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V

Hyrje

Presidenca e Parë dhe Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve kanë 
krijuar serinë Mësimet e Presidentëve të Kishës për t’ju ndihmuar 
të thelloni kuptueshmërinë tuaj për ungjillin e rivendosur dhe për 
t’ju afruar Zotit nëpërmjet mësimeve të profetëve të ditëve të më-
vonshme. Ndërkohë që Kisha i shton vëllime kësaj serie, ju do të 
krijoni një koleksion librash me referime të ungjillit për shtëpinë 
tuaj. Vëllimet në këtë seri janë hartuar që të përdoren si për studim 
personal, ashtu edhe për udhëzim të dielave. Ato mund t’ju ndi-
hmojnë gjithashtu për të përgatitur mësime ose biseda të tjera dhe 
për t’iu përgjigjur pyetjeve mbi doktrinën e Kishës.

Ky libër paraqet mësime të Presidentit Xhorxh Albert Smith, që 
shërbeu si President i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve 
të Mëvonshme që nga 21 maji 1945 deri më 4 prill 1951.

Studim Personal

Kur të studioni mësimet e Presidentit Xhorxh Albert Smith, kë-
rkoni plot lutje frymëzimin e Shpirtit. Pyetjet në fund të çdo kapi-
tulli do t’ju ndihmojnë të kuptoni mësimet e Presidentit Smith dhe 
t’i zbatoni ato në jetën tuaj. Ndërsa i studioni këto mësime, mund 
të dëshironi të mendoni se si mund t’ua mësoni ato pjesëtarëve të 
familjes dhe miqve. Kjo do ta forcojë kuptueshmërinë tuaj të asaj 
që lexoni.

Mësimdhënia nga Ky Libër

Ju mund ta përdorni këtë libër për të dhënë mësim në shtëpi ose 
në kishë. Orientimet e mëposhtme mund t’ju ndihmojnë.

Përgatituni të Jepni Mësim

Kërkoni udhëheqjen e Frymës së Shenjtë ndërsa përgatiteni për 
të dhënë mësim. Studioni plot lutje kapitullin që të jeni i sigurt se 
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i keni kuptuar mësimet e Presidentit Smith. Ju do të jepni mësim 
me sinqeritet dhe fuqi më të madhe kur fjalët e tij t’ju kenë ndikuar 
personalisht (shih DeB 11:21).

Nëse po jepni një mësim për Priftërinë Melkizedeke ose Shoqatën 
e Ndihmës, ju nuk duhet ta lini mënjanë këtë libër apo të përgatisni 
mësime nga materiale të tjera. Përzgjidhni me lutje nga kapitulli ato 
mësime që ju ndjeni se do të jenë më të dobishme për ata që u 
mësoni. Disa kapituj përmbajnë më shumë material se do të jeni në 
gjendje të diskutoni gjatë kohës së mësimit. Lejoni të vazhdojnë di-
skutime të mira në vend që të përpiqeni të trajtoni të gjitha mësimet.

Nxitini pjesëmarrësit ta studiojnë kapitullin përpara mësimit dhe 
ta sjellin librin me vete. Kur e bëjnë këtë, ata do të përgatiten më 
mirë për të marrë pjesë në diskutime dhe për të lartësuar njëri-tjetrin.

Paraqitja e Kapitullit

Ndërsa paraqitni kapitullin dhe gjatë gjithë mësimit, përpiquni 
të krijoni një atmosferë ku Shpirti të mund të prekë zemrat dhe 
mendjet e atyre që u jepni mësim. Për ta nisur mësimin, ndihmoni 
ata që u jepni mësim që të përqendrohen tek mësimet e kapitullit. 
Për ta bërë këtë, ju mund:

•	 Të	lexoni	e	të	diskutoni	seksionin	me	titull	“Nga	Jeta	e	Xhorxh	
Albert Smithit” në fillim të kapitullit.

•	 Të	diskutoni	një	figurë	ose	shkrim	të	shenjtë	nga	kapitulli.

•	 Të	këndoni	një	himn	që	lidhet	[me	kapitullin].

•	 Të	ndani	shkurt	një	përvojë	personale	mbi	temën.

Udhëheqja e një Diskutimi mbi Mësimet e Presidentit Smith

Ndërsa jepni mësim nga ky libër, ftoni të tjerët të ndajnë mendi-
met e tyre, të bëjnë pyetje dhe të mësojnë njëri-tjetrin. Ata do të 
mësojnë më mirë kur marrin pjesë aktivisht. Kjo është gjithashtu 
një mënyrë e mirë për t’i ndihmuar ata të marrin zbulesë personale. 
Për të nxitur diskutim, përdorni pyetjet në fund të kapitullit. Këto 
pyetje kanë referenca për vende të ndryshme në kapitull për të tre-
guar se cilës pjesë të mësimeve u referohen. Ju gjithashtu mund të 
hartoni vetë pyetjet tuaja posaçërisht për ata që u jepni mësim. Për 
shembull, ju mund t’i pyesni pjesëmarrësit se si mund t’i zbatojnë 
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mësimet e Presidentit Smith në përgjegjësitë e tyre si prindër, ose si 
mësues shtëpie, ose si mësuese vizitore.

Alternativat vijuese mund t’ju japin ide të tjera:

•	 Kërkojuni	pjesëmarrësve	të	ndajnë	çfarë	kanë	mësuar	nga	studimi	
i tyre personal i kapitullit. Mund të jetë e dobishme të kontaktoni 
disa pjesëmarrës gjatë javës dhe t’u kërkoni të vijnë të përgatitur 
për të ndarë se çfarë kanë mësuar.

•	 Caktoni	pjesëmarrës	të	lexojnë	pyetje	të	përzgjedhura	nga	fundi	
i kapitullit (qoftë individualisht ose në grupe të vogla). Kërkojuni 
atyre të kërkojnë mësime në kapitull që lidhen me pyetjet. Pastaj 
ftojini ata të ndajnë mendimet dhe perceptimet e tyre me pjesën 
tjetër të grupit.

•	 Lexoni	së	bashku	një	përzgjedhje	të	deklarimeve	të	Presidentit	
Smith nga kapitulli. Kërkojuni pjesëmarrësve të ndajnë shembuj 
nga shkrimet e shenjta ose nga përvoja e tyre që ilustrojnë atë që 
dha mësim Presidenti Smith.

•	 Kërkojuni	pjesëmarrësve	të	zgjedhin	një	pjesë	për	të	cilën	janë	të	
interesuar dhe ta lexojnë në heshtje. Ftojini ata të mblidhen në 
grupe prej dy ose tre vetësh, që zgjedhin të njëjtën pjesë, dhe të 
diskutojnë se çfarë kanë mësuar.

Përfundimi i Diskutimit

Përmblidhni shkurtimisht mësimin ose kërkojuni një apo dy pje-
sëmarrësve ta bëjnë këtë. Nxitini ata që u jepni mësim të ndajnë 
me të tjerët atë që kanë mësuar nga mësimet e Presidentit Smith. 
Jepni dëshmi për mësimet që keni diskutuar. Gjithashtu mund të 
dëshironi të ftoni të tjerë të ndajnë dëshmitë e tyre.

Informacion mbi Burimet e Cituara në Këtë Libër

Mësimet e Presidentit Smith në këtë libër janë citime të drejtpër-
drejta nga një larmi burimesh. Këto ekstrakte kanë të ruajtura për-
dorimin e shenjave të pikësimit, drejtshkrimin, përdorimin e germës 
së madhe dhe ndarjen në paragrafë të burimeve origjinale, përveç 
nëse kanë qenë të nevojshme ndryshime redaktuese ose tipografike 
për të përmirësuar lexueshmërinë. Për këtë arsye, mund të vini re 
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mospërputhje të vogla në tekst. Për shembull, fjala ungjill është me 
germë të vogël në disa citime dhe me të madhe në të tjera.

Gjithashtu, Presidenti Smith përdori shpesh terma të tilla si burra, 
burrë, ose njerëzimi për t’iu referuar të gjithë njerëzve, si meshkuj 
edhe femra. Ai shpesh përdori përemrat ai, i tij, dhe atë për t’iu 
referuar të dy gjinive. Kjo qe e zakonshme në gjuhën e kohës së tij. 
Me gjithë ndryshimet mes këtyre shprehjeve gjuhësore dhe përdo-
rimit më aktual, mësimet e Presidentit Smith zbatohen si për gratë 
edhe për burrat.



IX

Përmbledhje Historike

Kronologjia e mëposhtme jep një kuadër të shkurtër historik për 
mësimet e Presidentit Xhorxh Albert Smith të paraqitura në këtë libër.

1870, 4 prill U lindi në Solt-Lejk-Siti të Jutas Xhon 
Henrit dhe Sara Far Smithit.

1874–1875 Babai i tij, Xhon Henri Smith, shër-
ben një mision në Britaninë e Madhe. 
Xhorxh Alberti është katër vjeç kur ai 
largohet.

1880, 27 tetor Xhon Henri Smithi shugurohet Apostull.
1882–1885 Xhon Henri Smithi shërben si president 

i Misionit Europian.
1883 Xhorxh Albert Smithi fillon të punojë në 

një fabrikë veshjesh në moshën 13 vjeç.
1888 Fillon të punojë për një kompani heku-

rudhore. Vuan dëmtim të përhershëm 
të syve për shkak të punës së tij.

1891, shtator–nëntor Shërben një mision në Jutan jugore për 
Shoqatën e Përmirësimit Reciprok të Të 
Rinjve.

1892, 25 maj Martohet me Lusi Emili Udraf në Tem-
pullin e Mantit të Jutas.

1892–1894 Shërben një mision në pjesën jugore të 
Shteteve të Bashkuara, duke filluar ve-
tëm disa javë pas martese. Lusi bashko-
het me të katër muaj në mision.

1903, 8 tetor Shugurohet Apostull nga Presidenti  
Jozef F. Smith.
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1904 Shkruan “kredon e tij personale”, një li-
stë e 11 idealeve sipas të cilave zotohet 
të jetojë (shih faqet 1–2 të këtij libri).

1909–1912 Vuan nga probleme serioze 
shëndetësore.

1919–1921 Kryeson mbi Misionin Europian.
1921–1935 Shërben si mbikëqyrës i përgjithshëm 

i Shoqatës së Përmirësimit Reciprok të 
Të Rinjve.

1922 Zgjidhet zëvendëspresident i National 
Society of the Sons of the American Re-
volution	[Shoqatës	Kombëtare	të	Bijve	
të	Revolucionit	Amerikan].	Shërben	në	
këtë post deri në vitin 1925 dhe pastaj 
sërish në 1944 dhe 1946.

1930, shtator Ndihmon për të organizuar Utah Pio-
neer Trails and Landmarks Association 
[Shoqërinë	e	Shtigjeve	dhe	Pikave	të	
Referimit	të	Pionierëve	të	Jutas]	për	të	
gjetur dhe shënuar vende historike të 
Kishës. Ai zgjidhet si presidenti i parë i 
organizatës.

1933, 27 korrik Bëhet president i Society for the Aid of 
the	Sightless	[Shoqatës	për	Ndihmën	
ndaj	të	Verbërve]	në	Juta.

1934, 31 maj Merr	çmimin	Silver	Buffalo	[Bualli	i	
Argjendtë],	çmimi	më	i	lartë	që	jepet	
nga	Boy	Scouts	of	America	[Skautistët	e	
Amerikës].

1935–1936 Mbikëqyr botimin e Librit të Mormonit 
në alfabetin braj.

1937, 5 nëntor Lusi vdes në moshën 68-vjeçare, pas 
një sëmundjeje të gjatë.
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1938, janar–korrik Viziton misionet e Kishës në Paqësorin 
e Jugut, përfshirë ndalesa në Havai, Sa-
moa, Tonga, Tahiti, Zelandën e Re dhe 
Australi.

1943, korrik Veçohet si President i Kuorumit të Dy-
mbëdhjetë Apostujve.

1945, 21 maj Veçohet si President i Kishës së Jezu 
Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të 
Mëvonshme.

1945, 23 shtator Përkushton Tempullin e Ajdaho-Folls 
në Ajdaho.

1945, 2 nëntor Takohet me presidentin e Shteteve të 
Bashkuara Hari S. Truman për të di-
skutuar përpjekje për t’i çuar ndihmë 
Europës pas Luftës II Botërore.

1946, maj Viziton anëtarë të Kishës në Meksikë, 
Presidenti i parë i Kishës që e bën këtë. 
I paraqet një kopje të Librit të Mormonit 
presidentit meksikan Manuel Kamaço.

1947, 24 korrik Përkushton Monumentin “This Is the 
Place”	[“Ky	Është	Vendi”]	dhe	përkujton	
njëqind vjetorin e mbërritjes së pionie-
rëve në Luginën e Solt-Lejkut.

1947 Anëtarësia e Kishës arrin në një milion.
1949, 30 shtator–2 tetor Merr pjesë në transmetimin e parë tele-

viziv të konferencës së përgjithshme. 
1951, 4 prill Vdes në Solt-Lejk-Siti të Jutas në ditë-

lindjen e tij të 81-të.
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Jeta dhe Shërbesa e 
Xhorxh Albert Smithit

Një ditë gjatë shërbimit të tij si President i Kishës, Xhorxh Albert 
Smithit i dërguan një fotografi me një shënim ku shkruhej: “Po jua dë-
rgoj këtë fotografi sepse është ilustrimi grafik i njeriut që ne besojmë 
se jeni”. Ishte një fotografi e Presidentit Smith duke u takuar me një 
nënë dhe katër fëmijët e saj të vegjël. Në atë ditë të veçantë, Presidenti 
Smith po nxitonte të kapte një tren kur nëna e ndaloi atë, duke shpre-
suar që fëmijët e saj të mund të kishin mundësinë të shtrëngonin duart 
me një profet të Perëndisë. Një vëzhgues e fiksoi çastin në fotografi.

Shënimi	vazhdonte:	“Arsyeja	pse	e	ruajmë	kështu	si	thesar	[këtë	
fotografi]	është	sepse,	aq	i	zënë	sa	ishit,	me	gjithë	faktin	se	po	nxi-
tonit për tek makina juaj dhe pastaj tek treni juaj në pritje, përsëri 
gjetët kohë që t’i shtrëngonit dorën secilit fëmijë në këtë familje” 1.

Veprime dashamirësie si ky e karakterizuan jetën dhe shërbesën 
e Xhorxh Albert Smithit. Qoftë duke i ofruar dashuri dhe inkurajim 
një fqinji të trazuar për besimin e tij ose duke organizuar përpjekje 
të gjera për mirëqenie për të ushqyer mijëra njerëz, Xhorxh Albert 
Smithi jetoi sipas urdhërimit të Shpëtimtarit: “Duaje të afërmin tënd 
porsi vetveten” (Marku 12:31).

Vitet e Hershme, 1870–1890

Xhorxh Albert Smithi u lindi më 4 prill 1870 
Xhon Henri dhe Sara Far Smithit në një shtëpi të 
thjeshtë në Solt-Lejk-Siti. Familja Smith kishte një 
trashëgimi të madhe shërbimi në mbretërinë e 
Perëndisë. Babai i Xhorxh Albertit do të shërbe-
nte më vonë në Kuorumin e Dymbëdhjetë Apo-
stujve dhe në Presidencën e Parë. Gjyshi i tij, 
emrin e të cilit i kishin vënë, Xhorxh A. Smith, rreth moshës 

4 vjeç
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ishte kushëri i Profetit Jozef Smith dhe qe mes pionierëve të parë 
shenjtorëve të ditëve të mëvonshme që hynë në Luginën e Solt-Lej-
kut në 1847; Xhorxh A. Smith qe gjithashtu Apostull dhe këshilltar i 
Presidentit Brigam Jang. Stërgjyshi i Xhorxh Albertit, Xhon Smithi, 
shërbeu si Patriark i Kishës dhe si presidenti i parë i kunjit në So-
lt-Lejk-Siti. Ndërsa gjyshi i tij nga nëna, Lorin Far, ishte kryebashkiaku 
i parë i Ogdenit të Jutas dhe i pari president kunji në atë qytet.

Xhorxh Albert Smithi i deshi dhe i admiroi 
prindërit e tij. Ai ia atribuoi atit të tij mësimin 
për të ndihmuar ata në nevojë 2 dhe lavdëroi 
nënën e tij për sakrificat që bëri për ta rritur 
familjen e saj në ungjill. “Edhe pse ishim shumë 
të varfër”, kujtoi ai “dhe babai im qe në mision 
kur unë isha pesë vjeç, nuk më kujtohet kurrë 
ta kem dëgjuar nënën time të ankohej dhe nuk 
e pashë kurrë të derdhte një lot për shkak të 

kushteve që e rrethonin atë. Ajo qe e aftë t’i përdorte paratë me 
mençuri si asnjë tjetër që unë njihja. . . .

. . . Kur	babai	mungonte	në	shtëpi	[pasi	ishte]	në	mision,	nëna	
zinte vendin e tij dhe ajo qe vërtet kreu i shtëpisë në mungesë të tij. 
Ne merrnim pjesë në lutjet tona, kishim bekim të ushqimit dhe, në 
rast	sëmundjeje,	ajo	thërriste	pleqtë	[eldrat],	sepse	ajo	kishte	besim	
të madh në ordinancat e ungjillit. Ajo ka qenë gjithmonë paguese 
strikte e së dhjetës dhe, për aq sa kam qenë në gjendje të zbuloj, 
asaj nuk i erdhi kurrë në mendje një mendim se ndoshta mund të 
kishte një gabim dhe ‘Mormonizmi” të mos ishte i vërtetë. Ajo e 
beson atë me të gjithë shpirtin e saj.” 3

Në veçanti, Xhorxh Albert Smithi e kujtoi në-
nën e tij ta mësonte të lutej dhe të besonte se 
Perëndia do të përgjigjej: “Kur mendoj për ndiki-
min	e	nënës	time	kur	isha	[djalë]	i	vogël	kam	
nderim dhe përlotem. . . . Më kujtohet sikur të 
ishte dje, ajo më mori për dore dhe ngjitëm një 
varg shkallaresh për në katin e dytë. Atje unë u 
gjunjëzova përpara saj dhe i kapa dorën ndërsa 
ajo më mësoi të lutem. Faleminderit Perëndisë 

për ato nëna që kanë në zemrat e tyre shpirtin e Ungjillit dhe një 

Xhon Henri Smith

Sara Far Smith
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Fëmijët e Xhon Henri dhe Sara Far Smithit. 
Xhorxh albert Smithi është në të majtë.

dëshirë për të bekuar. Unë do të mund ta përsërisja atë lutje tani 
dhe kanë kaluar shumë vite që kur unë e mësova atë. Ajo më dha 
një sigurim se kisha një Atë Qiellor dhe më mësoi se Ai e dëgjonte 
e i përgjigjej lutjes. Kur isha më i madh ne ende jetonim në një 
shtëpi dy katëshe me skelet druri dhe kur era frynte fort, ajo do të 
lëkundej sikur do të përmbysej. Nganjëherë isha shumë i frikësuar 
sa të shkoja të flija. Shtrati im ishte në një dhomë të vogël më vete 
dhe shumë netë unë do të kacavirresha jashtë dhe do të bija në 
gjunjë, dhe do t’i kërkoja Atit tim në Qiell që të kujdesej për shtë-
pinë, ta mbronte që ajo të mos bëhej copash dhe pastaj kthehesha 
prapë në shtratin tim të vogël po aq i sigurt se do të mbrohesha nga 
e liga sikur të mbaja dorën e Atit tim.” 4

Duke vështruar pas në fëmijërinë e tij, Xhorxh Albert Smithi tha:

“Prindërit e mi po jetonin në rrethana shumë të thjeshta, por unë 
e lëvdoj Krijuesin tim dhe e falënderoj atë me gjithë zemrën time 
që më dërgoi në shtëpinë e tyre.

. . . Mësova që kur isha fëmijë, se kjo është puna e Zotit. Mësova 
se kishte profetë që jetonin në tokë. Mësova se frymëzimi i të Plot-
fuqishmit do të ndikonte ata që jetonin për ta gëzuar atë.
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. . . Jam mirënjohës për të drejtën time prej lindjes, mirënjohës 
për prindërit që më mësuan ungjillin e Jezu Krishtit dhe dhanë 
shembullin në shtëpinë e tyre.” 5

I riu Xhorxh Albert njihej si një djalosh i lumtur e shakatar. Miqtë 
e vlerësonin natyrën e tij gazmore dhe ai gëzohej t’i zbaviste ata 
me harmonikë, banxho e kitarë dhe një repertor këngësh komike. 
Përsëri, ai pati gjithashtu përvoja që e ndihmuan të zhvillonte një 
ndjesi të fortë përgjegjësie, që ishte e shquar për moshën e tij të 
re. Kur ishte 12 vjeç, Xhorxh Alberti frekuentoi Akademinë Brigam 
Jang, ku mori disa këshilla që do të kishin ndikim të thellë në jetën 
e tij. Më vonë ai kujtoi:

“Ishte me fat që pjesë e udhëzimit tim u krye nga Dr. Karl G. 
Mazer, ai edukues i spikatur që ishte ndërtuesi i parë i shkollave 
tona të shkëlqyera të Kishës. . . . Nuk mund të kujtoj shumë prej 
asaj që u tha gjatë vitit që isha atje, por ka një gjë që ndoshta nuk 
do ta harroj kurrë. Unë e kam përsëritur shumë herë. . . . Dr. Mazer 
një ditë u ngrit e tha:

‘Ju jo vetëm që do të mbaheni përgjegjës për gjërat që bëni, por 
ju do të mbaheni përgjegjës për vetë mendimet që mendoni.’

Duke qenë një djalosh pa zakonin që t’i kontrolloja shumë me-
ndimet e mia, ishte si një pazëll për mua se çfarë duhej të bëja dhe 
kjo më shqetësoi. Në fakt, ajo m’u ngjit si një rrodhe. Rreth një javë 
ose dhjetë ditë pas kësaj, befas e kuptova se çfarë donte të thoshte. 
Unë munda ta kuptoja filozofinë e asaj atëherë. Përnjëherësh më 
erdhi ky interpretim i asaj që kishte thënë ai: Epo, sigurisht, ju do 
të mbaheni përgjegjës për mendimet tuaja, sepse kur jeta juaj të 
përfundohet në vdekshmëri, do të jetë rezultati i mendimeve tuaja. 
Ai sugjerim i vetëm ka qenë një bekim i madh për mua gjatë gjithë 
jetës time dhe më ka bërë të mundur në shumë raste të shmang 
mendimin e pavend, sepse e kuptoj që do të jem, kur puna e jetës 
sime të jetë e përfunduar, rezultati i mendimeve të mia.” 6

I riu Xhorxh Albert mori përgjegjësi të mëdha në shtëpi në vitin 
1882 kur babai i tij, që kishte qenë duke shërbyer në Kuorumin e Të 
Dymbëdhjetëve për dy vite, u thirr si president i Misionit Europian. 
Mungesa e Xhon Henrit kërkoi që Xhorxh Alberti të ndihmonte 
për të siguruar për familjen. Kur qe 13 vjeç, ai kërkoi të punonte 
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në një fabrikë prodhimi dhe dyqan shitjesh prona të Kishës në 
Solt-Lejk-Siti, por përgjegjësi tha se ata nuk mund të merrnin njeri 
në punë. Xhorxh Alberti u përgjigj se nuk kishte kërkuar të merrte 
pagë, vetëm të punonte. Ai shtoi: “E di se po të vlej diçka, unë do 
të marr pagesë” 7. Qëndrimi i tij pozitiv e bëri atë të fitonte një vend 
si punëtor fabrike për 2,50$ në javë dhe etika e tij e fortë e punës e 
ndihmuan të përparonte në poste më të mira në kompani. 

Kur qe 18 vjeç, ai gjeti punë në një grup mbikëqyrës të hekuru-
dhës. Kur kryente këtë punë, shkëlqimi verbues nga dielli në rërat 
e shkretëtirës i dëmtoi sytë. Kjo ia dëmtoi përgjithmonë shikimin 
Xhorxh Albertit, duke e bërë të vështirë për të që të lexonte dhe 
duke i shkaktuar shqetësim gjatë gjithë jetës.

Shërbimi Misionar dhe Martesa, 1891–1894

Në shtator 1891, Presidenti Uilford Udraf e thirri Xhorxh Albert 
Smithin që të shërbente në një mision afatshkurtër në Jutan jugore. 
Detyra e tij e veçantë qe që të punonte me rininë e Kishës në zonë. 
Për katër muajt e ardhshëm, ai dhe shoku i tij ndihmuan për kriji-
min e organizatave të rinisë në kunje e lagje, folën në mbledhje të 
shumta dhe i nxitën të rinjtë të jetonin standardet e Kishës.

Pas kthimit nga misioni i tij, 
Xhorxh Alberti vazhdoi të sho-
qërohej me vajzën që e donte 
që nga fëmijëria, Lusi Udraf, 
mbesa e Presidentit Uilford 
Udraf. Ata ishin rritur si fqinjë 
dhe Lusi kishte vënë re tiparet e 
karakterit që po krijonte Xhorxh 
Alberti. Ajo e shënoi admirimin 
për të në ditarin e saj: “Sonte po 
bie të fle me një zemër mirënjo-
hëse ndaj Perëndisë . . . dhe lu-
tem që ai të mund të më japë 
forcë që ta meritoj më shumë 
dashurinë e atij për të cilin be-
soj vendosmërisht se është një 

lusi emili Udraf Smith



XVII

J e t a  D H e  S H ë r b e S a  e  X H o r X H  a l b e r t  S M i t H i t

nga të rinjtë më të mirë që ka qenë ndonjëherë mbi tokë. Mirësia dhe 
zemërbutësia e tij më prekin sa më vijnë lotë në sy.” 8

Por Lusi kishte shumë admirues të vetët dhe disa prej tyre ishin 
të pasur dhe i ofronin dhurata të shtrenjta. Xhorxh Alberti nga ana 
tjetër, e kishte tërhequr Lusin me përkushtimin e tij ndaj Zotit. Ai i 
shkroi asaj: “Nëse je e interesuar të martohesh me dikë për pará, ai 
nuk do të jem unë, sepse prej kohësh e kam vendosur që nuk do t’ia 
përkushtoj veten, ose jetën time, ose kohën time, fitimit të parave, por 
shërbimit ndaj Zotit dhe ndihmës ndaj fëmijëve të Tij në këtë botë.” 9 
Lusi e bëri zgjedhjen e saj dhe, më 25 maj 1892, ajo dhe Xhorxh 
Alberti u martuan në Tempullin e Mantit në Juta. Babai i Xhorxh 
Albertit e kreu ceremoninë. Në atë ditë Lusi i dha bashkëshortit të saj 
një medalion të vogël me fotografinë e saj në të. Ai e mbajti meda-
lionin tek zinxhiri i orës së tij të xhepit, ku i varej pranë zemrës së tij 
dhe e mbajti thuajse çdo ditë gjatë gjithë pjesës tjetër të jetës së tij.10

Të sapomartuarit patën më pak se një muaj së bashku përpara 
se Xhorxh Alberti të nisej për një mision tjetër, këtë herë një detyrë 
kthimi në besim në pjesën jugore të Shteteve të Bashkuara. Edhe 
pse e dinin se nisja e tij qe e shpejtë – thirrja kishte ardhur tre javë 
përpara se të martoheshin – ndarja qe përsëri e vështirë. Ata të dy u 
gëzuan së tepërmi kur, katër muaj më vonë, Lusi u thirr të shërbente 
në krah të bashkëshortit të saj në zyrën e misionit, kur Plaku Smith 
ishte caktuar aktualisht të shërbente si sekretar misioni.

Presidenti i Misionit të Shteteve Jugore ishte J. Golden Kimball, 
që në të njëjtën kohë po shërbente si anëtar i Të Shtatëdhjetëve. 
Dy herë gjatë periudhës së shërbimit të Plakut Smith, Presidentit 
Kimball iu desh ta linte misionin që të kujdesej për çështje të rë-
ndësishme në Solt-Lejk-Siti – një herë pak pasi Plaku Smith u bë 
sekretar i misionit dhe përsëri rreth një vit më vonë. Në të dy rastet, 
Presidenti Kimball ia la Plakut Smith përgjegjësinë e pamasë për ta 
udhëhequr dhe administruar misionin, duke i ofruar mbështetje dhe 
këshillë nëpërmjet letrave të shumta. Gjithsej, Plaku Smith shërbeu 
si president në veprim i misionit për pothuajse 16 muaj. E shqetë-
sonte Presidentin Kimball të ishte larg për kaq shumë kohë, por ai 
kishte besim tek asistenti i tij i ri. Ai i shkroi Plakut Smith në një 
letër: “Mendoj se mprehtësia dhe inteligjenca ime, sado të kufizuara 
të mund të jenë, më bëjnë të aftë të vlerësoj integritetin dhe vlerën 
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tuaj, që ju siguroj se e bëj” 11. Në një letër tjetër ai shkroi: “Gjithmonë 
lëre këtë ide që të jetë mbizotëruese: se unë e vlerësoj punën, zellin 
dhe shpirtin tënd të mirë” 12.

Presidenti Kimball pati shumë raste për ta dëshmuar zellin dhe 
shpirtin e mirë të Plakut Smith. Në një rast, të dy po udhëtonin së 
bashku dhe ishin ftuar ta kalonin natën në një shtëpi të vogël prej 
trungjesh. Xhorxh Albert Smithi kujtoi më vonë:

“Rreth mesnatës u zgjuam nga një thirrje dhe bërtitje e tmerrshme 
nga jashtë. Fjalë të ndyra e betime përshëndetën veshët tanë ndërsa 
u çuam ndenjur në shtrat për të marrë vesh se ç’po ndodhte. Ishte 
një natë me dritë të bollshme hëne dhe mund të shihnim shumë 
njerëz përjashta. Presidenti Kimball kërceu në këmbë dhe filloi të 
vishej. Njerëzit goditën derën dhe përdorën fjalë të ndyra duke 
urdhëruar që mormonët të dilnin jashtë, se do t’i qëllonin ata. Presi-
denti Kimball më pyeti nëse do të ngrihesha e do të vishesha dhe iu 

Misionarë në Misionin e Shteteve Jugore. lusi e sapomartuar 
(e treta nga e majta) dhe Xhorxh albert Smithi (ulur pranë 

saj) shërbyen së bashku në shtëpinë e misionit.
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përgjigja se jo, unë do të qëndroja në shtrat, se isha i sigurt se Zoti 
do të kujdesej për ne. Vetëm pas disa sekondash dhoma u mbush 
me të shtëna. Dukej se turma ishte ndarë në katër grupe dhe po 
qëllonin në cepat e shtëpisë. Cifla drurësh po fluturonin mbi kokat 
tona në çdo drejtim. Pati disa çaste qetësie, pastaj një seri tjetër 
të shtënash u shkrep dhe cifla të tjera fluturuan. Unë nuk ndjeva 
absolutisht lemeri. Isha shumë i qetë ndërsa isha shtrirë atje, duke 
përjetuar një nga ngjarjet më të tmerrshme të jetës sime, por isha i 
sigurt . . . se Zoti do të më mbronte dhe ai e bëri.

Duket se turma u shkurajua dhe u largua. Mëngjesin tjetër kur ha-
pëm derën, aty kishte një vandak të madh shkopinjsh të rëndë prej 
druri arre si ato që turma përdori për të rrahur misionarët në jug.” 13

Vite më vonë, Xhorxh Albert Smithi ua tregoi këtë përvojë ni-
përve e mbesave të tij për t’u mësuar t’i mirëbesonin Zotit. “Dëshiroj 
t’jua ngulis juve”, tha ai, “Zoti do të kujdeset për ju në kohë rreziku, 
nëse do t’ia jepni atij mundësinë.” 14

Jeta Familjare

Xhorxh Alberti dhe Lusi u liruan nga misioni i tyre në qershor 
1894. Disa muaj pas kthimit të tyre në Solt-Lejk-Siti, Lusi mori një 
bekim nga gjyshi i saj, Presidenti Uilford Udraf, që i premtonte se 
ajo do të kishte fëmijë. Më 19 nëntor 1895, ajo lindi një bijë që e 
quajtën Emili dhe katër vite më vonë, një tjetër bijë, Editi, u lindi. 
Fëmija i tyre i fundit, Xhorxh Albert i Riu, lindi në 1905.

Xhorxh Albert Smithi qe një baba i dashur, i adhuruar nga fëmijët 
e tij. Editi shkroi për të: “Për mua, Babai im ka të gjitha tiparet që 
bëjnë të dashur një baba për bijën e tij. Ai përmbushi të gjitha pritsh-
mëritë e mia të të qenit baba.” Veçanërisht mbresëlënëse për fëmijët, 
qe mënyra se si Xhorxh Alberti trajtoi gruan e tij të dashur. “Dashuria 
dhe konsiderata e Babait për nënën ishin të mrekullueshme”, shkroi 
Editi. “Ai nuk e humbi asnjë rast për të shfaqur vlerësimin e tij për 
të. Çdo gjë që bënë, ata e bënë së bashku, pas planeve të hartuara 
mirë dhe me punë në grup. Ajo qe e çmuar për të. . . . Ndërsa ne të 
gjithë e adhuruam Mamanë, jam e sigurt se vëmendja dhe butësia e 
tij ndaj saj e bënë atë edhe më të dashur nga ne fëmijët.” 15
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Si baba, Xhorxh Albert Smithi u përpoq seriozisht t’i ndihmonte 
fëmijët e tij të provonin gëzimin që ai ndjeu duke jetuar ungjillin. 
Një Ditë Krishtlindjeje, pasi u hapën dhuratat, ai i pyeti bijat e tij 
të vogla se si do të ndiheshin po t’u jepnin disa nga lodrat e tyre 
fëmijëve që nuk kishin marrë ndonjë dhuratë për Krishtlindje. Meqë 
sapo kishin marrë disa lodra të reja, vajzat ranë dakord se mund t’u 
jepnin fëmijëve në nevojë disa nga lodrat e tyre të vjetra.

“A nuk do t’ju pëlqente t’u jepnit atyre edhe disa nga të rejat?” 
sugjeroi butësisht Xhorxh Albert Smithi.

Bijat e tij qenë ngurruese, por së fundi ato ranë dakord të jepnin 
një apo dy nga lodrat e tyre të reja. Xhorxh Alberti pastaj i çoi vajzat 
tek shtëpia e fëmijëve që kishte në mendje, dhe ata shpërndanë 
dhuratat. Përvoja qe kaq lartësuese moralisht saqë, kur po largo-
heshin, njëra nga vajzat tha me emocion në zërin e saj: “Tani le të 
shkojmë e të marrim lodrat e tjera për ta”.16

Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve, 1903–1945

Të martën, më 6 tetor 1903, Xhorxh Albert Smithi pati një ditë 
angazhuese në punë dhe nuk mundi të merrte pjesë në sesionet e 
konferencës së përgjithshme atë ditë. Kur u largua nga zyra, sesioni 
i pasdites i konferencës thuajse po mbaronte, kështu që ai u nis për 
në shtëpi me plane për të çuar fëmijët në panair.

Kur arriti në shtëpi, u çudit se gjeti një turmë vizitorësh, njëra prej 
të cilëve doli përpara dhe e uroi ngrohtësisht.

“Përse është e gjithë kjo?” pyeti ai.

“A nuk e dini?” iu përgjigj ajo.

“Nuk e di çfarë?”

“Po, ju jeni mbështetur si anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apo-
stujve”, thërriti vizitorja.

“S’mund të jetë e saktë”, tha Xhorxh Alberti. “Duhet të ketë ndo-
një gabim.”

“Unë e dëgjova vetë”, kundërshtoi ajo.

“Duhet të ketë qenë ndonjë Smith tjetër”, tha ai. “Asnjë fjalë nuk më 
është thënë mua për këtë dhe nuk mund ta besoj se është e vërtetë.”
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Kuorumi i Dymbëdhjetë apostujve në vitin 1921. Në këmbë, nga e 
majta në të djathtë: Jozef Filding Smith, Xhejms e. talmixh, Stefen l. 
riçards, riçard r. liman, Melvin J. ballard dhe Xhon a. Uidso. Ulur, 
nga e majta në të djathtë: raxher Klauson, rid Smut, Xhorxh albert 

Smith, Xhorxh F. riçards, orson F. Uitni dhe Dejvid o. Mek-Kei.

E hutuar, vizitorja u kthye tek Tabernakulli për të zbuluar nëse 
e kishte gabim. Atje u informua se kishte të drejtë – Xhorxh Albert 
Smithi ishte anëtari më i ri i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve.17

Bija e tij Emilia e kujtoi më vonë skenën në shtëpinë e Smithëve: 
“Dukej sikur i gjithë Tabernakulli po rridhte përmes lëndinës për 
në shtëpinë tonë, duke qarë e duke puthur nënën. Ata të gjithë 
po thoshin se Babai ishte një apostull dhe ne menduam se të jesh 
apostull duhet të ishte gjëja më e keqe që mund të të ndodhte.”

Edhe pasi raporti u verifikua, Xhorxh Alberti vendosi se ai ende 
do t’i çonte të bijat tek panairi siç kishte premtuar, “edhe pse ai 
nuk pa shumë prej tij”, kujtoi Emilia. “Ai e kaloi të gjithë kohën me 
shpinën tek muri duke u folur njerëzve.” 18

Dy ditë më vonë, më 8 tetor 1903, Xhorxh Albert Smithi u shu-
gurua Apostull në një dhomë të sipërme të Tempullit të Solt-Lejkut 



XXII

J e t a  D H e  S H ë r b e S a  e  X H o r X H  a l b e r t  S M i t H i t

nga Presidenti Jozef F. Smith. Pas shugurimit atë e ftuan të ndante 
ndjenjat e tij me anëtarët e pranishëm të Kuorumit të Të Dymbë-
dhjetëve. “Unë ndihem i dobët dhe se më mungon gjykimi në kra-
hasim me burra me më shumë vite pjekurie”, tha ai, “por zemra 
ime është e drejtë dhe dëshiroj sinqerisht vajtjen përpara të punës 
së Zotit.” . . . Unë kam një dëshmi të gjallë të karakterit hyjnor të 
kësaj pune; unë e di se ungjilli ka ardhur në tokë nën drejtimin dhe 
udhëheqjen e vetë Zotit dhe se ata që janë zgjedhur të kryesojnë, 
ishin dhe janë shërbëtorët e Tij në çdo veprim. Unë dëshiroj dhe 
lutem që të mund të jetoj dëlirshëm dhe përulshëm, kështu që të 
mund të kem të drejtën për nxitjet dhe paralajmërimet e Shpirtit që 
të më udhëheqin gjatë gjithë jetës sime.” 19

Xhorxh Albert Smithi shërbeu në Kuorumin e Të Dymbëdhjetëve 
për afërsisht 42 vite, përfshirë 2 vite si President i Kuorumit. Gjatë 
kësaj kohe ai përmbushi shumë detyra dhe bekoi njerëzit rreth 
botës në mënyra të shumta.

Ndarja e Ungjillit dhe bërja e Miqve për Kishën

Plaku Smith kishte një talent të natyrshëm për t’i bërë njerëzit të 
ndiheshin rehat dhe për t’i kthyer armiqtë në miq. Një biznesmen i 
vendit, jo anëtar i Kishës, tha për të në funeralin e tij: “Me atë njihe-
she lehtësisht. Ai ishte një njeri që të pëlqente ta njihje. Buzëqeshja e 
tij miqësore, shtrëngimi i sinqertë i duarve dhe ngrohtësia e përshën-
detjes së tij të bënin që të ndieje së brendshmi, në zemrën tënde, 
sinqeritetin e miqësisë së tij për ty dhe për bashkënjerëzit e tij.” 20

Ky talent ishte i çmueshëm në një kohë kur Kisha ishte ende gje-
rësisht e panjohur në mbarë botën dhe shihej me dyshim nga shumë 
njerëz. Një herë, kur po kryente një detyrë në Virxhinian Perëndi-
more, ai mësoi se drejtuesit e qytetit kishin kërcënuar të arrestonin 
cilindo që kapej duke predikuar mormonizmin. Plaku Smith u takua 
me sekretarin e bashkisë, z. Engëll, për t’u përpjekur që ta ndrysho-
nte atë politikë. Më vonë ai shkroi në ditarin e tij: “Kur e kontaktova 
së pari z.Engëll, ai qe shumë i prerë në sjellje dhe më informoi shkurt 
se ne nuk do të na lejonin në atë qytet. . . . I thashë se besoja se ishte 
keqinformuar dhe do të dëshiroja të ulesha me të dhe të fjaloseshim. 
. . . Ne kaluam një farë kohe duke diskutuar mormonizmin. Ai u zbut 
konsiderueshëm përpara se të largohesha, shtrënguam duart dhe më 
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dha kartvizitën e tij. U largova duke u ndier i sigurt se kisha hequr 
disa paragjykime.” 21 Tre ditë më vonë, Plaku Smith e vizitoi edhe një 
herë dhe këtë herë, i la atij një kopje të Librit të Mormonit.22

Plaku Smith kërkonte gjithmonë mundësi për t’u folur njerëzve 
për Kishën. Kurdoherë që detyra e tij i kërkonte të udhëtonte, ai 
merrte me vete kopje të Librit të Mormonit, revista të Kishës dhe 
materiale të tjera të Kishës, që shpresonte të shpërndante. Meqë 
Libri i Mormonit jep dëshmi të fuqishme për Jezu Krishtin, Plaku 
Smith e konsideronte atë një dhuratë ideale për Krishtlindje dhe 
shpesh iu postonte kopje miqve të besimeve të tjera dhe madje 
dhe njerëzve të shquar që nuk i kishte takuar kurrë.23 Në një letër 
që shoqëronte një dhuratë të tillë Krishtlindjeje, ai shkroi: “Pas disa 
ditësh bota e krishterë do të festojë lindjen e Shpëtimtarit dhe është 
zakon në atë kohë të kujtojmë miqtë tanë. Unë besoj si rrjedhim se 
ju do të pranoni prej meje një kopje të Librit të Mormonit. . . . Duke 
shpresuar se do të kënaqeni ta keni këtë në bibliotekën tuaj, unë 
po jua dërgoj si një dhuratë Krishtlindjeje.”

