për Veten

e Tij nga Zbulesa 1, u tha anëtarëve të degës se çfarë po bënin

që e kënaqte Atë, u tregoi atyre se në ç’mënyra kishin nevojë të

pendoheshin dhe u foli për bekimet që do të vinin nëse ishin

besnikë. Bëni një tabelë në bllokun tuaj të shënimeve si ajo më

poshtë dhe plotësojeni me informacionin që gjeni tek Zbulesa 2–3.

Zbatimi i Shkrimeve të Shenjta në
Jetën Tuaj

1. Si mendoni, cila këshillë që iu dha shtatë degëve të Kishës në

Azi gjen më tepër zbatim për Kishën sot? Pse?

2. Cilat nga premtimet që Zoti u dha shtatë Kishave (shih

“Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Zbulesa 2) ju frymëzon

më tepër të kërkoni jetën e përjetshme? Pse?

Zbulesa 4 fillon vegimin e Gjonit të ngjarjeve në të ardh-
men—“gjërat që duhet të ndodhin pas këtyre gjërave” (v. 1). 

Zbulesa 4
“Gjërat që Duhet të Ndodhin

Pas Këtyre Gjërave”

B

Bekimet e
premtuara

Për çfarë
kishin nevo-
jë të pendo-

heshin

Çfarë po
bënin ata që
e kënaqte

Zotin

Përshkrimi
i Krishtit

Qyteti

Efesi (shih
Zbulesa 2:1–7)

Smirna (shih
Zbulesa 2:8–11)

Pergam (shih
Zbulesa 2:12–17)

Tiatira (shih
Zbulesa 2:18–29)

Sardë (shih
Zbulesa 3:1–6)

Filadelfi (shih
Zbulesa 3:7–13)

Laodice (shih
Zbulesa 3:14–22)

A
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Rrëfimi i tij për këtë vegim përbën pjesën tjetër të librit të
Zbulesës. Edhe pse ajo ndonjëherë u referohet ngjarjeve që
ndodhën para se Gjoni të lindte, ngjarjet u treguan për të
mësuar më mirë atë që do të ndodhë në të ardhmen.

Tek Zbulesa 4 Gjoni përshkroi një vegim që pati për fronin e
Perëndisë. Profeti Jozef Smith mori interpretime të disa prej
simboleve në këtë kapitull (shih DeB 77:1–5).

Në vegimin e tij, Gjoni pa fronin e Perëndisë. Ai pa gjitha-
shtu që Perëndia mbante një libër që ishte vulosur me shta-
të vula (shih Zbulesa 5:1). Jezu Krishti ishte i vetmi njeri i
denjë për të hapur këtë libër, të cilin e hapi, njërën vulë pas
tjetrës. Ndërsa Ai hapte çdo vulë, Gjoni pa një vegim të
asaj që ndodhej në atë pjesë të librit. Zbulesa 6:1–11 na tre-
gon për hapjen e pesë vulave të para. Hapja e vulës së
gjashtë fillon tek Zbulesa 6:12 dhe vazhdon përgjatë kapitu-
llit 7. Doktrina e Besëlidhje 77:6–7 na mëson se shtatë
vulat simbolizojnë një mijë vjet histori. Kështu, ajo që
Gjoni pa ndërsa çdo vulë hapej simbolizonte ngjarjet që
ndodhnin gjatë atyre një mijë vjetëve histori—vula e parë
përfaqëson një mijë vjetët e parë pas Rënies, vula e dytë
përfaqëson mijëvjeçarin e dytë, e kështu me radhë.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Zbulesa 5

Zbulesa 5:1, 5 (shih gjithashtu Zbulesa 1:4; 2:1;
8:2)—Cila Është Domethënia e Numrit Shtatë?
Numri shtatë shfaqet gjatë gjithë librit të Zbulesës. Për shembull,

Gjoni u shkroi shtatë degëve të Kishës (shih Zbulesa 2–3).

Ai pa një libër me shtatë vula (shih Zbulesa 5), shtatë bori shpa-

llën gjykimin mbi tokë (shih Zbulesa 8–9; 11) dhe shtatë kupa

zemërimi u derdhën mbi tokë (shih Zbulesa 16). Fjala hebraishte

Luani i fisit të Judës, Rrënja e
Davidit (v. 5)—Jezu Krishti

(shih Zanafilla 49:9; Isaia 11:10)

(DeB 77:6).

y bër pë ban
Ky libër përmban

e zb lua  të P rën isë” 
e zb lua  të P rën isë” 

“v ll t , miste et dh  pun  
“v ll t , miste et dh  pun  e zbuluar të Perëndisë” 

e zbuluar të Perëndisë” 

“vullnetin, misteret dhe punën 
“vullnetin, misteret dhe punën 

Zbulesa 5–7
Një Libër me 
Shtatë Vula

për numrin shtatë, sheva, është një fjalë që tregon idenë e plotë-

sisë ose përsosmërisë dhe mund të jetë pjesë e simbolikës së rrë-

fimit të Gjonit mbi vegimin e tij. Fakti që u shkroi shtatë kishave

mund të jetë një mënyrë simbolike për t’i folur gjithë Kishës.

Zbulesa 5:1–2, 5 (shih gjithashtu Zbulesa 6:1, 3, 5, 7,
9, 12)—Vulat
Në kohët e lashta, dokumentat zyrtarë, pergamenët dhe raportet

mbylleshin me një vulë dylli që zakonisht mbante një shenjë që

tregonte atë që e kishte vulosur. Dokumentët e vulosur në këtë

mënyrë mund të hapeshin vetëm nga një me autoritet dhe në

praninë e dëshmitarëve. Në këtë rast, “[vullneti, misteret dhe puna

e] Perëndisë” (DeB 77:6) u ruajtën në librin që pa Gjoni. Vetëm

Krishti kishte autoritetin dhe ishte i denjë ta hapte atë. E njëjta

gjë vlen për jetën e përjetshme. “Portën e qiellit vetëm ai për ne

mundi ta hap’” (“Një Kodr’ e Blert’ Ësht’ Atje Larg”, Himne dhe

Këngë të Fëmijëve, f. 24; shkronjat kursive të shtuara).

Zbulesa 6

Zbulesa 6:1, 3, 5, 7 (shih gjithashtu Zbulesa 4:6–9)—
Katër Kafshët
Katër kafshët u identifikuan si kafshët më të larta, ose më të

fuqishme të llojit të tyre—luani midis kafshëve të egra, demi

(ose viçi) midis kafshëve të zbutura (ato që përdoren nga njerë-

zit), shqiponja midis shpendëve dhe njeriu midis gjithë qenieve

të gjalla. Doktrina e Besëlidhje 77:2–4 bën komente të frymëzuara

për këto katër kafshë.

Zbulesa 6–7—Simbolizmi në Gjashtë Vulat
Zbulesa moderne na mëson se secila prej vulave përfaqëson një

periudhë historie prej një mijë vjetësh (shih hyrjen e Zbulesës

5–7 më sipër).

Kur vula e parë u hap, Gjoni pa një njeri me një kurorë duke

ngarë një kalë të bardhë dhe duke pushtuar. Plaku Brus R.

MekKonki tha se ky përfaqëson Enokun, i cili i ndihmoi njerëzit

e tij të pushtonin armiqtë e tyre—përfshirë Satanin—dhe të the-

melonin një qytet pastërtie dhe drejtësie që simbolizohet nga kali

i bardhë (shih Doctrinal New Testament Commentary, 3:476–78).

Hapja e vulës së dytë zbuloi dhunën, vdekjen dhe shkatërrimin

që ndodhi në kohën e Noes dhe Përmbytjes.

Hapja e vulës së tretë përfaqësoi një kohë kur populli i Zotit u

prek nga zitë e bukës. Abrahami u zhvendos për shkak të një zie

buke dhe historia e familjes së Jakobit (Izraelit) u ndikua shumë

nga zitë e bukës. Hapja e vulës së katërt na kujton se koha midis

vitit 1000 p.e.s. dhe lindjes së Krishtit ishte një periudhë luftërash

midis popullit të besëlidhjes. Ishte një periudhë kur ata pushto-

heshin, merreshin robër dhe përhapeshin në mbarë botën si të

huaj. Vula e pestë zbuloi atë që po ndeshnin shenjtorët besnikë

të kohës së Gjonit—duke dhënë jetën e tyre për dëshminë e tyre.

Ngjarjet që përshkruhen me hapjen e vulës së gjashtë janë më të

detajuara. Ato i përkasin periudhës së përgatitjes për Ardhjen e

Dytë të Shpëtimtarit.

Thes prej leshi (v. 12)—Në

Izraelin e lashtë, kur njerëzit

ishin të penduar ose donin të

tregonin se ndiheshin të tillë,

ata vishnin si rrobë leshin,

ose lëkurën e një cjapi të zi.
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Zbulesa 6:6—Cila Është Domethënia e Çmimit të
Grurit dhe Elbit?
Një masë gruri ishte e mjaftueshme për të ushqyer një njeri për

një ditë. Një qindarkë ishte rroga për një ditë pune në atë kohë.