Ai mori përgjigjen që vijon: “Libri do të zerë vend në raftet tona 
dhe	do	të	lexohet	[nga	fillimi	në	fund]	me	ndërgjegje	mendjehapur.	
Ai nuk mund të mos zgjerojë pikëpamjet dhe të rrisë shpirtin e to-
lerancës së të gjithëve që e lexojnë me kujdes.” 24

Përfshirja Qytetare

Plaku Smith i nxiti anëtarët e Kishës të përfshiheshin në komu-
nitetet e tyre dhe të përdornin ndikimin e tyre për të përmirësuar 
gjendjen në botë. Ai vetë ishte i përfshirë në disa organizata qy-
tetare me gjithë thirrjen e tij kërkuese si Autoritet i Përgjithshëm. 
Ai	u	zgjodh	president	i	International	Irrigation	Congress	[Kongresit	
Ndërkombëtar	të	Ujitjes]	dhe	Dry	Farming	Congress	[Kongresit	të	
Prodhimit	të	Thatë]	dhe	u	zgjodh	në	gjashtë	mandate	si	zëvendë-
spresident i National Society of the Sons of the American Revolution 
[Shoqatës	Kombëtare	të	Bijve	të	Revolucionit	Amerikan].	Një	ithtar	
i fuqishëm i aviacionit si një mënyrë që Autoritetet e Përgjithshme 
t’i përmbushnin më me efikasitet detyrat e tyre të udhëtimit, Plaku 
Smith	shërbeu	në	bordin	e	drejtorëve	të	Western	Air	Lines	[Linjave	
Ajrore	Perëndimore].	Ai	ishte	përfshirë	gjithashtu	aktivisht	tek	organi-
zata	Boy	Scouts	of	America	[Skautistët	e	Amerikës]	dhe	në	vitin	1934	
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iu	dha	çmimi	Silver	Buffalo	[Bualli	i	Argjendtë],	nderimi	më	i	madh	
që jepet në skautizëm. Në vitet pas Luftës I Botërore, ai shërbeu si 
kryetar nga shteti i Jutas i fushatave të Ndihmës Armene dhe Siriane 
dhe si përfaqësues i shtetit në International Housing Convention 
[Konventën	Ndërkombëtare	për	Strehim],	qëllimi	i	së	cilës	ishte	të	
gjente strehë për ata që kishin mbetur pa shtëpi prej luftës.25

Përpara thirrjes së tij si Apostull, Xhorxh Alberti kishte qenë aktiv 
në politikë, duke bërë fushatë me zell për çështje dhe kandidatë që ai 
ndjente se do ta përmirësonin shoqërinë. Pasi u bë Autoritet i Përgjith-
shëm, përfshirja e tij në politikë u zvogëlua, por ai vazhdoi të përkra-
hte çështje tek të cilat besonte. Për shembull, në vitin 1923 ai ndihmoi 
për paraqitjen e një projektligji në Legjislaturën e Shtetit të Jutas që çoi 
në ndërtimin e një sanatoriumi për pacientët me tuberkuloz.26

Dhembshuria e Plakut Smith për të tjerët qe veçanërisht e duk-
shme në shërbimin e tij si president i Society for the Aid of the 
Sightless	[Shoqatës	për	Ndihmën	ndaj	të	Verbërve],	një	detyrë	që	e	
mbajti nga viti 1933 deri në 1949. Si dikush që vuajti vetë nga dë-
mtimi i shikimit, Plaku Smith ndjeu dhembshuri të veçantë për ata 
që ishin të verbër. Ai mbikëqyri botimin e Librit të Mormonit në al-
fabetin braj dhe krijoi një program për të ndihmuar njerëzit që janë 
të verbër, për të mësuar që të lexojnë braj dhe për t’iu përshtatur 
paaftësisë së tyre në mënyra të tjera. Përpjekjet e tij e bënë të dashur 
për ata të cilëve u shërbeu. Një anëtare e Shoqatës për Ndihmën 
ndaj të Verbërve e shprehu vlerësimin e saj nëpërmjet një poezie 
që iu paraqit Plakut Smith në ditëlindjen e tij të 70-të:

Kur Jeta rreh fort me duar stuhie,
Dhe lotë të hidhur bien;
Kur Dimri pa miq shpirtin ma ngrin ,
Dhe jehona boshe thërret –
Atëherë unë kthehem, me shpresë të etur,
Ndonëse me çapa të shuar e të ngadaltë,
Një zemër mirëkuptuese të gjej,
Ku digjet miqësore një flakë e zjarrtë –
Një zemër ku rri Urtia e butë,
E dhembshur dhe e sjellshme,
Besimi i saj tek Perëndia e njeriu u ka mësuar
Një besim të ngjashëm të të Verbërve. . . .
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Ndonëse fytyrën e tij të butë, të dashur
Ne nuk mund ta shohim,
E ndiejmë urtësinë e hijshme
Të zemrës së tij mirëkuptuese;
Ndiejmë paqe në shpirtin e tij
E njohim paqen edhe vetë;
Dëgjojmë lutjen e tij të heshtur që tregon
Se vetëm s’jemi ne;
Besimi i tij tek ne do të na japë forcë,
Kur në shtigje që s’shohim shkojmë;
Shpirti ynë i lartësuar nga një njeri
Që me Perëndinë bashkërisht punon.27

Sëmundja Personale dhe Sfida të tjera

Për shumicën e jetës së tij, Xhorxh Alberti nuk pati shëndet veça-
nërisht të mirë. Edhe pse atij i pëlqente noti, kalërimi dhe aktivitete 

Plaku Xhorxh albert Smith mbikëqyri botimin e 
librit të Mormonit në alfabetin braj.
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të tjera fizike, trupi i tij qe i brishtë dhe shpesh i dobët. Përveç 
problemeve të tij kronike me sytë, Plaku Smith vuajti nga dhimbje 
stomaku dhe shpine, lodhje e vazhdueshme, shqetësime zemre dhe 
shumë sëmundje të tjera gjatë gjithë jetës së tij. Stresi dhe presioni 
i përgjegjësive të tij të shumta gjithashtu patën pasoja fizike mbi të 
dhe, së pari, ai nuk qe i gatshëm ta ulte ritmin e tij të angazhuar për 
të ruajtur shëndetin e tij. Si rezultat, nga viti 1909 deri në 1912 ai lu-
ftoi me një sëmundje kaq të rëndë saqë e mbërtheu në shtrat dhe e 
pengoi të plotësonte detyrat e tij në Kuorumin e Të Dymbëdhjetëve. 
Ishte një kohë shumë e vështirë për Plakun Smith, që dëshironte 
me dëshpërim të rifillonte shërbimin e tij. Vdekja e babait të tij në 
1911 dhe një rast i rëndë gripi që preku bashkëshorten e tij, e bënë 
shërimin e Plakut Smith edhe më të vështirë.

Vite më vonë, ai tregoi përvojën në vijim që e pati gjatë kësaj 
periudhe:

“Disa vite më parë, isha shumë i sëmurë. Në fakt, mendoj se të 
gjithë i humbën shpresat për mua përveç bashkëshortes sime. . . . U 
dobësova aq shumë saqë mezi mundja të lëvizja. Për mua qe një për-
pjekje e ngadaltë dhe rraskapitëse edhe që të rrotullohesha në shtrat.

Një ditë, në këto kushte, humba vetëdijen për mjedisin rrethues 
dhe mendova se kisha ndërruar jetë. E gjeta veten duke ndenjur 
me shpinën nga një liqen i madh e i bukur, me fytyrë nga një pyll i 
madh me pemë. Nuk dukej asnjë njeri, nuk kishte barkë mbi liqen 
ose ndonjë mjet tjetër të dukshëm që të tregonte se si mund të ki-
sha mbërritur atje. E kuptova, ose dukej sikur kuptova se e kisha 
mbaruar punën time në vdekshmëri dhe isha kthyer në shtëpi. . . .

Fillova të eksploroj dhe shpejt gjeta një shteg nëpër pyll që dukej 
se ishte përdorur shumë pak dhe që thuajse ishte mbuluar nga bari. 
E ndoqa këtë shteg dhe, pasi kisha ecur për njëfarë kohe e kisha 
përshkuar një distancë të konsiderueshme nëpër pyll, pashë një bu-
rrë të vinte drejt meje. E kuptova se ai ishte një burrë shumë i madh 
dhe i nxitova hapat që ta arrija, sepse e njoha atë se ishte gjyshi im 
[Xhorxh A.	Smith].	Në	vdekshmëri	ai	peshonte	mbi	136	kilogramë,	
kështu që mund ta dini se ai ishte burrë madhosh. Më kujtohet sa 
i lumtur isha që e shihja duke ardhur. Mua më kishin vënë emrin e 
tij dhe kisha qenë gjithmonë krenar për këtë.
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Kur Gjyshi erdhi nja dy metra larg meje, ai 
ndaloi. Ndalesa e tij qe një ftesë që unë të nda-
loja. Atëherë – dhe dëshiroj që këtë djemtë, vaj-
zat e rinia mos ta harrojnë kurrë – ai më vështroi 
shumë seriozisht dhe tha:

‘Dua të di se çfarë ke bërë me emrin tim’.

Gjithçka që kisha bërë ndonjëherë, kaloi para 
meje si të ishte një figurë e shpejtë në një ekran – 
gjithçka kisha bërë. Ky prapavështrim i gjallë më 

erdhi shpejt në vetë çastin kur po qëndroja atje. E gjithë jeta ime ki-
shte kaluar para meje. Buzëqesha, vështrova gjyshin tim dhe thashë:

‘Nuk kam bërë asnjëherë ndonjë gjë me emrin tënd për të cilën 
të duhet të turpërohesh’.

Ai eci përpara e më mori në krahët e tij dhe, ndërsa e bëri këtë, 
u ndërgjegjësova sërish për mjedisin tim tokësor. Jastëku im qe i 
lagur sikur mbi të të kishin hedhur ujë – i lagur me lot mirënjohjeje 
që mund të përgjigjesha pa pasur turp.

Kam menduar për këtë shumë herë dhe dëshiroj t’ju them se jam 
përpjekur, më shumë që nga ajo herë, që të kujdesem për atë emër. 
Kështu dua t’u them djemve e vajzave, të rinjve e të rejave, rinisë së 
Kishës dhe të të gjithë botës: Nderojini etërit tuaj dhe nënat tuaja. 
Nderojini emrat që keni.” 28

Përfundimisht Plaku Smith filloi ta rifitonte forcën e tij dhe doli 
nga kjo sprovë me një ndjesi të përtërirë mirënjohjeje për dëshminë 
e tij për të vërtetën. Ai u tha shenjtorëve gjatë një konference të për-
gjithshme pasuese: “Unë kam qenë në luginën e hijes së vdekjes në 
vitet	e	fundit,	kaq	pranë	anës	tjetër	saqë	jam	i	sigurt	që	[po	të	mos	
ishte]	për	bekimin	e	veçantë	të	Atit	tonë	Qiellor,	nuk	do	të	mund	
të kisha mbetur këtu. Por, kurrë për asnjë çast nuk u dobësua ajo 
dëshmi me të cilën më ka bekuar Ati im Qiellor. Sa më shumë iu 
afrova anës tjetër, aq më e madhe qe siguria ime se ungjilli është i 
vërtetë. Tani që jeta ime është kursyer, unë gëzohem të dëshmoj se 
e di që ungjilli është i vërtetë dhe me të gjithë shpirtin tim e falë-
nderoj Atin tim Qiellor që ai ma ka zbuluar atë mua.” 29

Gjendje të rënda fizike të ndryshme dhe fatkeqësi të tjera vazh-
duan ta prekin Plakun Smith në vitet e ardhshme. Ndoshta sprova e 

Xhorxh a. Smith
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tij më e madhe erdhi në vitet 1932 deri 1937 kur bashkëshortja e tij, 
Lusi, vuajti nga artriti dhe nevralgjia. Ajo kishte dhimbje të mëdha 
dhe, nga viti 1937, kërkoi përkujdesje thuajse të vazhdueshme. Pa-
staj një krizë zemre në prill 1937 thuajse i mori jetën dhe e la edhe 
më të dobët se më parë.

Edhe pse shqetësohej vazhdimisht për Lusin, Plaku Smith vazh-
doi të kryente detyrat e tij sa më mirë që mundi. Më 5 nëntor 1937, 
ai foli në funeralin e një miku dhe, kur u ul pas fjalimit të tij, dikush 
i dorëzoi një shënim ku i thuhej të kthehej në shtëpi menjëherë. Më 
vonë ai shkroi në ditarin e tij: “U largova nga kishëza menjëherë, 
por bashkëshortja ime e Dashur kishte dhënë frymën e fundit për-
para se të arrija në shtëpi. Ajo po ndërronte jetë kur unë po flisja 
në funeral. Sigurisht unë kam mbetur pa një partnere të dobishme 
e të përkushtuar dhe do të jem i vetmuar pa atë.”

Lusi dhe Xhorxh Alberti kishin qenë të martuar prej pak më 
shumë se 45 vitesh në kohën e vdekjes së saj. Ajo ishte 68 vjeçe. 
Edhe pse i mungonte thellësisht bashkëshortja, Plaku Smith e dinte 
se ndarja ishte vetëm e përkohshme dhe kjo dijeni i solli atij forcë. 
“Ndërkohë që familja ime është thellësisht e pikëlluar”, shkroi ai, 
“ne ngushëllohemi nga siguria e një ribashkimi me nënën, nëse 
do të mbetemi besnikë. Ajo ka qenë një bashkëshorte dhe nënë e 
përkushtuar, e dobishme dhe e vëmendshme. Ajo ka vuajtur për 
gjashtë vite në një mënyrë apo një tjetër dhe jam i sigurt se ajo është 
e lumtur me nënën e saj dhe të dashur të tjerë atje. . . . Zoti është 
tepër dashamirës dhe e ka hequr çdo ndjenjë të keqe të vdekjes, 
për të cilën jam jashtëzakonisht mirënjohës.” 30

President i Misionit europian

Në 1919 Presidenti Hiber J. Grant, që ishte mbështetur së fundi si 
President i Kishës, e thirri Plakun Smith të kryesonte mbi Misionin 
Europian. Gjatë fjalimit në një konferencë të përgjithshme, vetëm 
disa ditë përpara nisjes së tij, Plaku Smith tha:

“Dëshiroj t’ju them juve, vëllezërit e motrat e mia, se e vlerësoj 
si një nder – jo, më shumë se një nder, e vlerësoj një bekim shumë 
të madh – që Zoti më ka ngritur nga gjendja e pafuqishme ku 
isha pak kohë më parë, duke më rivendosur në një gjendje të tillë 
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shëndetësore që vëllezërit e kanë ndier se do të jetë e mundur për 
mua të përmbush një mision në një tokë të huaj. . . .

. . . Të mërkurën e ardhshme unë pres t’i hipi trenit për në bre-
gdet dhe pastaj përmes oqeanit për tek terreni ku jam thirrur. Fale-
minderit Perëndisë për mundësinë që të shkoj. Jam mirënjohës që 
dijenia e kësaj së vërtete ka ardhur në shpirtin tim.” 31

Në këtë kohë Europa ende po e merrte veten nga Lufta I Botë-
rore, që kishte marrë fund vetëm disa muaj më parë. Për shkak të 
luftës, numri i misionarëve në Europë ishte shumë i ulët dhe një nga 
detyrat e Plakut Smith ishte ta rriste atë numër. Kushtet ekonomike 
të dobëta në Europën e pasluftës, megjithatë, i bënë qeveritë mosda-
shëse për të dhënë vizat e nevojshme. Për ta bërë çështjen dhe më 
keq, kishte ende shumë keqkuptim dhe paragjykim ndaj shenjtorëve 
të ditëve të mëvonshme. Për të përmirësuar imazhin e Kishës, Plaku 
Smith u takua me zyrtarë të shumtë qeveritarë dhe figura të tjera të 
spikatura. Duke shpjeguar qëllimin e misionarëve në Europë dhe 
në mbarë botën, ai shpesh do të thoshte: “Mbani gjithë gjërat e mira 
që keni, mbani gjithçka që Perëndia ju ka dhënë, që ju pasuron je-
tën, dhe pastaj na lejoni të ndajmë diçka me ju, që do ta përforcojë 
lumturinë tuaj dhe do të rrisë kënaqësinë tuaj.” 32 Sipas njërit prej 
misionarëve që shërbeu nën drejtimin e tij, “nëpërmjet mënyrës së 
tij të aftë e dashamirëse, ai fitoi vlerësimin e miqësinë e tyre dhe 
siguroi lëshime në lidhje me misionarët, që ishin mohuar më parë” 33.

Deri në fund të shërbimit të tij në 1921, Plaku Smith kishte pasur 
sukses për rritjen e numrit të misionarëve që shërbenin në Europë, 
dhe për ndryshimin e disa ideve të gabuara mbi shenjtorët e ditëve 
të mëvonshme. Ai gjithashtu kishte bërë miq për Kishën dhe mbajti 
kontakt me ta nëpërmjet letrave për shumë vitet që do të vinin.

Mbrojtja e Vendeve Historike të Kishës

Plakut Smith i pëlqente shumë t’u tregonte të tjerëve mbi Kishën 
dhe ngjarjet e mëdha në historinë e saj. Gjatë gjithë shërbesës së 
tij, ai bëri shumë për të ndihmuar që të mbrohej ajo histori, duke 
krijuar monumente dhe duke shënuar ndryshe vende interesante 
në historinë e Kishës. Siç shkroi një nga kolegët e tij: “Ai ka besuar 
se duke tërhequr vëmendjen e brezit të ri në arritjet e paraardhësve 
të tyre, ai po bënte një shërbim të rëndësishëm” 34.
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Si Apostull i ri, ai shkoi në Palmira të Nju-Jorkut dhe zhvilloi bise-
dime për blerjen e fermës së Jozef Smith Plakut në emrin e Kishës. Kur 
qe në Nju-Jork, ai vizitoi gjithashtu një burrë të quajtur Plini Sekston, 
i cili zotëronte kodrën Kumorah, vendin ku Jozef Smithi mori fletët e 
arta. Z.Sekston nuk qe i gatshëm t’ia shiste tokën Kishës, por megji-
thatë, ai dhe Plaku Smith u bënë miq. Pjesërisht në saje të marrëdhë-
nies së mirë që Plaku Smith mbajti me z. Sekston, Kisha përfundimisht 
qe në gjendje ta blinte pronën dhe të përkushtonte një monument atje.

Në vitin 1930, njëqind vjetori i organizimit të Kishës, Plaku Smith 
ndihmoi për krijimin e Shoqërisë së Shtigjeve dhe Pikave të Referi-
mit të Pionierëve të Jutas dhe u zgjodh si presidenti i parë i grupit. 
Gjatë 20 viteve të ardhshme, kjo organizatë vendosi më shumë se 
100 monumente dhe shënues, shumë prej të cilëve përkujtonin 
rrugën e pionierëve për në Luginën e Solt-Lejkut. Plaku Smith kreu 
shërbesën në përkushtimin e shumicës së këtyre monumenteve.35

Duke shpjeguar interesin e Kishës për vendet historike, ai shkroi: 
“Ka qenë zakon të ndërtohen monumente për individët që kujtimet 
e tyre të mund të ruhen. Ngjarje të mëdha janë ngulur gjithashtu 
qëndrueshëm në mendjen e njerëzve duke ndërtuar monumente. 
. . . Ka shumë pika interesi që po harrohen, dhe njerëzit e kanë 
ndier se ishte e dëshirueshme të shënoheshin ato në një mënyrë të 
dukshme, kështu që atyre që vijnë pas do t’u tërhiqet vëmendja tek 
ngjarje të rëndësishme.” 36

Si një njeri, gjyshërit e të cilit kishin shkuar në Juta me pionierët, 
Plaku Smith ndjeu respekt të thellë për ata anëtarë të hershëm të 
Kishës, që kishin sakrifikuar aq shumë për besimin e tyre. Në një 
fjalim për Shoqatën e Ndihmës, ai ndau përvojën vijuese që pati 
ndërsa po ripërshkonte itinerarin e pionierëve të karrocave të dorës:

“Ne erdhëm tek pjesa e rrugës ku Kompania Martin e Karrocave 
të Dorës kishte humbur kaq shumë jetë. Ne gjetëm, me aq afërsi 
sa mundëm, vendin ku ata kishin ngritur kampin. Ata që ishin pas-
ardhës të atij grupi qenë atje për të ndihmuar në vendosjen e një 
shënuesi. Pastaj ne shkuam tek Rok-Krik, një shënues i përkohshëm 
ishte vendosur atje nga ne vitin e mëparshëm. Në atë periudhë të 
veçantë të vitit, lule të bukura të egra po rriteshin kudo, zambakët 
e egër ishin me shumicë dhe anëtarët e grupit mblodhën disa nga 
këto lule e i vendosën butësisht mbi një grumbull gurësh, që ishte 
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grumbulluar vitin e mëparshëm. . . . Këtu 15 anëtarë të kësaj Kishe 
ishin varrosur në një varr, ata kishin vdekur nga uria dhe ekspozimi 
ndaj kushteve të ashpra atmosferike.

Ju e dini, ka çaste dhe vende kur na duket t’i afrohemi Atit tonë 
Qiellor. Ndërsa u ulëm rreth zjarrit të kampit në atë luginë të vogël 
të Rok-Krikut, ku Kompania Uilli e Karrocave të Dorës kishte ha-
sur fatkeqësinë – ne që ishim pasardhësit e pionierëve, të atyre që 
kishin kapërcyer rrafshnaltat në nxehtësinë e verës dhe të ftohtin 
e dimrit – u treguan histori për përvojat e paraardhësve tanë. . . . 
Ishte një rast i këndshëm. Historia po përsëritej për përfitimin tonë.

. . . Dhe më dukej mua se ne ishim në vetë praninë e atyre që 
kishin dhënë gjithçka të tyren që ne të mund të kishim bekimet e 
Ungjillit. Neve na dukej se ndjenim praninë e Zotit.

Ndërsa u larguam, pasi kishim derdhur lotët tanë – sepse dyshoj 
nëse kishte ndonjë sy pa lot në grupin prej rreth 30 apo 40 vetësh 

Monument në kodrën Kumorah, ku engjëlli Moroni 
ia dorëzoi fletët e arta Jozef Smithit.
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– ndikimi që erdhi si rezultat i asaj mbledhjeje të vogël, na kishte 
prekur zemrat dhe një nga motrat e mira më kapi për krahu e tha: 
‘Vëllai Smith, unë do të jem një grua më e mirë që këtej e tutje’. Kjo 
grua . . . është një nga më të mirat e grave, por besoj se ajo ishte 
prekur siç ishim ndoshta shumica prej nesh, nga fakti se në disa 
imtësi ne ndiemë se nuk ishim ngritur në lartësinë e idealeve që 
duhet të ishin në shpirtin tonë. Njerëzit e varrosur aty jo vetëm që 
kishin dhënë ditë nga jeta e tyre, por ata dhanë vetë jetën si provë 
e besimit të tyre në karakterin hyjnor të kësaj vepre. . . .

Nëse	anëtaret	e	kësaj	organizate	[Shoqatës	së	Ndihmës]	do	të	
jenë aq besnike sa ato që shtrihen të varrosura në rrafshnalta, që 
i përballuan problemet e tyre me besim tek Zoti, ju do t’i shtoni 
arritjet tuaja të shumta dhe pëlqimi i një Ati të dashur do të rrjedhë 
tek ju dhe njerëzit tuaj.” 37

President i Kishës, 1945–1951

Herët në mëngjesin e 15 majit 1945, ndërsa po udhëtonte me 
tren për në lindje të Shteteve të Bashkuara, Plakun Smith e zgjoi një 
punonjës i hekurudhës me një mesazh: Presidenti Hiber J. Grant, 
që ishte President i Kishës në atë kohë, kishte ndërruar jetë. Plaku 
Smith i ndërroi trenat sa më shpejt që mundi dhe u kthye në Solt-Le-
jk-Siti. Vetëm disa ditë më vonë, Xhorxh Albert Smithi, si anëtari më 
i vjetër i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, u veçua si Presidenti i 
tetë i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.

Në fjalimin e tij të parë në konferencë të përgjithshme si Pre-
sident i Kishës, ai u tha shenjtorëve që sapo e kishin mbështetur: 
“Vras mendjen nëse ndonjë njeri tjetër këtu ndihet aq i dobët dhe 
i përulur sa burri që qëndron para jush” 38. Ai u shprehu ndjenja të 
ngjashme pjesëtarëve të familjes së tij: “Unë nuk e kam dashur këtë 
post. Unë nuk jam ndier i aftë për të. Por ai më ka ardhur dhe do 
ta përmbush me më të mirën e aftësive të mia. Unë dëshiroj që të 
gjithë	ju	ta	dini	se,	çfarëdo	që	po	bëni	në	kishë,	nga	mësimi	[i	shtë-
pisë]	deri	tek	kryesimi	mbi	një	kunj,	nëse	e	bëni	me	më	të	mirën	
e aftësive tuaja, posti juaj është po aq i rëndësishëm sa dhe imi.” 39

Pati shumë vetë që ndien se talentet e Presidentit Smith ishin për-
shtatur në mënyrë të pashoqe për këtë thirrje. Një nga Autoritetet e 
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President Smithi dhe këshilltarët e tij, J. ruben Klark i 
riu (majtas) dhe Dejvid o. Mek-Kei (djathtas)

Përgjithshme e shprehu këtë besim pak pasi u mbështet Presidenti 
Smith:	“Është	thënë	shpesh	se	Zoti	e	ka	ngritur	një	njeri	të	veçantë	për	
të kryer një mision të veçantë. . . . Nuk më takon mua të them se çfarë 
misioni të veçantë ka përpara tij Presidenti Xhorxh Albert Smith. Këtë 
e di, megjithatë, se në këtë kohë të veçantë në historinë e botës, as-
njëherë nuk ka qenë nevoja për dashuri mes vëllezërve kaq jashtëza-
konisht e nevojshme sa është sot. Për më tepër, unë e di këtë, se nuk 
ka njeri nga ata që njoh, që e do familjen njerëzore, bashkërisht dhe 
veç e veç, më thellësisht sesa e do Presidenti Xhorxh Albert Smith.” 40

Ndihma për Nevojtarët gjatë Pasojave të luftës ii botërore

Lufta II Botërore përfundoi vetëm disa muaj pasi Xhorxh Albert 
Smithi u bë President i Kishës. Lufta kishte lënë mijëra njerëz pa shtëpi 
e pa katandi në Europë dhe Presidenti Smith mobilizoi shpejt burimet 
e Kishës për mirëqenie për të siguruar ndihmë. Presidenti Gordon B. 
Hinkli tha më vonë për këtë përpjekje: “Unë qeshë mes atyre që 
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punuan netëve tek Uellfer Skuer këtu në Solt-Lejk-Siti duke ngarkuar 
mallra në vagona, që i çonin ushqimet në port prej nga ato dërgohe-
shin me anije përtej detit. Gjatë kohës së përkushtimit të Tempullit të 
Zvicrës	[në	vitin	1955],	kur	shumë	nga	shenjtorët	e	Gjermanisë	erdhën	
në tempull, dëgjova disa prej tyre, me lotë që u shkisnin faqeve, të 
flisnin me vlerësim për atë ushqim që u kishte shpëtuar jetën.” 41

Presidenti Smith e dinte gjithashtu se kishte nevoja të mëdha 
shpirtërore mes njerëzve të botës pas një lufte kaq rrënuese. Si 
përgjigje, ai ndërmori hapa për të riorganizuar misione në vende ku 
lufta e kishte ndërprerë punën misionare dhe ai i nxiti shenjtorët të 
jetonin ungjillin e paqes në jetën e tyre personale. “Prova më e mirë 
e mirënjohjes në këtë kohë”, tha ai pak pas përfundimit të luftës, 
“është të bëjmë gjithçka mundemi për t’i sjellë lumturi kësaj bote 
të trishtuar, sepse ne jemi të gjithë fëmijët e Atit tonë dhe jemi të 
gjithë nën detyrimin që ta bëjmë këtë botë një vend më të lumtur 
sepse ne kemi jetuar në të.

Le ta shtrijmë dashamirësinë dhe interesimin tek të gjithë ata që 
kanë nevojë për të, pa harruar ata të cilëve u mungojnë; dhe në 
kohën tonë të gëzimit për paqen, le të mos i harrojmë ata që kanë 
dhënë njerëzit e tyre të dashur si pjesë e çmimit të paqes. . . .

Unë lutem që njerëzit të mund t’i kthehen Perëndisë dhe t’u bi-
nden udhëve të tij dhe, si rrjedhim, ta shpëtojnë botën nga konflikti 
dhe shkatërrimi i mëtejshëm. Unë lutem që paqja që vjen vetëm 
nga Ati ynë Qiellor, të mund të banojë në zemrat e në shtëpitë e të 
gjithëve që mbajnë zi.” 42

Mundësi të Shtuara për të Ndarë Ungjillin

Presidenti Smith vazhdoi ta ndante ungjillin me të tjerët në çdo 
mundësi dhe këto mundësi u shtuan me postin e tij të ri. Në maj 
1946, Presidenti Smith u bë Presidenti i parë i Kishës që vizitonte 
shenjtorët në Meksikë. Përveç takimit me anëtarët e Kishës dhe 
fjalimin në një konferencë të madhe, Presidenti Smith u takua gji-
thashtu me disa zyrtarë të nivelit të lartë në Meksikë dhe bisedoi 
me ta mbi ungjillin e rivendosur. Gjatë një vizite te presidenti me-
ksikan Manuel Kamaço, Presidenti Smith dhe grupi i tij shpjeguan: 
“Ne vijmë me një mesazh të veçantë për ju dhe popullin tuaj. Ne 
jemi këtu për t’ju treguar për paraardhësit tuaj dhe për Ungjillin e 
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rivendosur të Jezu Krishtit. . . . Ne kemi një libër që . . . tregon për 
një profet të madh i cili, me familjen e tij dhe të tjerë, u largua nga 
Jeruzalemi 600 vjet përpara Krishtit dhe erdhi tek . . . kjo tokë e 
shkëlqyer	e	Amerikës,	e	njohur	për	ta	si	‘një	tokë	[e]	premtimit,	. . .	
që është e zgjedhur mbi të gjitha tokat e tjera’. Ky Libër i Mormonit 
tregon gjithashtu për vizitën e Jezu Krishtit në këtë kontinent dhe 
se Ai organizoi Kishën e Tij e zgjodhi dymbëdhjetë dishepujt e Tij.”

Presidenti Kamaço, që shprehu respekt dhe admirim për shenj-
torët e ditëve të mëvonshme që jetonin në vendin e tij, u interesua 
shumë për Librin e Mormonit dhe pyeti: “A do të ishte e mundur 
të siguroja një kopje të Librit të Mormonit? Nuk kam dëgjuar kurrë 
më parë për të.” Presidenti Smith i paraqiti atij atëherë një kopje me 
kapak lëkure në spanjisht, me fragmente me interes të veçantë të re-
nditura në fillim të librit. Presidenti Kamaço tha: “Do ta lexoj të gjithë 
librin, sepse është shumë interesant për mua dhe për popullin tim.” 43

Festimi i Njëqind Vjetorit të Mbërritjes së Pionierëve

Një nga pikat kulmore, të gjashtë viteve të Xhorxh Albert Smithit 
si President i Kishës, erdhi në vitin 1947, kur Kisha festoi njëqind 
vjetorin e mbërritjes së pionierëve në Luginën e Solt-Lejkut. Presi-
denti Smith e mbikëqyri festimin, që tërhoqi vëmendje kombëtare 
dhe përfundoi me përkushtimin e monumentit “This Is the Place” 
[“Ky	Është	Vendi”]	në	Solt-Lejk-Siti,	pranë	vendit	ku	pionierët	hynë	
së pari në luginë. Që në vitin 1930, Presidenti Smith ishte përfshirë 
në planifikimin e një përmendoreje për të nderuar arritjet dhe besi-
min e pionierëve. Megjithatë, ai qe i kujdesshëm që të sigurohej se 
monumenti nderonte gjithashtu eksploruesit e hershëm, misionarët 
nga besime të tjera dhe udhëheqës të rëndësishëm të indianëve të 
Amerikës nga ajo periudhë.

Në	përkushtimin	e	monumentit	“This	Is	the	Place”	[“Ky	Është	
Vendi”],	Xhorxh Q.	Morris,	atëherë	president	i	Misionit	të	Shteteve	
Lindore, vuri re një shpirt dashamirësie, që ai ua atribuoi përpje-
kjeve të Presidentit Smith: “Ndihmesa e Presidentit Smith ndaj vë-
llazërisë dhe tolerancës u pasqyrua në shërbimin përkushtues. . . . 
Vetë monumenti paraqet në skulpturë – për aq sa është e mundur 
në gdhendjen e portreteve të veçanta – njerëzit që shkruan historinë 
në perëndimin mes maleve duke u paraprirë pionierëve mormonë, 
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pavarësisht racës apo fesë. Kur po përgatitej programi për shërbimin 
përkushtues, ishte dëshira e Presidentit Smith që të përfaqësoheshin 
të gjitha grupet kryesore fetare përveç zyrtarëve të shtetit, kontesë 
dhe qytetit. Një prift katolik, një peshkop protestant, një rabin jude 
dhe përfaqësues të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve 
të Mëvonshme, qenë folës të rëndësishëm. Një vizitor nga lindja, pas 
programit, bëri këtë vërejtje: ‘Sot kam pasur një ripagëzim shpirtë-
ror. Ajo çfarë kam dëshmuar nuk do të mund të ndodhte askund tje-
tër në botë. Shpirti i tolerancës që u shfaq sot, ishte madhështor.’” 44

Edhe pse monumenti 18 metërsh ishte mbresëlënës, Presidenti 
Smith dha mësim se mënyra më e mirë për të nderuar pionierët 
ishte të ndiqej shembulli i tyre i besimit dhe i përkushtimit. Në lu-
tjen në përkushtim të monumentit, ai tha: “Ati ynë që je në qiell, . . . 
ne qëndrojmë në praninë tënde këtë mëngjes në këtë shpat kodre 
të qetë dhe shohim një monument të shkëlqyer që është ngritur në 

Monumenti “this is the Place” [“Ky është Vendi”], që 
përkujton mbërritjen e pionierëve në luginën e Solt-lejkut, 

u përkushtua nga Presidenti Smith në vitin 1947.
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nderim të bijëve e të bijave të tua dhe të përkushtimit të tyre. . . . Ne 
lutemi që të mund të bekohemi me të njëjtin shpirt që karakterizoi 
ata besnikë, të cilët besuan tek ti dhe tek Biri yt i Dashur, që erdhën 
tek kjo luginë sepse dëshironin të jetonin këtu dhe të të adhuronin 
ty. Ne lutemi që shpirti i adhurimit dhe i mirënjohjes të mund të 
vazhdojë në zemrat tona.” 45

Mendime mbi Jetën në Moshën 80 Vjeç

Megjithë vitet e tij të shkuar, gjatë pjesës më të madhe të pre-
sidencës së tij, Presidenti Smith qe në gjendje të përmbushte për-
gjegjësitë e tij pa gjëndje të rënda fizike që e kishin kufizuar në të 
kaluarën. Në një artikull të botuar në prill 1950, pranë ditëlindjes së 
tij të 80-të, Presidenti Smith hodhi vështrimin pas në jetën e tij dhe 
vuri re se si Perëndia e kishte mbështetur dhe bekuar atë:

“Në këto tetëdhjetë vite, kam përshkuar më shumë se një milion 
kilometra në botë në interes të ungjillit të Jezu Krishit. Kam qenë në 
shumë klima dhe në shumë toka, dhe në shumë kombe dhe, që nga 
fëmijëria, njerëzit kanë qenë të sjellshëm e të gjindshëm për mua, 
anëtarë të Kishës dhe joanëtarë po ashtu. Kudo që kam shkuar, kam 
gjetur burra e gra fisnike. . . .

. . . Kur mendoj se çfarë individi i dobët e i brishtë jam, që të 
thirrem për të qenë udhëheqësi i kësaj Kishe të shkëlqyer, e kuptoj 
se sa shumë kam nevojë për ndihmë. Me mirënjohje njoh ndihmën 
e Atit tim në qiell dhe inkurajimin e shoqërimin gjatë jetës time të 
shumë prej burrave e grave më të mira që mund të gjenden kudo 
në botë, si në vendin tim ashtu dhe jashtë tij.”

Ai vazhdoi duke shprehur dashurinë për njerëzit që u kishte 
shërbyer për kaq shumë vite:

“Sigurisht është një gjë e bekuar të shoqërohesh me njerëz të 
tillë dhe, nga thellësia e shpirtit tim, përfitoj nga ky rast për t’ju falë-
nderuar të gjithëve për dashamirësinë tuaj ndaj meje dhe gjithashtu 
përfitoj nga ky rast që t’ju them të gjithëve ju: Nuk do ta dini kurrë 
se sa shumë ju dua. Nuk kam fjalë që ta shpreh këtë. Dhe dëshiroj 
të ndiej po ashtu kundrejt çdo biri dhe çdo bije të Atit tim Qiellor.

Kam jetuar për një kohë të gjatë, krahasuar me mesataren e qe-
nieve njerëzore dhe kam pasur një jetë të lumtur. Nuk do të kalojnë 
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shumë vite, me kursin e natyrshëm të ngjarjeve, derisa të më vijë 
thirrja për në anën tjetër. E pres atë kohë me pritshmëri të kënd-
shme. Dhe pas tetëdhjetë vitesh në vdekshmëri, duke udhëtuar në 
shumë pjesë të botës, duke u shoqëruar me shumë burra e gra të 
shkëlqyer e të mirë, unë ju dëshmoj juve, se unë e di sot më mirë 
nga sa e kam ditur ndonjëherë më parë se Perëndia jeton; se Jezusi 
është Krishti; se Jozef Smithi ishte një profet i Perëndisë së Gja-
llë; dhe se Kisha që ai organizoi nën drejtimin e Atit tonë Qiellor, 
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme . . . 
funksionon nën fuqinë dhe autoritetin e së njëjtës priftëri që u dha 
nga Pjetri, Jakobi dhe Gjoni mbi Jozef Smithin dhe Oliver Kaudrin. 
E di këtë, ashtu si e di që unë jetoj, dhe e kuptoj se t’jua jap këtë 
dëshmi juve është një çështje shumë serioze dhe se do të mbahem 
përgjegjës nga Ati im Qiellor për këtë dhe të gjitha gjërat e tjera që 
i kam dhënë mësim në emrin e tij. . . . Me dashuri e dashamirësi 
në zemrën time për të gjithë, e jap këtë dëshmi në emrin e Jezu 
Krishtit Zotit tonë.” 46

Një vit më vonë, në ditëlindjen e tij të 81-të, më 4 prill 1951, 
Xhorxh Albert Smithi ndërroi jetë qetësisht në shtëpinë e tij me birin 
dhe bijat e tij pranë shtratit.

Veprime të Thjeshta Shërbimi të Dashur

Xhorxh Albert Smithi përmbushi shumë gjatë 81 viteve të tij – në 
Kishë, në komunitetin e tij dhe në mbarë botën. Por ata që e njihnin 
atë personalisht e kujtuan më mirë për veprimet e tij të shumta, të 
thjeshta e të përulura të dashamirësisë dhe dashurisë. Presidenti 
Dejvid O. Mek-Kei, që kreu shërbesën në funeralin e Presidentit 
Smith, tha për të: “Vërtet që ai ishte një shpirt fisnik, më i lumtur 
kur i bënte të lumtur të tjerët” 47.

Plaku Xhon A. Uidso, anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apo-
stujve, tregoi një përvojë që pati kur po përpiqej të zgjidhte një 
çështje të rëndësishme e të vështirë:

“U ula në zyrën time shumë i lodhur pas punës së ditës. . . . Isha 
i këputur. Pikërisht atëherë pati një trokitje në derë dhe hyri Xhorxh 
Albert Smithi. Ai tha: ‘Po shkoj në shtëpi pas ditës sime të punës. 
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Presidenti Smith në zyrën e tij.

Mendova për ty dhe problemet që priten t’i zgjidhësh ti. Erdha të të 
qetësoj dhe të të bekoj.’

Kështu qe mënyra e Xhorxh Albert Smithit. . . . Unë kurrë nuk do 
ta harroj atë. Folëm së bashku një copë herë; u ndamë, ai shkoi në 
shtëpi. Zemra ime u lartësua. Nuk isha më i këputur.

E shihni, dashuria . . . nuk është thjesht një fjalë ose një ndjesi 
përbrenda. Që të jetë një dashuri e denjë, ajo duhet të sillet në 
veprim. Presidenti Smith në atë rast e bëri atë. Ai më dha mua nga 
vetë koha e tij, nga vetë forca e tij.” 48

Plaku Methju Kouli, gjithashtu një anëtar i Kuorumit të Të Dy-
mbëdhjetëve dhe një mik i ngushtë i Presidentit Smith, shfaqi nde-
rimin në shërbimin e funeralit në këtë mënyrë:

“Kushdo që ishte në ankth, kushdo i ngarkuar me sëmundje ose 
fatkeqësi tjetër, cilido që erdhi në praninë e këtij biri të Perëndisë, 
mori virtyt dhe forcë prej tij. Të ishe në praninë e tij ishte të shëro-
heshe, nëse jo fizikisht, atëherë me siguri shpirtërisht. . . .



XL

J e t a  D H e  S H ë r b e S a  e  X H o r X H  a l b e r t  S M i t H i t

. . . Perëndia i tërheq besimtarët dhe jam i sigurt se udhëtimi 
më i shkurtër që bëri ndonjëherë ky njeri Perëndie nga të gjithë 
udhëtimet e tij, ka qenë udhëtimi që ai sapo ndërmori. Perëndia 
është dashuri. Xhorxh Albert Smithi është dashuri. Ai është besimtar. 
Perëndia e ka marrë pranë vetes.

. . . Ne nuk mund ta nderojmë me fjalë një jetë si kjo. Ato nuk 
janë të mjaftueshme. Ka vetëm një mënyrë për ta nderuar virtytin e 
tij, ëmbëlsinë e tij të karakterit, cilësitë e tij të shkëlqyera të dashu-
risë dhe kjo është me veprat tona. . . .

Le të jemi të gjithë pak më shumë falës, pak më shumë të butë 
në shoqëritë tona me njëri-tjetrin, pak më shumë të vëmendshëm 
ndaj njëri-tjetrit, pak më shumë bujarë për ndjenjat e njëri-tjetrit.” 49

Mbi gurin e varrit të Xhorxh Albert Smithit është mbishkrimi që 
vijon. Ai jep një përmbledhje me vend të jetës dhe shërbimit të 
dashur të tij:

“Ai i kuptoi dhe i përhapi mësimet e Krishtit, dhe qe jashtëzako-
nisht i suksesshëm në venien e tyre në praktikë. Ai qe i sjellshëm, i 
durueshëm, i mençur, zemërgjerë dhe mirëkuptues. Ai shkoi duke 
bërë mirë. Ai i donte Jutan dhe Amerikën, por nuk qe mendjengu-
shtë. Ai kishte besim, pa rezerva, në nevojën për dashuri dhe në 
fuqinë e saj. Për Kishën e tij dhe familjen e tij ai pati dashuri të pa-
kufijshme dhe u shërbeu atyre me pasion. Përsëri dashuria e tij qe 
e pakufizuar; ajo përfshinte të gjithë njerëzit, pavarësisht nga raca, 
besimi, apo gjendja shoqërore. Atyre dhe për ata ai tha shpesh: ‘Ne 
jemi të gjithë fëmijët e Atit tonë’.”
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Ta Jetojmë Atë që Besojmë

Feja jonë duhet të gjejë shprehje në 
jetën tonë të përditshme.

Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit

Kur ishte 34 vjeç, Xhorxh Albert Smithi bëri një listë vendimesh 
që e quajti “kredo vetjake” – 11 ideale me të cilat zotohej të jetonte:

“Do t’i isha mik kujt nuk kishte miq dhe do të gjeja gëzim duke 
u shërbyer nevojave të të varfrit. 

Do të vizitoja të sëmurët e të pikëlluarit dhe do të frymëzoja tek 
ata një dëshirë për besimin për t’u shëruar. 

Do t’ua mësoja të vërtetën të atillë që gjithë njerëzimi të mund ta 
kuptonte e të bekohej. 

Do të kërkoja të gjeja atë që bën jetë të gabuar dhe të përpiqesha 
ta fitoja sërish për një jetë të drejtë e të lumtur. 

Nuk do të kërkoja të detyroja njeri të jetonte në lartësinë e idea-
leve të mia, por do t’i doja kaq sa ata ta bënin gjënë e drejtë.

Do të jetoja me njerëzit e zakonshëm dhe do t’i ndihmoja të 
zgjidhnin problemet e tyre, që jeta e tyre tokësore të mund të jetë 
e lumtur. 

Do të shmangia reklamën e pozitave të larta dhe të shkurajoja 
lajkatimin e miqve të shkujdesur.

Nuk do të lëndoja qëllimisht ndjenjat e askujt, madje as dikë që 
mund të më ketë bërë padrejtësi, por do të kërkoja t’i bëja mirësi 
e ta bëja mik.

Do të mposhtja prirjen egoiste e ziliqare dhe të gëzohesha me 
sukseset e të gjithë fëmijëve të Atit tim Qiellor.

Nuk do të isha armik ndaj asnjë shpirti të gjallë.
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“Ngaqë e di se Shëlbuesi i njerëzimit i ka ofruar botës të vetmin 
plan që do të na zhvillojë plotësisht e të na bëjë vërtet të lumtur 
këtu e paskëtaj, e ndiej jo vetëm detyrë, por edhe privilegj të bekuar 
që të përhap këtë të vërtetë.” 1	[Shih	sugjerimin	1	në	faqen	9.]

Ata që e njohën Presidentin Smith, u shprehën se ai vërtet jetoi me 
kredon e tij. Ezra Taft Benson, atë kohë pjesëtar i Kuorumit të Dymbë-
dhjetë Apostujve, tregoi një përjetim në të cilin Presidenti Smith qe i 
vërtetë	ndaj	vendimit	të	tij	për	të	“[vizituar]	të	sëmurët	e	të	pikëlluarit	
dhe	[frymëzuar]	tek	ata	një	dëshirë	për	besimin	për	t’u	shëruar”:

“Unë kurrë s’do të pushoj së qeni mirënjohës për vizitat që bënte 
te	shtëpia	ime	ndërsa	isha	[larg],	duke	shërbyer	si	një	misionar	i	pë-
rulur. . . . Në veçanti, unë jam falënderues për një vizitë në heshtjen 
e natës, kur vogëlushja jonë dergjej në pragun e vdekjes. Pa njof-
time, Presidenti Smith gjeti kohë të vinte në atë shtëpi e t’i vendoste 
duart mbi kokë asaj të vogle, të mbajtur në krahët e nënës siç kishte 
qenë për orë të shumta, dhe i premtoi shërim të plotë. Ky ishte Pre-
sidenti Smith, ai gjithnjë kishte kohë për të ndihmuar, në veçanti ata 
që ishin të sëmurë, ata që kishin më shumë nevojë për të.” 2

Spenser W. Kimball shënoi një rast tjetër, në të cilin veprimet e 
Presidentit	Smith	provuan	bindjen	e	tij	për	t’i	bërë	mirësi	“[dikujt]	
që	mund	[t’i]	ketë	bërë	padrejtësi”:

“[Presidentin	Smith]	e	njoftuan	se	dikush	kishte	vjedhur	nga	ka-
loshina e tij mantelin e pasagjerit. Në vend që të zemërohej, ai u 
përgjigj: ‘Dëshiroj që ne ta dinim kush ishte, që të mund t’i jepnim 
edhe batanijen, se ai duhet të ketë pasur të ftohtë; edhe ndonjë 
ushqim, sepse duhet të ketë qenë i uritur’.” 3

Një vëzhgues tjetër shkroi për Xhorxh Albert Smithin: “Feja e tij 
nuk është doktrinë e ruajtur në ngrirëse. Nuk është teori. Për të ka 
më	shumë	domethënie	se	një	plan	i	bukur	për	ta	admiruar.	Është	
më shumë se një filozofi e jetës. Për dikë me mendje praktike si ai, 
feja është shpirti në të cilin jeton një njeri, në të cilin ai i bën gjërat, 
qoftë kjo vetëm të thotë një fjalë dashamirëse apo të japë një gotë 
ujë të ftohtë. Feja e tij duhet të gjejë shprehje në vepra. Ajo duhet 
përçuar në hollësitë e jetës së përditshme.” 4

Një nga këshilltarët e tij në Presidencën e Parë, Presidenti J. Ru-
ben Klark i Riu, e përmblodhi me këto fjalë integritetin personal të 
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Presidentit Smith: “Ai ishte një nga ata njerëz të paktë për të cilët 
mund të thuash që jetoi ashtu siç mësonte” 5.

Mësime të Xhorxh Albert Smithit

Bindja jonë ndaj ungjillit – jo thjesht anëtarësimi në 
Kishën tonë – na cilëson që të quhemi shenjtorë.

Në Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme 
adhurimi është një jetë e përkushtuar, një dëshirë që të jemi të de-
një për atë, në shëmbëllimin e të cilit qemë krijuar dhe i cili na ka 
dhënë gjithçka . . . që ia vlen – ungjillin e Jezu Krishtit.6

Sa gjë e shkëlqyer është të ndiejmë se i përkasim një kishe që 
është ose duhet të jetë e përbërë nga shenjtorë. Nuk mjafton që e 
kemi	emrin	në	dokumente.	Është	e	rëndësishme	të	jetojmë	jetë	që	
na japin të drejtë të quhemi shenjtorë dhe, nëse do ta bëni këtë, do 
të jeni të lumtur. . . .

Kur Jezusi i Nazaretit erdhi në botë dhe filloi të predikojë Un-
gjillin e Mbretërisë, qenë të shumtë ata, në veçanti farisenjtë e ve-
tëkënaqur, që mohuan mesazhin e Tij, duke pretenduar se ishin 
pasardhës të Abrahamit dhe sugjeronin se prejardhja e tyre do t’i 
shpëtonte në Mbretërinë e Perëndisë.

Shpëtimtari i vuri në dijeni se, nëse ata ishin fëmijë të Abrahamit, 
ata	do	të	bënin	veprat	e	Abrahamit.	[Shih	Gjoni	8:33–39.]	Do	të	dë-
shiroja t’u thoja shenjtorëve të ditëve të mëvonshme që, nëse jemi 
të denjë të quhemi shenjtorë të ditëve të mëvonshme, kjo do të jetë 
ngaqë po jetojmë jetën e shenjtorëve dhe është qëllimi i Ungjillit 
të na bëjë cilësorë në atë mënyrë. Bota ka mbërritur në një gjendje 
të atillë e ka qenë mashtruar nga kundërshtari për një kohë kaq të 
gjatë dhe ka shpallur se thjesht besimi në Perëndi është gjithçka 
që nevojitet, saqë unë kam frikë për të. Kjo është vetëm dredhi e 
kundërshtarit.7	[Shih	sugjerimin	2	në	faqen	9.]	

“Mormonizmi”, i ashtuquajtur, është Ungjilli i Jezu Krishtit, rrje-
dhimisht, ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e të gjithë atyre 
që besojnë dhe u binden mësimeve të tij. Nuk janë ata që thonë 
“Zot, Zot”, që gëzojnë shoqërinë e shpirtit të Tij, por ata të që kry-
ejnë	vullnetin	e	Tij	[shih	Lluka	6:46].8
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Duke iu referuar kapitullit të 7-të të Mateut, vargu i 24-t, gjej sa 
vijon:

“Prandaj, ai që i dëgjon këto fjalë të mia dhe i vë në praktikë, 
mund të krahasohet prej meje me një njeri të zgjuar, që e ka ndër-
tuar shtëpinë e tij mbi shkëmb.

Ra shiu, erdhi përmbytja, frynë erërat dhe u përplasën mbi atë 
shtëpi; por ajo nuk u shemb, sepse ishte themeluar mbi shkëmb.

Përkundrazi ai që i dëgjon këto fjalë dhe nuk i vë në praktikë, 
do të krahasohet me një njeri budalla, që e ka ndërtuar shtëpinë e 
tij mbi rërë.

Më pas ra shiu, erdhi përmbytja, frynë erërat dhe u përplasën mbi 
atë	shtëpi;	ajo	u	shemb	dhe	rrënimi	i	saj	qe	i	madh.”	[Mateu	7:24–27.]

Sa prej nesh, duke mësuar vullnetin e Atit, po e bëjnë këtë? Sa 
prej nesh, ditë për ditë, po hedhin një themel e po ngrenë një 

“Prandaj, ai që i dëgjon këto fjalë të mia dhe i vë në 
praktikë, mund të krahasohet prej meje me një njeri të 

zgjuar, që e ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi shkëmb.” 
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ndërtesë që do t’i përputhet dinjitetit të shtatit të Mjeshtrit tonë? ‘Ele-
mentet janë tabernakulli i Perëndisë; po, njeriu është tabernakulli i 
Perëndisë, madje tempujt; dhe cilido tempull ndotet, Perëndia do ta 
shkatërrojë	atë	tempull.’	[DeB	93:35.]	Ai	na	ka	dhënë	inteligjencë	e	
urtësi përmbi bashkëqeniet tona njerëzore. Një njohuri e paraekzi-
stencës u është dhënë shenjtorëve të ditëve të mëvonshme; njohuri 
që ne jemi këtu ngaqë ruajtëm gjendjen tonë të parë dhe që na 
është dhënë mundësia e fitimit të jetës së përjetshme te prania e Atit 
tonë Qiellor, me anë të ruajtjes së gjendjes sonë të dytë. Ne nuk do 
të gjykohemi siç do të gjykohen vëllezërit e motrat tona të botës, 
por sipas mundësive më të mëdha të vëna në zotërimin tonë. Ne 
do të jemi ndër ata të cilët kanë marrë fjalën e Zotit, të cilët kanë 
dëgjuar thëniet e Tij dhe, nëse i kryejmë ato, kjo do të na jetë neve 
jetë e përjetshme, por, nëse nuk arrijmë, do të rezultojë dënim.9

Le të kryejmë më mirë se ç’kemi kryer ndonjëherë më parë. Le 
ta përtërijmë vendosmërinë tonë për të qenë shenjtorë të vërtetë të 
ditëve të mëvonshme dhe jo thjesht të japim përshtypje si të tillë. 
. . . Nuk njoh ndokënd që nuk mund të kryejë pak më mirë se ç’ka 
kryer, nëse ai e mbledh mendjen.10

Ati ynë Qiellor pret që ne të përgatitemi e të 
jetojmë të denjë për bekimet e Tij të premtuara.

E kam hapur te kapitulli i njëzetedytë i rrëfimit nga Shën-Ma-
teu për mësimin e Shpëtimtarit dhe do t’ju lexoj posaçërisht këtë 
shëmbëlltyrë:

“Dhe Jezusi, nisi përsëri t’u flasë atyre me shëmbëlltyra, duke 
thënë:

‘Mbretëria e qiejve i ngjan një mbreti, i cili përgatiti dasmën e të birit.

Dhe dërgoi shërbëtorët e vet për të thirrur të ftuarit në dasmë. . . .

Atëherë mbreti hyri për të parë të ftuarit dhe gjeti aty një njeri që 
nuk kishte veshur rrobë dasme; dhe i tha:

“Mik, si hyre këtu pa pasur rrobë dasme?” Dhe ai mbylli gojën.

Atëherë mbreti u tha shërbëtorëve: “Lidheni duar dhe këmbë, 
kapeni dhe hidheni në errësirat e jashtme. Atje do të jetë e qara dhe 
kërcëllim dhëmbësh”.



K a P i t U l l i  1

6

Sepse	shumë	janë	të	thirrur,	por	pak	janë	të	zgjedhur.’ ”	[Shih	
Mateu	22:1–3,	11–14.] . . .

. . . Ja ku ishte një njeri që erdhi në gostinë e dasmës dhe, kur 
erdhi koha, mbreti apo zotëria pa se ai nuk kishte veshur rrobë 
dasme. Ai e kishte shpërfillur rëndësinë e saj, me sa duket. Kishte 
hyrë, i papërgatitur, me shpresën që të merrte pjesë. Ai kishte ar-
dhur në gosti – të gjithë ata ishin të ftuar në gosti, por them se 
mendohej që ata e dinin se do të pranoheshin vetëm ata që ishin 
veshur siç duhej, dhe ky njeri u habit kur iu drejtua pyetja se përse 
ndodhej aty në atë gjendje.

Bota duket që mendon se mund të vijë kurdo që të jenë gati. 
Fëmijët e Atit tonë nuk e kuptojnë se ka një përgatitje për të bërë. 
Kundërshtari i ka mashtruar në atë mënyrë, sa t’i bëjë të besojnë se 
asnjë përgatitje nuk nevojitet, çfarëdo gjëje do të mjaftojë, mirëpo 
në këtë mesazh që Shpëtimtari u dha në shëmbëlltyrë shoqëruesve 
të tij, vihemi në dijeni se duhet të ketë një përgatitje dhe, pa atë 
përgatitje, asnjë nuk do të lejohet të marrë nga ato dhurata më të 
çmuara të Atit Qiellor. Kjo vlen për anëtarësinë e kësaj Kishe të 
cilët kanë mendimin se, për arsye se ata janë ftuar e për arsye se 
emrat e tyre shfaqen në dokument mes atyre të cilët u thirrën, për 
ta nuk ka më asgjë për të bërë. . . . Ata e kanë harruar Zotin e nuk 
po përgatiten për gostinë në të cilën ai i ka ftuar. 

Ati ynë Qiellor nënkupton se do të duhet të përgatitemi për go-
stinë e dasmës ose do të përjashtohemi. Ai pret nga ne të vazhdojmë 
ta pajisim mendjen me të vërtetën dhe ta përhapim atë të vërtetë, 
siç ofron mundësia, mes të gjithë fëmijëve të tij. Fakti që emrat 
tanë shfaqen në dokumentat e Kishës, nuk është garanci se ne do 
të gjejmë vendin në mbretërinë çelestiale. Vetëm ata që jetojnë të 
denjë për të qenë pjesëtarë të asaj mbretërie, do të gjejnë vend atje.

Mes gjendjes së turbullt, pasigurisë që është në botë, nëse qe 
ndonjëherë një kohë kur ne duhet të shqyrtojmë vetveten, për të 
parë nëse po bëjmë atë që do të na kërkonte Zoti, ajo është sot; 
nëse qe ndonjëherë një kohë kur ne duhet të sigurohemi se jemi 
në shtegun e jetës së përjetshme, ajo është tani. Nuk mund t’i shpë-
rfillim këto mundësi. Perëndia nuk do të vihet në lojë. Kur ai na 
ka ofruar një dhuratë, kur ai e ka vënë brenda mundësisë sonë një 
bekim, kur ai na ka ftuar të marrim pjesë në një gosti dhe ne nuk e 
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marrim parasysh, mund të jemi të sigurt se do të vuajmë fatkeqësinë 
që do t’u vijë atyre që refuzojnë bekimet e Zotit kur ato ofrohen.11

Nuk mundet të jetojmë si bota e të presim të fitojmë vendin tonë 
të ligjshëm në Mbretëri. Zoti na thotë në seksionin e parë të Doktri-
nës e Besëlidhjeve, duke pasur parasysh të ligën, se ai nuk mund ta 
shohë	mëkatin	as	me	shkallën	më	të	vogël	të	lejimit	[shih	DeB	1:31].	
Ky është ilaç i fortë, sepse disa nga ne të Kishës kanë mendimin se 
mund të luajmë me Ungjillin e Zotit tonë dhe me çështjet themelore 
të Jetës së Përjetshme dhe ende të fitojmë vendin që dëshirojmë. Kjo 
nuk është e vërtetë. Zoti do të jetë i mëshirshëm, por ai do të jetë i 
drejtë dhe, nëse ne dëshirojmë ndonjë bekim, ka vetëm një mënyrë 
që mund ta fitojmë dhe ajo është t’u bindemi urdhërimeve që do 
të na japin të drejtën për bekimin.12	[Shih	sugjerimin	3	në	faqen	9.]

Në rast se po kryejmë detyrën e plotë, jeta jonë 
jep prova të besimit tonë tek ungjilli.

Brenda vitit të kaluar kam pasur privilegjin të takohem e të bise-
doj mbi ungjillin me disa njerëz të cilët jetojnë në këtë komunitet 
[Solt-Lejk-Siti],	jo	anëtarë	të	Kishës	sonë.	Një	burrë	kishte	banuar	
këtu për njëzet vjet, një njeri jeta e të cilit nuk ka të qortuar, një 
qytetar i mirë, një njeri i shkëlqyer i biznesit, dikush i cili ka ndjenja 
dashamirësie ndaj popullit tonë. Ai më tregoi se kishte jetuar këtu 
njëzet vjet dhe kishte arritur në përfundimin se ne ishim po aq të 
mirë sa fqinjët tanë të cilët janë anëtarë të kishave të tjera; nuk arri-
nte të shihte tek ne ndonjë ndryshim. 

Dëshiroj t’ju them, vëllezër e motra të mia, se kjo për mua nuk 
është kompliment. Nëse ungjilli i Jezu Krishtit mua nuk më bën njeri 
më të mirë, atëherë unë nuk jam zhvilluar ashtu siç duhej dhe, në 
rast se fqinjët tanë jo të kësaj Kishe mund të jetojnë mes nesh nga 
viti në vit e të mos shohin asnjë provë të të mirave që vijnë nga 
zbatimi i urdhërimeve të Perëndisë në jetën tonë, atëherë ka nevojë 
për reformë në Izrael. . . .

. . . A po e bëni ju detyrën tuaj, a po e kryejmë punën që Zoti ia 
ka besuar kujdesit tonë, a e ndiejmë përgjegjësinë që është mbi ne 
apo po pluskojmë duarkryq me rrjedhën, duke shkuar sipas baticës 
me mendimin e mirëqenë se në ditën e fundit ne do të shëlbohemi? 13
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Ne	quhemi	një	popull	i	veçantë	[shih	1 Pjetri	2:9]	ngaqë,	ndofta,	
besojmë plotësisht ungjillin e Jezu Krishtit. . . .

Nëse veçantia jonë të shtrihej aq sa të jetonim me çdo fjalë që del 
nga	goja	e	Atit	Qiellor	[shih	DeB	84:44],	atëherë	do	të	ishim	vërtet	
një popull i bekuar. Ne, në një shkallë të madhe, vërtet jetojmë 
sipas dëshmisë që na është dhënë nga Shëlbuesi ynë dhe, deri në 
këtë nivel, jemi një popull i bekuar; por ne do të ishim edhe shumë 
më të bekuar e të lulëzuar, nëse mund ta bindnim veten të bënim 
detyrën tonë të plotë. 

Lutem që të jetë me ne shpirti i cili do të na aftësojë të shërbejmë 
besnikërisht, që dëshira për të kryer të mirën i mposhttë tundimet 
që vihen në udhën tonë, dhe që, kudo ku të shkojmë, u detyrofshin 
të tjerët që na i vëzhgojnë veprat e mira, të lëvdojnë Atin tonë që 
është	në	qiell	[shih	Mateu	5:16].14

“Nëse po kërkojmë në çdo drejtim për t’u bërë mirësi fëmijëve të atit 
tonë, atëherë . . . do të gëzohemi për të mirën që ne kryejmë këtu.”
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Tani, le ta shqyrtojmë veten. A po bëjmë ne aq sa do të duhej? 
Dhe, nëse nuk po bëjmë, le të ndryshojmë krejtësisht e të bëjmë 
më mirë. Nëse po bëjmë siç duhet, nëse po kërkojmë në çdo drej-
tim për t’u bërë mirësi fëmijëve të Atit tonë, atëherë i sjellim vetes 
bekimin prej një Ati urtësiplotë dhe do të gëzohemi për të mirën 
që ne kryejmë këtu. . . .

Le të jemi të përulur dhe të lutjes, të jetojmë pranë Atit tonë Qie-
llor dhe të japim prova të besimit tonë tek Ungjilli i Jezu Krishtit 
duke jetuar në bindje të parimeve të tij. Le të japim prova të besimit 
në Perëndi e në punën që Ai i ka dhënë tokës, me një jetë të rre-
gullt e të qëndrueshme, sepse, në fund të fundit, kjo është dëshmia 
më e fortë që do të jemi në gjendje të japim për të vërtetën e kësaj 
pune.15	[Shih	sugjerimin	4	në	faqen	9–10.]	

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Ndërsa studioni kapitullin ose përgatiteni për të dhënë mësim, merrini 
parasysh këto ide. Për ndihmë të mëtejshme, shihni faqet v–vii.

 1. Teksa shihni sërish kredon e Presidentit Smith (faqe 1–2), 
mendoni disa ideale ose parime që do të dëshironit të ndiq-
nit në jetën tuaj. Merrni parasysh që t’i mbani shënim në një 
ditar vetjak.

 2. Lexoni katër paragrafët e parë të plotë të faqes 3. Çfarë do 
të thotë të jesh shenjtor i ditëve të mëvonshme? Çfarë mund 
të bëjë një prind që t’i ndihmojë fëmijët të mësojnë të jetojnë 
jetën e një shenjtori?

 3. Ndërsa lexoni seksionin që fillon në faqen 5, mendoni se në 
ç’mënyrë mund t’i vlejë jetës suaj shëmbëlltyra e gostisë së da-
smës (shih edhe Mateu 22:1–14). Për shembull, çfarë mendoni 
se përfaqëson gostia e dasmës? Cilët përfaqësojnë mysafirët e 
ftuar?	Mendohuni	se	çfarë	mund	të	bëni	që	“të	[përgatiteni]	për	
gostinë e dasmës” (faqe 6). 

 4. Lexoni paragrafin e fundit të mësimeve (në faqen 9) dhe me-
ndoni për dikë që e njihni, i cili ka dëshmi të fortë për ungji-
llin. Në ç’mënyrë jep prova jeta e atij personi për dëshminë e 
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vet? Merrni parasysh se ç’mund të bëni që të jepni prova për 
dëshminë tuaj.

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Mateu 7:16–23; Jakobi (Bibla) 1:22–25; 
2:15–18; 1 Gjoni 2:3–6; Moroni 7:3–5; Doktrina e Besëlidhjet 41:5

Ndihmë për mësimdhënien: “Që të na ndihmojë të japim mësim nga 
shkrimet e shenjta dhe fjalët e profetëve të ditëve të mëvonshme, 
Kisha	ka	prodhuar	manuale	mësimi	dhe	materiale	të	tjera.	Është	e	
paktë nevoja për material komentues ose materiale të tjera referimi” 
(Teaching, No Greater Call: A Resource Guide for Gospel Teaching 
[1999],	f.	52).

Shënime
 1. “President George Albert Smith’s Creed”, 

Improvement Era, prill 1950, f. 262.
 2. Ezra Taft Benson, në Conference  

Report, prill 1951, f. 46.
 3. Spencer W. Kimball, The Miracle of  

Forgiveness (1969), f. 284.
 4. Bryant S. Hinckley, “Greatness in Men: 

Superintendent George Albert Smith”, 
Improvement Era, mars 1932, f. 270.

 5. J. Reuben Clark Jr., in Doyle L. Green, 
“Tributes Paid President George Albert 
Smith”, Improvement Era, qershor  
1951, f. 405.

 6. Në Conference Report, prill 1949, f. 8.
 7. “The Church with Divine Authority”, 

Deseret News, 28 shtator 1946, Church 
section, f. 1, 6.

 8. Në Conference Report, prill 1913, f. 
28–29.

 9. Në Conference Report, prill 1906, f. 47.
 10. Në Conference Report, prill 1941, f. 27.
 11. Në Conference Report, tetor 1930, f. 

66–68.
 12. Konferencë e të Shtatëdhjetëve dhe e 

misionarëve të kunjit, 4 tetor 1941, f. 6.
 13. Në Conference Report, prill 1916, f. 49. 
 14. “Some Points of ‘Peculiarity’”,  

Improvement Era, mars 1949, f. 137.
 15. Në Conference Report, prill 1914, f. 13. 

 
 
 



11

K A P I T U L L I  2

“Duaje të Afërmin Tënd 
porsi Vetveten”

Të interesohesh për të tjerët me dashuri e dhembshuri, 
është themelore për ungjillin e Jezu Krishtit.

Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit

Xhorxh Albert Smithi njihej mirë për aftësinë e tij për t’i dashur të 
tjerët. Presidenti J. Ruben Klark i Riu, një nga këshilltarët e tij në Pre-
sidencën e Parë, tha për të: “Emri i tij i vërtetë ishte Dashuri. . . . I dha 
dashurinë çdokujt që takoi. I dha dashurinë gjithkujt që nuk takoi.” 1

Dashuria e Presidentit Smith për të tjerët u zhvillua nga bindja 
e tij e sinqertë që ne jemi të gjithë vëllezër dhe motra, fëmijë të të 
njëjtit Atë Qiellor. Pranë fundit të jetës së tij, ai u tha shenjtorëve:

“Nuk di të kem armik dhe nuk ka në botë asnjë që unë t’i kem ar-
miqësi. Të gjithë burrat dhe gratë janë fëmijë të Atit tim dhe unë kam 
kërkuar gjatë jetës sime të zbatoj udhëzimin e mençur të Shëlbuesit 
të njerëzimit – të dua të afërmin tim si vetveten. . . . Nuk do ta dini 
ndonjëherë se sa ju dua. Unë nuk kam fjalë ta shpreh. Dhe dëshiroj 
të ndihem ashtu ndaj çdo biri dhe çdo bije të Atit tim Qiellor.” 2

Presidenti Smith e vërtetoi dashurinë e tij për të tjerët nëpërmjet 
veprimeve të panumërta të dhembshurisë. Një vëzhgues vërente: 
“Është	karakteristikë	e	Presidentit	Smith	të	bëjë	përpjekje	të	veçantë	
në ecejake të ngushëllimit e të bekimit personal të shumë njerëzve 
që janë të sëmurë, që janë të dëshpëruar dhe që kanë shkak të jenë 
mirënjohës për inkurajimin e tij të gëzueshëm. Nuk është e pazako-
ntë ta shohësh atë, para dhe pas orëve të zyrës, të ecë korridoreve 
të spitalit, të vizitojë dhomë pas dhome, të bekojë, të inkurajojë 
dhe të mbushë me gëzim me paraqitjet e tij të papritura në ato 
vende, ku prania e tij ngushëlluese e siguridhënëse mirëpritet me 
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“Ungjilli na mëson të kemi dashuri hyjnore për të 
gjithë dhe t’i duam bashkëqeniet tona.”
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aq	mirënjohje.	. . .	Është	karakteristikë	e	tij	të	shkojë	kudo	ku	ai	e	
mendon se mund të japë ndihmë dhe inkurajim.” 3

Presidenti Tomas S. Monson tregoi një shembull specifik të Pre-
sidentit Smith në përpjekjen e veçantë për të treguar dashuri për 
dikë që kishte nevojë: 

“Në	një	mëngjes	të	ftohtë	dimri	brigada	e	pastrimit	rrugor	[në	
Solt-Lejk-Siti]	po	hiqte	copa	të	mëdha	akulli	nga	ulluqet	e	rrugëve.	
Brigada e rregullt ndihmohej nga punëtorë të përkohshëm të cilëve 
u nevojitej puna patjetër. Një i tillë kishte veshur vetëm një pulovër 
të lehtë dhe po vuante së ftohti. Një burrë truphollë, me mjekër të 
rregullt, ndaloi pranë brigadës dhe e pyeti punëtorin: ‘Ty të nevojitet 
më tepër se kjo pulovër në një mëngjes si ky. Ku e ke pallton?’ Punë-
tori u përgjigj se nuk kishte pallto për të veshur. Vizitori atëherë hoqi 
pallton	e	tij,	ia	dha	punëtorit	dhe	i	tha:	‘Kjo	pallto	është	jotja.	Është	
prej leshi të dendur dhe do të të mbajë ngrohtë. Unë punoj jo më 
larg se matanë rrugës.’ Ishte rruga Jugu i Tempullit. Samaritani i mirë 
që hyri në Ndërtesën e Administrimit të Kishës për në punën e tij të 
përditshme dhe pa pallton e tij, ishte Presidenti Xhorxh Albert Smith 
i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Akti 
vetëmohues i bujarisë së tij zbuloi zemrën e tij të ndjeshme. Sigurisht 
që ai ishte rojtar i vëllait të tij.” 4	[Shih	sugjerimin	1	në	faqen	18.]

Mësime të Xhorxh Albert Smithit

Të gjithë njerëzit janë vëllezërit dhe motrat 
tona, fëmijë të Atit tonë Qiellor.

Ne i shohim të gjithë burrat si vëllezërit tanë, të gjitha gratë si 
motrat tona; e shohim fytyrën e çdo qenieje njerëzore që është në 
botë, si fëmijë të Atit tonë dhe besojmë se, ashtu si çdonjëri është 
në shëmbëllimin e Atit, ashtu edhe secili zotëron një shkëndijë të 
hyjnisë që, nëse zhvillohet, do të na përgatisë që të rikthehemi në 
praninë e Tij. . . .

Ky është kuptimi që kemi për qëllimin e ekzistencës sonë në 
botë dhe shpjegon interesimin tonë për bashkëqeniet njerëzore. 
Shumë njerëz kanë kujtuar se ne ishim të mbyllur në jetën tonë 
dhe disa kanë menduar se ishim të klaneve. Fakti është që ne e 
shohim çdo fëmijë që lind në botë, si bir ose bijë të Perëndisë, si 
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vëllanë apo motrën tonë, dhe mendojmë që lumturia jonë nuk do 
të jetë e plotë në mbretërinë e qiellit, po të mos gëzojmë shoqërinë 
e familjeve tona dhe shoqëritë e miqve e të shokëve tanë me të cilët 
kemi krijuar njohje dhe në interes të të cilëve japim aq shumë nga 
koha jonë në tokë.5

Kur mendoj për konsideratën dhe simpatinë time për familjen e 
Atit tim, familjen njerëzore, kujtoj diçka që tha ati im tokësor, dhe 
mendoj se ka mundësi që ta kem trashëguar atë pjesërisht prej tij. 
Ai tha: “Kurrë s’kam parë një fëmijë të Perëndisë të rënë aq thellë 
në hendek, që të mos kem pasur shtysën të ndalem e ta ngre lart 
dhe ta vë të rrijë në këmbë e ta nis sërish përpara”. Dëshiroj të them 
se kurrë në jetën time nuk kam parë një nga fëmijët e Atit tim që 
të mos kem qenë i vetëdijshëm se ishte vëllai im dhe se Perëndia e 
do secilin fëmijë të tij.6

Ç’botë e lumtur që do ishte, nëse gjithkund njerëzit do t’i shihnin 
njerëzit si vëllezër e motra dhe pastaj të vijonin në këtë duke e 
dashur të afërmin e tyre si veten.7	[Shih	sugjerimin	2	në	faqen	18.]

Ungjilli i Jezu Krishtit na mëson t’i duam 
të gjithë fëmijët e Perëndisë.

Ungjilli na mëson të kemi dashuri hyjnore për të gjithë dhe t’i 
duam bashkëqeniet tona. Shpëtimtari tha:

“‘Duaje Zotin, Perëndinë tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë 
shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde’. Ky është urdhërimi i 
parë dhe i madhi.

Dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, është: ‘Duaje të afërmin tënd po-
rsi vetveten’. Nga këto dy urdhërime varet i tërë ligji dhe profetët.” 
[Mateu	22:37–40.]

Vëllezër e motra, në rast se ungjilli i Jezu Krishtit, sikurse ju është 
dhënë, nuk ka mbjellë në zemrën tuaj atë ndjenjë dashurie për 
njerëzit, atëherë dua të them se ju nuk e keni shijuar frytshmërinë 
e plotë të kësaj dhurate të mrekullueshme që erdhi në tokë kur kjo 
Kishë qe organizuar.8	[Shih	sugjerimin	3	në	faqen	19.]	

Shërbesa jonë është shërbesë me dashuri. Shërbimi ynë është 
shërbim i cili pasuron jetën tonë. . . . Nëse ne po jetojmë ashtu siç 
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parashikon Perëndia se duhet, nëse po japim shërbesë ashtu siç 
dëshiron ai se duhet, çdo ditë e jetës sonë pasurohet nga ndikimi 
i Shpirtit të tij, dashuria jonë për njerëzit rritet dhe shpirtrat tanë 
zgjerohen, derisa ne ndihemi se mund t’i rroknim në krahët tanë të 
gjithë fëmijët e Perëndisë, me një dëshirë që t’i bekojmë e t’i sjellim 
drejt kuptimit të së vërtetës.9

Si anëtarë të Kishës së Krishtit ne duhet të zbatojmë urdhërimet e 
Tij e të duam njëri-tjetrin. Atëherë dashuria jonë duhet të kapërcejë 
caqet e Kishës me të cilën identifikohemi dhe të shtrijë interesimin 
drejt fëmijëve të njerëzve.10

Le të japim prova me sjelljen tonë, me butësinë tonë, me dashu-
rinë tonë, me besimin tonë se ne e zbatojmë atë urdhërim të madh 
që Shpëtimtari tha se ishtë i ngjashëm me urdhërimin e parë të 
madh: “Duaje të afërmin tënd porsi vetveten.” 11

“le të japim prova me sjelljen tonë . . . se ne e zbatojmë atë 
urdhërim të madh . . . : ‘Duaje të afërmin tënd porsi vetveten’.”
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Ne e ushtrojmë dashurinë hyjnore duke iu gjendur 
atyre që u nevojitet ndihmë dhe inkurajim.

Matja e rezultatit të asaj që mund të sjellë në botë dashuria dhe 
bamirësia, është e pamundur. Ofrohet mundësi në çdo degë, lagje 
dhe fushë misioni për të shkuar rreth e rrotull duke rrezatuar një dritë 
diellore, duke përhapur lumturi e lartuar ata që janë të shkurajuar 
dhe duke u sjellë gëzim e ngushëllim atyre që janë në fatkeqësi.12

Zoti thotë këtë: 

“Kujdesuni që ta doni njëri-tjetrin; pushoni së qeni lakmitarë; 
mësoni t’i jepni njëri-tjetrit siç e kërkon ungjilli. . . .

Mbi të gjitha, vishuni me lidhjen e dashurisë hyjnore, si me një 
mantel,	që	është	lidhja	e	përsosurisë	dhe	e	paqes.”	[DeB	88:123,	
125.] . . .

. . . Po e ndiqni ju këtë këshillë në lidhje me dashurinë hyjnore? 
Dëshiroj të them që në këtë periudhë të veçantë të jetës sonë ne 
duhet ta ushtrojmë dashurinë hyjnore, jo vetëm me dhënien e gjësë 
sonë atyre që kanë nevojë, por ne duhet të kemi dashuri hyjnore 
për dobësitë, dështimet dhe gabimet e fëmijëve të Atit tonë.13

Nëse gjejmë një burrë ose grua që nuk ia ka dalë në jetë, dikë që 
po dobësohet në besim, le të mos u kthejmë shpinën; le ta bëjmë 
qëllim ta vizitojmë, dhe t’i shkojmë me dashamirësi e dashuri e ta nxi-
sim të kthehet nga gabimi i rrugës së tij. Mundësia për të bërë punë 
individuale mes nesh si popull, është e pranishme kudo; dhe ka pak 
burra e pak gra në këtë Kishë, që nuk do të mundeshin, nëse do të 
dëshironin, të zgjateshin pak më tej rrethit me të cilin identifikohen 
dhe t’i thonë një fjalë dashamirëse apo t’i mësojnë të vërtetën disa 
prej	fëmijëve	të	Atit	tonë.	. . .	Kjo	është	puna	e	Atit	tonë.	Është	gjëja	
më e rëndësishme me të cilën do të identifikohemi në këtë jetë.14

Kam në zemër vetëm dëshirë të mirë për njerëzimin. Nuk kam 
në zemër asnjë antipati ndaj asnjë qenieje të gjallë njerëzore. Njoh 
disa që unë do të uroja të silleshin pak më mirë sesa sillen, por kjo 
është humbje e tyre, jo e imja. Nëse mundet që t’u hedh krahun e 
t’i ndihmoj të kthehen në rrugën e lumturisë duke u mësuar ungji-
llin e Jezu Krishtit, lumturia ime, si rezultat, do të shtohej. . . . Nuk 
mund t’i detyroni njerëzit për të bërë gjëra që janë të drejta, por 
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mund t’i doni kaq sa ata t’i bëjnë ato, nëse shembulli juaj është i një 
karakteri të tillë që ata arrijnë të shohin se e keni me gjithë mend 
atë që thoni.15	[Shih	sugjerimin	4	në	faqen	19.]

Lumturia e vërtetë vjen duke i dashur 
e duke u shërbyer të tjerëve.

Mos e harroni, s’ka rëndësi sa mund të jepni në pará, s’ka rëndësi 
sa mund të dëshironi që gjërat e kësaj bote t’ju bëjnë të lumtur, lu-
mturia juaj do të jetë në përpjestim me bamirësinë tuaj e me dasha-
mirësinë tuaj dhe me dashurinë tuaj për ata me të cilët shoqëroheni 
këtu në tokë. Ati ynë Qiellor ka thënë me fjalë shumë të thjeshta 
se ai i cili thotë se e do Perëndinë dhe nuk do vëllanë, nuk është i 
sinqertë	[shih	1 Gjoni	4:20].16

Nuk është vetëm ajo që marrim e cila na bën të lumtur; është ajo që 
japim dhe, sa më shumë që japim nga ajo që i larton e i përmirëson 

“[Shkoni] rreth e rrotull duke rrezatuar një dritë diellore, duke 
përhapur lumturi e lartuar ata që janë të shkurajuar dhe duke 

u sjellë gëzim e ngushëllim atyre që janë në fatkeqësi.” 
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fëmijët e Atit tonë, aq më shumë kemi të japim. Ajo shtohet si një 
burim i madh jete dhe gurgullon drejt lumturisë së përjetshme.17

Kur jeta jonë këtu të mbarojë dhe ne të kthehemi në shtëpi, do të 
gjejmë të na kreditohen neve atje çdo vepër e mirë që kemi kryer, 
çdo mirësi që kemi bërë, çdo përpjekje që doli nga ne për t’u sjellë 
dobi bashkëqenieve tona. . . .

. . . Le të japim provë të vlerësimit tonë për atë që Zoti na ka 
dhënë, nëpërmjet shërbimit për Të, dhe ne po i shërbejmë Atij kur u 
bëjmë mirësi fëmijëve të Tij. Lirisht kemi marrë, atëherë lirisht jepni 
[shih	Mateu	10:8].	Me	zemra	ngrohur	me	dashuri	e	dashamirësi	për	
bashkëqeniet njerëzore, le të vazhdojmë përpara me qëndrueshmëri 
derisa thirrja e fundit të vijë e ne të ballafaqohemi me dosjen tonë. 
Atëherë, nëse i kemi rritur talentet tona, nëse kemi qenë të nder-
shëm, të vërtetë, të dëlirë, mirëdashës e mirëbërës dhe kemi kërkuar 
të lartojmë çdo shpirt me të cilin jemi shoqëruar, nëse kemi jetuar 
në lartësinë e dritës që kemi marrë dhe e kemi shpërndarë atë dritë 
kurdoherë që është paraqitur mundësia, sa të lumtur do të jemi 
dhe sa do të gufojë zemra jonë prej mirënjohjes, kur të marrim nga 
Krijuesi i qiellit dhe i tokës atë lëvdatë mirëseardhjeje: “Të lumtë, 
shërbëtor i mirë dhe besnik; ti u tregove besnik në gjëra të vogla, 
unë	do	të	të	vë	mbi	shumë	gjëra;	hyr	në	gëzimin	e	Zotit	tënd.”	[Ma-
teu	25:21.] 18	[Shih	sugjerimin	5	në	faqen	19.]	

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Ndërsa studioni kapitullin ose përgatiteni për të dhënë mësim, me-
rrini parasysh këto ide. Për ndihmë të mëtejshme, shihni faqet v–vii.

 1. Mendoni mënyra me të cilat mund të tregoni dashuri ashtu si 
Presidenti	Smith	(shih	faqet	11–13]).	Për	shembull,	si	arrijmë	të	
tregojmë dashuri në përmbushjen e detyrave tona të mësimit 
të shtëpisë e të vizitës mësimore?

 2. Ndërsa studioni seksionin e parë të mësimeve (faqe 13–14), 
mendoni se në ç’mënyrë mund ta përmirësojë zbatimi i këtyre 
mësimeve marrëdhënien tuaj me fqinjët, kolegët e punës, pje-
sëtarët e familjes dhe të tjerët.



K a P i t U l l i  2

19

 3. Lexoni paragrafin e dytë të plotë të faqes 14. Cilat janë disa 
mësime apo ngjarje të shkrimeve të shenjta që ju frymëzojnë 
t’i doni e t’u shërbeni të tjerëve?

 4. Studioni seksionin që fillon në faqen 16, veçanërisht dy paragra-
fët e fundit. Mendoni për dikë që mund të jetë jashtë “rrethit me 
të	cilin	[ju	identifikoheni]”.	Cila	është	diçka	e	veçantë	që	mund	
të bëni për të shtrirë interesimin drejt një personi të tillë?

 5. Mendohuni mbi mësimet e Presidentit Smith në faqet 17–18. 
Çfarë përvojash keni pasur, që ju kanë mësuar se lumturia e 
vërtetë vjen duke i bërë të tjerët të lumtur?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Mateu 5:43–44; 25:34–40; Lluka 
10:25–37; Gjoni 13:34–35; 1 Gjoni 4:7–8; 1 Nefi 11:16–25; Moroni 
7:44–48

 Ndihmë për mësimdhënien: “Ca si shumë mësimdhënie që zhvillo-
het në Kishë, bëhet shumë ngurtë, është leksion. Ne nuk reagojmë 
fort mirë ndaj leksioneve në klasa. Reagojmë mirë në mbledhjen 
e sakramentit dhe në konferenca, por mësimdhënia mund të jetë 
dykahëshe në mënyrë që të mund të bëni pyetje. Mund të nxisni 
lehtë pyetje në klasë” (Boyd K. Packer, “Principles of Teaching and 
Learning,” Ensign, qershor 2007, f. 87).
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“e di që Shëlbuesi im jeton dhe i jap me gëzim përpjekjet e 
mia të përulura për të vënë në vend mësimet e tij.”
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Dëshmia Jonë për Jezu Krishtin

Ungjilli i rivendosur u jep shenjtorëve të 
ditëve të mëvonshme dëshmi të mëtejshme 

që Jezu Krishti është Biri i Perëndisë.

Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit

Në udhëtimet e tij si Autoritet i Përgjithshëm, Xhorxh Albert Smi-
thi takonte me raste ata që mendonin se shenjtorët e ditëve të më-
vonshme nuk besojnë te Jezu Krishti. Kjo ide e gabuar e çudiste dhe 
e shqetësonte Presidentin Smith dhe ai përpiqej ta korrigjonte atë 
duke shprehur dëshminë e tij personale për Shpëtimtarin.

Në një rast ai foli në një mbledhje të Kishës, në Kardston të Ka-
nadasë, lidhur me jetën dhe misionin e Krishtit. Mëngjesin tjetër ai 
shkoi te stacioni hekurudhor që të blente një biletë treni. Ndërsa 
priste në radhë, i zuri veshi një bisedë mes një gruaje dhe puno-
njëses së biletave. Gruaja përmendi se mbrëmjen e kaluar kishte 
vendosur të merrte pjesë në një shërbesë adhurimi të shenjtorëve 
të ditëve të mëvonshme.

Punonjësja e biletave dukej e befasuar. “Ç’po habitem”, tha ajo. 
“Nuk po e thua me kuptimin që shkove atje te kisha.”

“Po, shkova”, u përgjigj gruaja. “Përse jo?”

Punonjësja e biletave tha: “Ata as që besojnë te Jezu Krishti”.

Atëherë gruaja iu përgjigj: “Jo më larg se natën e kaluar dëgjova 
një nga pleqtë e Kishës që fliste për jetën e Jezusit të Nazaretit dhe 
s’kam dëgjuar ndonjëherë dikë që të dukej i ndikuar më thellë nga 
dijenia se Jezusi qe më të vërtetë Krishti, sesa folësi në atë rast”. 1 
[Shih	sugjerimin	1	në	faqen	30.]

Xhorxh Albert Smithi fitoi forcë nga dëshmia e tij për Jezu Kri-
shtin dhe gjente kënaqësi duke ua treguar atë të tjerëve. Në moshën 
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44-vjeçare, kur kishte shërbyer në thirrjen e tij apostullore për 11 
vjet, ai tha:

“Më është dhënë shtytje dhe, si të thuash, jam nxjerrë prej vetes 
e më është dhënë fuqi jo e imja që të jap mësimet e të vërtetave të 
lavdishme të shpalluara nga Shëlbuesi i botës. Nuk e kam parë Atë 
ballë për ballë, por kam gëzuar shoqërinë e shpirtit të Tij dhe kam 
ndier praninë e Tij në një mënyrë që nuk gabohet. E di që Shëlbuesi 
im jeton dhe i jap me gëzim përpjekjet e mia të përulura për të vënë 
në vend mësimet e Tij. . . . Çdo fibër e qenies sime ngazëllen me 
dijen se Ai jeton dhe që një ditë të gjithë njerëzit do ta dinë këtë.

Shpëtimtari vdiq që ne të jetonim. Ai e mposhti vdekjen dhe 
varrin dhe iu zgjat të gjithë atyre që u binden mësimeve të Tij, 
shpresën e një ringjalljeje të lavdishme. . . . E di që kjo është puna 
e Zotit, që Jezusi ishte me të vërtetë Shpëtimtari ynë.” 2

Presidenti Smith ndërroi jetë në ditëlindjen e tij të 81-të, 4 prill 
1951. Gjatë çasteve të fundit të jetës së tij, me familjen e tij aty 
pranë, i biri e pyeti: “Baba, a ka diçka që do të dëshiroje t’ia thoje 
familjes – diçka të veçantë?”

Me buzëqeshje, ai ripohoi dëshminë që e kishte shprehur herë 
të shumta gjatë gjithë jetës: “Po, vetëm këtë: e di që Shëlbuesi im 
jeton; e di që Shëlbuesi im jeton”. 3

Mësime të Xhorxh Albert Smithit

Jezu Krishti është Biri i Perëndisë dhe Ai 
jeton sot si Shpëtimtari ynë i ringjallur.

Kam gjetur shumë njerëz në botë që nuk e kanë ditur se ne 
besojmë në misionin hyjnor të Zotit tonë dhe jam prirë të them në 
më shumë se një rast se nuk ka popull në botë i cili e kupton aq 
mirë misionin hyjnor të Jezu Krishtit, i cili beson me aq plotësi se ai 
ishte	Biri	i	Perëndisë,	i	cili	është	aq	optimist	[i	bindur]	që	në	kohën	
e tanishme ai kurorëzohet në lavdi në të djathtën e Perëndisë, sa 
shenjtorët e ditëve të mëvonshme.4

E di ashtu siç e di që jetoj, se ai ishte biri i Perëndisë, që nëpër-
mjet tij dhe vetëm nëpërmjet tij do të fitojmë ekzaltimin në mbretë-
rinë çelestiale dhe të gjithë ata që ndjekin gjurmët e tij dhe jetojnë 
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sipas mësimeve që ai dha, do të jenë të lumtur në këtë jetë dhe do 
të përgatisin për vete një banesë në mbretërinë çelestiale, ku do të 
banojnë me të përgjithnjë.5

Shëlbuesi i njerëzimit ishte më shumë se një njeri i mirë që erdhi 
në botë për të na mësuar etikën. Shëlbuesi i njerëzimit zotëronte 
më shumë sesa inteligjencë të zakonshme. Ai me të vërtetë ishte Biri 
i Perëndisë, i vetëmlinduri i Perëndisë në mish. . . . Ai erdhi që t’i 
thërrasë njerëzit në pendim, që t’i kthejë nga gabimi i rrugës së tyre. 
Ai shkonte mes tyre duke përfaqësuar Perëndinë, Atin e Përjetshëm, 
duke shpallur se ai ishte në shëmbëllimin e Atit të tij dhe se kush 
kishte parë atë, kishte parë Atin, dhe u tha se qe dërguar të bënte 
vullnetin e Atit të tij, dhe u bëri thirrje të gjithë njerëzve të kthehen 
nga gabimi që kishte depërtuar mes tyre, të pendohen për mëkatet 
e tyre e të zbresin në ujin e pagëzimit.6

Në kohën e Shpëtimtarit kundërshtari u përshpëriste njerëzve se 
ai nuk është Biri i Perëndisë, me siguri që nuk do ta pranoni atë, ai 
është veç një njeri i zakonshëm, është vetëm biri i Maries dhe Jozefit e 
nuk është më shumë nga sa jeni ju Biri i Perëndisë, dhe njerëzit i vunë 
veshin atij të ligu ogurzi dhe e kryqëzuan Shëlbuesin e njerëzimit.7

Ai	ishte	me	të	vërtetë	Biri	i	Perëndisë.	Ai	mundohej	mes	[njerëzve]	
me dashuri e dashamirësi; por ata e përbuzën emrin e Tij si të lig. 
. . . Ai ishte Biri i Perëndisë dhe Ai kishte të drejtën të fliste në emrin 
e Atit. Të vërtetat që Ai solli në tokë erdhën nga Ati; dhe, ndonëse 
ata e kryqëzuan Atë në kryq, ndonëse i vendosën mbi kokë kurorën 
e thurur me ferra dhe i vunë në duar një skeptër tallës, ndonëse 
derdhën gjakun e Tij me heshtën mizore, ende fjala që Ai u dorëzoi 
ishte fjala e Zotit dhe Ai ishte me të vërtetë Biri i Perëndisë.8

Jo vetëm që besojmë se Jezusi i Nazaretit ka jetuar mbi tokë, por 
besojmë se ai ende rron, jo si një esencë, jo si diçka jomateriale apo 
e paprekshme, por ne besojmë në të si një njeri të ekzaltuar; sepse 
ai u ngrit me të njëjtin trup që u shtri në varrin e Jozefit nga Arima-
tea, të njëjtin trup të cilit iu bë shërbesa prej atyre që e deshën. I 
njëjti Jezus që doli nga varri, solli me vete atë trup që e kishin dëli-
rur dhe pastruar, . . . dhe ai e mori atë me vete kur iu hoq vështrimit 
të njerëzimit në Jeruzalem kur dy burra në rroba të bardha thanë: 
“Ashtu siç e keni parë të shkojë, në të njëjtën mënyrë do të kthehet 
ai	sërish”.	[Shih	Veprat	e	Apostujve	1:10–11.]
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Ky është Jezusi i Nazaretit të cilin besojnë shenjtorët e ditëve të 
mëvonshme. Gjithashtu besojmë se premtimet që janë bërë lidhur 
me njerëzimin, do të përmbushen, se në kohën e caktuar, kur un-
gjilli do të jetë predikuar në të gjithë tokën, çdo kombi, fisi, gjuhe 
dhe populli, kur njerëzit do të lihen pa shfajësim në lidhje me të, 
besojmë që nëpërmjet fuqisë së Atit tonë Qiellor njerëzimi do të 
marrë atë bekim të mrekullueshëm të ringjalljes prej të vdekurve 
dhe që Shëlbuesi i njerëzimit do të vijë në retë e qiellit me fuqi e 
me lavdi që të banojë mbi tokë. Ne e besojmë që Jezusi i Nazaretit 
do të vijë të banojë me ata që janë të denjë për lavdinë çelestiale.9 
[Shih	sugjerimin	2	në	faqen	30.]

Ne e pranojmë dëshminë e Biblës për 
misionin hyjnor të Jezu Krishtit.

Jezusi i Nazaretit zbriti në ujë dhe u pagëzua nga Gjoni dhe, kur 
doli nga uji, Fryma e Shenjtë erdhi e zbriti mbi të në formën e një 
pëllumbi. Dhe një zë nga qielli tha: “Ky është Biri im i dashur, në të 
cilin	jam	kënaqur”.	[Shih	Mateu	3:13–17.]

A mund të kishte ndonjë gjë më të përcaktuar se kjo? Bibla jonë 
e mrekullueshme përmban gjithë atë informacion dhe shumë më 
tepër, natyrisht. Kur njerëzit thonë ose mendojnë që ne nuk besojmë 
në misionin hyjnor të Jezu Krishtit, le ta dinë se ne besojmë gjithçka 
që mëson Bibla lidhur me të. Ne e besojmë historinë se si e organi-
zoi ai popullin e tij e i mësoi ata dhe se si, në fund, . . . u kryqëzua.10

Ne e pranojmë pa rezervë dëshminë e të gjithë ungjilltarëve që 
përmbahet në Dhiatën e Re lidhur me ringjalljen e Shëlbuesit të 
njerëzimit.	Është	aq	e	qartë,	saqë	mua	më	duket	se	nuk	ka	person	
të vëmendshëm që mund të mos e kuptojë atë. Fakti është se, pasi 
Shpëtimtari u kryqëzua dhe u vendos në varr, ai erdhi së andejmi 
dhe, për dyzet ditë, u shoqërua me dishepujt e tij, ai mori e hëngri 
peshk dhe huall mjalti me ta, ata prekën shenjat e gozhdëve në duart 
e tij dhe gjurmën e heshtës në ijën e tij. Ai u shpalli teksa qëndronte 
mes tyre: “Shikoni duart e mia dhe këmbët e mia, sepse unë jam. 
Më prekni dhe shikoni, sepse një frymë nuk ka mish e eshtra, si po 
shihni	se	unë	kam!”	[Shih	Lluka	24:39–43.]	Sigurisht	që	kjo	është	
provë e padiskutueshme e, megjithatë, ka shumë nga fëmijët e Atit 
tonë të cilët nuk e kuptojnë.11	[Shih	sugjerimin	3	në	faqen	30.]
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Libri i Mormonit dhe dëshmia e Jozef Smithit na 
japin provë shtesë për hyjninë e Krishtit.

Në botën e vjetër qe ngritur çështja se Jezusi nuk ishte i origjinës 
hyjnore, ngaqë lindi si një fëmijë i vogël, përkundur në një grazhd, 
nënë e Tij Maria dhe baba i tij i menduar marangozi Jozef. Shumë 
njerëz kanë pranuar se Ai ishte njeri i madh e i mirë, por kanë dë-
shiruar t’ia zhvatin natyrën hyjnore të lindjes së Tij.

Mirëpo, fatmirësisht për shenjtorët e ditëve të mëvonshme, ne 
kemi marrë një dëshmi se këto gjëra janë të vërteta; dhe përveç asaj, 
kemi marrë dëshminë se Ai erdhi në hemisferën perëndimore, siç 
dokumentohet në Librin e Mormonit, dhe kreu shërbesë për nefitët 
në këtë kontinent. Nuk erdhi këtë herë si fëmijë i vogël, por erdhi 
në retë e qiellit; dhe ardhja e Tij u shpall me një zë që depërtoi mu 
në qendër të çdo personi që banonte në vend. Ai erdhi këtë herë 
si njeri nga qielli dhe ata e panë tek vinte. Ata e dinin që Ai ishte 

“Ne e pranojmë pa rezervë dëshminë . . . në Dhiatën e re 
lidhur me ringjalljen e Shëlbuesit të njerëzimit.”
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Krishti, sepse ardhja e Tij ishte parathënë nga profetët e tyre. Ai u 
dha të njëjtin organizim që ekzistonte te Kisha në Jeruzalem. Ai u 
mësoi se duhet të pagëzoheshin, ashtu sikurse Ai, nga ata që ki-
shin	autoritetin	për	të	kryer	detyrën	në	atë	ordinancë.	[Shih	3 Nefi	
11:1–27.]	Kjo	nuk	ishte	fjala	e	një	njeriu	të	zakonshëm;	ishte	fjala	e	
Birit të Perëndisë, i cili ishte ngjitur tek Ati i Tij dhe i cili ishte kthyer 
përsëri, që fëmijëve të njerëzve të mund t’u shtohej një dëshmi tjetër 
në numrin e atyre që tashmë u ishin dhënë.12

Ç’provë më të drejtpërdrejtë të ringjalljes prej të vdekurve mund 
të kishte pasur, sesa që Ai, me trupin e tij të ringjallur, erdhi mes 
[nefitëve]	dhe	u	mësoi	të	njëjtin	Ungjill	që	mësoi	në	Jeruzalem?	Dhe	
ai tashmë përmbushi premtimin që kishte bërë në Jeruzalem, kur 
tha: “Unë kam edhe dele të tjera që nuk janë të kësaj vathe; duhet 
t’i mbledh edhe ato, dhe ato do ta dëgjojnë zërin tim, dhe do të jetë 
një	tufë	e	vetme	dhe	një	Bari	i	vetëm”.	[Gjoni	10:16.]	Ai	erdhi	me	
trupin e tij të ringjallur t’u sillte informacionin që e kishte parathënë 
se duhej t’u jepej atyre të cilëve po u kryente tani shërbesë. 

Ky ishte një përjetim i mrekullueshëm për ata njerëz. Pasi i më-
sonte në gjithë ditën . . . ai shëronte të sëmurët e tyre e u bekonte 
fëmijët dhe vazhdonte t’i udhëzonte në bukurinë e Ungjillit të tij. 
Nuk kishte dyshim në mendjen e tyre që ai ishte Shpëtimtari i botës. 
Ata e panë tek vinte nga qielli dhe dëshmuan fuqinë e tij të mreku-
llueshme. . . . Ai erdhi në lavdi. Engjëj zbritën nga qielli si në mes 
të zjarrit dhe qarkuan të vegjëlit, që u rrethuan kështu me zjarr. Dhe 
engjëjt	u	kryen	shërbesë.	[Shih	3 Nefi	17:6–24.]

Ato nuk ishin halucinacione, por përvoja me karakter të tillë të 
mrekullueshëm, sa t’u kujtohen përgjithnjë atyre që i përjetuan. Si 
shenjtorë të ditëve të mëvonshme e pranojmë këtë dokumentim si 
provë të ringjalljes së Jezu Krishtit, Zotit tonë.13

Më pas, në kohën dhe epokën në të cilën jetojmë, u ngrit një tje-
tër	person.	. . .	[ Jozef	Smithi]	jo	vetëm	që	pati	dëshminë	e	Biblës	që	
Jezusi është Krishti, por ai pa Perëndinë Atë që qëndronte në retë 
e qiellit, veshur me lavdi, dhe Jezu Krishtin, Shëlbuesin e botës, të 
ekzaltuar në të djathtën e Tij dhe dëgjoi zërin e Zotit që thoshte: “Ky 
është	Biri	Im	i	Dashur,	dëgjoje	Atë”.	[Shih	Joseph	Smith	–	Historia	
1:16–17.]	Ai	u	dha	dëshmi	për	këtë	vegim	të	lavdishëm	atyre	me	
të cilët shoqërohej. Të tjerë gjithashtu morën një dëshmi nga lart. 
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Dëshmia e tyre për hyjninë e misionit të Shpëtimtarit është rritur 
e forcuar, kësisoj nuk ishte më një çështje e historisë së lashtë që 
Perëndia jetonte e që Jezusi ishte Krishti; ata e dinin personalisht, 
për arsye se kishin marrë dëshmi vetë.14

Për mendimin tim, një nga dëshmitë më të forta për hyjninë e 
jetës së Shpëtimtarit tonë është dëshmia e Jozef Smithit, i cili dha 
jetën e tij si dëshmi të së vërtetës së ungjillit të Jezu Krishtit.15	[Shih	
sugjerimin	3	në	faqen	30.]

Çdokush nga ne mund të fitojë një dëshmi 
personale që Jezusi është Krishti.

Ne kemi një tjetër dëshmi, një tjetër provë, që është madje më e 
përkryer e më bindëse se të tjerat, sepse është dëshmi që vjen tek 
individi	kur	pajtohet	me	kërkesat	e	Atit	tonë	në	Qiell.	Është	dëshmi	
që ngulitet në shpirtin tonë nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë, 

Kur Shpëtimtari i ringjallur vizitoi nefitët, “engjëj zbritën 
nga qielli si në mes të zjarrit dhe qarkuan të vegjlit”. 
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kur ne kemi kryer punën që Zoti ka thënë se duhet të kryhet, nëse 
do të dëshironim të dinim që doktrina është e Perëndisë apo nëse 
është e njeriut.16

Vetë Ai ka thënë: “Doktrina ime nuk është imja, por e atij që 
më ka dërguar. Në qoftë se dikush don të bëjë vullnetin e tij, do ta 
njohë nëse kjo doktrinë vjen nga Perëndia apo që unë flas nga vetja 
ime” (Gjoni 7:16–17). Ky ishte premtimi i Atij vetë. Ne, ashtu si të 
krishterët në të gjithë botën, e pranojmë atë premtim dhe duhet të 
përpiqemi ta provojmë atë, që të shohim nëse është i realizueshëm 
ose jo. Janë të shumtë ata që e kanë bërë këtë. Jam i vetëdijshëm 
se janë . . . të shumtë ata që e kanë vënë në provë këtë, të shumtë 
ata që e dinë se Perëndia jeton dhe që Jezusi është Krishti, që Ai 
është Shpëtimtari i botës.17

Pra, jo vetëm që kemi provën e dokumenteve . . . , jo vetëm 
që kemi dëshminë e njerëzve të mirë që kanë jetuar mbi tokë në 
kohën tonë, por, nëse jemi pajtuar me kërkesat e Atit tonë Qiellor, 
nëse kemi pasur besim te Perëndia, nëse jemi penduar për mëkatet 
tona, nëse kemi marrë pagëzim me zhytje, nëse kemi marrë Frymën 
e Shenjtë nën duart e shërbëtorëve të autorizuar të Zotit, po them 
që, nëse i kemi bërë të gjitha këto gjëra, atëherë në secilin shpirt 
njerëzor gjendet një dije e sigurt që nuk mund të kundërshtohet 
[mohohet]	që	Perëndia	jeton	dhe	që	Jezu	Krishti	ishte	Shëlbuesi	i	
njerëzimit. . . .

. . . Si njëri prej anëtarëvet të përulur të kësaj Kishe, ju jap dë-
shminë time që e di se ai jeton, siç e di që unë jetoj. . . . Jezusi është 
Krishti, dhe e di që fëmijët e njerëzve duhet të vijnë tek ajo dije, 
që duhet ta marrin atë dhe, me gjuhën e atij që jeton në qiell, “çdo 
gju do të përkulet e çdo gjuhë do të rrëfejë që Jezusi është Krishti”. 
[Shih	DeB	88:104.] 18	[Shih	sugjerimin	4	në	faqen	30.]

Misioni ynë është t’ua tregojmë të gjithë 
njerëzve çfarë dimë për Jezu Krishtin.

Ju them ju shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, nuk ka asnjë 
popull tjetër në gjithë botën i cili të ketë informacionin që kemi ne 
në lidhje me hyjninë e Shpëtimtarit; dhe, sikur ne të mos besonim 
në Të, do të ishim nën dënim më të madh se të tjerët që nuk e kanë 
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pasur kurrë atë informacion. Dhe, prandaj, mund t’i themi botës pa 
ngurrim se ne i besojmë këto gjëra. . . .

Unë ju përgëzoj që ka ardhur në jetën tuaj ky privilegj e ky be-
kim. Dhe tani ju kërkoj solemnisht si vëllai juaj, ju përgjërohem si 
një nga më të përulurit ndër ju, të mos e fshihni qiriun nën babunë. 
Mos e mbani fshehur nga bashkëqeniet tuaja dijen që Perëndia jua 
ka dhuruar.

Mos i mërzisni ata, por mos jini aq të pamend, sa të fshihni prej 
tyre ungjillin e Jezu Krishtit. Ai është e vetmja fuqi e Perëndisë për 
shpëtimin në mbretërinë çelestiale.19

Burrat më të lumtur dhe gratë më të lumtura që njihni në botë, 
janë ata që po e përshtasin jetën e tyre me mësimet e ungjillit të Jezu 
Krishtit. Janë ata që kanë sigurinë e jetës së përjetshme; janë ata që 
kuptojnë qëllimin e ekzistencës sonë. . . . Teksa kam udhëtuar në 
botë nga një vend në tjetrin duke dhënë këtë mesazh, shpirti im 
është mbushur me gëzim dhe sytë e mi janë vagëlluar me lot, kur 
kam parë se në ç’mënyrë të përkryer mund të shndërrohet jeta e 
njerëzve nga mësimet e Jezu Krishtit. Kam parë ata që ishin të shku-
rajuar, ata që ishin në errësirë, ata që ishin në dyshim për qëllimin 
e ekzistencës së tyre dhe, kur ua mësuan të vërtetat e lavdishme të 
ungjillit të Jezu Krishtit, ata kanë ndryshuar, ata kanë mësuar të jenë 
të lumtur, të jenë mendjeqetë, të jenë të kënaqur, të jenë entuziastë 
në të besuar dhe në dhënien e mësimeve të ungjillit që u shpall nga 
Jezu Krishti kur banonte mbi këtë tokë e udhëtonte në Galile.

Vëllezër e motra, bota nuk e kupton këtë, por është misioni ynë 
që t’i ndihmojmë ta kuptojnë, dhe ky mesazh dërgohet pa kultin 
e unit, pa arrogancë, por me dashuri hyjnore për të gjithë dhe me 
butësi të përzemërt. . . .

Si një nga më të përulurit ndër ju, e falënderoj atë me gjithë 
zemër për sigurinë që ka hyrë në jetën time. . . . Mbi të gjitha, e 
falënderoj për dijen që është ngulitur në shpirtin tim; unë e di se 
Ati im Qiellor jeton, unë e di se Jezu Krishti është Shpëtimtari i nje-
rëzimit dhe se nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell nëpërmjet të cilit 
burrat dhe gratë mund të ekzaltohen, veç emrit të Jezu Krishtit, Zotit 
tonë. Vërtet e di se ai erdhi në botë në këtë kohë të mëvonshme, 
që ai i dha autoritetin hyjnor një djali të përulur i cili po kërkonte 
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të vërtetën dhe rezultati i kësaj ishte organizimi i Kishës me të cilën 
ne identifikohemi; dhe ka me të fuqinë e Perëndisë për shpëtimin 
e të gjithë atyre që besojnë.20

Lutem që ne të mund të jetojmë në atë mënyrë që të jemi mo-
dele të denjë të kauzës së Tij. Lutem që jeta jonë qoftë e atillë që të 
mund të tregojmë nëpërmjet saj se me të vërtetë jemi besimtarë në 
Zotin Jezu Krishti.21	[Shih	sugjerimin	5	në	faqen	30.]

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Ndërsa studioni kapitullin ose përgatiteni për të dhënë mësim, me-
rrini parasysh këto ide. Për ndihmë të mëtejshme, shihni faqet v–vii.

 1. Lexoni ngjarjen në faqen 21. Si do t’i përgjigjeshit ju dikujt që 
thotë se shenjtorët e ditëve të mëvonshme nuk besojnë te Jezu 
Krishti?

 2. Presidenti Smith na mësoi: “Jo vetëm që besojmë se Jezusi 
i Nazaretit ka jetuar mbi tokë, por besojmë se ai ende rron” 
(faqe 23). Çfarë arsyesh kanë shenjtorët e ditëve të mëvon-
shme për besimin që Jezu Krishti jeton sot? Çfarë arsyesh keni 
ju vetë për besimin e kësaj?

 3. Shihni sërish shkurtimisht faqet 24–27. Cilat janë disa ngjarje 
ose pjesë të shkrimeve të shenjta që e kanë forcuar dëshminë 
tuaj se Jezu Krishti është Biri i Perëndisë? Lexoni 1 Nefi 10:17 
dhe mendoni mënyra me të cilat mund të zhvillohet vetëdija 
juaj për misionin e Shpëtimtarit.

 4. Ndërsa lexoni seksionin që fillon në faqen 27, mendoni se në 
ç’mënyrë e ka forcuar bindja ndaj parimeve dhe ordinancave të 
ungjillit dëshminë tuaj për Jezu Krishtin. Çfarë mund të bëjnë 
prindërit që t’i ndihmojnë fëmijët të fitojnë këtë dëshmi?

 5. Çfarë mendimesh ose ndjenjash keni kur lexoni dëshminë e 
Presidentit Smith në faqet 28–30? Mendoni për ato herë kur 
keni parë jetën e njerëzve të ndryshojë për shkak të ungjillit 
të Jezu Krishtit. Si e ka ndryshuar ungjilli jetën tuaj?

 Shkrime të Shenjta Përkatëse: Mateu 16:15–17; 17:1–5; 2 Nefi 25:26; 
Alma 5:45–48; Doktrina e Besëlidhjet 76:22–24; 110:1–4
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 Ndihmë për mësimdhënien:	“[Shmangni]	tundimin	për	të	përfshirë	
tepër përmbajtje mësimore. . .. Po mësojmë njerëzit, jo lëndën e 
temës në vetvete; dhe . . . çdo skemë mësimore që kam parë ndo-
njëherë, në mënyrë të pashmangshme do të ketë brenda më shumë 
sesa ndoshta ne mund të përfshijmë në kohën që është caktuar” 
( Jeffrey R. Holland, “Teaching and Learning in the Church”, Ensign, 
qershor 2007, f. 91).
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Më 23 dhjetor 1905, Xhorxh albert Smithi dhe udhëheqës 
të tjerë të Kishës morën pjesë në përkushtimin e një 
monumenti në vendlindjen e Profetit Jozef Smith.
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Profeti Jozef Smith,  
Mjet i Perëndisë në 

Rivendosjen e së Vërtetës

Përmes Profetit Jozef Smith, Perëndia rivendosi 
ungjillin e Jezu Krishtit në pastërti.

Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit

Pranë përvjetorit të 100-të të lindjes së Profetit Jozef Smith, Plaku 
Xhorxh Albert Smith udhëtoi me Presidentin Jozef F. Smith dhe të 
tjerë për të vizituar vende me rëndësi në jetën e Profetit. Në më-
ngjesin e 23 dhjetorit 1905, një monument kushtuar Jozef Smithit u 
përkushtua te vendi i lindjes së tij e tij në Vermont. Ishte përjetim 
emocionues për Xhorxh Albert Smithin dhe pjesëtarët në shoqërinë 
e tij, të ndodheshe në një vend me domethënie të tillë në Rivendosjen 
e ungjillit. “Lotët na rridhnin lirshëm”, rikujtonte ai. “Nën ndikimin 
e Shpirtit, çdo shpirt njerëzor u përul, çdo zemër u shkri dhe ne 
gëzuam për bekimet e Atit tonë Qiellor.” 1 Xhorxh Albert Smithit i 
kërkuan të jepte bekimin e mbylljes te shërbesat përkushtuese. Pas 
një përmbledhjeje të ditës në ditarin e tij, ai shkroi: “Kështu përfundoi 
një nga ditët më të shënuara të jetës sime. Jam mirënjohës që isha një 
nga pak njerëzit tanë që patën dorë në punën e porsapërfunduar.” 2

Më pas ata shkuan te vendi i Vegimit të Parë, në Palmira të 
Nju-Jorkut. Plaku Smith rikujtoi: “Shkuam në korijen ku Jozefi u 
përkul në gjunjë dhe i kërkoi Perëndisë ta vinte në dijeni se me 
cilën kishë duhej të bashkohej. Ne patëm mbresën për të kënduar, 
në atë vend të shenjtëruar, himnin . . . e mrekullueshëm ‘Lutja e 
Parë e Jozef Smithit’.” 3

Pasi vizituam Kodrën Kumorah, Tempullin e Kirtlandit dhe vende 
të tjera që lidhen me misionin e Profetit, shoqëria u ftua së bashku 
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nga Presidenti Jozef F. Smith në mbrëmjen e fundit të udhëtimit. 
“Pasi kënduam disa nga këngët e Sionit, çdo pjesëmarrës u lejua të 
dëshmojë për mirësinë dhe mëshirën e Atit tonë për ne. Shpirti i 
Zotit u derdh mbi ne dhe ne lëshuam lot gëzimi e lumturie.” 4	[Shih	
sugjerimin	1	në	faqen	42.]

Disa vjet më vonë, ndërkohë që Xhorxh Albert Smithi shërbente 
si President i Kishës, u botuan disa libra që orvateshin të përgojonin 
Jozef Smithin. Në konferencën e përgjithshme të Kishës, Presidenti 
Smith mbrojti me guxim Profetin, duke dhënë dëshmi për misionin 
e tij me këto fjalë:

“Shumë nga të mirat dhe bekimet që më kanë ardhur mua, kanë 
ardhur përmes atij njeriu i cili dha jetën e tij për ungjillin e Jezu 
Krishtit. Kanë qenë disa të cilët i kanë ulur vlerat e tij, por do të 
dëshiroja të them se ata që kanë vepruar ashtu, do të harrohen dhe 
mbetjet e tyre do t’i kthehen tokës mëmë, nëse nuk i janë kthyer 
tashmë, dhe aroma e turpit të tyre nuk do të shuhet kurrë, ndërsa 
lavdia, nderi, madhështia, guximi dhe besnikëria që u shfaqën nga 
Profeti Jozef Smith, do t’i bashkëngjiten emrit të tij përgjithmonë.” 5

Plakut Harold B. Li, atë kohë pjesëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apostujve, i la aq shumë mbresë ky deklarim, saqë mbante në kuletë 
një kopje të saj dhe e citonte shpesh, duke dashur që fjalët e Presi-
dentit Smith “të mund të dëgjoheshin në të gjitha skajet e tokës” 6.

Mësime të Xhorxh Albert Smithit

Vegimi i Parë i Jozef Smithit provoi 
se qiejt nuk janë vulosur.

Ne besojmë që Ati ynë Qiellor ka folur në vetë kohën tonë . . . , 
që ai e dëgjoi lutjen e përulur të një të riu në Palmira e iu përgjigj 
lutjes së tij dhe e bekoi me një njohje për personalitetin e tij, që të 
gjithë njerëzit të mund ta njohin Zotin, nëse dëshirojnë. 

Ishte një gjë shumë e natyrshme që Jozef Smithi të kërkonte 
Zotin. Ai erdhi nga një . . . popull i cili besonte tek Ati ynë Qiellor, 
te misioni hyjnor i Shpëtimtarit, tek efektshmëria e lutjes dhe që 
Perëndia do ta dëgjonte e do t’i përgjigjej popullit të tij, nëse ata 
do t’i shkonin përpara me shpirtin e duhur. Ishte e lehtë për këtë 
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të ri të besonte, sepse kishte lindur e qe rritur në një familje besi-
mtare; dhe, kur shkoi te korija në përgjigje të vendimit të shkrimit 
të	shenjtë	( Jakobi	1:5	[Bibla]):	“Por	në	qoftë	se	ndonjërit	nga	ju	i	
mungon urtia, le të kërkojë nga Perëndia, që u jep të gjithëve pa 
kursim, pa qortuar, dhe atij do t’i jepet”, ai besonte që lutja e tij do 
të merrte përgjigje, dhe Ati ynë Qiellor u ka premtuar fëmijëve të 
tij që nga fillimi se “me anë të besimit të gjitha gjërat plotësohen” 7.

Besimi i tij te Perëndia e udhëhoqi atë larg besimit të përgjith-
shëm të kohës së tij, që Bibla përmbante të gjithë zbulesën e mu-
ndshme që njerëzit duhet të merrnin dhe se qiejt ishin të vulosur 
mbi krye të tij. Ai iu lut Zotit dhe lutja e tij mori përgjigje. Ai vështroi 
Atin dhe Birin që zbrisnin në tokë, të rrethuar me dritë të lavdishme. 
Ai	mori	një	dije	të	padiskutueshme	se	ata	kishin	tabernakuj	[trupa	
fizikë]	porsi	njerëzit	dhe	se	ishin	personazhe	prej	lënde;	ata	i	folën	
dhe ai u dëgjoi zërat.8

Rezultati	[i	lutjes	së	Jozefit]	ishte	ajo	shfaqje	e	mrekullueshme,	
ndryshe nga çdo tjetër që kemi dëgjuar ndonjëherë në historinë 
e botës. Ne kemi dëgjuar për raste ku Ati ynë Qiellor ka shfaqur 
veten; kemi dëgjuar për raste ku Shëlbuesi i njerëzimit ka shfaqur 
veten; por ne nuk kemi dëgjuar asnjëherë për ndonjë rast ku Ati 
dhe Biri t’i shfaqeshin më përpara ndonjë qenieje të gjallë dhe t’i 
kenë folur atij individi.

Njerëzit e botës nuk e besojnë këtë. Burrave dhe grave u qe 
mësuar se qiejt janë vulosur . . . dhe, kur ky i ri shpalli se në ko-
hën tonë, pikërisht në kohën kur drita na nevojitej më shumë nga 
gjithçka, kur burra e gra po rendnin nga një vend në një tjetër për 
fjalën e Perëndisë e nuk mund ta gjenin, sikurse u parashikua nga 
profetët	e	lashtë	[shih	Amosi	8:11–12],	Zoti	kishte	shfaqur	veten,	atë	
[ Jozefin]	e	tallën.	. . .	Deklarimi	i	tij	u	hodh	poshtë	dhe	ata	që	duhej	
të ishin miq të tij, iu larguan e madje thanë që kjo ishte nga i ligu. 
Cila qe dëshmia e djalit?

“. . . Unë kisha parë me të vërtetë një dritë dhe në mes të asaj 
drite pashë dy Personazhe dhe ata me të vërtetë më folën; edhe pse 
urrehesha dhe përndiqesha, sepse kisha thënë se kisha parë një ve-
gim, përsëri ai ishte i vërtetë; dhe ndërsa ata më përndiqnin, më ta-
llnin dhe flisnin në çfarëdo mënyre të ligë kundër meje pa të drejtë, 
ngaqë kisha thënë kështu, unë u nxita të them në zemrën time: Përse 
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më përndiqni ngaqë them të vërtetën? Unë me të vërtetë e kam 
parë një vegim; dhe kush jam unë që mund t’i bëj ballë Perëndisë, 
ose përse bota mendon të më bëjë ta mohoj atë që kam parë me të 
vërtetë? Sepse unë kisha parë një vegim; unë e dija atë dhe e dija se 
Perëndia e dinte atë dhe nuk mund ta mohoja, as nuk guxoja ta bëja 
atë; të paktën e dija se duke e bërë këtë, do ta fyeja Perëndinë dhe 
do	të	isha	nën	dënim.”	[Shih	Joseph	Smith	–	Historia	1:25.] 9

Në vitin1830, kur qe organizuar kjo Kishë, nuk kishte mbi tokë një 
organizim të një kishe që të shpallte se besonte që Perëndia do t’ua 
zbulonte veten fëmijëve të njerëzve. Mësimet e kishave ishin krejtë-
sisht në kundërshtim me këtë dhe Ati ynë pa që ishte e kotë të përpi-
qej për të shpëtuar bijtë dhe bijat e tij, derisa ata të frymëzoheshin për 
të shkuar drejt tij me besimin se ai do t’ua dëgjonte e do t’u përgjigjej 
lutjeve të tyre. Kur profeti djalosh, në korijen e Palmirës, e pa Atin 
dhe Birin dhe kuptoi që ishin me të vërtetë persona, që ata mund ta 
dëgjonin e t’i përgjigjeshin asaj që kishte thënë, kjo nisi një erë të re 
në këtë botë dhe vuri një themel për besimin e fëmijëve të njerëzve. 
Ata tani mund t’i luteshin Atit tonë në qiell e të ishin të vetëdijshëm 
që ai mund t’ua dëgjonte e t’u përgjigjej lutjeve të tyre, që kishte një 
lidhje ndërmjet qiellit dhe tokës.10	[Shih	sugjerimin	2	në	faqen	42.]

Megjithëse i ri e i papërvojë, Jozef Smithi u thirr 
të rivendoste Kishën e vërtetë të Jezu Krishtit.

Besimi e nxiti Jozefin të kërkonte Perëndinë me lutje e të pyeste 
se me cilën kishë duhej të identifikohej. Cila ishte përgjigjja? A tha 
Zoti: “Biri im, janë të gjitha të mira, të gjitha po përpiqen të zbatojnë 
urdhërimet e mia, njerëzit udhëheqës të të gjitha këtyre kishave janë 
të miratuar nga unë, cilado kishë mjafton, të gjitha do të të çojnë 
përsëri në praninë e Atit Qiellor?” Djali mund ta kishte pritur një 
përgjigje të tillë nga kushtet që ekzistonin. Por ai deshi të dinte se 
çfarë të bënte dhe kishte plot besim se Zoti do t’ia thoshte. Prandaj, 
kur u lut, ai pyeti se me cilën nga kishat duhej të bashkohej dhe 
them	se	ai	u	habit	kur	[iu	tha]:	“Mos	u	bashko	me	asnjë	prej	tyre;	ata	
u mësojnë për doktrinë urdhërimet e njerëzve; ata më afrohen me 
gojë, por zemrat i kanë larg prej meje; ata kanë një formë shenjtërie, 
por	e	mohojnë	fuqinë	e	saj”.	[Shih	Joseph	Smith	–	Historia	1:19.]	
Mendoni për një djalë katërmbëdhjetëvjeçar të ngrihet nga qëndrimi 
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gjunjazi në korijen pranë shtëpisë dhe t’i njoftojë botës një mesazh 
si ky! A mundeni të përfytyroni që një i ri do të kishte guxuar të 
bënte një gjë të tillë si kjo? Mirëpo, me dëshminë që i qe dhënë nga 
Ati i tij Qiellor, me atë urdhërim nga vetë Zoti, a guxoi ai të bënte 
tjetër gjë, sesa të jepte njoftimin që Zoti i kishte thënë? 11

Jozef Smithi ishte veçse djalë kur duart e Pjetrit, Jakobit dhe Gjonit 
iu vunë mbi krye dhe u shugurua te Priftëria Melkizedeke – ai dhe 
Oliver Kaudri. Pak më vonë Jozef Smithi u udhëzua të organizonte 
një Kishë. Ishte veçse djalë i ri, por ai e organizoi atë nën drejtimin 
e Shëlbuesit të njerëzimit. Dhe ajo është bërë sipas modelit të Kishës 

Vegimi i Parë i Jozef Smithit “nisi një erë të re në këtë botë 
dhe vuri një themel për besimin e fëmijëve të njerëzve”.
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që u organizua nga Shpëtimtari kur ishte mbi tokë. Nuk kam asnjë 
dyshim se ishin të shumtë ata që e shihnin këtë të ri si person të 
lartësuar papritur dhe që e mendonin si qesharake që dikush i cili 
nuk ishte arsimuar për t’u bërë udhëheqës, t’i lejonte vetes të udhë-
hiqte. Por ai ishte si shërbëtorët e tjerë të Atit tonë Qiellor që kanë 
jetuar mbi tokë, të cilët qenë thirrur nga Zoti për të kryer një punë 
të veçantë, dhe mungesa e njohurisë për sa i përket gjërave të kësaj 
bote, nuk e pengonte mundësinë që Zoti t’i jepte atij informacion që 
e bënte të barabartë e madje sipëror në shumë drejtime ndaj atyre që 
kishin zotëruar mundësi të mëdha tokësore, të cilat atij iu mohuan.12

Ndonëse keqtrajtuar dhe paraqitur shtrembër, përçmuar prej 
atyre që duhej të kishin qenë miq të tij, kundërshtuar nga njerëz 
të ditur e të shkolluar të kohës, ai ia doli në rivendosjen e Ungjillit 
të jetës e të shpëtimit dhe në ngritjen e Kishës së Jezu Krishtit të 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.

Ndërkohë që fuqitë e të ligut ishin gjithnjë aktive për asgjësimin e 
tij, ai u ruajt nga Zoti derisa puna e tij përfundoi dhe të gjitha çelësat 
dhe ordinancat e nevojshme për shpëtimin e familjes njerëzore t’u 
ishin dorëzuar sërish njerëzve.13	[Shih	sugjerimin	3	në	faqet	42–43.]

Të vërtetat e rivendosura nëpërmjet Jozef Smithit 
u sjellin paqe dhe gëzim atyre që i pranojnë.

Prej atij djali i cili, në moshën katërmbëdhjetëvjeçare, pa Atin dhe 
Birin, erdhi ai mesazh i mrekullueshëm që Ati ynë në qiell dhe Biri i 
tij Jezu Krishti janë njerëz të përlëvduar; që Shpëtimtari i botës ishte 
ringjallur prej të vdekurve. Ai i ri pa atë që bota e kishte ditur, por 
për ndonjë arsye e kishte harruar, dhe ai filloi t’u jepte dëshmi për 
të fëmijëve të njerëzve.14

[Në	fillim	të	viteve	1800]	kishte	pak	njerëz	në	botë	të	cilët	besonin	
te një Perëndi person me trup. Por një shfaqje i erdhi në atë kohë 
Profetit Jozef Smith, kur ishte veçse një djalë, ende as pesëmbëdhje-
tëvjeçar, dhe ai pa Atin dhe Birin e ashtu dëshmoi. Ai gjithashtu pati 
vizita nga qenie të tjera qiellore dhe, Zoti, i dha përmes tyre info-
rmacion shtesë për fëmijët e njerëzve dhe, ai, në mënyrën e vet, na 
dha neve, apo atyre që na kanë paraprirë neve në Kishë, një vetëdije 
për qëllimin e jetës. . . . Përshkrimi i tij i qiellit na frymëzon me një 
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dëshirë që të jemi të denjë për një shtëpi atje, kur jeta jonë tokësore 
të mbarojë. Ringjallja e mirëfilltë dhe përshkrimi i qiellit e i ferrit janë 
bërë aq të thjeshta, sa, për të përdorur një shkrim të shenjtë, “edhe 
mendjeshkurtri	nuk	do	të	mund	të	gabojë”.	[Shih	Isaia	35:8.] 15

Nëpërmjet tij u zbulua ndërtimi i tempullit, përjetësia e besëlidh-
jes së martesës dhe shpëtimi për të vdekurit, duke u sjellë gëzim të 
papërshkrueshëm mijëra fëmijëve të Atit tonë.

Të vërtetat e përjetshme të shqiptuara prej tij, po gjejnë rrugën 
e tyre mes popujve të tokës, duke u sjellë paqe dhe kënaqësi atyre 
që i pranojnë ato.16

Ati ynë qiellor e dinte se çfarë po vinte, kur në këtë kohë të 
mëvonshme ai rivendosi ungjillin në pastërti. Ai e dinte braktisjen 
në botë mes fëmijëve të tij dhe që ata ishin larguar nga e vërteta 
e thjeshtë dhe, në mëshirën e tij të madhe, ai zbuloi këtë punë të 
ditëve të mëvonshme. Ai zgjodhi nga vendi një djalë nga mesi po-
pullit dhe e frymëzoi të fillonte punën që ishte e paracaktuar për të 
revolucionarizuar botën fetare. Ai e dinte që bota po endej kuturu 
në terr dhe, në mëshirë, e rivendosi dritën. Nuk ka mënyrë tjetër 
që fëmijët e njerëzve të gëzojnë lumturinë, veç me anë të jetës së 
drejtë dhe njerëzit nuk mund të jetojnë jetë të drejta e të mos jenë 
në harmoni me të vërtetën. Kishte shumë të vërtetë në botë, por 
ishte aq e përzier me gabim, saqë vetë Zoti i tha Jozef Smithit se nje-
rëzit që ishin mësues dhe drejtues në kisha, u mësonin për doktrinë 
urdhërimet e njerëzve dhe e paralajmëroi djalin që ai nuk duhej të 
identifikohej me ta. Ai më pas rivendosi ungjillin, fuqinë e Perëndisë 
për shpëtim, për të gjithë ata që do të besojnë e do t’i binden atij.17

U them të gjithë njerëzve kudo, shqyrtojini mësimet e Ungjillit të 
Zotit tonë siç iu zbuluan Profetit Jozef Smith, hetojini me ndihmën 
e lutjes dhe ju do të gjeni ilaçin e përgjithshëm për sëmundjet e 
kësaj bote dhe ai nuk do të zbulohet në asnjë mënyrë tjetër.18	[Shih	
sugjerimin	4	në	faqen	43.]

Jozef Smithi ishte i gatshëm të jepte 
jetën për dëshminë e tij.

Siç ka qenë rasti me profetë që Zoti kishte ngritur më parë, dukej 
e nevojshme në këtë rast që dëshmia e shërbëtorit të Tij të vulosej 
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me	gjakun	e	jetës	së	tij.	Asnjë	faqe	më	[prekëse]	nuk	do	të	gjendet	
në historinë e botës, se ajo mbi të cilën janë mbishkruar thëniet e 
fundit të Profetit tonë të dashur Jozef Smith. Ai e dinte se koha e 
tij ishte mjaft e afërt; ai e kuptonte që misioni i jetës së tij qe për-
mbushur. . . . Dhe, kur erdhi koha që të ishte ballë për ballë me 
vdekjen, ai tha: “Unë po shkoj si një qengj për t’u therur; por jam i 
qetë si një mëngjes vere. Kam një ndërgjegje të paqortueshme për-
para Perëndisë dhe kundrejt gjithë njerëzve. Nëse ma marrin jetën, 

“U them të gjithë njerëzve kudo, shqyrtojini mësimet e Ungjillit të Zotit 
tonë siç iu zbuluan Profetit Jozef Smith, hetojini me ndihmën e lutjes.”
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unë do të vdes i pafajshëm e gjaku im do të thërrasë nga toka për 
hakmarrje dhe do të thuhet përsëri për mua: ‘Ai u vra me gjak të 
ftohtë’.”	[Shih	DeB	135:4.]

Ai nuk kishte frikë të qëndronte para shufrës së këndshme . . . 
e të përgjigjej për veprat e bëra në trup. Ai nuk kishte frikë të për-
ballej me akuzën që qe bërë kundër tij, që po mashtronte njerëzit 
e po sillej me ta padrejtësisht. Nuk kishte frikë për rezultatin e mi-
sionit të jetës së tij dhe për triumfin përfundimtar të veprës, të cilën 
ai e dinte se ishte me origjinë hyjnore dhe për të cilën dha jetën. 
Megjithatë, njerëzit e botës, ashtu si përpara, e gjykojnë këtë punë 
me shpirtin e njeriut. Ata nuk kanë Shpirtin e Perëndisë, i cili do t’i 
aftësonte për të kuptuar që ajo erdhi nga Ati në qiell.19

Ky i ri ishte aq i sigurt për zbulesën që kishte marrë dhe ishte 
aq i dëshiruar që fëmijët e Atit të tij, të gjithë ata, të dinin për të 
vërtetën, sa, që prej kohës kur mori fletët e Librit të Mormonit nga 
engjëlli Moroni, ia kushtoi tërë jetën e tij organizimit të Kishës dhe 
përhapjes të së vërtetës. . . . I digjej në shpirt një dije e atillë siç pati 
Stefani	[shih	Veprat	e	Apostujve	7:54–60],	e	atillë	siç	pati	Shëlbuesi,	
që Ati ynë Qiellor ishte në timon, se ishte pikërisht puna e tij ajo 
që ishte mbi tokë, se ishte fuqia e tij që do të kishte përfundimisht 
kontrollin, se kjo jetë ishte vetëm një pjesë e përjetësisë. Ai qe i 
përgatitur të hiqte dorë nga një pjesë e jetës së tij të tokës, nëse ne-
vojitej, në mënyrë që të mund të gëzonte përjetësisht shoqërinë që 
ai e donte aq sinqerisht dhe shoqërimin e burrave e të grave të mira 
të cilët kanë banuar e banojnë mbi tokë, dhe përsëri do të banojnë 
mbi tokë kur ajo të bëhet mbretëri çelestiale.20

Jozef Smithi na mësoi se e dinte që ka jetë përtej dhe se e dinte 
që Perëndia jetonte dhe se Perëndia e dinte që ai e dinte se Perë-
ndia jetonte. Ai ishte i gatshëm të jepte jetën e tij, që juve, vëllezër 
e motra të mia, të mund t’ju forcohet dëshmia dhe që bindja juaj 
e brendshme në të, të mos mund të lëkundet. Ai e dinte qëllimin 
e jetës së tij. E dinte që ndodheshim këtu për t’u përgatitur për të 
ardhmen e për një ekzistencë më të lavdishme. Dhe ishte i gatshëm, 
nëse nevojitej, të jepte jetën e vet, jo thjesht që ta humbte, për do-
binë tonë, por sepse dinte që Ati kishte thënë se ai që do ta shpë-
tonte jetën e tij, do ta humbte atë, por ai që do ta humbte jetën e tij 
për	hir	të	Tij,	do	ta	gjente	atë,	madje	jetë	të	përjetshme	[shih	Mateu	
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16:25].	Ishte	pikërisht	kjo	dije	që	ua	bëri	të	mundur	Profetit	dhe	
Patriarkut	të	Kishës	[Hajrëm	Smith]	në	ditët	e	hershme	të	[linin	pas]	
njerëzit e dashur, të burgoseshin dhe të jepnin gjithçka që kishin 
në këtë botë, që njerëzit mund ta japin për vëllezërit e tyre – jetën 
e tyre të vdekshme.21

Në vitin 1830 Kisha qe organizuar me gjashtë anëtarë. Kundër-
shtari i të gjithë drejtësisë ka kërkuar që nga ajo ditë e deri në të 
tashmen të pengojë përparimin e saj e ta shkatërrojë. Unë mre-
kullohem në rast se ai njeri i madh, Jozef Smithi, i cili dha jetën 
e tij që Kisha të mund të organizohej e të ecte më tej siç synonte 
Zoti, mund ta shohë Kishën siç ekziston ajo sot, me degët e saj të 
ngritura në të gjitha anët e botës, dhe kupton se çdo ditë, qëkurse 
ai u martirizua, qëkurse dha jetën e tij dhe e vulosi dëshminë me 
gjakun e tij, Kisha është bërë më e fortë se në ditën përpara.22	[Shih	
sugjerimin	5	në	faqen	43.]

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Ndërsa studioni kapitullin ose përgatiteni për të dhënë mësim, me-
rrini parasysh këto ide. Për ndihmë të mëtejshme, shihni faqet v–vii.

 1. Mendoni për përvojat që përshkruan Presidenti Smith në tre 
paragrafët e parë të pjesës “Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit” 
(faqe 33–34). Cilat përvoja në jetë jua kanë forcuar dëshminë 
për Profetin Jozef Smith? Ndërsa e lexoni këtë kapitull, përca-
ktoni prej mësimeve të Presidentit Smith thënie që e forcojnë 
dëshminë tuaj dhe merrni parasysh t’ua tregoni pjesëtarëve të 
familjes, të kuorumit të priftërisë apo të Shoqatës së Ndihmës.

 2. Shihni sërish seksionin e parë të mësimeve (faqe 34–36) dhe 
rishihni përshkrimin vetjak të Jozef Smithit për Vegimin e Parë 
(shih Joseph Smith – Historia 1:10–19). Si ka ndikuar Vegimi i 
Parë në besimin tuaj te Perëndia? Si e keni parë të ndikojë në 
besimin e të tjerëve?

 3. Studiojeni seksionin që fillon në faqen 36 dhe lexoni Doktrina 
e Besëlidhjet 1:17–19. Çfarë mund të mësojmë mbi shërbimin 
në Kishë nga shembulli i Jozef Smithit? Mendoni një kohë kur 
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ju dhanë një detyrë nga Zoti dhe ju nuk mendonit se i për-
mbushnit cilësitë. Në ç’mënyrë ju ndihmoi Zoti?

 4. Cilat janë disa nga të vërtetat që zbuloi Zoti nëpërmjet Jozef 
Smithit? (Për disa shembuj të këtyre të vërtetave, shih seksionin 
që fillon në faqen 38.) Si ju është bekuar jeta ngaqë dini këto 
të vërteta?

 5. Ndërsa e përsiatni paragrafin e fundit të mësimeve (faqe 42), 
mendoni se çfarë mund të bëni për të ndihmuar që Kisha të 
vazhdojë të bëhet më e fortë.

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Isaia 29:13–14; 1 Korintasve 1:26–27; 
2 Nefi 3:5–9, 11–15; Doktrina e Besëlidhjet 135

 Ndihmë për mësimdhënien: “Për të frymëzuar diskutim, përdorni 
pyetjet në fund e kapitullit. . . . Gjithashtu mund të përpunonit py-
etje vetjake posaçërisht për ata që po mësoni. Për shembull, mund 
t’i pyesni pjesëmarrësit si mund t’i zbatojnë mësimet e Presidentit 
Smith në përgjegjësitë e tyre si prindër ose si mësues shtëpie apo 
mësuese vizitore” (prej faqes vi të këtij libri).
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“Vras mendjen nëse, kur [një] djalë shugurohet dhjak, babai e bën 
të ndiejë se tani ai ka diçka që është përjetësisht e rëndësishme.”
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Priftëria e Shenjtë –  
për Bekimin e Fëmijëve 

të Perëndisë

Priftëria është autoriteti i Perëndisë. Ata që 
mbajnë priftërinë, duhet të jenë të denjë dhe 

ta përdorin atë për të bekuar të tjerët.

Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit

Gjatë sesionit të priftërisë në konferencën e përgjithshme më 2 
tetor 1948, Presidenti Xhorxh Albert Smith tha:

“Vras mendjen nganjëherë nëse ne si etër bëjmë përpjekje për 
t’ua shpjeguar djemve tanë seriozitetin e detyrimit që marrin kur një 
djalë bëhet dhjak. Vras mendjen nëse, kur djali shugurohet dhjak, 
babai e bën të ndiejë se tani ai ka diçka që është përjetësisht e 
rëndësishme. . . .

Më kujtohet sikur të ishte dje, kur Xhon Tingi më vuri duart mbi 
kokë dhe më shuguroi dhjak. Çështja m’u paraqit në atë mënyrë 
si dhe rëndësia e saj, që unë e ndjeva se ishte një nder i madh. 
Rezultati qe që ishte një bekim për mua dhe, pas njëfarë kohe, 
shugurime të tjera më erdhën. Por në çdo rast, ishte hedhur themeli 
në mendjen time se këtu kishte një mundësi për një bekim tjetër.” 1

Në të njëjtën bisedë, Presidenti Smith dha mësim se një nga be-
kimet që vijnë nga shugurimi në priftëri, është mundësia për të be-
kuar jetën e të tjerëve. Si shembull, ai tregoi për një mbajtës ndikues 
priftërie – një mësues shtëpie – nga rinia e tij:

“Rodni Baxher qe mësues për shtëpinë e atit tim ndër vite dhe 
një burrë i shkëlqyer. Kurdoherë që vinte, familja mblidhej dhe ai 
ulej, dhe na bënte pyetje, dhe na tregonte gjëra që ai mendonte 
se ne duhej t’i kuptonim. Dhe dëshiroj t’ju tregoj se, kur vinte në 
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shtëpinë tonë, ai sillte shpirtin e Zotit me vete. Dhe kur ai largohej, 
ne ndienim se kishim pasur një vizitë nga një shërbëtor i Zotit.” 2

Presidenti Smith përfundoi duke shprehur dëshirën e tij që mbaj-
tësit e priftërisë t’u shërbejnë anëtarëve të lagjeve e kunjeve të tyre 
dhe “të mos humbasin një mundësi për të ndihmuar që të lartësojnë 
moralisht	dhe	të	zhvillojnë,	dhe	t’i	sjellin	[anëtarët]	që	të	bëhen	ajo	
çfarë Ati ynë do t’i bënte ata të ishin” 3.	[Shih	sugjerimin	1	në	faqen	52.]	

Mësime të Xhorxh Albert Smithit

Jezu Krishti rivendosi autoritet hyjnor në tokë 
gjatë shërbesës së Tij në vdekshmëri.

Kur Shpëtimtari erdhi në meridianin e kohës, Ai e gjeti qytetin e 
shkëlqyer të Jeruzalemit të mbushur me ligësi. Banorët po jetonin 
në mënyrë të tillë që kishin humbur autoritetin hyjnor, kështu që 
[Perëndia]	dërgoi	Birin	e	Tij	në	tokë	dhe	nisi	sërish	një	Kishë	që	
zotëronte fuqi hyjnore. . . . Në prejardhjen e Tij ishin ata që ishin 
njerëz të mirë . . . dhe kishte të tjerë që ende po kryenin detyra në 
Priftëri, por ishte e domosdoshme që Shpëtimtari të vinte për të 
rivendosur autoritetin hyjnor. . . .

Kur filloi shërbesën, Ai nuk thirri në ndihmë të Tij mbretërit dhe 
sundimtarët, dhe priftërinjtë, dhe ata që kishin autoritet të lartë, por 
Ai thirri peshkatarët e përulur dhe përfundimi qe që Ai thirri rreth 
vetes njerëz që mund të merrnin mësim, dhe jo njerëz që nuk do ta 
besonin Atë. Ai organizoi një Kishë nën drejtimin e Atit tonë Qiellor. 
Ai u dha autoritet hyjnor shoqëruesve të Tij dhe i drejtoi për atë që 
duhej të bënin. . . . Ai kishte autoritet hyjnor dhe të drejtët e njohën 
Atë se ishte Biri i Perëndisë. Disa menduan se Ai ishte vetëm një 
burrë i mirë. Ne besojmë se Ai erdhi në tokë jo vetëm që t’u mëso-
nte njerëzve se çfarë të bënin, por që t’u jepte shoqëruesve të Tij 
autoritetin hyjnor për të administruar ordinancat e Kishës së Tij. . . .

Në ditët e Shpëtimtarit, Ai qe autoriteti kryesues. Pas Tij në auto-
ritet vinte një kuorum prej dymbëdhjetë burrash të zgjedhur prej 
Tij. Kur Ai ndërroi jetë, Kuorumi i Të Dymbëdhjetëve, jo një numër 
burrash të zakonshëm që e quanin veten dishepuj, por një kuorum 
prej dymbëdhjetë burrash që zotëronin autoritet hyjnor dhe e kishin 
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marrë atë nga Jezu Krishti, u bënë udhëheqja e Kishës.4	[Shih	su-
gjerimin	2	në	faqen	53.]	

Priftëria u rivendos në kohën tonë nga 
burra që e mbanin atë në lashtësi.

Është	e	shënuar	dhe	dihet	në	qiell	dhe	në	tokë	se	besimet	dhe	
sektet	fetare	u	shumëfishuan	pasi	[ Jezu	Krishti]	la	tokën	dhe	kishat	
u rritën në numër mbi tokë, derisa në kohën e Jozef Smithit, profetit 
tonë të dashur, kishte shumë sekte fetare. Kishte shumë burra që 
pretendonin se zotëronin autoritet hyjnor dhe mendoj se disa prej 
tyre mendonin se e kishin marrë atë. . . .

Kur erdhi koha dhe bota e kishte humbur autoritetin apo Pri-
ftërinë, Zoti thirri një djalosh të përulur dhe i dha atij një paraqitje 
qiellore dhe i foli atij, i tregoi atij se çfarë duhet të bënte, dhe dërgoi 
lajmëtarë të tjerë e qenie qiellore herë pas here, rrjedhim i së cilës 
qe organizimi i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të 
Mëvonshme dhe në atë Kishë u vendos autoriteti hyjnor. . . .

Kur Jozef Smithi qe një djalë i ri, Zoti e drejtoi atë të përkthente 
Librin e Mormonit. Në një rast kur Jozefi dhe Oliver Kaudri po për-
kthenin, Zoti dërgoi një qenie të shenjtë që t’u përgjigjej pyetjeve 
të tyre mbi pagëzimin. Cili ishte ai që erdhi? Gjon Pagëzori, që 
mbante Priftërinë Aarone. Nga erdhi ai? Ai erdhi nga qielli. . . . Ai iu 
shfaq Jozef Smithit dhe Oliver Kaudrit si një qenie e përlëvduar e 
ringjallur. Ai erdhi drejtpërsëdrejti nga Ati ynë Qiellor për t’u dhënë 
Priftërinë Aarone Jozefit dhe Oliverit, sepse ajo nuk gjendej në asnjë 
vend në të gjithë botën. Ishte e domosdoshme që qiejt të hapeshin 
dhe një burrë që kishte mbajtur Priftërinë dhe që ende e mbante 
atë, duhej të vinte dhe ta jepte atë.

Në vijim të asaj, Pjetri, Jakobi dhe Gjoni, të cilët mbanin Priftërinë 
Melkizedeke, ua dhanë atë Priftëri Jozefit e Oliverit dhe Zoti drejtoi 
organizimin e Kishës, me një Presidencë, që përbëhet nga një pre-
sident dhe dy këshilltarë; gjithashtu me një Kuorum Dymbëdhjetë 
Apostujsh, një Patriark, Priftërinj të Lartë, Të Shtatëdhjetë, Pleq, Pri-
ftërinj, Mësues e Dhjakë; e njëjta lloj organizate që ekzistonte në 
kishën fillestare, për sa i përket autoritetit.5



48

K a P i t U l l i  5

“burra që mbanin Priftërinë në fillim, erdhën dhe 
ua dhanë atë Priftëri burrave të përulur.”

I	njëjti	autoritet	që	pati	[ Jozef	Smithi],	u	është	dhënë	bijve	tuaj	dhe	
atyre do t’u kërkohet nga Ati ynë në qiell që të shërbejnë në ordina-
ncat e Ungjillit. Përgjegjësia që i erdhi Jozef Smithit, nuk humbi nga 
largimi e tij, ajo ka rënë mbi supet tanë. Ati ynë në qiell ka ngritur 
herë pas here ata që kanë pasur autoritetin për të folur në emrin e 
Tij, për të administruar në ordinancat e Ungjillit dhe për të bekuar 
fëmijët e njerëzve. Ata e kanë ndarë atë nder me ju dhe fëmijët tuaj.6

Jam mirënjohës që në këtë ditë dhe epokë Zoti e ka zbuluar 
Ungjillin sërish. Ati dhe Biri u shfaqën; burra që mbanin Priftërinë 
në fillim, erdhën dhe ua dhanë atë Priftëri burrave të përulur dhe 
ata nga ana e tyre, u urdhëruan t’ua jepnin atë të tjerëve. Kështu 
Ungjilli dhe Priftëria u bënë të disponueshme për të gjithë atë që 
kualifikohen për ta marrë atë, dhe kjo është mënyra e Zotit.7

Misioni juaj është një mision shumë i shquar, ju burra që mbani 
Priftërinë. Juve ju është dhënë autoritet hyjnor. Ju nuk e merrni të 
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drejtën tuaj për të predikuar dhe për të dhënë mësim ungjillin, dhe 
për të kryer detyrë në ordinancat e tij si rrjedhim i përgatitjes në 
një kolegj apo universitet. Ju e morët autoritetin tuaj nga burra të 
mandatuar hyjnisht që të veprojnë si shërbëtorë të Zotit dhe u është 
dhënë juve nga ata që e morën atë drejpërsëdrejti nga Jezu Krishti, 
Zoti ynë.8	[Shih	sugjerimin	3	në	faqen	53.]	

Fuqia dhe autoriteti i Perëndisë mund të 
gjenden vetëm në Kishën e Tij të vërtetë.

Mua më kanë pyetur disa njerëz: “Çfarë përfitimi sjell kisha juaj 
më shumë se disa kisha të tjera?” Unë jam përpjekur, me takt, t’u 
shpjegoj atyre ndryshimin. Çfarëdo organizate mund të mblidhet 
së bashku për adhurim, por kjo nuk u jep atyre autoritet hyjnor. 
Çfarëdo grupi kishash mund të mbajë meshë së bashku dhe të or-
ganizojë kisha të bashkuara. Kjo nuk jep autoritet hyjnor. Njerëzit 
mund të mblidhen për qëllime të mira, por autoriteti nga Ati ynë 
Qiellor merret vetëm sipas mënyrës së tij dhe mënyra e tij në ditët 
e mëparshme qe duke thirrur e shuguruar burra, dhe duke i veçuar 
ata për punën. E njëjta gjë është e vërtetë në kohën tonë. . . .

Njerëzve duhet t’u bëhet e ditur se thjesht përkulja përpara Zotit 
në lutje, nuk u jep atyre autoritet hyjnor. Të jetosh sipas kërkesave 
që janë bërë për ndershmëri, virtyt, të vërtetë etj., nuk u jep atyre 
autoritet hyjnor. . . . Nuk është e mjaftueshme që ne të lutemi, që 
ne	të	shkojmë	në	kishë.	Është	e	domosdoshme	që	ne	të	zotërojmë	
autoritet hyjnor dhe është pretendimi se ne e zotërojmë atë auto-
ritet, që ka sjellë mbi këtë Kishë shumë prej përndjekjes që e ka 
ndjekur atë që nga fillimi. Por kjo është e vërteta dhe shumë prej 
fëmijëve të Atit tonë po fillojnë ta vërejnë ndikimin e autoritetit 
hyjnor në këtë Kishë. Ata shohin zhvillimin që kryhet në jetën e 
burrave e të grave.9	[Shih	sugjerimin	4	në	faqen	53.]	

Personalisht nuk dua që njerëzit të mendojnë se po gjej faj dhe 
po kritikoj njerëzit që u përkasin sekteve të ndryshme fetare të bo-
tës. Jam mirënjohës që ka në kaq shumë prej tyre burra të mirë e 
gra të mira, të cilët besojnë tek ai dhe me dritën se i kanë shërbyer 
Perëndisë; por mbetet fakti që Ati ynë ka themeluar në këtë botë, 
Kishën e tij. Ai u ka dhënë burrave në këtë kohë autoritetin e tij dhe 
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nuk ka asnjë autoritet në botë që ai do ta njihte, përveç atij që Ai 
vetë ka krijuar.10	[Shih	sugjerimin	5	në	faqen	53.]	

Ordinancat e priftërisë janë thelbësore që 
ne të hyjmë në mbretërinë çelestiale.

Nëse do të ishim si të gjitha sektet e tjera fetare, ne mund të 
kërkonim Zotin dhe të merrnim bekimet e tij, sepse çdo njeri që 
bën mirë në këtë botë, merr një bekim; ne mund të kishim të gjitha 
virtytet kryesore dhe t’i bënim tonat, por pa fuqinë e Perëndisë dhe 
autoritetin e Priftërisë së shenjtë, nuk është e mundur që njeriu të 
arrijë mbretërinë çelestiale.11

I vetmi plan që do të përgatisë njerëzit për mbretërinë Çelestiale, 
është plani që është dhënë nga Jezu Krishti, Zoti ynë; dhe i vetmi 
autoritet që do t’i kualifikojë njerëzit për të dhënë mësim e për të 
kryer detyra siç duhet në ordinancat e Ungjillit, është autoriteti i 
Jezu Krishtit, Zotit tonë.12

Jozef Smith i Riu u thirr nga Perëndia që të ishte Profeti i Tij dhe 
nëpërmjet tij u rivendos në tokë Priftëria e Shenjtë Melkizedeke, që 
është fuqia e Perëndisë deleguar njeriut për të vepruar në emrin e 
Tij. Nëpërmjet kësaj Priftërie, çdo ordinancë e Ungjillit të Zotit tonë, 
Jezu Krishtit, e domosdoshme për shpëtimin e fëmijëve të njeriut, 
administrohet me autoritet.13

Si do të ndikonte te ne nëse do të na duhej të ndaheshim nga 
autoriteti që Perëndia na ka dhënë? Do të thoshte se do të mbylle-
shin për ne dyert e mbretërisë çelestiale. Do të thoshte se bekimi 
kurorëzues, drejt të cilit më kanë mësuar të shoh që kur isha fëmijë, 
nuk do të realizohej. . . . Shoqërimi i njerëzve të mi të dashur, . . . 
që janë të shtrenjtë për mua pothuajse po aq sa vetë jeta, nuk do të 
mund të gëzohej në mbretërinë çelestiale.14

Priftëria . . . është një bekim që, nëse jemi besnikë, do të hapë 
dyert e mbretërisë çelestiale dhe do të na japë një vend atje për të 
jetuar nëpër epokat e përjetësisë. Mos luani me këtë bekim të paç-
mueshëm.15	[Shih	sugjerimin	6	në	faqen	53.]	
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Mbajtësit e priftërisë kanë përgjegjësi të 
jetojnë jetë shembullore dhe ta përdorin 

priftërinë për të bekuar të tjerët.

Sa e bukur është të kuptosh se burrat që janë të denjë, mund ta 
marrin priftërinë dhe, në autoritetin që u është dhënë atyre, të bëjnë 
kaq shumë gjëra që janë bekim për fëmijët e tjerë të Atit tonë.16

Ju nuk mund të shkoni jashtë në botë në çfarëdo Kishe tjetër ose 
në të gjitha Kishat e tjera dhe të gjeni . . . burra që mbajnë autori-
tet hyjnor. Mos e harroni këtë. Ju i përkisni një grupi të zgjedhur 
burrash . . . që u janë vënë duar mbi kokë dhe keni marrë autoritet 
hyjnor, duke ju bërë partnerë me Mjeshtrin e Qiellit dhe të Tokës. 
Kjo nuk do të thotë se ju nuk mund të qeshni, të buzëqeshni e ta 
shijoni jetën, por dua të them se duhet të jetë thellë në çdo shpirt 
një ndërgjegjësim se “unë jam rojtari i vëllait tim. Unë mbaj autoritet 
nga Zoti Jezu Krisht – unë jam një mbajtës i Priftërisë së Shenjtë.” 
Nëse do ta bëjmë këtë, nuk do të gjendemi duke luajtur me gjërat 
e shenjta, siç kanë bërë disa në të shkuarën.17

Fakti se mbajnë Priftërinë do të jetë një dënim për shumë burra, 
për shkak të mënyrës se si e kanë trajtuar ata atë, duke e konside-
ruar sikur të ishte diçka shumë e zakonshme.18

Disa burra mendojnë se, meqë ata mbajnë Priftërinë, kjo u jep 
atyre një mënyrë të veçantë se si mund të sillen në shtëpitë e tyre. 
Dëshiroj t’ju them se ju burra që mbani Priftërinë, nuk do të hyni 
kurrë në Mbretërinë Çelestiale, nëse nuk nderoni bashkëshortet 
tuaja e familjet tuaja, dhe t’i përgatitni ato, dhe t’u jepni atyre beki-
met që dëshironi për vete.19

Autoriteti i Atit tonë Qiellor është mbi tokë për bekimin e njerë-
zimit, jo për t’i bërë ata që e marrin atë autoritet, arrogantë, por për 
t’i bërë ata të përulur; jo për t’i bërë ata që kanë marrë privilegje të 
veçanta, që të ndihen se janë më të mëdhenj se të tjerët, por për të 
na bërë të përulur në shpirtrat tanë, plot lutje në zemrat tona dhe 
që të marrim parasysh të gjithë njerëzit në gjithçka që bëjmë, duke 
u bërë shembull kështu me jetë të drejta, i asaj që Ati ynë Qiellor 
dëshiron që të japim mësim.20

Të qenit anëtar i Kishës dhe mbajtja e Priftërisë nuk do të na 
çojnë asgjëkundi nëse nuk jemi të denjë. Zoti ka thënë se çdo 
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bekim që dëshirojmë, është me anë të bindjes ndaj urdhërimeve të 
Tij. Ne mund të mashtrojmë fqinjët tanë dhe mund të mashtrojmë 
veten me idenë se po bëjmë gjithçka mirë, por nëse nuk mbajmë 
urdhërimet e Atit tonë Qiellor, nëse nuk e mbajmë denjësisht këtë 
Priftëri të shenjtë që është kaq e çmueshme, ne nuk do ta gjejmë 
vendin tonë në mbretërinë çelestiale.21

Juve vëllezër . . . ju është dhënë një mundësi e shenjtë, një de-
tyrë e shenjtë. Ju keni marrë bekimet e Priftërisë së shenjtë. Juve ju 
është dhënë autoritet hyjnor dhe, me atë autoritet atje, ka ardhur 
përgjegjësia e ngritjes së zërit tuaj dhe e të jetuarit të jetës suaj në 
atë mënyrë që njerëzit e botës të mund të dallojnë ndryshimin mes 
Ungjillit të Jezu Krishtit dhe organizatave të tjera të botës.22

Kudo që të shkoni, mbani në mendje faktin se ju përfaqësoni 
atë që është autori i qenies sonë. Priftëria që ju mbani, nuk është 
priftëria e Jozef Smithit, ose e Brigam Jangut, ose e çfarëdo burri 
tjetër që është thirrur në udhëheqje të Kishës në vend ose jashtë tij. 
Priftëria që ju mbani, është fuqia e Priftërisë, e dhënë juve që nga 
lart. Qenie të shenjta janë dërguar në tokë . . . me qëllim që të ve-
ndosin atë bekim të lavdishëm që ishte humbur në tokë për qindra 
vite. Sigurisht që ne duhet të jemi mirënjohës për bekimet tona.23

Unë lutem që Zoti do të na bekojë ne të gjithëve, që ne do të 
jemi të denjë për të mbajtur priftërinë që Ai na ka ofruar dhe na ka 
dhënë, që kudo që të shkojmë, njerëzit të mund të thonë: “Ai njeri 
është një shërbëtor i Zotit” 24.	[Shih	sugjerimin	7	në	faqen	53.]	

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Ndërsa studioni kapitullin ose përgatiteni për të dhënë mësim, me-
rrini parasysh këto ide. Për ndihmë të mëtejshme, shihni faqet v–vii.

 1. Mendoni mbi përvojat që përshkruan Presidenti Smith në faqet 
45–46. Çfarë mund të bëjmë që të ndihmojmë të rinjtë që të 
përgatiten për t’u shuguruar në detyra priftërie? Çfarë mund 
të bëjmë që të ndihmojmë të rejat që të kuptojnë rëndësinë e 
fuqisë së priftërisë në jetën e tyre? Përse është e rëndësishme 
që burrat e gratë të mësojnë mbi priftërinë?



K a P i t U l l i  5

53

	 2.	 Përse	qe	“e	domosdoshme	që	Shpëtimtari	të	. . .	rivendos[te]	
autoritetin hyjnor” (faqe 46) gjatë shërbesës së Tij tokësore, 
përveç që të jepte mësim ungjillin? 

 3. Lexoni faqen 48 deri në mbarim të seksionit, në faqen 49. Si 
mendoni ju, përse Zoti e bën të disponueshëm autoritetin e 
Tij për të gjithë burrat e denjë në vend që ta kufizojë atë tek 
disa burra me edukim zyrtar? 

 4. Presidenti Smith foli për “zhvillimin që kryhet në jetën e bu-
rrave e të grave” për shkak të priftërisë ( faqe 49). Çfarë ku-
ptimi ka për ju kjo deklaratë? Çfarë mund të bëni ju për të 
ushqyer fuqinë dhe ndikimin e priftërisë në jetën tuaj?

 5. Ndërsa shihni sërish seksionin që fillon në faqen 49, mendoni 
se si do të përgjigjeshit ju nëse dikush do t’ju bënte pyetjen që 
iu drejtua Presidentit Smith: “Çfarë përfitimi sjell kisha juaj më 
shumë se disa kisha të tjera?”

 6. Studioni seksionin që fillon në faqen 50. Cilat janë disa prej “be-
kimeve të paçmueshme” që keni marrë për shkak të priftërisë? 

 7. Ndërsa studioni seksionin e fundit të mësimeve (faqet 51–52), 
kërkoni përgjegjësitë që Presidenti Smith thotë se vijnë me 
priftërinë. Çfarë mund të bëjnë anëtarët e kuorumit të priftërisë 
për të mbështetur njëri-tjetrin në përgjegjësitë e tyre? Si mund 
të ndihmojnë gratë mbajtësit e priftërisë që të qëndrojnë të 
vërtetë ndaj këtyre përgjegjësive? Çfarë mund të bëjnë mbajtë-
sit e priftërisë për të mbështetur gratë në rolet e tyre hyjnore?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Gjoni 15:16; Alma 13:1–3, 6–10; Do-
ktrina e Besëlidhje 84:19–22; Joseph Smith—Historia 1:68–72; Nenet 
e Besimit 1:5

Ndihmë për mësimdhënien: “Jepni dëshmi kurdoherë që Shpirti ju 
nxit ta bëni këtë, jo vetëm në fund të çdo mësimi. Krijoni mundësi 
për ata që u jepni mësim që të japin dëshmitë e tyre” (Teaching, No 
Greater Call [Mësimdhënia S’Ka Thirrje më të Madhe], f. 45).
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Mbështetja e Atyre të 
Cilët Zoti i Mbështet

Udhëheqësit tanë janë zgjedhur nga Zoti dhe Ai 
pret që ne t’i mbështesim ata me fjalë e vepra.

Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit

Xhorxh Albert Smithi u mbështet si President i Kishës në konfere-
ncën e përgjithshme në tetor të 1945-ës. Afër fundit të konferencës, 
Presidenti Smith shprehu mirënjohje për votën mbështetëse të shenj-
torëve: “Unë ju falënderoj për besimin që më është dhënë, vëllezër 
dhe motra të mia, me shpresë që të mund të kem sukses dhe duke 
premtuar siç bënë disa nga ju, që do të më ndihmoni të kem sukses, 
sepse unë jam vetëm një njeri, një nga më të përulurit midis jush, por 
unë jam thirrur në këtë shërbim – dhe unë nuk do të isha këtu nëse 
nuk do ta dija se qeshë thirrur – me autoritetin e Atit tonë Qiellor”.

Ai pastaj shtoi këtë kërkesë: “Unë do të kem nevojë për ndihmën e 
çdo burri dhe çdo gruaje, dhe çdo fëmije, jo për bekimin tim, por për 
bekimin tuaj dhe për bekimin e fëmijëve të njerëzve kudo që mund 
të jenë. Kjo nuk është përgjegjësia ime, kjo është përgjegjësia jonë.” 1

Siç e tregojnë mësimet në këtë kapitull, Xhorxh Albert Smithi 
kuptoi barrët e rënda që mbaheshin nga Presidenca e Parë, madje 
përpara se ai të bëhej President i Kishës. Ai u mësoi shenjtorëve se 
përkushtimi dhe besnikëria e tyre mund të ndihmojnë lehtësimin 
e atyre barrëve dhe u bë shembull i këtij parimi gjatë shërbimit në 
Kuorumin e Dymbëdhjetë Apostujve.

Në 1946-ën, ndërsa drejtonte një sesion të konferencës së përgjith-
shme, Presidenti Smith paraqiti mbështetjen e zyrtarëve të Kishës 
duke shpjeguar se ajo është më shumë se thjesht një veprim rutinë: 
“Ne tani kemi një rend pune që është i zakonshëm në këto konfere-
nca; i cili është prezantimi i Autoriteteve të Kishës për t’u mbështetur 
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“Unë jam vetëm një njeri, një nga më të përulurit midis jush, por unë 
jam thirrur në këtë shërbim . . . me autoritetin e atit tonë Qiellor.”
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nga vota e njerëzve. Unë shpresoj se ju do të kuptoni, të gjithë ju, se 
ky është një privilegj i shenjtë. . . Ai nuk do të jetë thjesht një simbol, 
por do të jetë një tregues se, me ndihmën e Zotit, ju do të kryeni 
pjesën tuaj të punës.” 2	[Shih	sugjerimin	1	në	faqen	64.]

Mësime të Xhorxh Albert Smithit

Ata që kryesojnë Kishën, janë përgatitur, 
zgjedhur dhe frymëzuar nga Zoti.

Kjo Kishë e madhe pati qenë kryesuar nga burra që qenë të për-
gatitur posaçërisht, mësuar posaçërisht, pajisur posaçërisht për atë 
nder të madh që i qe dhënë secilit kur ai zuri vendin e tij. Ati ynë 
Qiellor në urtësinë e tij i ka rrethuar këta udhëheqës të Izraelit me 
të tjerë që, si ata vetë, kanë besim dhe që nuk përkulen me nderim 
përpara individit për shkak të personalitetit apo individualitetit të 
tij si president i Kishës, por që e njohin atë si zëdhënës të Atit tonë 
Qiellor dhe e mbështesin atë, dhe e përkrahin atë, dhe luten për 
të, dhe e duan atë me qëllim që ata, gjithashtu, të mund të marrin 
bekimet e Atit tonë Qiellor.

Nuk ka organizatë tjetër si kjo në këtë botë. Nuk ka njerëz të tjerë 
[që	të]	udhëhiqen	siç	udhëhiqen	këta	njerëz.	Është	thënë	realisht	
se	ata	që	kryesojnë	janë	thjesht	burra.	Është	nëpërmjet	tyre	që	Ati	
ynë	Qiellor	do	ta	kryejë	punën	e	tij.	Është	nëpërmjet	tyre	që	un-
gjilli duhet të jepet mësim. . . Burri që na kryeson ne sot, nuk po 
na kryeson për shkak të aftësisë së tij të lindur. Ai nuk po kryeson, 
sepse ai është biri i ndonjë sovrani të madh, por ai është në pozitën 
që zë, sepse Ati ynë në qiell e di ndershmërinë e shpirtit të tij. Duke 
kuptuar vendosmërinë që ai do të kishte për ta çuar këtë mesazh te 
të gjithë kombet e dheut, ai e përgatiti atë për thirrjen e lartë që u 
vu mbi të. Ai kryeson si përfaqësues i Atit tonë Qiellor.3

Unë po mendoja sot për njeriun e përulur, por të madh që pati 
udhëhequr këtë Kishë qysh prej organizimit të saj. . . Unë i kam njo-
hur	mirë	[shumë	nga]	Presidentët	[e	Kishës]	dhe	besoj	se	ata	qenë	
të	gjithë	burra	të	Perëndisë.	Është	e	papërfytyrueshme	që	Ati	ynë	
Qiellor do të zgjidhte ndonjë lloj tjetër për ta kryesuar këtë Kishë.4

Çfarë	ndodhi	kur	[ Jozef	Smithi]	vdiq?	. . .	[Shenjtorët]	nuk	mbaj-
tën ndonjë mbledhje të fshehtë, të zgjidhnin një kryetar të ri dhe të 
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vendosnin një udhëheqës të ri. Udhëheqësi qe zgjedhur tashmë nga 
Zoti. Ai ishte anëtari më i vjetër i Kuorumit të të Dymbëdhjetëve, 
Brigam Jangu. . . Kisha si një trup në të gjitha sesionet e mbështeti 
atë si president. Kur ai vdiq, këshilltarët e tij nuk thanë se ata qenë 
Presidenti, por Kuorumi i të Dymbëdhjetëve kryesoi për një kohë 
të gjatë dhe pastaj anëtari i tyre më i vjetër u mbështet si President 
i Kishës. Rregulli i përsosur triumfoi. . . .

Unë gjurmova disa nga këto gjëra me qëllim që të mos ketë 
gabim. Jozef Smithi nuk zgjodhi vetë të jetë President i Kishës. As 
ndonjëri nga ata që e pasonin. . . Caktimi vjen nga Ati ynë Qiellor 
nëpërmjet frymëzimit të Tij dhe njerëzit marrin gjithë fuqinë që vjen 
me një caktim.5

Sa mirënjohës duhet të jemi që dimë se kjo punë nuk është puna 
e një njeriu, por është puna e Zotit; se kjo Kishë, që mban emrin 
e Jezu Krishtit, drejtohet prej tij dhe se ai do nuk do të lejojë njeri 
apo grup njerëzish ta shkatërrojnë atë. Ai nuk do të lejojë njerëzit 
që kryesojnë mbi Kishën e tij, që t’i udhëheqin njerëzit në gabim, 
por ai do t’i mbështesë ata me fuqinë e tij të pafund. Ai do t’i rrisë 
ata në sytë e burrave dhe grave të mirë dhe të mrekullueshëm. Ai 
do ta bekojë shërbesën e tyre dhe ajo do të mbushet me sukses. 
Ata që kundërshtojnë dhe gjejnë faj, nuk do të gjejnë gëzim në ku-
ndërshtimin e tyre. Ata që kritikojnë dhe kërkojnë të shkatërrojnë 
ndikimin e udhëheqësve të Kishës, do të vuajnë rezultatin e vepri-
mit të tyre të gabuar.6

Është	e	nevojshme	që	ne	të	kemi	falënderim	në	zemrën	tonë,	
që udhëhiqemi nga burra të shenjtë, të cilët janë frymëzuar nga Ati 
ynë në qiell që të na mësojnë ne ditë për ditë.7	[Shih	sugjerimin	2	
në	faqen	64.]