Kjo tregon se ushqimi ishte i shtrenjtë për shkak të zisë së bukës.

Elbi ishte më i lirë, por kishte një cilësi më të ulët dhe përdorej

nga njeriu vetëm në kohë zie buke. Imazhi i njeriut që mbante

një peshore tek Zbulesa 6:5 sugjeron se ushqimi shpërndahej në

sasi të sakta—duke sugjeruar sërish për një periudhë zie buke.

Zbulesa 7

Zbulesa 7:3–8—Vulosja në Ballë e Shërbëtorëve të
Perëndisë
Ishte një praktikë e zakonshme në kohën e Gjonit që njerëzit të

cilët adhuronin perëndi të rreme të vendosnin shenjë në ballin

e tyre (ose ndonjëherë në duart e tyre) me emrin ose simbolin

e perëndisë së tyre. Ata që besonin në mësimet e Shpëtimtarit

nuk vendosnin shenja në trup. Nga Zbulesa 3:12 dhe 22:1–5 ne

mësojmë se të drejtëve u është dhënë emri i Perëndisë. Kjo tregon

se vetë janë si perëndi dhe marrin “shëmbëlltyrën e tij në pamjen

[e tyre]” (Alma 5:14). Simboli mund të na bëjë të kuptojmë se

mendimet e tyre janë gjithmonë tek Perëndia—se ata “gjithmonë

[e] kujtojnë atë” (shih DeB 20:77, 79).

Një shpjegim profetik i vulosjes së 144 000 vetëve gjendet tek

Doktrina e Besëlidhje 77:9–11.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni të paktën tre nga pesë aktivitetet (A–E) ndërsa studioni

Zbulesa 5–7.

Shpjegoni një Doktrinë të Rëndësishme

Cila është përgjigjja e pyetjes që engjëlli bëri tek Zbulesa 5:2?

Si Mund të Jetë Dy Njëkohësisht?

1. Cilët janë emrat me të cilat thirret Jezusi tek Zbulesa 5:5–6 të

cilat janë simbolikisht e kundërta e njëra-tjetrës?

2. Shpjegoni se si secili emër përfaqëson Jezusin dhe si mund t’i

mbajë Ai të dy këto emra njëkohësisht.

Nderimi i Shpëtimtarit

1. Përshkruani atë që na thuhet tek Zbulesa se çfarë bënë indivi-

dët në qiell për të lavdëruar dhe nderuar Jezusin. Si mendoni,

përse vazhdojnë ata ta nderojnë Atë në qiell?

2. Përmendni të paktën dy mënyra që mund të nderoni Jezusin

këtu në tokë. Përfshini një që nuk përshkruhet tek Zbulesa 5 dhe

shpjegoni se si mendoni se veprimi juaj mund ta nderonte Atë.

Shkruani një Recetë Shërimi

1. Cili ishte emri i kalorësit në vegimin e Gjonit të vulës së katërt?

Kush e ndoqi prapa nga afër?

2. Me ndihmën e 2 Nefi 9:6–14, përshkruani se si mund të mpo-

shten këto të dyja.

Mbrojtje Shpirtërore në Ditët e
Mëvonshme

1. Ngjarjet që Gjoni pa me hapjen e vulës së gjashtë para Ardhjes

së Dytë të Krishtit janë veçanërisht domethënëse për shenjtorët

E

D

C

B

A

Shtrëngim (v. 14)—Sprova

dhe përndjekje

sot. Ai e përshkroi atë si një kohë zemërimi dhe pyeste veten

se kush mund të ishte në gjendje ta duronte (shih Zbulesa 6:17).

Nga Zbulesa 7, çfarë pa Gjoni që tregonte se si do të ruheshin

të drejtët në një ditë gjykimi?

2. Përveç atyre 144 000 vetëve që e morën këtë bekim, sa të tjerë

u përfshinë? (Shih Zbulesa 7:9.)

3. Bazuar në përshkrimin që gjendet tek Zbulesa 7:13–17, përse

u ruajtën ata njerëz? Përse do të donit të ishit mes tyre?

(Merrni parasysh gjithashtu shpjegimin e fjalës “vulosja” tek

seksioni “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Zbulesa 7:3–8.)

4. Si mendoni, cilat janë dy prej simboleve ose imazheve më

mbresëlënëse tek Zbulesa 7 që mund ta përdornit në një bisedë

rreth mbrojtjes shpirtërore në ditët e mëvonshme? Shpjegoni

se si do t’i përdornit.

Zbulesa 8–9
Shtatë Engjëj në 
Vulën e Shtatë

Përmbledhje e Shtatë Vulave

Vula e Parë 1000 vitet e para Enoku

Vula e Dytë

1000 vitet e pestaVula e Pestë

Luftërat 
dhe
Përmbytja

1000 vitet e dyta

1000 vitet e 
gjashta

Vula e 
Shtatë

Vula e 
Gjashtë

Martirët

Rivendosja 
dhe fatkeqësitë 
natyrore

1000 vitet e 
shtata

Mijëvjeçari

D
it

ët
 e

 M
ëv

on
sh

m
e

G
jo

n
i

D
it

ët
 e

 M
ëp

ar
sh

m
e

Kali i kuq

Kali i bardhë

Vula e Tretë Zitë e 
bukës

1000 vitet e treta Kali i zi

Perandoritë1000 vitet e 
katërta

Vula e Katërt Kali i 
zbehtë

161



Zbulesa 8 fillon me hapjen e vulës së shtatë. Ajo që Gjoni
pa pasi vula e shtatë u hap është shkruar tek Zbulesa 8–22.
Ashtu siç tabela e mëposhtme na ndihmon të kuptojmë,
vula e shtatë duket se është qendra e librit të Zbulesës.

Tek Zbulesa 8 lexojmë për lutjet e shenjtorëve, që simbolizo-
hen me tymin e temjanit që ngrihet lart deri në qiell. Për
shkak të lutjeve të atyre shenjtorëve që ishin të drejtë në
shtrëngimet e mëdha, gjashtë engjëj—secili me radhë—erdhi
për të gjykuar të këqinjtë në botë. Zbulesa 8 na flet për katër
engjëjt e parë dhe Zbulesa 9 na flet për engjëllin e pestë dhe
të gjashtë, gjykimi i të cilëve ishte edhe më dramatik dhe më
i fuqishëm se i katër të parëve. Zbulesa 10 na flet për një
tjetër engjëll që zbriti. Ajo që ndodh kur shfaqet ai ndryshon
nga ajo e gjashtë engjëjve të parë.

Dy gjëra duken veçanërisht domethënëse tek Zbulesa 9. E
para, lexojmë se gjykimet e engjëllit të pestë erdhën vetëm
mbi ata të cilët “nuk kanë vulën e Perëndisë mbi ballë” (v. 4),
gjë e cila thekson sërish mbrojtjen shpirtërore—dhe shpesh
fizike—që jepet si rrjedhojë e bindjes ndaj ordinancave të
ungjillit. Gjëja e dytë për t’u vënë re është se edhe pse Zoti
dërgoi këto shkatërrime për të nxitur njerëzit që të pendohen
(shih DeB 43:20–25), pasi gjashtë engjëj “[ushtuan]” gjy-
kimin e tyre, të ligjtë ende nuk ishin bindur që të pendoheshin
(shih Zbulesa 9:20–21). Si në ditët e Noas dhe në vitet e
fundit të Nefitëve në Librin e Mormonit, me sa duket njerëzit
u bënë kaq të liq, sa që pendimi ishte pothuajse i pamundur.

Gjenden shumë imazhe simbolike tek Zbulesa 8–9. Siç keni
lexuar në kapitujt e mëparshëm, imazhet që Gjoni përdori
mund të mos jenë ato që iu shfaqën në të vërtetë, por në
mënyrë simbolike përfaqësojnë atë që ai pa.

Theksi tek Libri i Zbulesës

Vula e Parë
1000 vitet e para

Ngjarjet para Rënies 5 vargje (Zbulesa 12:7–12)
Lufta në qiell

Toka bëhet një 
mbretëri çelestiale

11 vargje (Zbulesa 6:1–11)
Nga vula e parë deri tek e pesta

14 vargje (Zbulesa 6:12–7:8)
Vula e gjashtë

211 vargje (Zbulesa 8–19)
Nga hapja e vulës së parë 
deri tek Ardhja e Dytë e 
Jezu Krishtit

6 vargje (Zbulesa 20:1–6)
Mijëvjeçari

9 vargje (Zbulesa 20:7–15)
Skenat finale

33 vargje (Zbulesa 21:1–22:6)
Toka bëhet qiellore

Vula e Dytë
1000 vitet e dyta

Vula e Tretë
1000 vitet e treta

Vula e Katërt
1000 vitet e katërta

Vula e Pestë
1000 vitet e pesta

Vula e Gjashtë
1000 vitet e gjashta

Vula e Shtatë
1000 vitet e shtata

Përshtatur nga Gerald N. Lund, “The Book of Revelation—Three Keys for Making It a Book of 
Revelation”, në A Symposium on the New Testament (1980), 120.

Lindja 
e Jezusit

Përderisa Zbulesa 9 flet për engjëllin e pestë dhe të gjashtë,
mund të pritet që kapitulli dhjetë të tregonte për engjëllin e
shtatë. Përkundrazi, ne lexojmë për “një engjëll tjetër të
fuqishëm” (v. 1) që zbriti për t’i mësuar Gjonit çfarë duhet të
ndodhë para se engjëlli i shtatë t’i bjeri borisë si dhe mbi rolin
e Gjonit në ngjarjet e ditëve të mëvonshme që ai pa në vegim.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Zbulesa 10

Zbulesa 10:8–11—Cili ishte “Libërthi” që Gjoni
Gllabëroi?
Dotrina e Besëlidhje 77:14 tregon se çfarë përfaqëson libri i vogël.

Si konfirmohet tek Doktrina e Besëlidhje 7, Gjoni u transformua.

Ai përjetoi një ndryshim në trupin e tij që e lejon të jetojë pa u

plakur ose pa përjetuar dhimbje fizike. Kjo e lejon që ai të realizojë

misionin e veçantë që iu dha tek Zbulesa 10. Në qershor të vitit

1831, Profeti Jozef Smith “profetizoi se Gjon Zbuluesi atëherë

ishte midis Dhjetë Fiseve të Izraelit që ishin dëbuar nga Shalma-

neseri, mbret i Asirisë, për t’i përgatitur për kthimin e tyre nga

shpërndarja e tyre e gjatë” (History of the Church, 1:176).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin e mëposhtëm kur të studioni Zbulesa 10.

Thirrje për Mision

1. Ngrënia e librit të vogël nga Gjoni (shih Zbulesa 10:8–11) për-

faqësonte thirrjen e tij për në një mision të veçantë për Zotin.

Lexoni 2 Nefi 32:3 dhe shpjegoni atë që mendoni se simboli-

zohet me ngrënien e librit nga Gjoni dhe përse do të donte ai

ta bënte këtë gjë para se të shërbente në misionin e tij (shih

gjithashtu DeB 11:21–22).

2. Gjeni dy fjalët që përdoren për të përshkruar se ç’shije kishte

libri për Gjonin. Shkruani atë që mendoni se është kuptimi i

të dyja këtyre gjërave (shih gjithashtu Alma 17:4–5; 26:28–33).

Zbulesa 11
Dy Dëshmitarë 

të Veçantë

A

Misteri (v. 7)—Gjërat që nuk

dihen nga bota në përgjithësi

Zbulesa 10
Misioni 
i Gjonit
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Zbulesa 11 flet për engjëllin e shtatë që i ra borisë së tij. Por
para se të ndodhte ajo, Gjoni pa një ngjarje tjetër të rëndësi-
shme që zgjati më shumë se tre vjet. Gjejeni ndërsa lexoni.
Gjeni gjithashtu se çfarë ndodhi kur ra boria e shtatë dhe ku
është ndryshimi nga ajo që ndodhi kur ranë gjashtë boritë
e tjera.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Zbulesa 11

Zbulesa 11:2–3—“Dyzet e Dy Muaj” dhe 1 260 Ditë
Zbulesa 11:2 thotë se johebrenjtë do të “shkelin” Jeruzalemin për

dyzetë e dy muaj, që është tre vjet e gjysmë. Kjo është një refere-

ncë e një kohe braktisjeje kur puna e Zotit në mënyrë simbolike

shkelet. Vargu 3 tregon se “dy dëshmitarë” do të shërbejnë në një

mision të veçantë në qytetin e shenjtë për 1 260 ditë—që është

gjithashtu tre vjet e gjysmë. Në mënyrë simbolike, Gjoni pa se

shërbesa e shërbëtorëve të Zotit krijon ekuilibrim me kohën e

braktisjes, duke u dhënë kështu njerëzve një mundësi të barabartë

për të zgjedhur midis Zotit dhe atyre që e kundërshtojnë Atë.

Fatkeqësisht, siç shkruhet në këtë kapitull, shumë nuk do t’i

dëgjojnë ata profetë.

Zbulesa 11:3–12—“Dy Dëshmitarë”
Dokrina e Besëlidhje 77:15 zbulon më shumë rreth atyre dy

dëshmitarëve. Këta dy profetë kanë fuqi sikurse Elia (shih

1 Mbretërve 17:1) dhe Nefi (she Helamani 10:6–11). Armiqtë e

tyre kanë fuqi mbi ta vetëm pasi misioni i tyre të përfundojë

(shih Zbulesa 11:7). Tek Zbulesa 11:4 ata quhen “drurët e ullirit”

dhe “shandanët”. Plaku Brus R. MekKonki sugjeroi se këto

simbolizojnë misionin e tyre për të “siguruar vaj në llampat e

atyre që dalin para për të takuar Dhëndrin… [shih Mateu 25:1–13;

D&C 45:56–57]; dhe ashtu si mbajtëse llampash, ata do t’u

pasqyrojnë njerëzve atë dritë që vjen prej Atij që është Drita e

Botës” (Doctrinal New Testament Commentary, 3:510).

Zbulesa 11:8—“[Qyteti i Madh], i Cili Frymërisht Quhet
Sodomë dhe Egjipt”
Tek Zbulesa 11:8, Gjoni e quajti Jeruzalemin “Sodomë” për të

përfaqësuar në mënyrë simbolike ligësinë në qytet në kohën që

u kryqëzua Jezusi dhe në çdo kohë tjetër kur banorët refuzojnë

Jezusin dhe shërbëtorët e Tij të autorizuar. Gjoni e quajti Jeruza-

lemin “Egjipt” për të simbolizuar robërinë shpirtërore që vjen

nga një ligësi e tillë—ashtu si robërinë që fëmijët e Izraelit përje-

tuan në kohën e Moisiut.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–C) kur të studioni

Zbulesa 11.

Shufër (v. 1)—Skeptër mbre-

tëror, shkop për të ecur

Thasë (v. 3)—Veshje e thjeshtë

e bërë me lëkurën e zezë të

një dhie, që zakonisht vishej

nga dikush që ishte i përulur

Dëshmi (v. 7)—Shërbesë; pasi

të kenë thënë gjithçka duhet

t’u mësonin dhe t’u dëshmo-

nin të tjerëve 

Munduan (v. 10)-—I kujtuan

për fajin e mëkateve të tyre

Dëshmitarë të Zotit

Profetët dëshmojnë për Krishtin jo vetëm me atë që thonë, por

edhe me atë që bëjnë. Lexoni me kujdes Zbulesa 11:3–12 dhe

rendisni ngjarshmëritë midis asaj që u ndodhi dy dëshmitarëve

dhe asaj që i ka ndodhur Krishtit dhe asaj që Ai ka bërë ose do

të bëjë.

Çfarë Do të Thonit Ju?

1. Sipas Zbulesës 11:10, si u ndien njerëzit që Gjoni pa në vegim

mbi atë që bënë dy profetët gjatë misionit të tyre?

2. Përshkruani mënyrën se si mund t’i shohin njerëzit profetët

modernë në të njëjtën mënyrë.

3. Nëse mund t’i flisnit një prej njerëzve që Gjoni pa në vegim

ose ndokujt sot që i sheh profetët në të njëjtën mënyrë, çfarë

do të thonit për ta ndihmuar atë njeri që të kuptonte se si na

ndihmojnë profetët, në vend që të na “mundojnë”?

Engjëlli i Shtatë i Bie Borisë

Zbulesa 8–9 thotë se Gjoni pa shtatë engjëj, ku secili kishte një

bori për t’i rënë, si dhe mbi atë që ndodhi kur gjashtë engjëjt e

parë u ranë atyre. Zbulesa 11:15–19 tregon atë që ndodhi kur

engjëlli i shtatë i ra borisë së tij.

1. Çfarë shpall boria e shtatë?

2. Ku ndryshon ajo që ndodhi pasi ra boria e shtatë në krahasim

me atë që ndodhi pasi ranë gjashtë të parat?

3. Si mendoni, përse ndiheshin shenjtorët aq të mbushur me

mirënjohje dhe lavdërime për Perëndinë?

Në fund të Zbulesës 11 lexojmë se pasi engjëlli i shtatë i ra
borisë së tij “Mbretëritë e botës u bënë mbretëri të Zotit tonë
dhe të Krishtit të tij, dhe ai do të mbretërojë në shekuj të
shekujve” (v. 15). Kjo do të fillonte Mijëvjeçarin, një mijë
vjet paqeje që do të vijnë pasi të ligjtë të jenë shkatërruar.
Gjatë kësaj kohe Krishti do të mbretërojë në tokë dhe “toka
do të ripërtërihet dhe do të marrë lavdinë e saj të parajsës”
(Nenet e Besimit 1:10). Megjithatë, Zbulesa 12 nuk flet
për gjendjen gjatë Mijëvjeçarit, siç mund të presë dikush.
Përkundrazi, Zbulesa 12–18 flet më shumë rreth betejës
midis së mirës dhe së keqes, rritjen e mbretërive të Satanit
në kundërshtim me mbretërinë e Perëndisë dhe me shkatë-
rrimin që do të vijë për mbretëritë e Satanit në përgatitje për
Mijëvjeçarin. Në fakt, Zbulesa 12 tregon se Gjoni pa se si
kjo betejë e madhe midis ndjekësve të Satanit dhe ndjekësve
të Perëndisë filloi në jetën para lindjes dhe ka vazhduar për-
gjatë gjithë historisë së tokës. Megjithatë, pjesa më e madhe
e atyre pak kapitujve në vazhdim i referohet asaj që do të
ndodhë në ditët e mëvonshme (shih 1 Nefi 14:18–22, 27).