Nëpërmjet shërbëtorëve të Tij, Zoti na mëson 
ne shtegun për te lumturia dhe siguria.

Nga koha e Atit Adam deri tani Zoti i ka paralajmëruar njerëzit 
nëpërmjet shërbëtorëve të tij. Ai i ka frymëzuar ata për një jetë më 
të mirë kur ata e kanë dëgjuar dhe nga epoka në epokë, kur fëmijët 
e tij e kanë kërkuar, ai ka dërguar burra të shenjtë në botë, për të 
dhënë udhëzim që synon lumturinë, i ka frymëzuar të japin mësim 
të vërtetat e lavdishme që fisnikërojnë dhe pasurojnë njerëzimin.8
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Unë nuk di asgjë me rëndësi të madhe, që ndodhi në botë, që 
Zoti nëpërmjet profetëve të tij të mos i ketë këshilluar njerëzit më 
parë, në mënyrë që të mos liheshin në padije mbi çka do të zhvi-
llohej, por të mund ta planifikonin jetën e tyre, nëse do ta bënin, 
në përfitim të tyre. . . .

Rasti i Noeut është një shembull. Ai u urdhërua nga Zoti të ndër-
tonte një arkë në të cilën të drejtët të mund të ruheshin nga për-
mbytja që do të vinte. Noeu ndërtoi arkën dhe predikoi pendesë 
te brezat e tij për një periudhë prej një qind e njëzet vitesh, duke i 
paralajmëruar plotësisht ata. Njerëzit, gjithsesi, ishin aq të ligj saqë 
ata nuk ia vunë veshin paralajmërimit. Duke pasur lirinë e tyre 
të zgjedhjes, ata zgjodhën ligësinë më shumë se drejtësinë. Shirat 
ranë e përmbytjet erdhën dhe vetëm Noeu dhe familja e tij prej tetë 
shpirtrash shpëtuan. Të gjithë ishin paralajmëruar plotësisht, por për 
shkak të mosbindjes dhe kundërshtimit të tyre që të pendoheshin, 
ata	u	mbytën.	[Shih	Moisiu	8:13–30.] 9

Zoti do që ne të jemi të lumtur. Kjo është arsyeja pse ai na dha 
ungjillin e Jezu Krishtit. Kjo është arsyeja që ai na dha priftërinë 
neve. Ai do që ne të kemi gëzim. Kjo është arsyeja pse ai e organi-
zoi këtë kishë dhe vendosi në të detyra të ndryshme dhe të gjitha 
këto gjëra janë në rregull. . . Nëse ju do të ndiqni udhëheqjen e 
Zotit, dhe ata të cilët Zoti i mbështet, ju nuk do të bini në errësirë, 
të humbisni dritën, të shkelni ligjet e Perëndisë dhe të humbisni 
privilegjet tuaja që ai mezi pret që të gjithë ne t’i gëzojmë.10

Ka vetëm një shteg për siguri për mua në këtë ditë dhe ajo është 
të ndjek ata që Zoti i ka caktuar të udhëheqin. Unë mund të kem 
idetë dhe opinionet e mia, unë mund të krijoj gjykimin tim lidhur 
me gjërat, por unë e di se kur gjykimi im bie ndesh me mësimet e 
atyre që Zoti na i ka dhënë të tregojnë rrugën, unë duhet ta ndry-
shoj kursin tim. Nëse unë dëshiroj shpëtimin, unë do të ndjek udhë-
heqësit që Ati ynë Qiellor na ka dhënë, sa kohë që ai t’i mbështesë 
ata.11	[Shih	sugjerimin	3	në	faqen	65.]	

Ata që janë të përulur dhe besnikë, i mbështesin 
dhe i mbrojnë shërbëtorët e Zotit.

Unë kam njohur me mijëra anëtarë të thjeshtë të kësaj Kishe të 
mrekullueshme, burra dhe gra nga shumë kombe që, në përulësi 
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dhe besnikëri, kanë pranuar ungjillin që të identifikohen me Kishën 
e	Jezu	Krishtit	të	Shenjtorëve	të	Ditëve	të	Mëvonshme. . .	[Ata]	janë	
lutur për udhëheqësit e tyre dhe i kanë mbështetur ata . . . , dhe 
gjatë përvojës sime në Kishë unë nuk kam njohur deri tani asnjë 
person që të ketë respektuar urdhërimet e Zotit, i cili të ketë ngri-
tur zërin e tij apo saj kundër atyre që janë thirrur të kryesojnë këtë 
Kishë. Kjo është vërtet e mrekullueshme. . . .

Një nga dëshmitë më të mëdha për mua mbi shenjtërinë e kësaj 
pune është se moria e njerëzve . . . duke pasur rastin në konferencë 
kunji . . . të shprehen vetë me anë të votës qoftë për të mbështetur 
apo për të kundërshtuar të mbështesin ata që kryesojnë mbi ta 
(secili duke ushtruar lirinë e zgjedhjes) vazhdojnë t’i mbështesin 
udhëheqësit e tyre. Sigurisht Shpirti i Zotit nxit njerëzit besnikë e të 
përulur që të mbështesin shërbëtorët e tij të zgjedhur.12

Kur Moisiu udhëhoqi Izraelin nga Egjipti nëpër shkretëtirë për në 
tokën e premtuar, Amaleku e sulmoi Izraelin në Refidim. Moisiu e 
udhëzoi Jozueun të zgjidhte burra luftëtarë për të mbrojtur Izraelin. 
Moisiu, Aaroni dhe Huri shkuan në majë të një kodre që mbikë-
qyrte fushën e betejës. Kur Moisiu e mbante shkopin e Perëndisë 
mbi kokën e tij, Izraeli fitonte, por kur ai i lëshonte duart e veta 
poshtë për shkak të dobësisë, Amaleku fitonte. Një ndenjëse guri 
u sigurua dhe Aaroni dhe Huri ia mbanin krahët lart me qëllim që 
bekimet e Perëndisë të mund të vërshonin në Izrael, që luftëtarët 
e tyre të mund të fitonin dhe beteja u fitua. Fuqia e Perëndisë ishte 
mbi Moisiun dhe mbeti me të derisa ai e përfundoi punën e tij. 
[ShihEksodi	17:8–13.]	Kur	ai	pati	mbështetjen	e	njerëzve,	ata	gjitha-
shtu u bekuan dhe kështu ka qenë me çdo shërbëtor të Zotit që ka 
kryesuar mbi Izrael. . . .

. . .	Pikërisht	gjersa	[Presidenti]	kryeson	mbi	këtë	Kishë,	s’ka	
rëndësi sa vite do të jetë kjo, Ati ynë Qiellor do t’i japë atij forcë, 
pushtet, urtësi, gjykim dhe frymëzim që t’i flasë Izraelit kur ata kanë 
nevojë që t’u flitet. Ne, duke ndjekur udhëheqjen e tij, duhet të jemi 
si Aaroni dhe Huri të kohëve të lashta; ne duhet të ngremë lart duart 
e tij, që nëpërmjet tij Zoti do të lejojë bekimet e qiellit të bien mbi 
ne dhe këtë popull.13

Unë	e	di	se	këta	burra	[Autoritetet	e	Përgjithshme]	janë	shërbë-
torë të Zotit dhe unë e di se ata po kërkojnë të bekojnë njerëzimin. 



K a P i t U l l i  6

61

Unë shpresoj se asnjë nga ju . . . nuk do të mbetet pa i mbështetur 
ata, jo vetëm me besimin dhe lutjet tuaja por nëse ata paraqiten të 
shtrembëruar dhe qëndrimi i tyre shtrembërohet, që ju do të jeni të 
gatshëm dhe të merakosur që t’i mbroni ata, nëse do të jetë nevoja, 
sepse po vjen një kohë kur ata do të kenë nevojë për mbrojtjen tuaj. 
Kundërshtari nuk i ka harruar ata dhe një nga treguesit për mua të 
karakterit hyjnor të thirrjes së këtyre burrave është se njerëzit e ligj 
flasin me ligësi për ta dhe burrat e gratë e mira flasin mirë për ta.14 
[Shih	sugjerimin	4	në	faqen	65.]

Kur ne kritikojmë udhëheqësit tanë ose shpërfillim 
këshillën e tyre, ne lejojmë kundërshtarin 

të na udhëheqë në udhë të shtrembër.

Ka nga ata midis nesh . . . të cilët janë verbuar nga filozofitë dhe 
marrëzia e njerëzve. Ka nga ata që kundërshtojnë këshillën dhe udhë-
zimin e njeriut që Perëndia e ka vendosur në krye të kësaj Kishe. . . .

“Ne . . . duhet të jemi si aaroni dhe Huri të kohëve të 
lashta; ne duhet të ngremë lart duart [e profetit].”
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Njerëz që nuk kanë shumë informacion, befas vijnë me një ide të 
shkëlqye dhe sugjerojnë se “kjo është rruga” ose “ajo është mënyra” 
dhe, megjithëse ajo bie ndesh me këshillën e Zotit, disave u është 
mbushur mendja që ta provojnë atë. Zoti ka dhënë këshillë të sigurt 
dhe ka caktuar Presidentin e Kishës së tij që ta interpretojë atë kë-
shillë. Nëse ne shpërfillim atë që ai këshillon, si President i Kishës, 
ne mund të zbulojmë se kemi bërë një gabim serioz.15

Presidenca e Kishës . . . janë përfaqësuesit e Atit tonë Qiellor, 
jo vetëm te ky popull, por ata e përfaqësojnë tek të gjithë popujt e 
tokës. Ne do të bënim mirë nëse do të lartësonim e nderonim këta 
burra që ai na ka vendosur në krye. Ata janë burra me brishtësi 
njerëzore, ata do të bëjnë gabime, por nëse ne do të jemi po aq 
mirëdashës me gabimet që ata bëjnë siç jemi me dështimet dhe ga-
bimet tona, ne do t’i shohim shohim virtytet e tyre siç shohim tonat.

Unë qëndroj këtu që t’ju lutem juve, vëllezër dhe motra të mia, 
që të mos lejoni fjalë kritike apo të ashpra që të dalin nga buzët 
tuaja rreth atyre të cilët Zoti i ka thirrur të na udhëheqin ne. Mos 
u gjendni në shoqërinë e atyre që do t’i nënvleftësonin ata ose do 
të dobësonin ndikimin e tyre midis fëmijëve të njerëzve. Nëse ju e 
bëni këtë, unë mund t’ju them se ju do ta gjeni veten nën fuqinë 
e kundërshtarit. Ju do të ndikoheni prej tij që të shkoni sa më 
larg që të jetë e mundur nga shtegu i së vërtetës dhe nëse nuk do 
të pendoheni, ju mund ta kuptoni tepër vonë se ju keni humbur 
“margaritar[in]	me	vlerë	të	madhe”.	Për	shkak	të	egoizmit	tuaj	dhe	të	
verbërisë suaj ju do të jeni udhëhequr tutje dhe të dashurit tuaj . . . 
do të jenë në pikëllim në botën shpirtërore për shkak të dobësisë 
suaj dhe marrëzisë suaj.16	[Shih	sugjerimin	5	në	faqen	65.]

Kundërshtari nuk është në gjumë. Ai po mashtron shumë vetë 
dhe po i çon në mëkat. . . Ka disa që po japin mësim doktrina të 
rreme; dhe disa që po kërkojnë të bindin burra dhe gra që të shke-
lin urdhërimet e Atit tonë Qiellor . . . Nëse anëtarët e kësaj Kishe 
që gjejnë gabim tek udhëheqësit e Kishës dhe kritikojnë ata që po 
japin vetë jetën e tyre për të na bekuar dhe në dobi tonë, vetëm do 
të ndaleshin aq sa të pyesin plot lutje: “Cilët nga këta mësues është 
e sigurt që të ndiqen?” ata nuk do të kenë asnjë vështirësi për ta 
gjetur rrugën e tyre të drejtë dhe do të mbështesin ata të cilët Zoti 
i mbështet.17 
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Kur ne mbështesim udhëheqësit tanë, ne 
zotohemi të ndjekim këshillën e tyre dhe 

të lartësojmë vetë thirrjet tona.

Duhet të jetë një burim force për Presidentin e kësaj Kishe që 
të vështrojë në fytyrat e mijëra burrave e grave të ndershme dhe 
t’i shohë ata të ngrenë dorën e tyre në besëlidhje me Atin tonë në 
qiell, dhe ta mbështesin atë në detyrën në të cilën ai është thirrur si 
president i kësaj Kishe të madhe. Detyrimi që ne marrim përsipër 
kur ngremë dorën tonë në rrethana të tilla, është një nga më të 
shenjtët. Ai nuk do të thotë se ne do të shkojmë qetësisht në udhën 
tonë dhe do të jemi dakord që profeti i Zotit ta drejtojë këtë punë, 
por do të thotë, – nëse e kuptoj detyrimin që mora përsipër kur 
ngrita dorën time – se ne do ta mbështesim atë; ne do të lutemi për 
të; ne do të mbrojmë emrin e tij të mirë dhe ne do të përpiqemi 
të plotësojmë udhëzimet e tij ndërsa Zoti do ta drejtojë atë që t’i 
përcjellë ato tek ne, ndërsa ai qëndron në atë pozitë.18

Kur unë mendoj për barrët që janë mbajtur nga Presidenti i kësaj 
Kishe e këshilltarët e tij, dhe kuptoj përgjegjësitë që janë vendosur 
mbi shpatullat e tyre, me gjithë zemrën time dëshiroj t’i ndihmoj ata, 
që të mos mund të jem pengesë, por që në pozitën në të cilën jam 
thirrur, me ju, vëllezër të mi dhe motra të mia, ne të mundemi secili 
të zëmë vendin tonë dhe të mbajmë pjesën tonë të ngarkesës, dhe 
të lartësojmë thirrjen tonë në nderim dhe lavdi të Perëndisë.19	[Shih	
sugjerimin	4	në	faqen	65.]

Dhëntë Perëndia që ne që kemi qenë të bekuar kaq shumë, të 
mund të mbajmë lart duart e shërbëtorit të Zotit që kryeson mbi ne; 
që ne të mund ta ndihmojmë atë jo vetëm me anë të besimit dhe 
lutjeve tona, por me anë të mirëdashjes me dashuri kur është rasti; 
që ne të mund të marshojmë nën flamurin që ai do të mbajë lart, 
ndërsa Perëndia vazhdon ta mbështesë atë si President të Kishës, si 
profet të Zotit në këto ditë të mëvonshme.20

Le t’i mbështesim këta burra të cilët Perëndia i ka ngritur që të na 
kryesojnë. Le t’i bekojmë ata, jo vetëm nëpërmjet buzëve tona, por 
duke ndihmuar në çdo mënyrë të mundshme për ta mbajtur këtë 
barrë që qëndron aq e rëndë mbi shpatullat e tyre. . . Lutuni për ta 
dhe bekojini e ndihmojini ata.21
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Ne i mbështesim udhëheqësit tanë kur ne “mbajmë pjesën tonë të ngarkesës 
dhe . . . lartësojmë thirrjen tonë në nderim dhe lavdi të Perëndisë”.

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Ndërsa studioni kapitullin ose përgatiteni për të dhënë mësim, merrini 
parasysh këto ide. Për ndihmë të mëtejshme, shih faqet v–vii.

 1. Lexoni paragrafin e fundit të “Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit” 
(faqe 55–57). Cila është “pjesa juaj e punës”? Ndërsa studioni 
këtë kapitull, merrni parasysh mënyra se si mund të tregoni 
me fjalët dhe veprimet tuaja se ju i mbështesni udhëheqësit e 
Kishës.

 2. Shihni sërish seksionin e parë të mësimeve (faqet faqe 57–58), 
veçanërisht paragrafët e dytë dhe të katërt. Si ndryshon më-
nyra e Zotit për të zgjedhur udhëheqës nga mënyra e botës? 
Çfarë përvojash keni pasur që kanë forcuar besimin tuaj se 
udhëheqësit tanë janë zgjedhur nga Zoti?
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 3. Studioni seksionin që fillon në faqen 58 dhe lexoni Doktrina 
e Besëlidhje 21:4–7. Çfarë këshille konkrete ka dhënë Zoti në-
përmjet Presidentit aktual të Kishës? Nëpërmjet presidentit tuaj 
të kunjit apo të distriktit? Nëpërmjet peshkopit apo presidentit 
të degës? Çfarë bekimesh keni marrë ju kur e keni ndjekur 
këtë këshillë?

 4. Shihni sërish seksionin që fillon në faqen 59 dhe lexoni dy 
paragrafet e para të plota në faqen 63. Çfarë do të thotë për ju 
të mbështesësh udhëheqës të Kishës? Si i forcon familjet dhe 
shtëpitë tona mbështetja e udhëheqësve të Kishës?

 5. Lexoni paragrafin e fundit në faqen 62. Pse është e rrezikshme 
të kritikosh udhëheqësit e Kishës? Cila do të ishte një mënyrë e 
drejtë për t’u përgjigjur nëse dikush do t’ju tregonte një gabim 
te një nga udhëheqësit tuaj lokalë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Amosi 3:7; Efesianëve 4:11–14; Heb-
renjve 5:4; Doktrina e Besëlidhje 84:109–10; 107:22; 112:20

Ndihmë për mësimdhënien: Një mënyrë për të nxitur mësim të zell-
shëm është të dëgjosh me kujdes kur dikush bën një pyetje ose një 
koment. “Dëgjimi është një shprehje dashurie. Ai shpesh kërkon sa-
krificë. Kur ne vërtet i dëgjojmë të tjerët, ne shpesh heqim dorë nga 
ajo që duam të themi që ata të mund ta shprehin veten” (Teaching, 
No Greater Call [Mësimdhënia, S’Ka Thirrje më të Madhe], f. 66). 

Shënime
 1. Në Conference Report, tetor 1945, f. 

174–175.
 2. Në Conference Report, tetor 1946, f. 

153–154.
 3. Në Conference Report, prill 1927, f. 

86–87.
 4. Në Conference Report, prill 1931, f. 31.
 5. “The Church with Divine Authority”, 

Deseret News, 28 shtator 1946, Church 
section, f. 6, 9.

 6. Në Conference Report, prill 1934, f. 29.
 7. Në Conference Report, tetor 1917, f. 45.
 8. Në Conference Report, tetor 1917, f. 40.
 9. Në Conference Report, prill 1945, f. 136.

 10. Në Conference Report, prill 1949, f. 192.
 11. Në Conference Report, prill 1937, f. 33.
 12. Në Conference Report, prill 1931, f. 32.
 13. Në Conference Report, prill 1942, f. 14.
 14. Në Conference Report, tetor 1933, f. 29.
 15. Në Conference Report, tetor 1936, f. 75.
 16. Në Conference Report, prill 1937, f. 34.
 17. Në Conference Report, prill 1937, f. 33.
 18. Në Conference Report, qershor 1919, f. 

40.
 19. Në Conference Report, tetor 1929, f. 24.
 20. Në Conference Report, prill 1930, f. 

68–69.
 21. Në Conference Report, tetor 1930, f. 69.



66

“Unë jam mirënjohës që na është zbuluar dhe bërë e 
qartë në këto ditë të mëvonshme, se kjo jetë nuk është 

fundi, se kjo është veçse një pjesë e përjetësisë.”
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Pavdekësia e Shpirtit

Jeta jonë është e përjetshme dhe kjo  
dije na ndihmon të bëjmë zgjedhje të 
drejta e na ngushëllon në kohë zije.

Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit

Xhorxh Albert Smithi qe bekuar me një kuptim të palëkundur të 
qëllimit të jetës dhe kjo e aftësoi atë të nxiste të tjerët ndërsa nde-
sheshin me fatkeqësi. Ai shpesh u kujtonte shenjtorëve se “ne po 
jetojmë jetë të përjetshme” – që përjetësia nuk fillon pas kësaj jete, 
por që vdekshmëria është një pjesë vendimtare e përjetësisë. “Unë 
ndonjëherë u kam thënë miqve të mi kur ata dukej të ndodheshin 
në udhëkryqe, të pasigurt lidhur me rrugën që donin të merrnin: 
‘Sot është fillimi i lumturisë së përjetshme ose i zhgënjimit të për-
jetshëm për ju’.” 1

Presidenti Smith dëshmoi për këto të vërteta në shërbimin funeral 
të Hajrëm G. Smithit, Patriarkut të Kishës, i cili ndërroi jetë në një mo-
shë relativisht të re, duke lënë pas tij bashkëshorten dhe tetë fëmijë:

“Unë kam ndier qysh kur më patën kërkuar të flisja në këtë fune-
ral, se ndoshta mund të mos isha në gjendje ta bëja këtë. Emocionet 
e mia janë trazuar dhe unë e gjeta veten të paaftë t’i kontrolloja, por 
qëkur u futa në këtë ndërtesë të mrekullueshme, ndikimi i ëmbël i 
paqes erdhi në shpirtin tim. . . . 

Në vend të mbajtjes zi unë ndiej nevojën të falënderoj Atin tonë 
në qiell për Ungjillin e Birit të Tij të Dashur që është zbuluar rishtas 
në ditët tona. . . Të dish se jeta është e përjetshme është një gjë e 
mrekullueshme, – të dish se në gjithë përjetësinë bekimet për të ci-
lat ky burrë i mirë ka jetuar, do të jenë të tijat. Jeta e tij e vdekshme 
ka mbaruar, por kjo është vetëm një pjesë e jetës së përjetshme. Ai 
e ka hedhur themelin e thellë e të sigurt mbi të cilin ai ka ndërtuar 
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dhe do të vazhdojë të ndërtojë nëpër gjithë përjetësinë. Gëzimit që 
ai ka përjetuar këtu mbi tokë, do t’i shtohen të tjera. . . .

Ndërsa mendoj për përvojat e njerëzve në botë, në raste të këtij 
lloji, unë mrekullohem se si jemi bekuar. Unë nuk kam më shumë 
dyshim rreth jetës së përjetshme dhe pavdekësisë së shpirtit nga sa 
kam	për	diellin	që	ndrit	në	mesditë. . .	Është	një	gjë	e	trishtueshme	
të ndahesh me të dashurit tanë, qoftë edhe përkohësisht. Ne i dë-
rgojmë ata në misione, ose ata shkojnë në pjesë të tjera të botës për 
të jetuar dhe ne na merr malli. Kur një rast si ky ndodh, duket sikur 
ata janë më larg, por në fakt ata nuk janë kështu, po ta kuptojmë. . . 
Në vend që të shpreh ngushëllime që ndonjëherë mund të shkojnë 
tek ata që janë në zi, unë ndihem me më shumë gjasa ta gëzoj këtë 
ditë që e di se ky nuk është fundi. . . .

. . . Kështu edhe sot, teksa qëndroj në praninë tuaj, kur ndoshta 
lotë duhej të rridhnin, shpirti im është mbushur me ngushëllim dhe 
kënaqësi. Unë lutem që ngushëllim mund të ketë në jetën e secilit 
prej atyre që janë në zi.” 2	[Shih	sugjerimin	1	në	faqen	76.]

Mësime të Xhorxh Albert Smithit

Ne jetuam si shpirtra përpara se të vinim në tokë dhe 
shpirtrat tanë do të vazhdojnë të jetojnë pasi vdesim.

Kuptimi ynë i kësaj jete është se ajo është jetë e përjetshme – se 
ne po jetojmë në përjetësi sot po aq sa do të jetojmë përherë në 
përjetësi. Besimi ynë është se ne jetonim përpara se të vinim këtu; 
ajo që është inteligjencë, ajo që është shpirt, nuk e ka fillimin e vet 
në këtë jetë. Ne besojmë se ne morëm një tabernakull shpirti për-
para se të vinim në këtë botë. Ai trup shpirtëror qe dërguar në këtë 
botë dhe këtu ai mori një tabernakull fizik, trupin që ne e shohim. 
Pjesa	fizike	që	ne	shohim	është	e	tokës,	tokësore	[shih	1 Korintasve	
15:47],	por	ajo	pjesë	që	e	lë	trupin	kur	jeta	mbaron	është	ajo	që	
është shpirtërore dhe ajo nuk vdes kurrë. Tabernakulli shpirtëror 
vendoset në varr – ai është një pjesë e tokës dhe kthehet te toka 
mëmë – por inteligjenca që Perëndia ka vendosur brenda tij, që ka 
fuqi të arsyetojë dhe të mendojë, që ka fuqi të këndojë dhe të flasë, 
nuk njeh vdekje; ajo thjesht del nga kjo sferë e jetës së përjetshme 
dhe pret atje pastrimin e tabernakullit fizik, deri në kohën që do të 
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ribashkohet me atë tabernakull, i cili do të përlëvdohet, madje ashtu 
si trupi i Zotit tonë të ngritur u përlëvdua, nëse ne kemi jetuar për 
të qenë të denjë për të.3

Në gjuhën e poetit: “Jeta është e vërtetë, Jeta është e sinqertë”, 
dhe	“varri	nuk	është	qëllimi	i	saj”.	[Henry	Wadsworth	Longfellow,	
“A	Psalm	of	Life”.]	Shpirti	që	banon	në	tabernakull,	është	i	pavdek-
shëm. Ai jeton përtej varrit. Trupi kalbet dhe kthehet në tokë, por 
shpirti vazhdon të jetojë.4

Unë jam mirënjohës që na është zbuluar dhe është bërë e qartë 
në këto ditë të mëvonshme, se kjo jetë nuk është fundi, se kjo është 
veçse një pjesë e përjetësisë dhe se, nëse ne përfitojmë nga privi-
legjet tona këtu, kjo është veçse rruga e përparimit drejt kushtesh 
më të mrekullueshme dhe më të dëshiruara.5	[Shih	sugjerimin	2	në	
faqen	77.]	

Qëllimi ynë këtu në tokë është të përgatisim 
veten që të jetojmë me Atin tonë Qiellor.

Disa besojnë se, kur ne dalim nga kjo sferë ekzistence, ai është 
fundi. Më duket e pabesueshme, kur ne shohim në veprat e naty-
rës, kur ne hetojmë organizmin e njeriut, përsosmërinë e trupit të 
tij, rrahjen e zemrës së tij, formimin dhe forcimn nga fëmijëria në 
burrëri, pastaj rënien pak nga pak derisa kjo jetë mbaron – që të 
jetë e mundur që ndonjë fëmijë i Atit tonë mund të besojë se qeniet 
njerëzore janë lindur në botë vetëm për të jetuar të qenit burrë dhe 
grua, për të kaluar në moshë të vjetër dhe për të vdekur, pa ndonjë 
qëllim në të jetuarit këtu.6

Kjo jetë nuk na është dhënë për të kaluar kohën. Pati një qëllim 
solemn në krijimin tonë, në jetën që Perëndia na ka dhënë neve. Le 
ta studiojmë cili është ai qëllim, që ne të mund të përparojmë dhe 
të fitojmë jetë të përjetshme.7

Nuk ka dyshim në mendjen e shenjtorit të ditëve të mëvonshme 
mbi qëllimin e jetës sonë në tokë. Ne jemi këtu për ta përgatitur 
veten dhe për ta zhvilluar veten dhe për ta kualifikuar veten për të 
qenë të denjë të banojmë në prani të Atit tonë Qiellor.8

Ne besojmë se jemi këtu për shkak se e mbajtëm gjendjen tonë 
të parë dhe fituam privilegjin e ardhjes në këtë tokë. Ne besojmë 
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se vetë ekzistenca jonë është një shpërblim për besnikërinë tonë 
përpara se të vinim këtu dhe se ne po gëzojmë në tokë frytet e 
përpjekjeve tona në botën shpirtërore. Ne gjithashtu besojmë se ne 
jemi duke mbjellë sot farën për një korrje që do të piqet kur ne të 
largohemi këtej. Jeta e përjetshme është për ne shuma e paraekzi-
stencës, e ekzistencës aktuale dhe e vazhdimit të jetës në pavdekësi, 
duke na dhënë fuqinë e përparimit dhe rritjes së pafund. Me atë 
ndjenjë dhe atë siguri, ne besojmë se: “Siç është njeriu, Perëndia qe 
dikur	dhe	siç	është	Perëndia,	njeriu	mund	të	bëhet”.	[Shih	Lorenzo	
Snow, “The Grand Destiny of Man”, Deseret Evening News, 20 korrik 
1901,	f.	22.]	Krijimi	ynë	sipas	shëmbëlltyrës	së	Perëndisë,	ne	be-
sojmë se nuk është i papërshtatshëm, që ai nuk është i padrejtë, për 
ne që të shpresojmë se ne mund të lejohemi të marrim nga cilësitë e 
Perëndisë dhe, nëse jemi besnikë, të bëhemi si Perëndia; sepse kur 
ne marrim dhe u bindemi ligjeve të natyrshme të Atit tonë që qe-
verisin këtë jetë, ne bëhemi më shumë si Ai; dhe ndërsa përfitojmë 
nga mundësitë që janë të arritshme për ne, përgatitemi të marrim 
mundësi më të mëdha në këtë jetë dhe në jetën që do të vijë. . . .

Çfarë njerëz të lumtur duhet të jemi me njohjen që kemi se kjo 
provë nuk është që të na përgatisë për të vdekur, por për të jetuar; që 
dëshira e Atit për ne është që ne të mund të shmangim çdo gabim dhe 
të marrim çdo të vërtetë dhe duke zbatuar të vërtetën në jetën tonë 
të bëhemi më shumë si Ai dhe të bëhemi të denjë të banojmë me të.9

Vëllezër dhe motra, kjo është një çështje shumë e rëndësishme. 
Ne duhet të mendojmë për të seriozisht. Ne duhet të shohim në vetë 
jetën tonë dhe të zbulojmë nëse jemi të përgatitur për atë të ardhme 
të madhe, nëse do të thirreshim këtej nesër, a do të ishim të përgatitur 
të jepnim një raport për veprimet tona tokësore, a mund të ndiejmë 
se do të merrnim nga Ati ynë Qiellor lëvdatën mirëseardhëse: “Të 
lumtë, shërbëtor i mirë dhe besnik”.10	[Shih	sugjerimin	3	në	faqen	77.]

Gjatë kësaj jete ne duhet të kërkojmë ato 
gjëra që janë me vlerë të përjetshme.

Neve mund të na jenë dhënë, në këtë jetë, disa gjëra që do të 
na japin kënaqësi, përkohësisht; por gjërat që janë të përjetshme, 
gjërat që “ia vlejnë”, janë ato gjëra të përjetshme që ne kërkojmë 
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dhe e përgatisim veten t’i marrim, dhe kapemi tek ato me anë të 
përpjekjes vetjake që bëjmë.11

Nuk është një gjë e jashtëzakonshme se ajo për të cilën bota ka 
luftuar qysh nga fillimi, pasuria, pushteti, të gjitha ato gjëra që i 
bëjnë njerëzit të ndihen rehat, gjenden për t’u patur me shumicë sot 
– veshje më të mira dhe më të shumta se kurrë më parë, më shumë 
ushqim nga sa mund të konsumohet, më shumë pasuri nga të gjitha 
llojet sesa ka pasur bota më parë. Shtëpitë tona janë më të rehat-
shme. Lehtësitë e jetës janë shumëfishuar për mrekulli prej kohës 
që Ungjilli erdhi në tokë dhe sot, çdo gjë për të cilën kemi luftuar, 
e kemi. Arsimi ka arritur në pikën e vet më të lartë. Më shumë njo-
huri sesa kurrë më parë zotërohet nga njeriu për gjërat e kësaj toke. 
Çdo gjë për të cilën njerëzimi ka luftuar që prej fillimit të kohës, që 
është konsideruar shumë e dëshirueshme, është sot mbi tokë; dhe 
megjithatë, ka dyshim dhe tmerr mbi atë që rezervon e ardhmja.

“Gjëja . . . që ia vlen më shumë se çfarëdo tjetër, është mundësia që të fitoni 
jetë të përjetshme [me] bijtë dhe bijat, bashkëshortët dhe bashkëshortet [tuaja].”
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Cili është shqetësimi ynë? Ai është se ne kemi kërkuar rehati 
për qenien fizike, ne kemi kërkuar nderimet e njerëzve, ne kemi 
kërkuar ato gjëra që egoizmi i vendos në zemrat tona. Ne kemi 
kërkuar ta bëjmë veten më të rëndësishme dhe kemi parapëlqyer 
veten ndaj fëmijëve të tjerë të Atit tonë.12

Le të mos nanurisemi për të fjetur, le të mos mashtrohemi nga bo-
llëku i gjërave të mira të kësaj bote; sepse çfarë do të përfitonte një 
njeri qoftë edhe nëse do të fitonte të gjithë botën dhe do të humbiste 
shpirtin	e	vet?	[Shih	Marku	8:36.]	Le	të	mos	anashkalohet	qëllimi	i	
krijimit tonë; por le të punojmë për shpëtimin e shpirtrave tanë.13

Një nga gjërat më të dhimbshme në jetë është të shohësh një bu-
rrë apo grua të varroset në tokën mëmë me një kuptim të faktit se 
ai/ajo ka kundërshtuar bekimet më të mëdha që Ati ynë i ka ofruar 
dhe ka vazhduar të kapet pas fluskës që është zhdukur për vete. 
Kur mendoj për miliona fëmijë të Perëndisë në botë dhe kuptoj se 
sa pak po përpiqen për gjërat për të cilat vërtet ia vlejnë, unë ndi-
hem i dëshpëruar.14

Kujtoni se është inteligjenca që ju fitoni që është e përjetshme, 
e vërteta që ju mësoni këtu dhe e zbatoni në jetën tuaj, dijenia dhe 
përvoja që ju fitoni dhe keni dobi prej saj – këto ju do t’i merrni me 
vete kur të hyni në jetën tjetër.  15

Thesarët që ne do të gjejmë kur të shkojmë në botën tjetër pas 
vdekjes do të jenë ato që do të kemi grumbulluar atje duke u shër-
byer bijve dhe bijave të tjera të Atit tonë me të cilët ne jemi shoqë-
ruar këtu. Ai e ka bërë të mundshme këtë për të gjithë ne dhe gjatë 
qëndrimit tonë këtu ne do të jemi më të lumtur duke u shërbyer 
shokëve tanë sesa do të mundnim me çfarëdo mënyre tjetër.16

Nuk është aq e rëndësishme sa shumë gjëra me vlerë mund të 
keni, sa prona mund të zotëroni dhe sa nderime njerëzish mund të 
fitoni dhe të gjitha ato gjëra që janë aq të dëshirueshme në botë. 
Gjëja që Perëndia ju ka dhënë, që ia vlen më shumë se çfarëdo 
tjetër, është mundësia që të fitoni jetë të përjetshme në mbretërinë 
çelestiale dhe të keni si shokët tuaj, në të gjitha epokat e përjetë-
sisë, bij dhe bija, bashkëshortë dhe bashkëshorte me të cilët ju jeni 
shoqëruar këtu në tokë.17	[Shih	sugjerimin	4	në	faqen	77.]
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“ringjallja e . . . Shpëtimtarit ishte siguria e parë për 
njerëzimin se ne, gjithashtu, do të ngrihemi nga varri.”

Në saje të Jezu Krishtit, ne do të ringjallemi.

Jeta e drejtë e Shpëtimtarit është një shembull i përsosur për të 
gjithë dhe ringjallja e Tij ishte siguria e parë për njerëzimin se ne, 
gjithashtu, do të ngrihemi nga varri.18

Kur Jezusi u ringjall së vdekurish, Ai u bë fryti i parë i ringjalljes. 
Shpirti i të lindurit prej Atit (pjesa inteligjente e shpirtit të Tij) banoi 
përsëri në tabernakullin e Tij tokësor që qe pastruar dhe Ai u bë një 
qenie çelestiale e përlëvduar dhe zuri vendin e Tij, në të djathtë të 
Atit, si një pjesëtar i Kreut-Perëndi. Ai pati fuqi të mposhtte vdekjen, 
sepse Ai qe në përputhje me të gjitha ligjet e Atit të Tij, që e kon-
trollonin atë dhe duke mposhtur vdekjen, ai bëri ashtu të mundur 
që i gjithë njerëzimi të mund të ringjallet dhe të gjithë të mund të 
përlëvdohen gjithashtu duke iu bindur mësimeve të Tij, që janë aq 
të thjeshta sa të gjithë mund t’i përmbushin nëse duan.19

Jezu Krishti ishte një burrë pa mëkat. Në saje të dëlirësisë së Tij, 
drejtësisë së Tij dhe virtytit të Tij, Ai ishte në gjendje të hapte dyert 
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e burgut, të mposhtte vdekjen e varrin dhe të hapte udhën . . . drejt 
atij qielli ku ne presim të shkojmë.20

Ne mund të kthehemi te seksioni 88 i Doktrinës e Besëlidhjeve 
dhe të shohim se çfarë ka thënë Zoti rreth ringjalljes sonë, jo vetëm 
ringjallja e Shpëtimtarit, por ai na tregon se çfarë mund të ndodhë 
me ne. . . Ne mësojmë në këtë seksion se trupat tanë duhet të 
ngrihen nga varri, jo trupa të tjerë, dhe se shpirtrat që zotërojnë 
këta tabernakuj tani do të banojnë në të njëjtët tabernakuj pasi të 
jenë	pastruar	dhe	purifikuar,	dhe	bërë	të	pavdekshëm.	[Shih	DeB	
88:14–17,	28–33.] 21

Tani, mjaft njerëz në botë nuk e dinë se çfarë është ringjallja. 
A ua mësoni fëmijëve tuaj dhe shokëve tuaj ç’do të thotë ajo? . . . 
Ringjallja	[e	Shpëtimtarit]	është	e	qartë	për	shenjtorët	e	ditëve	të	
mëvonshme që e kanë kuptuar ungjillin, por ka aq shumë që nuk e 
kuptojnë çfarë do të thotë. . . Qëllimi i Ungjillit të Jezu Krishtit është 
të përgatisë çdo burrë, grua dhe fëmijë për kohën kur të gjithë ata 
që kanë vdekur, do të dalin nga varret e tyre dhe kur Ati ynë Qie-
llor do të krijojë mbretërinë e Tij mbi këtë tokë, dhe të drejtët do të 
banojnë atje, dhe Jezu Krishti do të jetë Mbreti ynë dhe Ligjdhënësi 
ynë.22	[Shih	sugjerimin	5	në	faqen	77.]

Njohuria jonë për pavdekësinë e shpirtit 
na frymëzon, nxit dhe ngushëllon.

Ne lexojmë te Jobi: “Por te njeriu ka një frymë, dhe është fryma e 
të	Plotfuqishmit	që	i	jep	zgjuarsinë”.	[ Jobi	32:8.]	Ata	që	nuk	e	kanë	
marrë atë frymëzim nuk do të kuptojnë domethënien e ringjalljes nga 
vdekja dhe pa atë kuptim, mua më duket se do të ketë pak lumturi 
për ata që po jetojnë vitet e moshës më të vjetër, duke pritur për 
kohën kur shpirti e lë trupin pët të shkuar atje ku ata nuk e dinë.23

Oh, sa e trishtueshme do të ishte në se ne do të mendonim se 
vdekja i dha fund ekzistencës sonë. Nëse, kur puna e jetës sonë në 
tokë do të mbaronte, ne nuk do të kishim mundësi të vijonim për-
parimin, do të kishte pak për të na frymëzuar të jetonim siç duhet 
këtu. Njohuria që të gjitha të mirat që realizojmë këtu dhe i gjithë 
përparimi që bëjmë, do ta ngrenë lumturinë tonë përjetësisht, na 
nxit që të bëjmë më të mirën tonë.24
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Ne jemi të gjithë duke kaluar me shpejtësi tek ajo kohë kur ne 
do të thirremi nga kjo jetë. Nëse ne nuk kuptojmë se ka një jetë të 
ardhshme, nëse nuk e kuptojmë se ka diçka më shumë se ndikimi 
që kemi marrë deri tani, nëse nuk do të kish veç kotësi dhe shqetë-
sim jete për të cilat duhet të jetojmë, ka shumë, më duket mua, që 
do të këputeshin në luftën që duhet bërë për ekzistencë këtu. Por 
në mëshirën e Atit tonë Qiellor ai na ka dhënë neve dhuratat më të 
mrekullueshme që i vijnë racës njerëzore.25

Zoti na ka bekuar me një njohuri që ai jeton dhe ka një trup, dhe 
që ne jemi krijuar sipas shëmbëlltyrës së tij. Ne nuk besojmë se ai 
është një lloj esence apo se ai është i pakuptueshëm. Nëse ju e keni 
marrë dëshminë që ka ardhur tek unë dhe e dini siç e di unë se Ati 
ynë Qiellor e ka zbuluar veten te fëmijët e njerëzve, që ai është një 
Perëndi personal, që ne jemi krijuar sipas shëmbëlltyrës së tij, që 
shpirtrat tanë u lindën prej tij, që ai na ka dhënë neve mundësinë 
të banojmë në tokë që të marrim një tabernakull fizik, me qëllim që 
ne të mund të përgatitemi për t’u kthyer në praninë e tij dhe për të 
jetuar përjetësisht me të, unë them, nëse ju e keni marrë këtë siguri, 
atëherë ju keni një themel mbi të cilin ju mund të ndërtoni besimin 
tuaj. Hiqeni këtë prej jush, njohurinë se Perëndia realisht jeton, 
sigurinë se Jezu Krishti ishte shfaqja e Perëndisë në mish, hiqeni 
nga ju sigurinë se do të jetë një ringjallje e mirfilltë nga vdekja dhe 
ju do ta gjeni veten në kushtet që janë fëmijët e Atit tonë kudo në 
botë dhe unë ju pyes juve, çfarë ngushëllimi mbetet tek ju atëherë? 
Këto janë të vërtetat që janë themelore.26

Më shumë nga të dashurit e mi janë në botën e shpirtrave sesa 
këtu dhe nuk do të kalojë shumë në rrugën e natyrshme të gjërave 
kur unë, gjithashtu, do të marr thirrjen time për t’i ndjekur. Unë nuk 
po pres për atë kohë me ankth dhe dëshpërim, por me shpresë dhe 
me me sigurinë se ndryshimi, kur të ndodhë, do të jetë për të rritur 
lumturinë dhe epërsitë që ne nuk mund t’i njohim në vdekshmëri.27

Kur ne kuptojmë se vdekja është vetëm një nga hapat që fëmi-
jët e Perëndisë do të hedhin në gjithë përjetësinë dhe se ajo është 
sipas planit të tij, ajo ia heq gjembin vdekjes dhe na sjell ballë për 
ballë me realitetin e jetës së përjetshme. Shumë familje janë thirrur 
që t’u thonë lamtumirë përkohësisht atyre që duan. Kur vdekje të 
tilla ndodhin, ato na turbullojnë, nëse ne do t’i lejojmë, dhe kështu 
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sjellin dëshpërim të madh në jetën tonë. Por nëse sytë tanë shpirtë-
rorë do të mund të hapeshin dhe ne do të mund të shihnim, ne do 
të qetësoheshim, jam i sigurt, me atë që vështrimi ynë do të kapte. 
Zoti nuk na ka lënë ne pa shpresë. Përkundrazi, ai na ka dhënë 
neve çdo siguri për lumturi të përjetshme, nëse ne do të pranojmë 
udhëzimin dhe këshillën e tij ndërsa jemi këtu në vdekshmëri.