Zbulesa 12
Beteja e Madhe midis së

Mirës dhe së Ligës

C

B

A
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Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta
Zbulesa 12

Sigurohuni që të lexoni Përkthimi i Joseph Smith-it për Zbulesën

12. Gjenden shumë ndryshime, korrigjime dhe shtesa.

Zbulesa 12:1–6, 13–17—Gruaja dhe Biri Mashkull
Përkthimi i Jozef Smithit për Zbulesa 12 na ndihmon të kuptoj-

më se gruaja që Gjoni pa përfaqëson “[kishën] e Perëndisë” dhe

biri mashkull përfaqëson “mbretërinë e Perëndisë sonë dhe të

Krishtit të Tij” (PJS, Zbulesa 12:7), që do “t’i sundonte të gjitha

kombet me një shufër prej hekuri” (PJS, Zbulesa 12:3), ose me

fjalën e Perëndisë. Vetë Krishti e ngriti këtë mbretëri kur jetoi në

tokë. Braktisja e çoi “në shkretëtirë” për shekuj, që do të thotë

se nuk kishte një ndikim sundues në jetën e fëmijëve të Perëndisë

në tokë për një periudhë kohe. Megjithatë, në ditët e fundit,

çelësat e mbretërisë së Perëndisë janë rivendosur sërish mbi tokë

dhe do të përdoren plotësisht kur Krishti të vijë sërish dhe të

mbretërojë në tokë përgjatë Mijëvjeçarit (shih DeB 65).

Zbulesa 12:3–4, 7–17—Një Dragua i Kuq me Shtatë
Kokë, Dhjetë Brirë dhe Shtatë Kurora
Tek Zbulesa 12:9 dragoi identifikohet si Satani, djalli. Kokat

përfaqësojnë njohurinë e tij, brirët përfaqësojnë fuqinë e tij dhe

kurorat përfaqësojnë sundimin ose kontrollin e tij mbi ata që e

lejojnë veten të mposhten prej tij. Vini re se sipas vargut 4 ai

“tërhiqte pas vetes të tretën pjesë të yjeve të qiellit”. Zbulesa

moderne na ndihmon të kuptojmë se kjo përfaqëson ata që e

ndoqën atë në jetën para lindjes dhe që nuk ishin të lejuar të

merrnin trup dhe të vazhdonin përparimin e tyre të përjetshëm

(shih DeB 29:36–38; Abrahami 3:23–28). 

Zbulesa 12:7–11—“[Lufta] në Qiell”
Profeti Jozef Smith tha: “Grindja në qiell ishte—Jezusi tha se do

të kishte disa shpirtra që nuk do të shpëtoheshin; dhe djalli tha

se do t’i shpëtonte të gjithë dhe shtroi planet e tij para këshillit

të madh, të cilët e dhanë votën e tyre në favor të Jezu Krishtit.

Kështu, djalli u ngrit në rebelim kundra Perëndisë dhe u hodh

poshtë me të gjithë ata që e mbështetën atë” (History of the Church,

6:314; shih gjithashtu Moisiu 4:1–4; Abrahami 3:23–28).

Lufta midis së mirës dhe së keqes nuk përfundoi pas disfatës së

Satanit në jetën para lindjes. Zbulesa 12:17 na tregon se ai vazh-

don të luftojë kundra shenjtorëve të Perëndisë (shih gjithashtu

DeB 76:28–29). Presidenti Ezra Taft Benson tha: “Ne jetojmë në

atë kohë që Gjon Zbuluesi parashikoi…. Satani po vazhdon të

luftojë kundra anëtarëve të Kishës që kanë dëshmi dhe po

mundohen të mbajnë urdhërimet” (“The Power of the Word”,

Ensign, maj 1986, 79).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–C) kur të studioni

Zbulesa 12.

Çfarë Gjendet në një Emër?

Rendisni pesë emrat apo titujt e ndryshëm që i referohen Luçiferit

tek Zbulesa 12:1–10 dhe shpjegoni se çfarë na mëson secili prej

tyre rreth tij në mënyrë që ne të paralajmërohemi rreth tij dhe të

shmangim ndikimin e tij. Nëse dëshironi, mund të përdorni

Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta.

A

Gllabëroj (v. 4)—Hajë (në

këtë rast, të shkatërrojë)

Kohë, disa kohë dhe gjysmën
e një kohe (v. 14)—Kjo i refe-

rohet tre viteve e gjysmë

Të Lexosh për Vetveten tek Shkrimet e
Shenjta

1. Zbulesa 12:7–11 flet rreth luftës në qiell në jetën para lindjes.

Si mund të mendoni në mënyrë të arsyeshme se jeni një prej

njerëzve për të cilët bëhet fjalë tek vargu 11? (shih Abrahami

3:23–28).

2. Shkruani një paragraf që shpjegon atë që mësoni rreth vetes

suaj nga Zbulesa 12:11 dhe si ajo që bëtë atëherë mund t’ju

ndihmojë juve tani.

3. Si mund t’i zbatoni këto mësime dhe parime në jetën tuaj sot?

Gjeni Shembuj

Profeti Jozef Smith mësoi se “të gjitha qëniet që kanë trup kanë

fuqi mbi ata që nuk kanë trup. Djalli nuk ka pushtet mbi ne,

përveçse kur ne e lejojmë” (Teachings of the Prophet Joseph Smith,

181). Ai tha gjithashtu: “Shpirtrat e ligj kanë kufijtë, caqet dhe

ligjet me anë të së cilave qeverisen” (History of the Church, 4:576).

Presidenti Xhejms E. Faust, Këshilltar i Dytë në Presidencinë e

Parë, dëshmoi se ka “një mbrojtje bujare kundra fuqisë së Luçiferit

dhe ushtrisë së tij” (“Serving the Lord and Resisting the Devil”,

Ensign, shtator 1995, 7).

Gjeni shembuj tek Zbulesa 12 të cilat tregojnë të vërtetën e asaj

që Profeti Jozef Smith dhe Presidenti Faust thanë.

Tek Zbulesa 13, Gjoni përshkroi në mënyrë simbolike vazh-
dimin e vegimit të tij të betejës midis së mirës dhe së ligës.
Ky kapitull paraqet të keqen që Satani përkrah në tokë si një
bishë e fuqishme që i kundërvihet gjithçkaje që përfaqëson
mbretërinë e Perëndisë dhe ai kërkon të imponojë mënyrat
e tij me kërcënime dhe dhunë. Bisha përfaqëson gjithashtu
përpjekjet e Satanit para Ardhjes së Dytë të Krishtit, duke
treguar se si lëndimi i bishës nuk do ta ndalojë (shih Zbulesa
13:3). Me fjalë të tjera, edhe pse një përpjekje e Satanit mund
të ndalet, ai vazhdon me të tjera ose fillon përpjekje të reja.

Shumë njerëz janë përpjekur të shpjegojnë kuptimin e
“[numrit të] bishës” (666; v. 18). Profetët modernë nuk
kanë dhënë një interpretim mbi këtë pasazh nga shkrimet e
shenjta dhe anëtarët duhet të jenë të kujdesshëm që të mos u
mësojnë të tjerëve apo të mos mbështesin teoritë e njerëzve
që nuk përputhen me doktrinën e Kishës dhe që nuk janë
mësuar nga profetët.

Zbulesa 14
Koha e të Korrave 

të Tokë

Zbulesa 13
Bishat që Përfaqësojnë 

të Ligën

C

B
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Ndërsa Zbulesa 13 flet mbi fuqinë edhe rritjen e mbretërive
të Satanit, tek Zbulesa 14 lexojmë për Rivendosjen dhe rrit-
jen e mbretërisë së Perëndisë në tokë në ditët e mëvonshme.
Kjo periudhë ka qenë (dhe është) krahasuar me periudhën e
të korrave, kur të gjitha të korrat e mira mblidhen dhe ruhen,
ndërkohë që të gjitha gjërat që nuk janë të dobishme shkatë-
rrohen—këputen, plugohen dhe digjen. Një qëllim për
vendosjen e mbretërisë së Perëndisë në tokë në ditët e
mëvonshme është për të paralajmëruar njerëzit e tokës për
këtë kohë të të korrave, ose për ditën e gjykimit, që do të
ndodhë në Ardhjen e Dytë të Krishtit. Nëse paralajmërohe-
mi siç duhet, ne mund të përgatitemi duke prodhuar frut të
mirë, ose vepra të perëndishme, që na mundësojnë të mbli-
dhemi të sigurt tek Perëndia.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Zbulesa 14

Voza
Drapër

Zbulesa 14:1—Të Kesh të Shkruar në Ballin Tënd
Emrin e Atit
Shih “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta” për Zbulesa 7:3–8 (f. 161).

Zbulesa 14:1–5—“Të Parat Fruta për Perëndinë”
Në Izraelin e lashtë njerëzit çonin prodhimet e tyre të para dhe

më të mira në tempull si ofertë për Perëndinë. Duke hequr dorë

Voza (vargjet 19–20)—Një

vend ku lëngu nxirret nga

frutat duke shtypur mbi të

Shpenguar (vargjet 3–4)—

Shpëtuar (kuptimi i vërtetë

është të blihesh nga skllavë-

ria apo robëria)

Zemërimi (vargjet 8, 10,

19)—Gjykimi

Kurvërimit (v. 8)—Adhurimi

i idhujve

Drapër (v. 14–19)—Një teh i

mprehtë në formë harku që

përdoret për të prerë kallinjtë

e grurit

nga këto “të parat fruta”, izraelitët i tregonin Zotit se ai ishte më

i rëndësishmi në jetën e tyre. Të 144 000 të përshkruar tek Zbulesa

14:1–5 kishin bërë me jetën e tyre atë që izraelitët e lashtë bënë

me prodhimet e tyre—ata i dhanë Zotit gjënë e parë dhe më të

mirë nga bindja e tyre (siç përshkruhet tek vargjet 4–5). Kështu,

ata ishin “të parat fruta” të popullit të Zotit në tokë.

Zbulesa 14:6–7—“Pashë Një Engjëll Tjetër … që Kishte
Ungjillin e Përjetshëm, që t’ua Predikojë Banorëve të
Dheut”
Presidenti Gordon B. Hinkli citoi një pjesë te Zbulesa 14:6 dhe

tha: “Engjëlli ka ardhur. Emri i tij është Moroni. Zëri i tij që flet

nga pluhuri, duke sjellë një dëshmi tjetër të realitetit të gjallë të

Zotit Jezu Krisht” (në Conference Report, tetor 1995, 93; ose

Ensign, nëntor 1995, 70). Qëllimi i tij është të përgatisë njerëzit

për ardhjen e Zotit (shih DeB 133:17–19).

Në kontekstin e vegimit të Gjonit, Moroni e vizitoi për herë të

parë Profetin Jozef Smith në fillim të stinës së të korrave në ven-

din ku Jozefi jetonte dhe i tregoi atij për një libër që do ishte, siç

Presidenti Ezra Taft Benson tha: “mjeti që Perëndia krijoi që ‘të

derdhet mbi tokë si në një përmbytje, për të mbledhur të zgje-

dhurit e [Tij]’ (Moisiu 7:62)” (në Conference Report, tetor 1988,

3; ose Ensign, nëntor 1988, 4) në përgatitje për ardhjen e Zotit.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin A dhe dy aktivitete të tjera (B–D) kur të studioni

Zbulesa 14.

Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
Zbulesa 14:6–7

1. Lexoni më sipër seksionin “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta”

për Zbulesa 14:6–7. Nëse dëshironi, mund të shënoni ose

shkruani diçka brenda ose midis këtyre dy vargjeve bazuar

në atë që lexoni.

2. Duke përdorur Zbulesa 14:6–7, shkruani atë që do t’i thonit

dikujt që do t’ju pyeste se kush është dhe çfarë përfaqëson

figura në majë të tempujve tanë.

Shpjegoni Simbolizmin

Imagjinoni dikë që kërkon të dijë për Krishtërimin dhe ju kërkon

t’i shpjegoni kuptimin e Zbulesa 14:1–5. Në veçanti ata duan të

dinë nëse ka anëtarë të Kishës me emrin e Atit të Shkruar në

B

A
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ballin e tyre. Shkruani atë që do t’i thonit mbi kuptimin e vërte-

të të asaj që do të thotë të marrësh mbi vete emrin e Perëndisë

dhe çfarë mund të simbolizojë balli. Përfshini diçka mbi mënyrën

se si 144 000 njerëzit treguan se e kishin marrë vërtet mbi vete

emrin e Atit (shih vargjet 4–5).

Detyra të Rëndësishme

1. Tek Zbulesa 14 flitet për gjashtë engjëj të ndryshëm. Duket se

secili ka një detyrë të veçantë. Shkruani në bllokun tuaj të shë-

nimeve vargjet në të cilat përshkruhet detyra e çdo engjëlli.

Më pas përshkruani atë që duhet të bëjë engjëlli. (Secili prej

atyre engjëjve mund të përfaqësojë një grup të tërë engjëjsh,

ose shërbestarësh qiellorë.)

2. Zgjidhni dy prej atyre detyrave engjëllore dhe përshkruani se

si do të ndiheshit nëse do t’ju ishin dhënë juve. Shpjegoni se

përse do të ndiheshit në atë mënyrë.

3. Lexoni Doktrina e Besëlidhje 11:1–4, 27 dhe shkruani në bllokun

tuaj të shënimeve se cilat prej detyrave të engjëjve ngjasojnë

më shumë me atë që Zoti ju ka dhënë juve.

Vëre Dorën mbi Drapërin Tënd

Zbulesa 14 bën fjalë për një të korrë para Ardhjes së Dytë të Kri-

shtit. Lexoni secilën prej referencave të mëposhtme nga shkri-

met e shenjta dhe shkruani atë që ju mësojnë mbi çka do të

ndodhë gjatë të korrave dhe mbi qëllimin e të korrave: Zbulesa

14:14–19; Alma 26:5–7; Doktrina e Besëlidhje 12:1–4; 29:7–12;

33:2–7; 45:1–5; 86:1–7; 88:84–85, 94.

Edhe pse Zbulesa 4–22 konsiderohet një vegim i vetëm, ai
ndryshon skenat herë pas here. Zbulesa 15 shënon një skenë
të re në vegim. Në të, Gjoni pa një “det të qelqtë, të përzier
me zjarr” (v. 2) ku, ata që e mposhtën “bishën” (i referohet
Zbulesa 13) jetuan. Doktrina e Besëlidhje 130:6–7 na tregon
se globet që janë “si një det qelqi dhe zjarri” janë “në prani
të Perëndisë”. Presidenti Brigam Jang tha: “Kjo tokë do të
bëhet një trup qiellor—do të jetë si një det qelqi” (Discourses
of Brigham Young, përzgjedhur nga John A. Widtsoe
[1941], 101). Gjoni pa se ata që banonin aty i këndonin
këngë lavdërimi Perëndisë. Ai pa gjithashtu një tempull aty
që ishte mbushur me lavdinë e Perëndisë. Jashtë tempullit
dolën shtatë engjëj të veshur me të bardha. Detyra e tyre
përshkruhet tek Zbulesa 16.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin e mëposhtëm kur të studioni Zbulesa 15.

Një Pyetje me Vend

1. Gjoni shkroi tek Zbulesa 15 një këngë që e dëgjoi të këndohej

në botën çelestiale. Si do t’i përgjigjeshit pyetjes së bërë në

vargun 4, duke marrë parasysh atë që është thënë pas pyetjes?

A

Zbulesa 15
Një Vegim i 

Botës Çelestiale

D

C

2. Në qoftë se përgjigjja është po aq e kuptueshme sa dhe kënga

duket se e tregon, përse aq shumë njerëz e kanë të vështirë ta

nderojnë dhe lëvdojnë Zotin në jetën e tyre?

3. Kur ka më të ngjarë që ju të ndiheni siç u ndjenë ata këngëtarë?

Çfarë mund të bënit për ta mbajtur atë ndjenjë dhe këndvësht-

rim në jetën tuaj më shpesh?

Zbulesa 15 tregon se si Gjoni pa që shtatë engjëj dolën nga
tempulli në praninë e Perëndisë. Secilit iu dha një kupë, ose
enë “plot me zemërimi i Perëndisë” (Zbulesa 15:7). Zbulesa
16 përshkruan secilin prej engjëjve që derdh kupën e tij mbi
tokë, duke sjellë gjykimet, ose ndëshkimet e Perëndisë mbi
të ligjtë.

Një pjesë e asaj që gjejmë tek Zbulesa 16 është si ajo që
lexojmë tek Zbulesa 8–9. Mbani mend se tek Zbulesa 12
vegimi i Gjonit shkoi mbrapa në kohë dhe i tregoi atij gjëra
që e çonin deri tek ajo që pa tek Zbulesa 8–11. Si rrjedhojë,
Zbulesa 16 mund të përsërisë disa prej gjërave që pa më
parë, por këtë herë ato tregohen për qëllime të tjera. Për
shembull, tek Zbulesa 16 Gjoni pa rolin që bisha, Satani,
luan në këto gjykime të ditëve të mëvonshme.