Kjo nuk është një ëndërr boshe. Këto janë fakte. Për ju që jeni 
anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit, kjo është një histori e thjeshtë, 
por është e vërtetë. Ka volume të shenjta shkrimi të shenjtë që Ati 
ynë Qiellor i ka bërë të mundshëm për ne, duke na mësuar se je-
tojmë përjetësisht. . . Zoti na e ka dhënë këtë informacion në një 
qartësi të madhe dhe nga thellësitë e zemrës sime unë e falënderoj 
atë për njohurinë që na ka dhënë, që ata që janë në zi të mund të 
ngushëllohen dhe që ne vetë të mund të kuptojmë qëllimin tonë të 
të qenit këtu. Nëse ata që kanë vdekur do të mund të na flisnin, ata 
do të thoshin: “Vazhdoni përpara, vazhdoni përpara për qëllimin që 
do të na sjellë lumturi të përjetshme së bashku”. Bëni gjërat që Zoti 
do t’ju vinte të bënit, dhe juve nuk do t’ju mungojë asgjë që ia vlen; 
por përkundrazi ju do të jeni vazhdimisht duke mbledhur thesarë 
në qiell ku tenja dhe ndryshku nuk mund të brejnë dhe as vjedhësit 
të	shpërthejnë	dhe	të	vjedhin.	[Shih	Mateu	6:19–20.]

Unë lë dëshminë time me ju që unë e di se ne po jetojmë jetë të 
përjetshme dhe se ndarja e përkohshme nga vdekja . . . është veç 
një nga hapat përgjatë shtegut të përparimit të përjetshëm dhe do të 
çojë më në fund në lumturi nëse ne jemi besnikë.28	[Shih	sugjerimin	
6	në	faqen	77.]

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Ndërsa studioni kapitullin ose përgatiteni për të dhënë mësim, merrini 
parasysh këto ide. Për ndihmë të mëtejshme, shih faqet v–vii.

 1. Ndërsa lexoni “Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit” (faqe 67–68), 
mendoni rreth një kohe kur jeni përpjekur të ngushëlloni dikë 
pas vdekjes së një të dashuri. Çfarë ishte ajo që i solli ngushë-
llim Presidentit Smith?
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	 2.	 Presidenti	Smith	na	mësoi	se	“kjo	[jetë]	është	veçse	një	pjesë	e	
përjetësisë” (faqe 69). Çfarë do të thotë kjo për ju? Si ndikon 
kuptimi ynë i këtij parimi në zgjedhjet që bëjmë?

 3. Studioni seksionin që fillon në faqen 69. Si ndryshojnë mësi-
met e këtij seksioni nga ajo që bota jep mësim rreth qëllimit 
të jetës? Çfarë përvojash kemi ne gjatë vdekshmërisë që mund 
të na ndihmojnë “të marrim nga cilësitë e Perëndisë”?

 4. Shihni sërish seksionin që fillon në faqen 70, veçanërisht katër 
paragrafët e fundit të seksionit. Përse është përpjekja për gjëra 
tokësore	si	“të	kapesh	pas	[një]	fluske	që	është	zhdukur	për	
vete”?

 5. Në faqen 74, Presidenti Smith i referohet informacionit rreth 
ringjalljes në Doktrina e Besëlidhje 88. Çfarë ju mësojnë juve 
vargjet 14–17 dhe 28–33 të këtij seksioni rreth ringjalljes? Cilat 
janë disa mënyra të efektshme për t’u mësuar fëmijëve rreth 
ringjalljes?

 6. Lexoni seksionin që fillon në faqen 74. Cilat janë disa nga 
sprovat e jetës që janë bërë më të durueshme ngaqë keni një 
dëshmi për parimet e dhëna mësim në këtë seksion?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: 1 Korintasve 15:12–26, 35–42, 53–58; 
2 Nefi 9:6–13; Alma 12:24; 28:12; Doktrina e Besëlidhje 93:19–20, 
29–34; 130:18–19; Abrahami 3:24–26

Ndihmë për mësimdhënien: “Kërkojuni pjesëmarrësve të zgjedhin 
një seksion për të cilin ata janë të interesuar dhe ta lexojnë atë qe-
tësisht. Ftojini ata të mblidhen në grupe me nga dy ose tre vetë që 
zgjedhin të njëjtin seksion, dhe të diskutojnë atë që mësuan” (nga 
faqja vii e këtij libri).
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Bekimet e Tempullit për Ne 
dhe Paraardhësit Tanë

Qëllimi i tempujve është që të sigurojnë një 
vend ku të kryhen ordinancat e shenjta 

për të gjallët dhe për të vdekurit.

Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit

Në vitin 1905, kur ishte Apostull i ri, Xhorxh Albert Smithi vizitoi 
disa vende të rëndësishme të historisë së Kishës me Presidentin Jo-
zef F. Smith dhe anëtarë të tjerë të Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve. 
Një vend që vizituan ishte Kirtlandi në Ohajo, ku Shenjtorët e parë 
patën ndërtuar tempullin e parë në këtë periudhë ungjillore. “Duke 
iu afruar pamjes së qytetit”, kujtoi Plaku Smith, “gjëja e parë që nde-
shi vështrimin tonë ishte tempulli i bukur i Kirtlandit. . . . Qe aty që 
Profeti	Jozef	Smith	dhe	[Oliver	Kaudri]	panë	Shpëtimtarin	mbi	pjesën	
e sipërme të katedrës. Qe aty që Moisiu u dorëzoi atyre çelësat e 
mbledhjes së Izraelit; dhe që Eliasi dhe Elija erdhën në fuqinë e ma-
dhështinë e thirrjeve të tyre të mëdha dhe iu dhanë çelësat që qenë 
dorëzuar nën kujdesin e tyre në kohën e shërbesës së tyre në tokë.”

Teksa grupi po ecte nëpër tempull, Plaku Smith mendoi rreth 
Shenjtorëve të devotshëm, të cilët e ndërtuan atë. “Kur arritëm të 
kuptonim se ndërtesa qe ndërtuar nga njerëz në varfëri të skajshme, 
se si burra të guximshëm punuan gjatë ditës për të hedhur the-
melet dhe për të ndërtuar muret e asaj strukture, dhe pastaj natën 
qëndruan dhe e mbrojtën me armë kundër atyre që ishin betuar 
se ndërtesa kurrë nuk duhej të përfundohej; ne nuk mund të mos 
ndienim se nuk ishte e çuditshme që Zoti e pranoi ofertën e tyre 
dhe i bekoi ata, si pak njerëz janë bekuar mbi tokë.” 1

Vite më vonë, pasi u veçua si President i Kishës, Presidenti 
Smith përkushtoi Tempullin e Ajdaho-Follsit në Ajdaho. Në lutjen 
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Nga brenda tempullit të Kirtlandit, ku profeti i lashtë elija iu shfaq Jozef 
Smithit dhe i dha atij fuqinë e vulosjes dhe çelësat e punës për të vdekurit.
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përkushtuese, ai dha falënderime për punën e shpëtimit, që kryhet 
në tempull për të gjallët dhe për të vdekurit:

“Ne të falënderojmë ty, o Perëndi, që dërgove Elijan, profetin e 
lashtë, të cilit i qenë ‘. . . dhënë çelësat e fuqisë për t’i kthyer ze-
mrat e etërve te bijtë dhe zemrat e bijve tek etërit, që tërë toka të 
mos	goditet	me	një	mallkim’	[DeB	27:9].	Ne	të	falënderojmë	ty	që	
ai u dërgua tek shërbëtori yt, Jozef Smithi, për të dhënë çelësat dhe 
autoritetin e punës për të vdekurit, dhe për të zbuluar që plani i 
shpëtimit përfshin tërë familjen njerëzore, që ungjilli është i gjithë-
sishëm	për	nga	shtrirja,	dhe	që	ti	nuk	je	i	anshëm,	[pasi]	ke	siguruar	
predikimin e ungjillit të shpëtimit si te të gjallët edhe te të vdekurit. 
Ne të jemi tepër mirënjohës që shpëtimi u ofrohet të gjithëve që 
dëshirojnë të shpëtohen në mbretërinë tënde.

Qoftë i pëlqyeshëm për popullin tënd kërkimi i gjenealogjisë 
së stërgjyshërve të tyre që të mund të bëhen çlirimtarë në malin e 
Sionit, duke kryer në tempujt e tu shërbesën për të afërmit e tyre të 
vdekur. Ne lutemi gjithashtu që shpirti i Elijas të mund të qëndrojë 
fuqishëm mbi gjithë popujt kudo, që ata të mund të nxiten që të 
mbledhin dhe të bëjnë të disponueshme gjenealogjinë e paraardhë-
sve të tyre; dhe që fëmijët e tu besnikë të mund të përdorin tempujt 
e tu të shenjtë, në të cilët të kryejnë, në emër të të vdekurve, të 
gjitha ordinancat që i përkasin ekzaltimit të tyre të përjetshëm.”

Në lutjen e tij, Presidenti Smith pohoi gjithashtu se, me të vër-
tetë tempulli është shtëpia e Zotit dhe një vend ku mund të ndihet 
prania e Perëndisë:

“Sot ne, këtu dhe tani, ta dedikojmë ty Tempullin me gjithçka që 
i përket atij që të mund të jetë i shenjtë në sytë e tu; që të mund të 
jetë një shtëpi lutjeje, një shtëpi lavdërimi e adhurimi, që lavdia jote 
të mund të pushojë në të dhe prania jote e shenjtë të jetë vazhdi-
misht në të; dhe që të mund të jetë një banesë e pranueshme për 
Birin tënd Shumë të Dashur, Jezu Krishtin, Shpëtimtarin tonë; që të 
mund edhe të shenjtërohet edhe të përkushtohet në tërë pjesët e 
tij për të qenë i shenjtë në ty; dhe ne lutemi që të gjithë ata që do 
mund të kalojnë pragun e kësaj Shtëpisë tënde, të mund t’u lërë 
përshtypje shenjtëria e saj. . . .
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O Ati ynë Qiellor, a do të lejosh që të ndihet përherë prania jote 
këtu, që të gjithë që do të mblidhen këtu të mund të kuptojnë se 
janë të ftuarit e tu dhe se kjo është Shtëpia jote.” 2	[Shih	sugjerimin	
1	në	faqen	90.]

Mësime të Xhorxh Albert Smithit

Në tempull ne marrim ordinanca të shenjta, përfshirë 
ordinancat që i lidhin familjet në përjetësi.

Në	mënyrë	që	të	mund	të	përgatitemi	për	mbretërinë	[çelestiale],	
Zoti, në mëshirën e tij, në këtë periudhë të mëvonshme rivendosi 
Ungjillin e Jezu Krishtit dhe vendosi në të autoritetin hyjnor dhe pa-
staj i dha kuptim fëmijëve të Tij që disa ordinanca mund të merren 
e kryhen. Tempujt u ndërtuan për këtë qëllim dhe, brenda këtyre 
tempujve, ata që dëshirojnë një vend në Mbretërinë Çelestiale kanë 
mundësinë që të shkojnë e të marrin bekimet e tyre, që të pasurojnë 
jetën e tyre dhe të përgatiten për atë mbretëri.3

Ne jemi të vetmit njerëz në botë që e dimë arsyen përse janë 
tempujt.4

Secili	[tempull]	është	ndërtuar	për	një	qëllim	të	madh	e	të	përjet-
shëm: që të shërbejë si një Shtëpi e Zotit, që të sigurojë një vend të 
shenjtë e të përshtatshëm për kryerjen e ordinancave të shenjta që li-
dhin mbi tokë si edhe në qiell – ordinanca për të vdekurit dhe për të 
gjallët që u sigurojnë atyre, të cilët i marrin ato dhe janë besnikë ndaj 
besëlidhjeve të veta, zotërimin dhe bashkimin e familjeve të tyre, botë 
pa fund dhe ekzaltimin me ta në mbretërinë çelestiale të Atit tonë.5

Ne duhet të jemi mirënjohës për një dijeni mbi përjetësinë e be-
sëlidhjes së martesës. Në qoftë se do shpresonim vetëm në këtë jetë, 
ne,	me	të	vërtetë,	do	të	ishim	më	të	mjerët	e	të	gjithë	njerëzve	[shih	
1 Korintasve	15:19].	Siguria	që	marrëdhënia	jonë	këtu	si	prindër	
e fëmijë, si bashkëshortë e bashkëshorte, do të vazhdojë në qiell 
dhe se ky është vetëm fillimi i një mbretërie të mrekullueshme e të 
lavdishme, që Ati ynë ka përcaktuar që do ta trashëgojmë në anën 
tjetër, na mbush me shpresë e gëzim.6

Nëse, tani që gruaja ime e dashur dhe prindërit e mi të dashur 
janë larguar, do të mendoja, ashtu siç mendojnë shumë, se ata janë 
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larguar nga jeta ime përgjithmonë dhe se nuk do t’i shoh më kurrë, 
[kjo]	do	të	më	hiqte	një	prej	gëzimeve	më	të	mëdha	që	kam	në	jetë:	
meditimin e takimit sërish me ta dhe të gëzimit të mikpritjes e da-
shurisë së tyre dhe të falënderimit të tyre nga thellësitë e një zemre 
mirënjohëse për gjithçka kanë bërë për mua.

Por ka shumë e shumë miliona prej fëmijëve të Atit tonë që nuk 
e dinë se duke marrë disa ordinanca të përshkruara nga Ati ynë 
Qiellor, bashkëshortët dhe bashkëshortet mund të bashkohen për 
kohën e përjetësinë dhe të gëzojnë shoqërinë e fëmijëve të tyre 
përgjithmonë. Sa mirënjohës duhet të jemi për këtë dijeni.7

Ka vetëm pak vende në botë ku mund të martohemi për përje-
tësinë	dhe	kjo	[ndodh]	në	tempujt	e	Perëndisë.	. . .	Gjithashtu,	ka	
shumë prej vëllezërve e motrave tona, të gjithë fëmijë të Atit tonë 
Qiellor, të cilëve iu është mohuar ky privilegj për shkak të . . . ar-
syeve të pashmangshme. Por nëse jetojnë denjësisht dhe nëse do ta 
kishin shfrytëzuar privilegjin po të kishin qenë në gjendje ta bënin 
këtë, ata nuk do të humbin asgjë prej këtyre rrethanave përkohë-
sisht të papërshtatshme. Por mendoni atëherë se sa më e madhe 
është përgjegjësia e atyre që jetojnë aty ku burra e gra mund të 
bashkohen për përjetësinë dhe ku mund të shkojnë e bëjnë punën 
për të vdekurit e tyre! Njerëzit e botës nuk e kanë këtë bekim. Pyes 
veten nëse ne e vlerësojmë këtë. . . .

Le t’i udhëzojmë të rinjtë tanë mbi këto çështje që prej rinisë së 
tyre të hershme, kështu që kur të arrijnë moshën për martesë, nuk 
do të ketë asnjë dyshim në mendjen e tyre në lidhje me atë se ku 
apo se si apo se prej kujt duhet të kryhet ajo ordinancë e shenjtë 
– dhe i vetmi vend në të cilin mund të kryhet për kohën dhe për 
përjetësinë është në tempull.8

E	falënderoj	[Zotin]	për	të	gjitha	ordinancat	e	Shtëpisë	së	Zotit	që	
kam marrë, secila prej të cilave nuk ka qenë vetëm për mua, por më 
është lejuar të marr një pjesë të asaj që është caktuar për të gjithë 
fëmijët e tij, kudo qofshin këta, nëse janë të gatshëm të marrin atë 
që ai u ofron atyre, pa para dhe pa paguar.9

Të gjithë . . . tempujt që janë ndërtuar apo ende do të përku-
shtohen, do të vërtetojnë se janë një bekim pa masë për të gjithë 
ata që e përdorin denjësisht privilegjin e shfrytëzimit të tij, si për 
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veten edhe për të afërmit e tyre të vdekur.10	[Shih	sugjerimin	2	në	
faqen	90.]

Përmes punës së tempullit ne ua bëjmë 
të disponueshme bekimet e përjetshme 

paraardhësve tanë që kanë ndërruar jetë.

Shoqëria gjenealogjike ka harxhuar vite kohë për të mbledhur 
të	dhëna	të	[historisë	së	familjes]	dhe	të	tjerë	harxhojnë	vite	kohë	
për të shkuar në Shtëpinë e Zotit që të pagëzohen për ata që kanë 
vdekur, që të vulosin tek njëri-tjetri bashkëshortët e bashkëshortet 
e fëmijët, që të bashkojnë familjen siç Ati Qiellor na ka udhëzuar 
që duhet të bëjmë. Do të ishte mirë sikur secili prej nesh t’i bënte 
vetes pyetjen: Çfarë jam duke bërë në këtë drejtim? A po e bëj pje-
sën time? Ati ynë Qiellor u tha njerëzve nëpërmjet Jozef Smithit se, 
po të mos kryenim punën për të vdekurit tanë, ne do të humbnim 
vetë bekimet tona e do të flakeshim; dhe një nga gjërat më të fundit 

“Ka vetëm pak vende në botë ku mund të martohemi për 
përjetësinë dhe kjo ndodh në tempujt e Perëndisë.”
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që Profeti u përpoq të bënte, ishte të përfundonte një tempull, në 
të cilin njerëzit mund të shkonin e kryenin punën për të vdekurit 
e tyre. Pra, kaq e rëndësishme është. Duhet të bëhet nga dikush.11

Më kujtohet tani një histori e dy vëllezërve që jetuan në një qytet 
të Jutës veriore: Vëllai më i madh, Henri, ishte bankier e tregtar 
dhe kishte me bollëk. Vëllai tjetër, Xhorxhi, ishte fermer dhe nuk 
kishte aq shumë përtej nevojave të veta, por ai kishte dëshirë të 
bënte punën e tempullit për të vdekurit e tyre. Ai bëri kërkime për 
gjenealogjinë e tyre dhe shkoi në tempull e punoi për ata që patën 
ndërruar jetë.

Një ditë, Xhorxhi i tha Henrit: “Mendoj se duhet të shkosh në 
tempull e të ndihmosh”.

Por Henri tha: “Nuk kam kohë të bëj gjëra të tilla. Gjithë kohën 
ma merr përkujdesja për biznesin tim.” . . .

Afërsisht një vit pas kësaj, Henri mori në telefon shtëpinë e Xhor-
xhit dhe tha: “Xhorxh, kam parë një ëndërr dhe më shqetëson. Pyes 
veten nëse mund të më tregosh se çfarë kuptimi ka?”

Xhorxhi pyeti: “Çfarë ke ëndërruar, Henri?”

Henri tha: “Pashë në ëndërr se unë dhe ti e kishim lënë këtë jetë 
dhe ishim në anën tjetër të velit. Ndërsa po lëviznim, mbërritëm 
në një qytet të bukur. Njerëzit ishin mbledhur së bashku në grupe 
në shumë vende dhe në çdo vend ku erdhëm, ata të shtrënguan 
dorën dhe të hodhën krahët në qafë dhe të bekuan dhe thanë se 
sa mirënjohës ishin që të takonin ty, por,” tha ai, “ata nuk më ku-
shtuan asnjë grimë vëmendje mua; zor se ishin miqësorë. Çfarë do 
të thotë kjo?”

Xhorxhi pyeti: “Mendove se ishim në anën tjetër të velit?”

“Po.”

“Mirë, kjo është ajo rreth së cilës të kam folur. Jam përpjekur të 
të bind që të kryesh punën për ata njerëz që janë atje përtej. Unë 
kam bërë punën për shumë prej tyre, por puna për shumë të tjerë, 
është ende për t’u bërë. . . . Bën mirë t’i futesh punës, sepse ti ke 
provuar paksa nga ajo që mund të presësh kur të kalosh atje ma-
tanë nëse nuk bën pjesën tënde në kryerjen e kësaj pune për ta.” 
[Shih	sugjerimin	3	në	faqen	90.]
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Kam menduar për këtë histori nga jeta e dy vëllezërve vërtet 
shumë herë. Shumë njerëz nuk e kuptojnë seriozitetin dhe shenj-
tërinë e jetës; ata nuk e kuptojnë shenjtërinë e martesës së për-
jetshme. Ka ca nga njerëzit tanë, që nuk kanë asnjë interes për 
gjenealogjinë e tyre. Ata nuk kujdesen fare për stërgjyshërit e tyre; 
të paktën të bën të mendosh kështu mënyra si sillen. Ata nuk 
shkojnë në tempull për të bërë punën për të vdekurit e tyre. . . .

. . . Pasi kemi qenë në Shtëpinë e Zotit për vetë bekimet tona, le 
të mendojmë rreth përgjegjësisë sonë ndaj stërgjyshërve tanë. Si do 
t’ju presin kur të shkoni në anën tjetër? A do të jeni ju, ai ose ajo që 
ata do ta gjejnë e bekojnë gjatë epokave të përjetësisë, apo do të 
jeni si vëllai, i cili me egoizëm po zgjidhte problemet e veta këtu, 
duke i lënë ata që nuk mund të bënin gjë për veten, të vazhdonin 
pa ndihmën e tij? 12

E dini se ne jemi të gjithë të lidhur së bashku përmes punës së 
mrekullueshme që po bëhet në tempujt e Atit tonë, ku familjet, që 

“Mendoni për devotshmërinë dhe besnikërinë e atyre që, dita-ditës, shkojnë 
në këta tempuj dhe kryejnë shërbesën për ata që kanë shkuar në anën tjetër.”
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nuk janë bashkuar më parë, lidhen së bashku nëpërmjet fuqisë së 
Priftërisë së Shenjtë. Zoti caktoi që, gjithsecili prej bijve dhe bijave të 
tij duhet ta ketë mundësinë që të bekohet, jo vetëm këtu mbi tokë, 
por të gëzojë bekimet e përjetshme.

Mendoni për devotshmërinë dhe besnikërinë e atyre që, dita-di-
tës, shkojnë në këta tempuj dhe kryejnë shërbesën për ata që kanë 
shkuar në anën tjetër; dhe dijeni këtë, ata të cilët janë në anën 
tjetër, janë po aq të shqetësuar për ne. Ata po luten për ne dhe për 
suksesin tonë. Ata po luten, sipas mënyrës së tyre, për pasardhësit 
e tyre, për brezat vijues që jetojnë në tokë.13

Zoti do na ndihmojë në kërkimin tonë 
për të afërmit tanë të vdekur.

Disa vite më parë në Çikago, gjatë Ekspozitës “Shekulli i Për-
parimit”, shkova një ditë tek kabina e Kishës sonë dhe i pyeta mi-
sionarët se kush e kishte në ngarkim panairin e madh kulturor e 
shkencor.

Ata më thanë se emrin e kishte Daz; dhe i pyeta: “Mos është 
vëllai i Çarls G. Daz, që ishte zëvendëspresident i Shteteve të Ba-
shkuara dhe gjithashtu ambasador në Britaninë e Madhe?”

Dhe ata u përgjigjën: “Po.”

“Mirë”, thashë, “Jam i gëzuar që e mora vesh këtë. Ja që unë e 
njoh atë.”

Thashë me vete: “Duhet të shkoj t’i telefonoj. Ai do të jetë Henri 
Daz.” E njihja Henri Daz, kështu që shkova tek telefoni dhe mora 
zyrën e tij. Sekretarja e tij . . . i tha zotit Daz se Xhorxh Albert Smithi 
nga Solt-Lejk-Siti ishte aty dhe donte ta takonte dhe ai i tha që të 
më lejonte të shkoja. Kështu që, në vend që të më kalonte për të 
pritur radhën time pas njëqind njerëzve, ajo më mori te një derë 
anësore dhe aty përpara meje qëndronte një burrë i gjatë, të cilin 
nuk e kisha parë kurrë më parë në jetën time.

Ai tha: “Unë jam z. Daz”.

Ai ishte shumë i dashur, por përfytyroni se sa në siklet isha unë. 
Ai qe z. Daz dhe qe vëllai i Ambasadorit Daz, por qe Rufës Daz. Nuk 
e dija se kishte një Rufës Daz në botë.
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“Mirë”, thashë, “kam ardhur t’ju them se ky është një panair i 
mrekullueshëm dhe për t’ju shprehur vlerësimin tim për atë që 
keni	bërë	me	organizimin	dhe	përfundimin	e	tij.	Është	e	mreku-
llueshme	ajo	që	është	realizuar	dhe	çfarë	[burimi]	edukimi	është	
për kaq shumë njerëz. Tani, e kuptoj se jeni njeri i zënë dhe kjo 
është e gjitha që doja të vija e të thosha; dhe t’ju përgëzoja dhe t’ju 
falënderoja.”

“Kjo është shumë vlerësuese nga ana juaj”, tha ai. “Hyni.”

“Jo, kjo është e gjitha që erdha për t’ju thënë”, u përgjigja.

Ai tha: “Hyni fill brenda.”

Thashë: “Jo, ka njëqind njerëz që po presin t’ju takojnë”.

“Asnjëri prej tyre nuk do thotë ndonjë gjë aq të mirë sa ajo që 
thatë ju.”

Kështu që hyra, pothuajse, pa ide dhe pa frymë. Ai këmbënguli 
që të ulesha dhe gjëja tjetër që thashë qe: “Me që ra fjala, z. Daz, 
nga e kanë prejardhjen njerëzit tuaj?”

“Doni të thoni në Amerikë?” pyeti ai.

“Dua të them kudo.”

Ai tha: “Jeni i interesuar mbi gjenealogjinë?”

“Sigurisht që jam.” U përgjigja unë. “Ne kemi një nga bibliotekat 
më të mrekullueshme gjenealogjike në Solt-Lejk-Siti.”

Ai tha: “Më falni një çast”, dhe doli nga zyra e vet e u kthye me 
një kuti kartoni pothuaj në madhësinë e një Bible të vjetër fami-
ljeje. Mori thikën e vet, hapi kutinë e kartonit dhe nxori një pako të 
mbështjellë me letër të bardhë pëlhure. Ai e hoqi letrën prej pëlhure 
dhe vendosi mbi tavolinë një prej librave të lidhur më bukur që kam 
parë ndonjëherë. Ishte i shtypur mirë dhe i ilustruar bollshëm; dhe 
kapaku ishte zbukuruar hijshëm me reliev floriri.

Kur po e shqyrtoja, thashë: “Z. Daz, kjo është një kryevepër 
punimi”.

“Duhet të jetë. Më kushtoi njëzetepesëmijë dollarë.”

“Mirë”, thashë, “ia vlen”.

Ai tha: “A ka ndonjë vlerë për ju?”
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I thashë: “Do të kishte po ta kisha unë”.

Ai tha: “Në rregull, mund ta marrësh!” – një gjenealogji me vlerë 
njëzetepesëmijë dollarë, e lënë në dorën time nga një burrë që e 
kisha takuar vetëm pesë minuta më parë! Mirë, isha i habitur. Takimi 
ynë i parë vazhdoi vetëm pak më gjatë. I tregova se sa i gëzuar 
qeshë që e mora atë dhe se do ta vendosja në bibliotekën gjenea-
logjike në Solt-Lejk-Siti.

Para se të largohesha nga dhoma, ai tha: “Z. Smith, kjo është gje-
nealogjia e nënës sime, gjenealogjia e Gejtës-ve. Ne po përgatisim 
edhe gjenealogjinë e babait tim – familjes Daz. Do të jetë pikërisht 
si kjo. Kur të mbarojë, do të doja t’ju dërgoja edhe një kopje të saj.”

Pesëdhjetëmijë dollarë gjenealogji – dhe thjesht sepse u përpoqa 
të isha i sjellshëm me dikë! Nuk mendoj se ajo qe një rastësi. . . .

Zoti po na ndihmon; është e mrekullueshme se si rruga hapet 
dhe se si njerëz të tjerë shpesh nxiten që të përgatisin gjenealogjitë e 
tyre. Por ndonjëherë, ne dështojmë që të përfitojmë nga mundësitë 
që kemi për të përgatitur gjenealogjitë tona, edhe pse Zoti ka thënë 
shumë qartësisht se po të mos merremi me punën tonë të tempullit, 
ne	do	të	mohohemi	së	bashku	me	të	vdekurit	tanë	[shih	DeB	124:32].	
Kjo është diçka shumë serioze. Kjo është diçka që nuk mund ta ndry-
shojmë, nëse i kemi humbur mundësitë tona derisa jeta të kalojë. . . . 
Ne nuk mund të presim që të tjerët ta bëjnë këtë punë për ne.

Kështu që, Zoti, në një mënyrë apo tjetër, na nxit, këshillon dhe 
mëson që ta bëjmë punën tonë. Disa familje që nuk mund ta bëjnë 
vetë punën, kanë dikë tjetër që punon gjithë kohën me gjenealo-
gjinë e tyre për në tempull dhe dokumentet.

Nëse bëjmë pjesën tonë, gjenealogjitë tona do na shpalosen – 
herë në një mënyrë, herë në një mënyrë tjetër. Prandaj dua t’ju 
këshilloj, vëllezër dhe motra të mia: le të bëjmë pjesën tonë.14	[Shih	
sugjerimin	4	në	faqen	90.]

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Ndërsa studioni kapitullin ose përgatiteni për të dhënë mësim, me-
rrini parasysh këto ide. Për ndihmë të mëtejshme, shihni faqet v–vii
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 1. Lexoni fragmentet nga lutja përkushtuese e Tempullit të Ajda-
ho-Follsit në Ajdaho, në faqet 81–82; dhe lexoni DeB 109:1–5, 
10–13 (nga lutja përkushtuese e Tempullit të Kirtlandit). Me-
ditoni mbi ndjenjat që keni kur merrni pjesë në tempull dhe 
mendoni rreth përvojave që kanë forcuar dëshminë tuaj që 
tempulli është shtëpia e Zotit.

 2. Cilat janë arsyet që jep Presidenti Smith për ndërtimin e tem-
pujve? (shih faqet 82–84). Çfarë mund të bëjmë që të nxitim 
të rinjtë që të përgatiten për t’u martuar në tempull?

 3. Lexoni historinë në faqen 85. Cilat janë disa mënyra të thjeshta 
për dikë me shumë përgjegjësi të tjera që të marrë pjesë në 
punën për historinë e familjes? Çfarë mund të bëjnë kuorumet 
e priftërisë dhe Shoqatat e Ndihmës për të marrë pjesë?

 4. Shihni sërish seksionin që fillon në faqen 87. Si ju ka ndihmuar 
Zoti kur jeni përpjekur që të gjeni të dhëna rreth të parëve 
tuaj? Çfarë bekimesh të tjera keni marrë kur keni marrë pjesë 
në punën për historinë e familjes?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Malakia 4:5–6; Doktrina e Besëlidhje 
97:15–16; 110; 124:39–41; 128:9, 15–24.

Ndihmë për mësimdhënien: Kur një person lexon me zë të lartë nga 
mësimet e Presidentit Smith, ftoni anëtarë të tjerë të klasës që “të 
dëgjojnë dhe kërkojnë për parime dhe mendime të veçanta. Nëse 
një fragment përmban fjalë ose thënie të vështira, shpjegojini këto 
përpara se të lexohet fragmenti. Nëse ndonjë në grup mund të ketë 
vështirësi me leximin, kërkoni për vullnetarë në vend që t’i bëni ata 
të marrin radhën” (Teaching, No Greater Call, f. 56).

Shënime
 1. Në Conference Report, prill 1906, f. 57.
 2. “Dedicatory Prayer . . . Idaho Falls 

Temple”, Improvement Era, tetor 1945, 
f. 564–565.

 3. Në Deseret News, 13 shkurt 1932, 
Church section, f. 7.

 4. Në Conference Report, tetor 1950, f. 159.
 5. “The Tenth Temple”, Improvement Era, 

tetor 1945, f. 561.
 6. Në Conference Report, tetor 1905, f. 29.
 7. “Priceless Prospects”, Improvement Era, 

qershor 1950, f. 469.
 8. “The Tenth Temple”, f. 561, 602.
 9. Në Conference Report, tetor 1929, f. 25.
 10. “The Tenth Temple”, f. 602.
 11. “The Tenth Temple”, f. 602.
 12. “The Tenth Temple”, f. 561, 602.
 13. Në Conference Report, prill 1937, f. 

34–35.
 14. “On Searching for Family Records”, 

Improvement Era, gusht 1946, f. 491, 
540.
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Hapjani Shpirtin Tuaj 
Zotit në Lutje

Përmes lutjes vetjake dhe familjare, ne 
mund të ndiejmë ndikimin e Atit Qiellor 

në jetën tonë dhe në shtëpitë tona.

Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit

Lutja qe një pjesë e rëndësishme e shtëpisë ku u rrit Xhorxh Albert 
Smithi. “Lutjeve në fshehtësi dhe familjare i kushtohej vëmendje nga 
secili anëtar i shtëpisë”, tha ai. “Mësova fare herët në jetë se Zoti i 
përgjigjej lutjeve sepse Ai iu përgjigj të mijave dhe në shumë mënyra 
Ai më dha prova të përkujdesjes së Tij syçelë.” 1

Edhe vonë në jetën e tij, Presidenti Smith kujtonte me dashuri se 
si nëna e tij, Sara Far Smith, e mësoi të lutej:

“Unë u mësova te gjunjët e një nëne Shenjtore të Ditëve të Më-
vonshme. Një nga gjërat e para, që kujtoj, qe kur ajo më mori për 
dore dhe më çoi sipër. Në dhomë kishte dy shtretër, shtrati ku flinin 
prindërit e mit dhe matanë një shtrat i vogël me rrota në anën tjetër. 
Mund ta kujtoj sikur të ishte dje. Kur u ngjitëm lart, ajo u ul pranë 
shtratit tim të vogël me rrota. Më bëri të gjunjëzohesha përballë saj. 
Ajo bashkoi duart e mia dhe i mori në të sajat dhe më mësoi lutjen 
time	të	parë.	Kurrë	nuk	do	ta	harroj.	Nuk	dua	ta	harroj.	Është	një	
prej kujtimeve më të dashura që kam në jetë, një nënë engjëllore 
ulur ndanë shtratit tim dhe më mësoi të lutesha.

Qe një lutje kaq e thjeshtë, por . . . ajo lutje hapi për mua pragjet 
e qiellit. Ajo lutje shtriu drejt meje dorën e Atit tim në qiell, meqë 
ajo më pati shpjeguar gjithë domethënien e saj për aq sa mund të 
kuptonte një fëmijë i vogël. Nga ajo ditë deri më sot, ndërsa kam 
përshkuar afërsisht një milion kilometra në botë mes fëmijëve të 
tjerë të Atit tonë, çdo ditë dhe çdo natë, kudo ku kam qenë, kur 
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“është bekim i mrekullueshëm ai që gëzojmë . . . që të ndihemi të sigurt 
për udhëheqjen hyjnore, të kemi besim të plotë në një Perëndi vetjak, 

që interesohet për ne dhe që i dëgjon e u përgjigjet lutjeve tona.”
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kam shkuar në shtratin tim apo jam ngritur prej tij, kam ndier se 
isha pranë Atit tim Qiellor. Ai nuk është larg.” 2

Gjatë jetës së tij, Presidenti Smith u mbështet te lutja jo vetëm si 
një mjet për t’iu afruar më pranë Perëndisë, por edhe për t’i kërkuar 
ndihmë Atij në kohë nevoje. Një ditë, kur po notonte në Oqeanin 
Paqësor, larg bregdetit të Kalifornisë, ai pati përvojën në vijim:

“Isha vlerësuar si një notar shumë i mirë dhe e pëlqeja në kulm 
sportin. Në këtë ditë të veçantë, batica qe shumë e lartë dhe shumë 
e shpejtë. Kur lashë bregun dhe notova në oqean, u zhyta përmes 
dallgëzimeve të mëdha ndërsa ato kulmonin dhe më spërkatnin. 
Synimi im qenë valëzimet e mëdha përtej dallgëve që thyheshin, ku 
mund të qëndroja me kurriz dhe të lëkundesha lart e poshtë mbi to.

Ndërsa po merresha me këtë sport tërheqës, një valë shumë gji-
gante u kulmua dhe u palos përpara, para se të mund ta zotëroja 
veten pas zhytjes nëpër dallgën e mëparshme. E dyta më kapi dhe 
më hodhi në fund të oqeanit. Mund ta ndieja tek zvarritesha prej 
rrymës së nënujshme. Në këtë kohë të veçantë, shumë valë erdhën 
në varg të shpejtë dhe nuk qeshë në gjendje ta zotëroja veten për-
para se të më duhej të zhytesha nga njëra tek tjetra. Kuptova se 
forca po më linte me shpejtësi, që do të ishte e nevojshme për mua 
që të gjeja disa mjete ndihme. Tek u ngjita në kulm të një dallge 
gjigante, pashë shtyllat e një skele fare pranë dhe mendova se do 
të isha në gjendje ta shpëtoja jetën, nëse me përpjekje mbinjerëzore 
do të mund të arrija sigurinë e shtyllave.

Qetësisht i kërkova Atit tim Qiellor që të më jepte fuqinë për t’ia 
arritur qëllimit tim. Tek arrita një krah larg molit, u zgjata dhe hodha 
krahët përreth njërës prej shtyllave. Ato ishin mbuluar me guacka 
të mprehta e blu të errët dhe tek lëndova krahët e këmbët e mia 
rreth sigurisë së saj, ato m’i prenë kraharorin, këmbët dhe kofshët. 
U	mbajta	për	aq	sa	mund	ta	duroja	dhimbjen	dhe	ruajta	[rastin]	që	
një valë e madhe miqësore të vinte drejt meje që të hidhesha mbi 
të dhe të lëvizja drejt një shtylle më pranë bregut. Çdo herë, me një 
lutje në zemër, unë do të përpiqesha që të lëvizja nga një shtyllë te 
tjetra me ndihmën e valës ngritëse.

Ngadalë, por me siguri dhe vështirësi të madhe, ia dola mbanë deri 
në breg, ku uji ishte mjaftueshëm i cekët që të ecja drejt plazhit. Kur 
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arrita sigurinë e rërës së ngrohtë, rashë, i rraskapitur. Isha aq i dobët, 
aq pothuaj i mbytur, saqë nuk qeshë në gjendje të ecja për në shtëpi, 
derisa pata pushuar për ca kohë. Shtrirë mbi rërën me ngrohtësinë 
e sigurinë e saj, mendova për përvojën pikëlluese që sapo kisha 
pësuar, dhe zemra m’u mbush me mirënjohje e përulësi që Zoti pati 
. . . kursyer jetën time.” 3	[Shih	sugjerimin	1	në	faqen	99.]

Mësime të Xhorxh Albert Smithit

Lutja na mundëson që t’i flasim Atit tonë 
Qiellor sikur të ishte i pranishëm.

Është	bekim	i	mrekullueshëm	ai	që	gëzojmë	në	këto	periudha	
tensioni dhe pasigurie, që të ndihemi të sigurt për udhëheqjen hyj-
nore, të kemi besim të plotë në një Perëndi vetjak, që interesohet 
për ne dhe që i dëgjon e u përgjigjet lutjeve tona.4

Disa	vite	më	parë	. . .	dëgjova	rreth	[një]	djali	nëntëvjeçar,	një	
jetimi, i cili u çua me nxitim në spital, ku ekzaminimi tregoi se duhej 
operuar pa u vonuar. Ai pati jetuar me miq që i kishin dhënë një 
vatër familjare. Babai dhe nëna e tij (kur qenë gjallë) i patën mësuar 
që të lutej; si rrjedhim, kur erdhi në spital, gjëja që donte ishte që 
të kishte ndihmën e Zotit.

Mjekët patën vendosur që të bënin një konsultë. Kur e çuan në 
sallën e operacionit, ai shikoi përreth dhe pa infermieret e mjekët 
që ishin konsultuar mbi çështjen e tij. Ai e dinte që qe serioze dhe 
i tha njërit prej tyre, teksa po përgatiteshin t’i bënin anestezinë: 
“Doktor, përpara se të filloni të operoni, a nuk do të luteni për 
mua, ju lutem?”

Mjeku, në dukje me siklet, kërkoi falje dhe tha: “Unë nuk mund 
të lutem për ty”. Pastaj, djali i kërkoi mjekëve të tjerë, me të njëjtin 
përfundim.

Në fund, ndodhi diçka tepër e mrekullueshme; ky djalë i vogël 
tha: “Nëse ju nuk mund të luteni për mua, ju lutem, a do të prisni 
ndërsa të lutem për veten?”

Ata hoqën çarçafin dhe ai u gjunjëzua mbi tavolinën e operacionit, 
përkuli kokën dhe tha: “Atë Qiellor, jam vetëm një djalë jetim. Jam 
jashtëzakonisht	shumë	i	sëmurë.	Të	lutem,	a	do	të	më	bësh	[më]	mirë?	
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Bekoji këta njerëz që do të më operojnë që ta bëjnë siç duhet. Nëse 
do	të	më	bësh	[më]	mirë,	unë	do	të	përpiqem	që	të	rritem	për	t’u	
bërë	njeri	i	mirë.	Faleminderit,	Atë	Qiellor,	që	më	bën	[të	jem]	mirë.”

Kur mbaroi së luturi, ai u shtri. Sytë e mjekëve dhe infermierëve 
qenë mbushur me lot. Atëherë ai tha: “Jam gati”.

Operacioni u krye. Djalin e vogël e kthyen në dhomën e vet dhe, 
në	pak	ditë,	e	morën	nga	spitali,	[në	gjendje	të]	mirë	drejt	shërimit	
të plotë.

Disa ditë pas kësaj, një burrë që pati dëgjuar për ngjarjen, shkoi 
në zyrën e njërit prej kirurgëve dhe tha: “Më tregoni rreth opera-
cionit që kryet pak ditë më parë – operacionin e një djali të vogël”.

Kirurgu tha: “Kam operuar disa djem të vegjël”.

Burri shtoi: “Ai djali i vogël që donte që dikush të lutej për të”.