Tek Zbulesa 9 gjenden disa vargje mbi gjendjen e luftës pasi
engjëlli i gjashtë i ra borisë së tij. Tek Zbulesa 16, pasi engjëlli
i gjashtë derdhi kupën e tij, Gjoni pa se bisha i mblodhi nje-
rëzit në Armagedon (shih vargjet 14–16), i cili është vendi i
një beteje të madhe e të fundit para Ardhjes së Dytë të Kri-
shtit. Gjëja tjetër që ndodhi tek Zbulesa 16 ishte engjëlli i
shtatë, ashtu si engjëlli i shtatë tek Zbulesa 11, që shpalli
“U bë”(Zbulesa 16:17), ose se koha për Ardhjen e Dytë
kishte ardhur. Kjo ishte koha më e tmerrshme për ata që refu-
zuan të pendoheshin nëpërmjet gjykimeve të mëparshme,
por ishte një kohë e lavdishme për të drejtët.

Tek Zbulesa 16 ngjarja e fundit që Gjoni pa kur erdhi Shpë-
timtari ishte shkatërrimi i Babilonisë, që përfaqëson mbretë-
ritë e djallit. Shkatërrimi i mbretërive të djallit ishte fitorja
e madhe e së mirës në betejën kundra së keqes që ka qenë
laitmotivi që nga Zbulesa 12. Shkatërrimi përshkruhet tek
Zbulesa 17–18.

Zbulesa 17–18
Shkatërrimi i 

Babilonisë, Lavires

Zbulesa 16
Shtatë Engjëj “Derdhin”

Gjykimet e Perëndisë
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Zbulesa 14 tregon se si Gjoni dëgjoi një engjëll të shpallë se
Babilonia do të shkatërrohej (shih v. 8). Zbulesa 16:19 fillon
tregimin e atij shkatërrimi dhe Zbulesa 17–18 e vazhdon
tregimin me detaje më të hollësishme. Si në pjesët e tjera të
Zbulesës, shkatërrimi i Babilonisë përshkruhet duke përdorur
gjuhë simbolike.

Babiloni ishte kryeqyteti i Babilonisë së lashtë, por në shkri-
met e shenjta emri shpesh i referohej gjithë kombit. Në
Dhjatën e Vjetër lexojmë se babilonasit pushtuan mbretërinë
e Judës, duke marrë robër shumë izraelitë në Babilon. Qyteti
i Babilonit ishte shumë i madh dhe njerëzit në qytet ishin
shumë të pasur, duke e treguar pasurinë e tyre me ndërtesa
e veshje elegante si dhe me aktivitete për kënaqësi. Ata
adhuronin gjithashtu idhuj. Për shkak të natyrës tokësore të
Babilonisë dhe për shkak se ishte një vend ku fëmijët e Izraelit
mbaheshin robër, Zoti shpesh përdorte emrin Babilon në
shkrimet e shenjta për të përfaqësuar mëkatin, gjërat e botës,
ndikimin e djallit në tokë dhe robërinë shpirtërore që vjen
nga këto gjëra (shih DeB 1:16; 133:5, 7, 14). Babilonia është
e kundërta e Sionit, ashtu siç janë edhe vlerat e saj (shih
Moisiu 7:18). 

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Zbulesa 17

Zbulesa 17:8—Bisha Që “Ishte, dhe Nuk Është,
Ndonëse Është”
Kjo frazë hutuese duket se i referohet djallit, ose dikujt që e ktheu

plotësisht veten në shërbim të djallit dhe duket sikur është në

kundërshtim me atë që Gjoni mësoi rreth Jezu Krishtit tek Zbulesa

1:4, 8. Edhe pse djalli mund të jetojë përgjithmonë, ai është i

paqëndrueshëm, i lëkundur dhe krejt i pabesueshëm (shih Alma

30:60). Megjithatë, Jezu Krishti është Perëndi “dje, sot dhe për-

gjithmonë” (Mormoni 9:9) dhe nuk është vetëm i fuqishëm, por

është i qëndrueshëm dhe mund t’i besohet gjithmonë. Si rrjedhojë,

ne mund ta përqendrojmë besimin tonë tek Ai.

Kurvëri (vargjet 2, 4)—Akte

imorale; gjithashtu adhurim i

idhujve

Blasfemi (v3.)—Thënie ose

veprime që fyejnë ose tregojnë

mosrespekt ndaj Perëndisë dhe

gjithçkaje që Ai përfaqëson

Përhumbje (vargjet 8, 11)—

Shkatërrim ose rrënim (shih

DeB 76:31–38)

Zbulesa 18

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni aktivitetin e mëposhtëm kur të studioni Zbulesa 17–18.

Gjetja e Kuptimit të Shkrimeve të
Shenjta

Ndonjëherë, interpretimi i një simboli ose pjesë ngatërruese nga

shkrimet e shenjta mund të kuptohet duke kërkuar ndihma në

vargje para ose pas tij.

1. Krahasoni Zbulesa 17:1–2, 6, 18 me Zbulesën 18:2–3, 24 dhe

shkruani një fjali në bllokun tuaj të shënimeve se kë simbolizon

“lavirja” ose gruaja tek Zbulesa 17 .

2. Çfarë ju ndihmon të kuptoni Zbulesa 17:15 mbi Zbulesa 17:1?

3. Zbulesa 17:3 bën fjalë për një bishë me shtatë kokë dhe dhjetë

brirë. Sipas Zbulesës 17:12, çfarë janë brirët?

Në raste të tjera, mund të keni nevojë të ktheheni në shkrime

të tjera të shenjta për ndihmë në mënyrë që të kuptoni apo për

informacion shtesë. Pasi të mësoni një shpjegim (siç duhet të

ndodhë në hapat 1–5), nëse dëshironi, mund t’i shënoni shkrimet

tuaja të shenjta në një mënyrë që ju çon drejt atij shpjegimi herën

tjetër që studioni këta kapituj. Për shembull, nëse dëshironi, mund

të ngjyrosni referenca ndihmë tek shënimet në fund të faqes ose

të shkruani referenca-kryq në pjesën anësore pranë vargut.

4. Për t’ju ardhur në ndihmë që të kuptoni Zbulesa 17, lexoni

1 Nefi 14:9–17. Shkruani atë që mësoni mbi kuptimin e bishës

dhe për atë që bëri gruaja para periudhës për të cilën bëhet

fjalë tek Zbulesa 17.

5. Si ju ndihmon Doktrina e Besëlidhje 133:14 të kuptoni se çfarë

do të thotë të ndjekësh urdhërin e Zotit tek Zbulesa 18:4?

Ka raste kur është e vështirë të gjesh ndihma të tjera tek shkrimet

e shenjta. Kuptimi duhet të vijë me anë të Shpirtit ndërsa shpen-

zoni kohë për t’u menduar. Një mënyrë e dobishme për të

menduar mbi gjuhën simbolike është të gjesh kohë për të përfy-

tyruar në mendje simbolet dhe më pas të shkruash një përshkrim

për to. Bëjini vetes pyetje si: Cilat janë elementet më domethënëse

të simbolit? Çfarë ndjenjash apo mesazhi përçojnë këto elementë?

Cili është mesazhi shpirtëror? Këto ide të thjeshta shpesh nxisin

meditim që fton një shpirt mendimi dhe kuptimi. Mundohuni t’i

përdorni në plotësimin e hapave 6–7.

6. Çfarë ju mëson përshkrimi i gruas tek Zbulesa 17:4 rreth asaj

çka përfaqëson Babiloni?

7. Duke pasur parasysh atë që keni mësuar, përse është lavirja

një simbol i përshtatshëm për Babiloninë? (Nëse dëshironi,

mund të konsideroni informacionin e dhënë tek hyrja dhe

seksioni “Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta”.)

Zbulesa 19
Ardhja e Dytë e 

Jezu Krishtit

A

Plagët (vargjet 4, 8)—Shqetë-

simet, mjerimet, gjërat e këqi-

ja që ndodhin

Hedhin pluhur mbi kryet
(v. 19)—Një shenjë hidhërimi

dhe vajtimi në kohët biblike
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Ngjarja e fundit që ndodh me shkatërrimin e Babilonisë dhe
me gjithçka që ajo përfaqëson është ardhja e “[Mbretit të
Mbretërve dhe Zotit të Zotërve]” (Zbulesa 19:16), që është
Jezu Krishti, për ta zënë bishën dhe për ta flakur. Një tregim
i kësaj ngjarjeje gjendet tek Zbulesa 19. Gjoni filloi ta
shkruante këtë histori së pari tek Zbulesa 11:15–19, por më
pas iu treguan më shumë detaje në lidhje me ngjarjet që çonin
drejt saj, domethënien e gjykimeve dhe shkatërrimin e të
ligjve në kohën e ardhjes së Jezu Krishtit. Nga Zbulesa 19
deri në fund të librit, Gjoni shkroi ngjarjet në Ardhjen e
Dytë të Jezu Krishtit e më pas.

Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Zbulesa 19

Zbulesa 19:7–9—Dasma dhe Darka e Dasmës së Qengjit
Tek Zbulesa 12 lexojmë se Kisha simbolizohet me një grua. Në më

shumë se një rast Jezusi i referohet Vetes si dhëndri që martohet

me nusen (shih Isaia 54:5; Mateu 22:2–14; Lluka 5:34). Kjo martesë

simbolike na kujton se kemi një marrëdhënie me anë të besë-

lidhjes me Zotin dhe se Ai kujdeset për Kishën si një bashkëshort

i përsosur tek i cili mund të mbështetemi dhe të kemi besim
(shih Efesianëve 5:25).

Darka e dasmës është një festë që kremton martesën. Imazhi i

festës na kujton se ungjilli i Jezu Krishtit kënaq urinë ose nevojën

shpirtërore, emocionale, shoqërore dhe fizike të të gjithë pasar-

dhësve të Adamit dhe Evës. Ftimi i të tjerëve dhe përgatitja për

këtë darkë të madhe është një mesazh i rëndësishëm i ditëve të
mëvonshme (shih DeB 27:5–14; 58:8–12; 65:2–3).

Zbulesa 19:9, 17–21—Dy Darka
Tek Zbulesa 19 flitet për dy darka. Ato nuk janë të njëjta, edhe

pse ndodhin në të njëjtën kohë në historinë e tokës. Për të parën,

darkën e dasmës së Qengjit, flitet në seksionin e mëparshëm.

Darka tjetër, “[gostia] e madhe [e] Perëndisë” (v. 17), është një

simbol që na kujton shkatërrimin e të ligjve. Për më tepër, ajo na

kujton se nëse vendosim besimin tonë në gjërat e kësaj bote dhe

refuzojmë të besojmë në jetën pas vdekjes, e vetmja e ardhme drejt

së cilës do të shpresojmë është e njëjtë si për të gjitha qeniet e

gjalla në tokë—do të vdesim, do fillojmë të kalbemi dhe zogjtë

grabitqarë do të hanë mishin tonë. Nga ana tjetër, ungjilli shpall
fitoren nga varri dhe mundësinë për lumturi të përjetshme.

Zbulesa 19:15, 21—“Nga Goja e Tij Dilte Një Shpatë e
Mprehtë, … dhe Ai Do të Qeverisë me Skeptër prej
Hekuri”
Shpata dhe skeptri prej hekuri i referohen fjalës së Perëndisë

(shih Hebrenjve 4:12; 1 Nefi 15:23–24). Edhe pse mund të duket

e ashpër, sundimi i Jezusit nuk është i ashpër, por i vendosur, i

fuqishëm dhe godet drejt e në qendër të njeriut për ta ndihmuar

atë të ndryshojë përgjithmonë ose ta dijë në mënyrë të përsosur
fajin e tij (shih 1 Nefi 16:2; Alma 31:5; 3 Nefi 11:3).

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–C) kur të studioni

Zbulesa 19.

Aleluja (vargjet 1, 3–4, 6)—

Lavdi Perëndisë!

Do të shkelë vozën e verës
(v. 15)—Shih ndihmën dhe

vizatimin nga “Kuptimi i

Shkrimeve të Shenjta” për

Zbulesa 14 (f. 165).

Krijoni një Ftesë

1. Në bllokun tuaj të shënimeve, vizatoni ose shkruani një ftesë

që fton dikë në ngjarjet e përshkruara tek Zbulesa 19:7–9. Për-

fshini çdo detaj të rëndësishëm, përfshirë çfarë do të ndodhë,

çfarë duhet të veshin ata dhe çfarë u duhet në mënyrë që të

futen. Lexoni dhe përdorni Mateu 22:2–14; 2 Nefi 9:50–51;

Doktrina e Besëlidhje 27:5–14; dhe 58:8–9 ndërsa përcaktoni

detajet e ftesës.

2. Sipas Doktrina e Besëlidhje 65:1–5, kush e çon ftesën për te

këto ngjarje të mëdha për të cilat bëhet fjalë tek Zbulesa 19:7–9?

Përdorni një Shkrim të Shenjtë për t’iu
Përgjigjur Pyetjeve

1. Një prej miqve tuaj të krishterë, i cili nuk është anëtar i Kishës,

nuk beson në profetë sot dhe habitet se si ne mund të themi se

ka profetë në Kishë. Përdorni Zbulesa 19:10 në shpjegimin tuaj

mbi besimin tonë tek profetët (shih gjithashtu Numrat 11:29).

2. Përdorni Zbulesa 19:10 për të shpjeguar burimin e një dëshmie

të vërtetë (merrni gjithashtu parasysh 1 Korintasve 2:11; Alma

5:45–46).

Pse të Kuqe?

1. Gjoni e përshkroi Jezusin të veshur me të kuqe në kohën e

Ardhjes së Tij të Dytë (shih Zbulesa 19:13). Lexoni Doktrina e

Besëlidhje 19:16–19 dhe 133:46–51 e më pas shpjegoni se çfarë

simbolizojnë veshjet e tij të kuqe.

2. Cila është ngjyra e veshjeve të atyre që vijnë me Jezusin në ardh-

jen e Tij? Çfarë përfaqëson kjo ngjyrë? (Shih Zbulesa 19:8, 14).

Kur Jezu Krishti të vijë me lavdi dhe Babilonia të shkatërro-
het, do të fillojë një periudhë në planin e Atit Qiellor për këtë
tokë të quajtur Mijëvjeçari, që është një fjalë e cila do të
thotë “një periudhë kohe prej një mijë vjetësh”. Edhe pse
fjala mijëvjeçar nuk shfaqet tek Zbulesa 20, ajo që Gjoni
shkroi e përshkruan qartë atë.

Zbulesa 20
Mijëvjeçari

C

B

A

168



Kuptimi i Shkrimeve të Shenjta

Zbulesa 20

Zbulesa 20:4—Kush Ulet mbi Frone Gjatë Gjykimit?
Kjo ka të ngjarë të bëjë fjalë për shërbëtorët e Zotit për të cilët Ai

tha se do të uleshin në gjykim me Të në ditën e fundit (shih 1 Nefi

12:9–10; 3 Nefi 27:27).

Zbulesa 20:4–6—Ringjallja e Parë
Për më shumë informacion se kush merr pjesë në Ringjalljen e

Parë, shih Moisia 15:21–26; Doktrina e Besëlidhje 76:64, 70; dhe

88:95–98.

Zbulesa 20:7–10—Gogu dhe Magogu
Emrat Gog dhe Magog janë përdorur për herë të parë tek Ezekieli

38–39. Ato i referohen kombeve që luftojnë kundra Zotit para

Ardhjes së Tij të Dytë. Përdoret tek Zbulesa 20 për t’iu referuar

atyre që ndjekin Satanin në fund të Mijëvjeçarit dhe që luftojnë

kundra Zotit.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy aktivitetet e mëposhtme (A–B) kur të studioni Zbulesa 20.

Çfarë Thotë?

1. Tek Zbulesa ndodhen rreth pesëmbëdhjetë kapituj që përshkru-

ajnë ditët e fundit para Ardhjes së Dytë të Krishtit, por vetëm

një kapitull, kapitulli 20, përshkruan Mijëvjeçarin (shih tabelën

“Theksi tek Libri i Zbulesës”, f. 162). Dhe përshkrimi i Gjonit

për Mijëvjeçarin nuk na tregon se si do të jetonin njerëzit dhe

se çfarë do të bënin. Shpjegoni mendimin tuaj, përse u shkrua

kaq shumë mbi atë që do të ndodhte para Mijëvjeçarit, por

nuk u shkrua pothuajse asgjë për ngjarjet ose aktivitetet gjatë

Mijëvjeçarit.

2. Edhe pse nuk mësojmë shumë në librin e Zbulesës për aktivi-

tetet e njerëzve gjatë Mijëvjeçarit, ne mësojmë disa doktrina

shumë të rëndësishme në lidhje me këtë epokë domethënëse

në historinë e tokës. Rendisni të gjitha të vërtetat në lidhje me

Mijëvjeçarin që gjeni tek Zbulesa 20. Shkruajini ato në fjali të

plota dhe shënoni vargjet në të cilat shprehet çdo e vërtetë.

Mjeshtëria e Shkrimit të Shenjtë—
Zbulesa 20:12–13

1. Rendisni të vërteta nga Zbulesa 20:12–13 që mendoni se çdo

njeri në tokë do të donte t’i dinte para se ai apo ajo të vdiste.

Shpjegoni se pse mendoni se dikush do të donte t’i dinte

këto gjëra.

2. Çfarë kuptimi të mëtejshëm na jep 2 Nefi 9:10–16 rreth asaj që

do të ndodhë kur librat të hapen, siç përshkruhet tek Zbulesa

20:12–13?

3. Përdorni atë që keni mësuar në këtë aktivitet duke zgjedhur

një prej thënieve të mëposhtme dhe duke shkruar ato që do t’i

thonit një njeriu që i ka shprehur ato:

• “Nëse mëkaton, është e lehtë të marrësh falje dhe të shmangësh

pasojat.”

• “Perëndia i do të gjithë, kështu që dita e gjykimit nuk do të

jetë aq e keqe.”

B

A

Humnerë (vargjet 1, 3)—Errë-

sira e jashtme, banesa e ardh-

shme e Satanit dhe e bijëve të

humbjes (shih DeB 76:31–38)

• “Askush nuk është i përsosur dhe unë jam më i/e mirë se

shumë njerëz që njoh, kështu që pse të shqetësohem për gjy-

kimin? Ajo thjesht të pengon të argëtohesh ca.”

• “Ajo që bën nuk ka rëndësi, për aq kohë sa nuk i lëndon të

tjerët.”

Në këto dy kapituj të fundit të librit të Zbulesës lexojmë atë
që Gjoni pa në lidhje me të ardhmen e tokës pas Mijëvjeçarit,
kur ajo do të bëhet një botë çelestiale për ata që jetojnë në të.
Ai na la gjithashtu dëshminë e tij se gjërat që pa janë të
vërteta. Ndërsa lexoni atë që Gjoni shkroi për mbretërinë
çelestiale dhe se sa e mrekullueshme do të ishte të banoje aty,
mendoni për atë që kërkohet që të jetosh aty. A do t’ia vlente
të plotësoje këto kërkesa për të marrë një lavdi të tillë?

Presidenti Brigam Jang na tregoi një mënyrë për të menduar
rreth asaj që është shkruar tek Zbulesa 21–22 kur tha: “Ne
flasim për sprovat dhe shqetësimet tona këtu në këtë jetë: por
imagjinoni se mund ta shihni veten tuaj mijëra e miliona
vjet pasi të keni provuar se jeni besnikë ndaj fesë suaj gjatë
viteve të pakta në këtë kohë dhe pasi keni marrë shpëtimin e
përjetshëm dhe një kurorë të lavdisë në praninë e Perëndisë;
më pas ktheni vështrimin prapa nga jeta juaj këtu dhe shihni
humbjet, kryqet, zhgënjimet dhe brengat …, do të detyrohe-
shit të thirrnit: ”Ç’ishte gjithë ajo? Ato gjëra ishin vetëm për
një çast dhe ne ndodhemi këtu tani. Kemi qëndruar besnikë
gjatë pak çasteve në jetën tonë të vdekshme dhe tani gëzojmë
lavdinë dhe jetën e përjetshme, me fuqinë për të përparuar
në gjithë njohurinë e pafund dhe në shkallët e panumërta të
përparimit, duke gëzuar buzëqeshjet dhe lëvdimet [aprovimet]
e Atit e Perëndisë tonë dhe të Jezu Krishtit”(në Journal of
Discourses, 7:275). 

Zbulesa 21–22
Toka Bëhet një 
Botë Çelestiale
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Zbulesa 21

Zbulesa 21:2—Jeruzalemi i Ri
Jeruzalemi i Ri për të cilin flitet tek Zbulesa 21 nuk është i njëjti

qytet që do të ndërtohet në kontinentin amerikan si pjesë e ditëve

të fundit dhe Ardhjes së Dytë të Jezu Krishtit (shih Nenet e Besi-

mit 1:10). Ai i referohet mbretërisë çelestiale.

Zbulesa 21:11–25—Përshkrimi i Qytetit të Perëndisë
Nëse keni harxhuar kohë për të kuptuar matjet që Gjoni dha për

qytetin e Perëndisë, do ta kuptonit se po përshkruante një qytet

madhësia e të cilit ishte më e madhe se çdo gjë që njeriu kishte

krijuar ndonjëherë. Për më tepër, përshkrimi i metaleve dhe

gurëve të çmuar të përcjell një bukuri përtej përshkrimit. Por pjesa

me e lavdishme është vetë prania e Perëndisë, i cili largon nevo-

jën për një tempull apo madje edhe për dritën (vargjet 22–23).

Zbulesa 22

Zbulesa 22:2, 14—Pema e Jetës
Pas Rënies së Adamit dhe Evës, rruga drejt pemës së jetës ishte

mbyllur në mënyrë që ata të kishin një kohë për t’u penduar, për

t’u provuar dhe për ta përgatitur vetveten në të gjitha mënyrat

që të merrnin pjesë nga ky bekim i madh (shih Alma 12:22–26;

42:2–5; Moisiu 4:31). Gjoni pa se fruti i pemës së jetës ishte i

disponueshëm për të gjithë në botën çelestiale. Të kesh pemën e

jetës të disponueshme tregon se të gjitha ndikimet e Rënies janë

mposhtur në këtë vend.

Zbulesa 22:17—“Eja”
Siç thuhet në hyrjen për këtë libër (shih f. 157), qëllimi kryesor i

librit të Zbulesës është të na ftojë të vijmë tek Krishti. Mbyllja e

librit—në veçanti Zbulesa 22:17—e thekson sërish atë ftesë.

Zbulesa 22:18–19—Mos Shtoni ose Mos Hiqni prej
Këtyre Gjërave
Disa njerëz e kanë përdorur Zbulesën 22:18–19 për të mbrojtur

idenë se nuk mund të ketë zbulesë ose shkrim tjetër pas Biblës,

pasi kjo do të thotë t’i shtosh Biblës. Në këtë mënyrë ata mundo-

hen të zhvlerësojnë Librin e Mormonit, Doktrina e Besëlidhjen

dhe Perlën me Vlerë të Madhe.

Megjithatë, Moisiu shkroi të njëjtën gjë për librat e tij (shih Ligji

i Përtërirë 4:2). Nëse fjalët e Moisiut do të interpretoheshin në të

njëjtën mënyrë që disa kanë interpretuar atë që Gjoni shkroi,

atëherë nuk do të kishte Bibël pas pesë librave të parë. Gjoni,

ashtu si Moisiu, po i referohej thjesht asaj që Perëndia e kishte

udhëzuar të shkruante—Librin e Zbulesës.

Çdo njeri mund të zbulojë vërtetësinë e zbulesës moderne dhe

të këtyre shkrimeve të shenjta të ditëve të mëvonshme duke i

kërkuar Vetë Perëndisë nëse janë të vërteta (shih Mateu 7:7–11;

Jakobi 1:4–5).

Mallkim (v. 3)—I referohet

ndikimeve të Rënies së Ada-

mit dhe Evës

Rrënja dhe pasardhja e
Davidit (v. 16)—Një pasar-

dhës i Davidit dhe mbret i

drejtë i Izraelit; Jezu Krishti

Plagët (v. 18)—Malkimet, fat-

keqësitë

Tabernakull (v. 3)—Vend

banimi

Studimi i Shkrimeve të Shenjta
Bëni dy prej aktiviteteve të mëposhtme (A–D) kur të lexoni

Zbulesa 21–22.

Krijoni një Poster

Zgjidhni një varg nga Zbulesa 21–22 me të cilin mendoni se do

të krijohej një poster i mirë për ta treguar dhe për t’ju kujtuar të

qëndroni të vërtetë ndaj Zotit dhe mësimeve të Tij. Shpjegoni

përse ai varg do t’ju frymëzonte dhe bëni një skicë të vogël mbi

mënyrën se si do të donit që ai poster të dukej.

Kush Janë Këta Njerëz?

1. Lexoni dhe krahasoni Zbulesa 7:9, 13–17 me Zbulesa 21:1–4

dhe thoni se kush është pjesë e qytetit të shenjtë që Gjoni pa.

(Nëse dëshironi mund të lexoni gjithashtu Zbulesa 22:11–14.)

2. Sipas Zbulesa 21:8 dhe 22:15, cili nuk do të jetë në Qytetin e

Shenjtë? (Sigurohuni që të kuptoni se çfarë kuptimi kanë të

gjitha fjalët në këto vargje.)

Më Mbresëlënëse

Duke folur për librin e Zbulesës, Plaku Brus R. MekKonki tha:

“Në asnjë nga shkrimet e shenjta që tashmë ndodhen midis

njerëzve nuk gjen shpjegime kaq të mprehta dhe bindëse mbi

arsyen përse duhet ta mposhtim botën dhe mbi bekimet që rrje-

dhin si pasojë. … Vërtet, mësimet e kësaj vepre të frymëzuar janë

disa prej nxitjeve [motivimeve] më të mëdha drejt drejtësisë perso-

nale që tashmë gjendet në shkrimet e shenjta” (“Understanding

the Book of Revelation”, Ensign, shtator 1975, 89).

Në mbështetje të asaj që tha Plaku MekKonki, shkruani rreth dy

ose më shumë prej gjërave më mbresëlënëse që keni mësuar nga

libri i Zbulesës që ju frymëzojnë dhe ju nxisin të jetoni në mënyrë

të drejtë.

“Eja, Zoti Jezus”

Lexoni Zbulesa 22:20. Mendoni për atë që keni mësuar gjatë

studimit tuaj të Dhjatës së Re dhe shkruani dëshminë tuaj për

Jezusin. Përfshini arsyen se përse do të bashkoheshit me lutjen

e Gjonit që Jezusi të vijë.

D

C

Mund të hyni nëse
You have kept he covenants

which you have entered into w th
the Lord and are made spotless and

pure bef re the Lord

B

A
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