Mjeku tha shumë seriozisht: “Pati një rast të tillë, por di vetëm që 
është një gjë tepër e shenjtë për mua për të folur rreth saj”.

Burri tha: “Doktor, nëse do të ma tregosh, do ta trajtoj me re-
spekt; do të doja ta dëgjoja”.

Atëherë, doktori tregoi historinë pothuaj siç e ritregova unë këtu 
dhe shtoi: “Kam operuar qindra njerëz, burra e gra, të cilët mendo-
nin se kishin besim që do të shëroheshin; por, kurrë, derisa që-
ndrova sipër atij djali të vogël, nuk e kam ndier praninë e Perëndisë 
siç e ndjeva në këtë kohë. Ai djalë hapi pragjet e qiellit dhe i foli 
Atit të tij Qiellor siç një njeri i flet një tjetri ballë për ballë. Dua të të 
them se jam një njeri më i mirë për shkak se pata këtë përvojë, që 
qëndrova dhe dëgjova një djalë të vogël t’i fliste Atit të tij në qiell 
sikur të qe i pranishëm.” 5	[Shih	sugjerimin	2	në	faqen	99.]

Le të jetojmë kështu që çdo natë kur gjunjëzohemi për t’u lutur 
dhe çdo mëngjes kur përkulemi para Zotit në falënderim, të jetë në 
ne fuqia për të hapur qiejt në mënyrë që Perëndia t’i dëgjojë dhe t’u 
përgjigjet lutjeve tona, që ne do ta dimë se jemi miratuar prej Tij.6

Nëse jetojmë pranë Atit tonë Qiellor, ne do të 
frymëzohemi që të dimë se për çfarë të lutemi.

Babi im kur qe i ri gati sa s’humbi jetën në Lumin e Provos. . . . 
Babai i vet, që qe në Solt-Lejk-Siti, ndjeu nxitjen që të shkonte në 
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një dhomë që ishte veçuar për lutje. Ai . . . u gjunjëzua . . . dhe tha: 
“Atë Qiellor, ndiej se ka diçka serioze që nuk shkon me familjen 
time në Provo. Ju e dini se nuk mund të jem me ata atje dhe të jem 
këtu. Atë Qiellor, a do t’i ruani dhe mbroni ata. . . .”

Në kohën kur ai po lutej, aq afërsisht sa ishte e mundur të thuhej 
nga kontrollimi i kohës, babai im pati rënë në lumë. Qe në periu-
dhë vërshimi. Trungje e shkëmbinj po derdheshin nga kanioni dhe 
ai ishte i pafuqishëm. Ata që qenë pranë, e panë gjendjen e tij të 
vështirë, por nuk mund ta arrinin. Turbullira e ujit qe e tillë, sa as-
kush nuk mund të jetonte në të. Ata thjesht qëndronin atje në tmerr. 
Babai po bënte çdo gjë që mundej që ta mbante kokën mbi ujë, por 
ai po vërvitej lart e poshtë dhe po përplasej kundrejt gurëve dhe 
trungjeve. Befas një dallgë e ngriti me forcë nga uji dhe e flaku në 
breg. Ishte një përgjigje e drejtpërdrejtë e . . . lutjes.7

Ne duhet t’i kushtojmë vëmendje lutjeve tona në fshehtësi. Ne 
duhet të jetojmë aq pranë Atit tonë Qiellor saqë kur të përkulemi 

“Ne duhet të jetojmë aq pranë atit tonë Qiellor saqë kur të përkulemi para 
tij, të mund ta dimë se gjëja që po kërkojmë do të jetë e pëlqyeshme për të.”
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para tij, të mund ta dimë se gjëja që po kërkojmë do të jetë e pë-
lqyeshme për të; dhe nëse nuk na plotësohet sipas mënyrës që e 
kërkojmë, ne mund ta dimë që bekimi do të na vijë neve që gë-
zojmë të drejtën për të dhe që do të jetë vërtet një bekim.” 8	[Shih	
sugjerimin	3	në	faqen	99.]

Lutja është një ndikim i fuqishëm në jetën tonë 
vetjake, shtëpitë tona dhe komunitetet tona.

Zoti . . . na ka shpjeguar se si mund të marrim bekime përmes 
lutjes. Ka shumë njerëz në botë që nuk i kuptojnë dobitë e vërteta 
të lutjes. Lutja është fuqi. Ka një ndikim që relativisht pak njerëz 
duket se e kuptojnë. . . .

. . . Sa ka në këtë Kishë nga ata që nuk e dinë se kanë të drejtën, 
të drejtën e plotë, që t’i luten Atit të tyre në qiell dhe t’i kërkojnë Atij 
t’ua heqë vuajtjen dhe t’i udhëheqë drejt kënaqësisë dhe lumturisë? 9

Është	e	çuditshme	që	çdo	anëtar	i	Kishës	së	Jezu	Krishtit	të	Shenj-
torëve të Ditëve të Mëvonshme duhet të nxitet që të bëjë lutjet e tij; 
dhe ende ka disa njerëz që nuk luten në fshehtësi apo nuk bëjnë 
lutjet e tyre familjare. Sidoqoftë po të mos lutemi, ne humbasim 
mbrojtjen që ofron lutja.10	[Shih	sugjerimin	4	në	faqen	99–100.]

Do të doja ta theksoja këtë: Shpresoj që Shenjtorët e Ditëve të 
Mëvonshme nuk do të dështojnë në mbajtjen e lutjeve të tyre, lutjeve 
të tyre në fshehtësi dhe lutjeve të tyre familjare. Fëmijët, të cilët rriten 
në shtëpi ku nuk kanë lutje familjare dhe lutje në fshehtësi, humba-
sin shumë bekime; dhe kam frikë se në mes të pështjellimit të botës, 
të nxitimit e rrëmujës, shpesh herë, largimi nga shtëpitë bëhet pa 
lutje dhe pa bekimet e Zotit; këto shtëpi nuk mund të vazhdojnë të 
jenë të lumtura. Ne jetojmë në një epokë kur kemi nevojë për Atin 
tonë Qiellor, po aq sa patën përherë nevojë për Të në çdo epokë.11

Mos e lini mënjanë vetes fuqinë e Perëndisë. Mbani në shtëpitë 
tuaja ndikimet e lutjes dhe falënderimit; dhe lëreni mirënjohjen të 
ngrihet tek ai që është autori i qenies tonë dhe dhënësi i gjithë të 
mirës.12

Lërini shtëpitë tona të jenë vendi i qëndrueshëm i lutjes dhe 
falënderimit dhe mirënjohjes. . . . Le të lutemi për burrat dhe gratë 
e mëdhenj të botës të cilëve u duhet Zoti, por nuk e kuptojnë 



K a P i t U l l i  9

98

interesimin e tij për ta. Lutuni për . . . qeveritarët tanë, bashkiakët 
tanë të qyteteve, njerëzit që kanë ndikim në politikë në komunitetet 
tona të ndryshme, që ata të mund të bëjnë gjërat që do të jenë më 
mirë për të gjithë ne dhe që do të na bëjnë më të lumtur e do ta 
kënaqin Atin tonë Qiellor. Ky është privilegji ynë. Unë ju them se 
fuqia e lutjes është diçka që nuk mund të matet.13

Lutja familjare i sjell unitet familjeve.

Ne	[si	anëtarë	familjeje]	nuk	do	t’i	shohim	gjithmonë	gjërat	me	
të njëjtin sy; burrat nuk do të arsyetojnë gjithmonë si gratë e tyre 
dhe anasjelltas, por nëse do të luteni së bashku, me një dëshirë të 
vërtetë për të qenë të bashkuar, unë mund t’ju them: ju do të bini 
dakord mbi të gjitha çështjet e rëndësishme.

Vura re . . . mbi një stendë afishimi: “Familja që lutet së bashku, 
qëndron së bashku”. Nuk e di se kush e vendosi atje, por dua të 

“Mbrojini familjet tuaja me çdo mënyrë të mundshme. 
bashkojini ato nën ndikimin e lutjes.”
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them se nëse do të mendoni rreth saj për një çast, ju do ta dini se 
është e vërtetë. Unë ju këshilloj t’i luteni së bashku Zotit, dhe me 
këtë nuk dua të them që thjesht të bëni lutjet, nuk dua të them që 
. . . të përsërisni diçka pa pushim, por t’i hapni shpirtrat Zotit si ba-
shkëshortë dhe etër në shtëpinë tuaj dhe t’i bëni të bashkohen me 
ju, bashkëshortet tuaja dhe fëmijët tuaj. Bëjini që të marrin pjesë. 
Atëherë vjen në shtëpi një ndikim që mund ta ndieni kur hyni aty.14

Si një nga ata të cilit Zoti i ka kërkuar të japë mësim, ju përgjëro-
hem që t’i vini në rregull shtëpitë tuaja. Mos i merrni shumë gjëra 
për të mirëqena. Mos lejoni që të çoheni te marrëzitë dhe të metat 
e botës. Mbrojini familjet tuaja me çdo mënyrë të mundshme. Ba-
shkojini ato nën ndikimin e lutjes. . . . Çfarë fuqie përbën lutja, për 
të na mbajtur në shtegun për te jeta e përjetshme dhe udhëhequr 
te mbretëria çelestiale! 15	[Shih	sugjerimin	5	në	faqen	100.]

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Ndërsa studioni kapitullin ose përgatiteni për të dhënë mësim, me-
rrini parasysh këto ide. Për ndihmë të mëtejshme, shihni faqet v–vii.

 1. Tek pjesa “Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit”  (faqet 91–94), 
vini re se si përvojat e hershme të Presidentit Smith me lutjen 
ndikuan mbi të gjatë gjithë jetës së tij. Cilat janë disa mënyra të 
efektshme për t’i mësuar fëmijët rreth fuqisë së lutjes?

 2. Shihni sërish historinë rreth djalit nëntëvjeçar (faqet 94–95). 
Përse ndodh që lutjet tona ndonjëherë nuk ndihen si një ba-
shkëbisedim ballë për ballë me Atin Qiellor? Merrni parasysh 
atë që mund të bëni me lutjet tuaja vetjake për ta ndier më 
shpesh praninë e Tij.

 3. Teksa meditoni mbi mësimet e Presidentit Smith në faqet 95–
97, mendoni për një rast kur ndiet nxitjen që të kërkonit për 
diçka në lutje. Çfarë do t’i thoshit dikujt që ndien se lutjet e tij 
apo saj kanë kaluar pa marrë përgjigje?

 4. Merrni parasysh thënien e Presidentit Smith: “Po të mos lutemi, 
ne humbasim mbrojtjen që ofron lutja” (faqe 97). Në çfarë 
mënyrash e keni ndier fuqinë dhe mbrojtjen e lutjes? Merrni 
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në konsideratë ndarjen e dëshmisë suaj për fuqinë e lutjes me 
ata që vizitoni si mësues shtëpie apo mësuese vizitore.

 5. Presidenti Smith dha mësim se lutja do “të na mbajë në shte-
gun për te jeta e përjetshme” (faqe 99). Përse mendoni se është 
kështu? Çfarë mund të bëjnë familjet për t’u siguruar që të lu-
ten përherë së bashku ? Merrni parasysh atë që mund të bëni 
për ta shndërruar lutjen vetjake në një pjesë më kuptimplote 
të jetës suaj.

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Mateu 6:7–13; 7:7–11; 2 Nefi 4:35; 
Alma 34:18–27; 37:37; 3 Nefi 18:20–21; Doktrina e Besëlidhje 
88:63–64

Ndihmë për mësimdhënien:	“Është	nxënësi	ai	që	duhet	të	vihet	në	
veprim. Kur një mësues bëhet epiqendra, bëhet ylli i shfaqjes, thotë 
çdo gjë dhe me fjalë të tjera merr në dorë të gjithë veprimtarinë, 
është pothuaj e sigurt që ai po ndërhyn me të mësuarin e anëtarëve 
të klasës” (Azahel D. Udraf, në Teaching, No Greater Call, f. 61).
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Shkrimet e Shenjta,  
Biblioteka Më e Çmuar në Botë

Perëndia na ka dhënë shkrimet e shenjta 
që të na ndihmojë ne dhe familjet tona të 

përgatitemi për jetën e përjetshme.

Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit

Vonë në jetën e tij, Presidenti Xhorxh Albert Smith rikujtoi një për-
vojë nga rinia e tij, kur një fragment nga shkrimi i shenjtë pati një 
ndikim afatgjatë mbi të: “Kur isha afro katërmbëdhjetë vjeç, lexova 
kapitullin e dyzetë të Almës në Librin e Mormonit në klasën tonë të 
Shkollës të së Dielës. Më la një mbresë në mendje që ka qenë për ndi-
hmë kur vdekja ka marrë të dashurit. . . . Ka një fragment në shkrimet 
e shenjta që na tregon se ku shkojnë shpirtrat tanë kur e lënë këtë trup 
[shih	vargjet	11–14],	dhe	që	atëherë	kam	dashur	të	shkoj	tek	ai	vend	i	
cili qëkur quhet parajsë.” 1	[Shih	sugjerimin	1	në	faqen	108.]

Presidenti Smith shpresonte që të tjerë do kishin vetë përvojat e 
tyre kuptimplote me leximin e shkrimeve të shenjta. Në fjalimet e tij 
publike dhe bashkëveprimet e tija vetjake me të tjerët, ai e nxiti gjith-
kënd që të studionte shkrimet e shenjta si një mënyrë për të ndërtuar 
vetë dëshmitë e tyre për ungjillin. Një herë, teksa po udhëtonte me 
tren, ai nisi një bisedë me një burrë që qe rritur në një familje Shenj-
tore të Ditëve të Mëvonshme por nuk po merrte më pjesë në Kishë. 
“Teksa po kuvendonim”, tha më vonë ai, “i fola rreth ungjillit të Jezu 
Krishtit. . . . Dhe ndërsa diskutuam parimet e ungjillit, ai tha: ‘Këto 
gjëra më tërheqin’. Ne kuvenduam goxha gjatë, dhe kur mbaruam, 
ai njeri i mirë, besoj se qe njeri i mirë, më tha: ‘Do të jepja gjithçka 
që zotëroj për të pasur sigurinë e besimit që keni ju. . . .’

I thashë: ‘Vëllai im, nuk ju duhet të jepni gjithçka që zotëroni për 
të pasur atë siguri. E gjitha që duhet të bësh është që të kërkosh 
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“[Shkrimet e shenjta përfshijnë] atë që ati im e juaj ka menduar se 
ka mjaftueshëm rëndësi për ta ruajtur e për t’ua dhënë fëmijëve të 
njerëzve dhe për ta bërë të disponueshme në shumë gjuhë të botës.”
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plot lutje në shkrimet e shenjta. Shko aty ku ato mund të të shpje-
gohen. Kërko të vërtetën, dhe bukuria e të vërtetës do të të tërheqë 
dhe . . . ti mund ta dish siç e di unë se Perëndia jeton, se Jezusi 
është Krishti dhe se Jozef Smithi është profet i Perëndisë së Gjallë.’” 2

Mësime të Xhorxh Albert Smithit

Të vërtetat që përmbajnë shkrimet e shenjta janë 
shumë më të çmuara se filozofirat e njerëzve.

Bibla, Libri i Mormonit, Doktrina e Besëlidhje dhe Perla me Vlerë 
të Madhe, nuk përmbajnë vetëm urtësinë e njerëzve, por edhe të 
Perëndisë. Ndonëse nuk gjenden në shtëpitë e shumë njerëzve, ato 
përmbajnë fjalën e Zotit. Ka pak rëndësi, edhe pse ne kuptojmë 
Homerin dhe Shekspirin e Miltonin dhe unë mund të rendis të gji-
thë shkrimtarët e mëdhenj të botës, nëse kemi dështuar të lexojmë 
shkrimet e shenjta, ne kemi humbur pjesën më të mirë të kësaj 
literature botërore.

Vëllezërit e motrat e mia, e gjithë e vërteta që është . . . e nevoj-
shme për shpëtimin tonë, përfshihet brenda kapakëve të librave që 
unë i kam renditur tashmë. Ne mund të mos kemi një bibliotekë me 
dy apo tremijë vëllime, por ne mund të kemi kundrejt një çmimi 
të vogël, një bibliotekë që ka kushtuar sa gjaku më i mirë që është 
derdhur ndonjëherë në këtë botë.3

Nuk jam i shqetësuar nëse i keni apo jo librat e bibliotekave të 
mëdha të botës në shtëpinë tuaj, po qe se i keni këto libra. Me-
ndoni rreth miliona vëllimeve që gjenden në Bibliotekën e Trupës 
Legjislative në Uashington, në Bibliotekën Britanike dhe në biblio-
tekat e vendeve të tjera, miliona vëllime – dhe përsëri gjithçka që 
Perëndia ka zbuluar dhe botuar për fëmijët e njerëzve, që është e 
nevojshme për t’i përgatitur ata për një vend në mbretërinë çele-
stiale, përfshihet brenda kapakëve të këtyre librave të shenjtë. Sa 
prej nesh e dinë atë që përmbajnë ato? Shpesh shkoj nëpër shtëpi 
ku shikoj të gjitha revistat më të fundit. Në raftet e librave vë re 
librat, që reklamohen si më të shiturit. Sikur t’i flaknit të gjithë ata 
dhe të mbanit vetëm këto shkrime të shenjta, nuk do të humbnit 
atë, që Zoti ka bërë të shkruhet e të jetë e disponueshme për ne të 
gjithë që ta gëzojmë. Kështu që, vëllezër e motra, mes bekimeve të 
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tjera, le të mos harrojmë që Zoti ka mundësuar për ne që të kemi, 
të gëzojmë e kuptojmë shkrimet e shenjta dhe ta kemi fjalën e tij, që 
është përcjellë gjatë gjithë epokave për shpëtimin e fëmijëve të tij.4

Teksa lexoj shkrimet e shenjta . . . mrekullohem me mirësinë e 
Zotit, që bekon ata të cilët i pranojnë mësimet e tij, pasi ne gjejmë më 
shumë ngushëllim në këto anale të shenjta sesa në të gjitha filozofirat 
nëpër periudhat e historisë, siç na janë dhënë nga urtësia e njerëzve.5

Ne flasim rreth filozofirave njerëzore dhe ndonjëherë i ngremë lart 
si tërheqëse, por kur bien në kundërshtim me mësimet e Atit tonë 
Qiellor, siç përmbahen në Shkrimin e Shenjtë, ato janë të pavlera. Ato 
kurrë nuk do ta çojnë ndonjërin në lumturinë e përjetshme, as do 
ta ndihmojnë që të gjejë një vend në mbretërinë e Atit tonë Qiellor.6

Ndonjëherë ndiej se nuk e vlerësojmë Biblën e Shenjtë dhe atë 
që përmban ajo, dhe këto shkrimet e tjera të shenjta, Librin e Mor-
monit, Doktrina e Besëlidhjen dhe Perlën me Vlerë të Madhe, që 
janë konsideruar . . . si letra nga Ati ynë Qiellor. Ato mund të pra-
nohen si të tilla, të paktën ato janë këshilla e tij dhe porosia e tij për 
të gjithë fëmijët e njerëzve, dhënë atyre, që ata të mund të dinë se 
si të përfitojnë prej mundësive të tyre, që jeta e tyre të mos shkojë 
kot.7	[Shih	sugjerimin	2	në	faqen	108.]

Zoti na dha shkrimet e shenjta që të na ndihmojë të 
tejkalojmë sprovat tona dhe të na përgatisë për ekzaltim.

Kjo është ditë e provimit të vetes, ditë sprove. Kjo është një ditë 
kur njerëzit po mpaken nga frika. Kur turmat në botë po pyesin 
veten se si do të jetë fundi i botës. Pak njerëz të frymëzuar e dinë 
se si do të jetë fundi. Zoti na ka treguar atë që do të ndodhë në 
[shkrimet	e	shenjta],	këtë	bibliotekë	të	mrekullueshme	që	e	mbaj	në	
dorë. Ai na ka dhënë të dhënat që na duhen për të rregulluar jetën 
tonë e përgatitur veten që pavarësisht nga ajo që do të ndodhë, ne 
të jemi të sigurt në anën e Zotit.8

Më lejoni të lexoj atë që thotë Zoti në seksionin e parë të 
Doktrinës e Besëlidhjeve, duke iu referuar këtyre ditëve të 
mëvonshme: . . .
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“Prandaj unë, Zoti, duke e ditur fatkeqësinë që do të vinte mbi 
banorët e tokës, thirra shërbëtorin tim, Joseph Smith të Riun dhe i 
fola atij nga qielli e i dhashë urdhërime. . . .

I hetoni këto urdhërime, sepse ato janë të vërteta e besnike dhe 
profecitë e premtimet që janë në to, të gjitha do të përmbushen.

Atë që unë, Zoti, kam thënë, e kam thënë dhe nuk justifikohem; 
dhe ndonëse qiejt dhe toka do të kalojnë, fjala ime nuk do të ka-
lojë, por do të përmbushet e gjitha, qoftë nëpërmjet zërit tim apo 
nëpërmjet zërit të shërbëtorëve të mi është njësoj.

Pasi vini re dhe shihni, Zoti është Perëndia dhe Shpirti jep dë-
shmi, dhe dëshmia është e vërtetë, dhe e vërteta qëndron gjithmonë 
e	përgjithmonë.	Amen.”	[DeB	1:17,	37–39.]

Kjo	parathënie	ia	vlen	ta	merrni	parasysh	me	seriozitet.	Është	
paralajmërimi	i	Atit	për	të	gjithë	ne.	Është	këshilla	e	dashur	e	një	
prindi të dhembshur, i cili e di atë që kërkojmë ne, siç e tha në 
kapitullin që sapo lexova se duke e ditur atë që do të vinte mbi 
banorët e tokës, ai dha këto urdhërime.9

Ndonjëherë ne harrojmë që Zoti ka folur dhe nuk arrijmë të vi-
hemi në dijeni mbi dekretet e Tij. . . .

Qindra fragmente në shkrimet e shenjta mund të përmenden si 
provë që Ati ynë Qiellor në mëshirë e mirësi u ka folur të gjithë fëmi-
jëve të njerëzve gjatë gjithë epokave, jo vetëm duke u treguar atë që 
do të ndodhë, por duke iu përgjëruar atyre të largohen nga gabimi 
i rrugëve të tyre, në mënyrë që shkatërrimi të mos i pushtojë. . . .

Ati ynë Qiellor, përmes përfaqësuesve të Tij besnikë, na ka tre-
guar mbi gjërat e rëndësishme që do të ndodhin dhe ne mund të 
lexojmë rreth tyre në shkrimet e Tij të shenjta. Nëse ne, me të vër-
tetë, dëshirojmë që të shpëtohemi e ekzaltohemi në mbretërinë e 
Tij çelestiale, Ai na ka treguar sesi të veprojmë.10

[Shkrimet	e	shenjta	janë]	biblioteka	më	e	mrekullueshme	që	gje-
ndet në të gjithë botën. Çfarë përfshin ajo? Ajo përfshin atë që Ati 
im e juaj ka menduar se ka mjaftueshëm rëndësi për ta ruajtur e për 
t’jua dhënë fëmijëve të njerëzve dhe për ta bërë të disponueshme 
në shumë gjuhë të Botës. Këto shkrime të shenjta janë të tëra të 
rëndësishme dhe duhet të kuptohen nga Shenjtorët e Ditëve të 
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Mëvonshme. Unë nuk do t’ju kërkoj që të ngrini duart për të gjetur 
sa prej jush mbledhur këtu, i kanë lexuar ndonjëherë këto libra, por 
dëshiroj të tërheq vëmendjen tuaj te fakti që këto janë të vërteta të 
çmuara dhe ato përmbajnë fjalën e zbuluar të Zotit, të shtypur e bo-
tuar për botën me qëllim përgatitjen e fëmijëve të tij për një vend në 
mbretërinë çelestiale. Kjo është arsyeja që them se ato janë kaq të 
çmuara. . . . Sa mirënjohës duhet të jemi që jetojmë në një periudhë 
e epokë, kur mund të lexojmë këshillën e porosinë e tij dhe të kemi 
shpjegimin e gjërave që në të kundërt do të ishin të pakuptueshme 
e të paqarta për ne.11	[Shih	sugjerimin	3	në	faqen	108.]

Ne frymëzojmë besim në familjet tona përmes 
leximit të shkrimeve të shenjta me ta.

Do të doja që të pyesni veten, se sa prej jush, herë pas here, u 
kanë	lexuar	ndonjë	gjë	familjeve	të	tyre	nga	këta	libra,	[e]	i	keni	
mbledhur ata që t’u mësoni gjërat që duhet të dinë. Kam frikë se 
shumë prej nesh do të duhet të thonë se kemi qenë tepër të zënë.12

Ne tanimë kemi dëgjuar për shumë prej bekimeve që Zoti na ka 
dhënë në analet e shenjta që janë ruajtur deri në kohën tonë dhe 
që përmbajnë këshillën e porosinë e një Ati gjithë mençuri. Duket 
e çuditshme që kaq shumë prej njerëzve tanë, me gjithë mundë-
sitë që u ofrohen, u mungon familjarizimi me përmbajtjen e këtyre 
analeve të shenjta.13

A do të na quaj Ati ynë të pafajshëm kur të kthehemi në shtëpi te 
Ai, nëse nuk kemi arritur që t’u mësojmë fëmijëve tanë rëndësinë e 
këtyre analeve të shenjta? Mendoj se jo. . . . A mendoni se pasi Zoti i 
ka . . . bërë të arritshme për ne mësimet e shkëlqyera që përfshihen 
në këto anale të shenjta, se ai do të na quaj që i kemi çmuar nëse 
nuk arrijmë t’ua mësojmë familjeve tona dhe t’ua shpjegojmë atyre 
me të cilët takohemi?

Vëllezër e motra, dëshiroj që ta theksoj përsëri mësimin e Zotit: 
“hetoni Shkrimet”; lexojini plot lutje e me besim, jepini ato mësim në 
shtëpitë tuaja; mblidhini rreth vetes familjet tuaja dhe frymëzoni në 
to besim në Perëndinë e gjallë, duke u lexuar ato gjëra që janë zbu-
luar. Ato janë më të vyerat e të gjitha bibliotekave në tërë botën.14
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Mbajeni këtë bibliotekë aty ku mund ta gjeni e ku fëmijët tuaj 
mund ta gjejnë dhe pastaj shfaqni mjaftueshëm interesim për shpë-
timin e përjetshëm të atyre djemve e vajzave që janë në shtëpinë 
tuaj, sa do të gjeni mënyra e mjete për t’u ngjallur interes për atë 
që përmbajnë këto libra, që ata të mund të dinë se sa të çmueshëm 
janë në sytë e Atit të tyre Qiellor.15

Sa	gjë	e	bukur	qe	për	mua,	kur	isha	fëmijë,	[kur]	babai	dhe	nëna	
uleshin pranë vatrës dhe lexonin Biblën teksa ne fëmijët uleshim 
në dysheme. . . .

Tani dua të them, vëllezërit e motrat e mia, që këshilla e Jezu 
Krishtit është ende e vlefshme për ne, kur tha: “Ju hetoni Shkrimet 
sepse mendoni të keni nëpërmjet tyre jetë të përjetshme; dhe ato 
janë	këto	që	dëshmojnë	për	mua”	[Gjoni	5:39].	Mos	e	lini	pas	dore	
Biblën e vjetër familjare; mos e lini mënjanë në raft dhe e harroni 
atë. Mësoni atë që thotë ajo, nëse ende nuk e dini; dhe nëse e keni 
lexuar më parë, lexojani përsëri shpesh fëmijëve tuaj dhe fëmijëve 

“Mblidhini rreth vetes familjet tuaja dhe frymëzoni në to besim në 
Perëndinë e gjallë, duke u lexuar ato gjëra që janë zbuluar.”
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të	fëmijëve	tuaj.	Lexojuni	atyre	jo	vetëm	Biblën,	por	[edhe]	libra	të	
tjerë shkrimesh të shenjta që Zoti na ka dhënë për ekzaltimin tonë, 
për ngushëllimin tonë dhe për bekimin tonë.16

Ju këshilloj, o Izrael, të hetoni shkrimet e shenjta; t’i lexoni ato në 
shtëpitë tuaja; t’u mësoni familjeve tuaja atë që ka thënë Zoti dhe 
le të harxhojmë më pak nga koha jonë me leximin e literaturës së 
tanishme të parëndësishme dhe shpesh të dëmshme, dhe të vemi 
te burimi i të vërtetës dhe lexojmë fjalën e Zotit.17	[Shih	sugjerimin	
4	më	poshtë.]

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Ndërsa studioni kapitullin ose përgatiteni për të dhënë mësim, me-
rrini parasysh këto ide. Për ndihmë të mëtejshme, shihni faqet v–vii.

 1. Teksa lexoni paragrafin e parë në faqen 101, mendoni për një 
rast kur një varg i shkrimit të shenjtë ju ka frymëzuar në më-
nyrë të ngjashme. Si arritët të dinit se shkrimet e shenjta janë 
të vërteta? Çfarë përvojash keni pasur me to, kohët e fundit, 
që e kanë forcuar atë dëshmi?

 2. Lexoni seksionin që fillon në faqen 103 dhe gjykoni se çfarë 
vendi, për nga rëndësia, zënë shkrimet e shenjta në bibliote-
kën tuaj vetjake (mes gjërave të tjera që lexoni, shikoni dhe 
dëgjoni). Çfarë mund të bëni që t’i jepni shkrimeve të shenjta 
një vend më me rëndësi në shtëpinë tuaj dhe jetën tuaj?

 3. Shihni sërish seksionin që fillon në faqen 104. Si ju kanë ndi-
hmuar shkrimet e shenjta të përballni fatkeqësitë e ditëve të 
fundit? Mendoni se si mund t’i përdorni shkrimet e shenjta për 
të ndihmuar dikë që njihni, që po përballet me një sprovë të 
vështirë.

 4. Meditoni mbi këshillën e Presidentit Smith për familjet në faqet 
106–108. Çfarë bekimesh u vijnë familjeve që i studiojnë shkri-
met e shenjta së bashku? Cilat janë disa mënyra të efektshme 
për të frymëzuar interes për shkrimet e shenjta te fëmijët tanë 
(ose nipërit e mbesat tona). Merrni parasysh plot lutje atë që 
mund të bëni për të qenë më të zellshëm në studimin e shkri-
meve të shenjta me familjet tuaj.
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Shkrime të Shenjta Përkatëse: Ligji i Përtërirë 6:6–7; Jozueu 1:8; Ro-
makëve 15:4; 2 Timoteut 3:15–17; 2 Nefi 4:15; Helamani 3:29–30; 
Doktrina e Besëlidhje 33:16.

Ndihmë për mësimdhënien: “Ju mund t’i ndihmoni ata që mësoni, 
që të ndihen më të sigurt rreth aftësisë së tyre për të marrë pjesë në 
diskutim nëse i përgjigjeni pozitivisht çdo komenti të sinqertë. Për 
shembull, ju mund të thoni: ‘Ju falënderoj për përgjigjen tuaj. Kjo 
ishte shumë e matur’ . . . apo ‘Ky është një shembull i mirë’ apo ‘E 
vlerësoj gjithçka që ke thënë sot’” (Teaching, No Greater Call, f. 64).

Shënime
 1. Në Conference Report, prill 1949, f. 

83–84.
 2. Në Conference Report, tetor 1948, f. 

165–166.
 3. Në Conference Report, tetor 1917, f. 43.
 4. Në Conference Report, tetor 1948, f. 

164–165.
 5. Në Conference Report, tetor 1931, f. 120.
 6. Në Conference Report, prill 1946, f. 125.
 7. Në Conference Report, tetor 1923, f. 70.
 8. Në Conference Report, prill 1942, f. 14.
 9. Në Conference Report, tetor 1917, f. 

42–43.

 10. Në Conference Report, tetor 1940, f. 
107–109.

 11. Në Conference Report, tetor 1948, f. 164.
 12. Në Conference Report, tetor 1950, f. 179.
 13. Në Conference Report, prill 1929, f. 30.
 14. Në Conference Report, tetor 1917, f. 

43–44.
 15. Në Conference Report, tetor 1948, f. 165.
 16. “Pres. Smith’s Leadership Address”, 

Deseret News, 16 shkurt 1946, Church 
section, f. 6.

 17. Në Conference Report, tetor 1917, f. 41.
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Xhorxh albert Smith dhe gruaja e tij, lusi. Presidenti 
Smith përdori një përvojë që pati në një aeroplan, për 

të dhënë mësim rreth rëndësisë së zbulesës.



111

K A P I T U L L I  1 1

Zbulesë nga Perëndia 
për Fëmijët e Tij

Ati ynë Qiellor na udhëheq ne individualisht 
dhe si Kishë nëpërmjet Frymës së Shenjtë.

Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit

Për të dhënë mësim rreth rëndësisë së zbulesës në udhëheqjen e 
Kishës, Xhorxh Albert Smithi tregoi për një përvojë që pati në një 
fluturim me aeroplan prej Los Anxhelosit në Solt-Lejk-Siti të Jutës:

“Papritmas, pranë Milfordit të Jutës, ne hymë në një prej mjegu-
llave më të këqija që kisha parë ndonjëherë. U përpoqa të shihja nga 
dritarja e aeroplanit, por nuk mund të shihja asgjë përmes mjegullës. 
Jashtë aeroplanit nuk mund të shihej as edhe një gjë, në asnjë drejtim.

E dija që po i afroheshim maleve me shpejtësinë e përafërt prej 
pesë kilometrash në minutë, mbi të cilët duhej të kalonim për të 
hyrë në Luginën e Solt-Lejkut. Isha i shqetësuar dhe pyeta veten: 
‘Si mund ta gjej piloti drejtimin kur nuk mund të shohë asgjë?’ Ai e 
kishte busullën, por aeroplani mund të dilte jashtë kursit të vet. Ai 
kishte mjete që tregonin lartësinë tonë mbi nivelin e detit, por ai 
nuk kishte asnjë mënyrë që të dinte sa lart ishim nga toka. Mendova 
se ai mund të fluturonte mjaft lart që të kapërcente malet midis nesh 
dhe Luginës së Solt-Lejkut dhe të përpiqej të gjente fushën për ulje 
duke parë fenerët sinjalizues nëse do të ishim mjaft pranë, por më 
zuri frika kur mendova për rrezikun e humbjes së drejtimit dhe të 
mos dallimit të fenerëve të aeroportit.

Në ankth, u ngjita tek hapësira ku ishte piloti i parë dhe i dytë, për 
të parë sesi e dinin ku po shkonim. Nuk mund të dalloja nëse ishim 
tridhjetë metra, treqind metra apo tremijë metra mbi tokë dhe nuk e 
dija se si mund ta dallonin ata, përveçse me përafërsi. Vura re se piloti 
kishte një pajisje të vogël mbi vesh të ngjashëm me atë që përdorin 
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operatorët në zyrat telefonike për të dëgjuar telefonatat. E pyeta pi-
lotin e dytë sesi mund të dallonin nëse po fluturonim në drejtimin 
e duhur apo të dinin nëse kishim dalë nga kursi. Ai u përgjigj: ‘Kur 
nuk mund të shohim, drejtohemi nga rrezja e ngushtë e radiovalës’.

‘Çfarë është kjo?’ E pyeta. Ai shpjegoi se rrezja mund të krahaso-
het me një autostradë elektrike mes dy pikave, dhe në rastin tonë 
pikat ishin Milfordi dhe Solt-Lejk-Siti. Ai tha se pajisja në veshin e 
pilotit funksiononte në mënyrë të tillë që kur aeroplani ishte brenda 
rrezes, tingulli si gërhima e maces vazhdonte të dëgjohej, por nëse 
aeroplani shkonte djathtas ose majtas, tingulli ndryshonte dhe piloti 
paralajmërohej nga kërcitje si të tasteve të telegrafit. Nëse ai . . . 
manovronte për t’u kthyer te rrezja apo autostrada, drejt shtegut të 
sigurisë, kërcitja pushonte dhe riniste gërhitja. Nëse vazhdojmë në 
rreze, ne do të arrijmë në vendmbërritjen tonë të sigurt.

U ktheva te ndenjësja ime, i qetësuar së tepërmi që dija se pa-
varësisht që ishim të rrethuar nga mjegulla e errësira dhe as nuk 
mund ta shihnim as ta ndienim se ku ishim, piloti po merrte vazh-
dimisht të dhëna që ishim mbi autostradë dhe ai e dinte se shpejt 
do të arrinim në vendmbërritjen tonë. Pak minuta më pas, ndjeva 
aeroplanin të ulej. Ne kishim kaluar përtej majave të maleve dhe po 
i afroheshim aeroportit. Kur pothuaj qemë ulur, mund të shihnim 
dritat e forta të fushës që tregonin se ku të uleshim dhe aeroplani 
me ngarkesën e tij të çmuar preku butësisht tokën ashtu si pulëbar-
dha ulet mbi ujë, ngadalë ndaloi dhe ne dolëm nga aeroplani ynë 
në tokë, të lumtur që ishim përsëri në shtëpi. . . .

Kam menduar shpesh herë për mësimin që mora në aeroplan 
dhe e kam zbatuar në përvojën në Kishën e Jezu Krishtit të Shenj-
torëve të Ditëve të Mëvonshme. . . .

Zoti për të na udhëhequr, jo vetëm që na ka dhënë këshillën e 
regjistruar tanimë në shkrimet e shenjta, por ai ka vënë një udhë-
heqës në këtë Kishë, një prej bijve të tij që është përzgjedhur dhe 
shuguruar e veçuar për të qenë Presidenti. Ai është piloti ynë dhe 
do të udhëhiqet nga një zë që do t’i japë mundësi që të na udhë-
heqë aty ku duhet të shkojmë. Nëse jemi të mençur, ne nuk do të 
lejojmë që gjykimi ynë të jetë kundër tij, por do të jemi të lumtur 
që ta nderojmë në thirrjen e tij për aq kohë sa Zoti e mbështet atë.”
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Presidenti Smith, gjithashtu, e përdori përvojën e vet në aeroplan 
për të na mësuar që secili prej nesh mund të marrë zbulesë për të 
udhëhequr vetë jetën tonë nëse jemi të denjë:

“Nëse po jetojmë ashtu si duhet, ne kemi të drejtën për pëshpë-
ritjet e zërit të qetë, të ulët që paralajmëron rreth rrezikut, duke 
thënë: ‘Ky është shtegu i sigurisë, ecni në të’. . . . Nëse kemi gabuar 
në sjelljen tonë, zëri do të na pëshpëritë: ‘Kthehuni, ju bëtë një 
gabim; keni shpërfillur këshillën e Atit tuaj Qiellor’. Kthehuni prej 
gabimeve	të	shtegut	[që	po	ndiqni]	ndërsa	ka	ende	kohë,	sepse	nëse	
largoheni tepër larg shtegut të drejtë, ju nuk do ta dëgjoni zërin dhe 
mund të humbisni pa shpresë. . . .

Këshilla ime për ju, është që ta merrni Shpirtin e Perëndisë dhe ta 
mbani; dhe e vetmja mënyrë se si ne do ta mbajmë atë, është duke 
jetuar pranë tij, duke mbajtur urdhërimet e tij. . . . Ia vini veshin 
zërit të qetë, të ulët që, nëse jeni të denjë për të, do t’ju drejtojë 
gjithmonë në një shteg që të çon në lumturi të përjetshme.” 1	[Shih	
sugjerimin	1	në	faqen	118–119.]

Mësime të Xhorxh Albert Smithit

Perëndia ua shfaq Veten fëmijëve të Tij në kohën 
tonë, tamam siç ka bërë në epokat e shkuara.

Çfarë privilegji është që të jetosh në një epokë botërore kur ne e 
dimë se Perëndia jeton, kur e dimë se Jezu Krishti është Shpëtimtari 
i botës dhe Shëlbuesi ynë; dhe kur e dimë që Zoti vazhdon t’ua 
shfaqë veten fëmijëve të tij të cilët janë vetëpërgatitur për të marrë 
bekimet e tij! Po shikoj fytyrat e një auditori të madh këtë mëngjes 
[në	sesion	të	konferencës	së	përgjithshme],	shumica	e	të	cilëve	gë-
zojnë frymëzimin e të Plotfuqishmit, dhe kur luten, i luten Atit të tyre 
në qiell, duke e ditur që lutjet e tyre do të marrin përgjigje me një 
bekim mbi kokën e tyre. . . . Ne e dimë se ka një Perëndi në qiell, 
se ai është Ati ynë, se ai interesohet për punët tona; dhe ai e ka bërë 
këtë qëkur bota filloi, kur fëmijët e tij të parë u vendosën mbi tokë.2

Që prej fillimit, dallimi midis kësaj Kishe të mrekullueshme dhe 
të gjithë kishave të tjera, ka qenë se ne besojmë në zbulesë hyjnore, 
ne besojmë që Ati ynë i flet njeriut sot siç ka bërë që prej kohës 
së Adamit. Ne besojmë dhe ne e dimë – atë që është më shumë 
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se thjesht besim – që Ati ynë ka vënë dorën e tij në këtë botë për 
shpëtimin e fëmijëve të njerëzve.3

Nuk	është	vetëm	për	shkak	se	kemi	besim	në	këta	libra	[Librin	
e Mormonit, Doktrina e Besëlidhjen dhe Perlën me Vlerë të Ma-
dhe]	që	konsiderohemi	një	popull	i	veçantë,	por	edhe	ngaqë	ne	
besojmë me siguri që Ati ynë në qiell ka folur në këtë kohë dhe 
epokë. Në të vërtetë, ne e dimë se ka komunikim me qiejt. Ne 
besojmë se Jehova ka po të njëjtat ndjenja kundrejt nesh, të njëjtin 
ndikim mbi ne, që ai e ka pasur për dhe mbi fëmijët e tij që jetuan 
në këtë botë, në kohërat që kanë kaluar.

Anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit në të gjitha epokat e botës janë 
quajtur popull i pazakontë prej jobesimtarëve. Kur Zoti ka folur për-
mes shërbëtorëve të tij, ka pasur, në periudha të ndryshme të kohës, 
shumë njerëz në tokë që kanë thënë: “Unë nuk besoj në zbulesë”. 
Kjo epokë nuk përjashtohet nga rregulli. Mijëra, po, miliona prej 
fëmijëve të Atit tonë që jetojnë në tokë, vetëm sa përsërisin historinë 
e shkuar, kur ata mohojnë se Perëndia ua ka zbuluar përsëri vullne-
tin e tij fëmijëve të njerëzve dhe kur thonë se nuk kanë nevojë për 
zbulesë të mëtejshme.4

Ne nuk besojmë që qiejt nuk komunikojnë më me njeriun, por 
që i njëjti Atë që i deshi dhe i mbajti gjallë fëmijët e Izraelit, na do e 
na mban gjallë ne. Ne besojmë se jemi po aq shumë në nevojë për 
ndihmën e Atit tonë Qiellor në udhëheqjen e jetës sonë, sa ishin ata. 
Ne e dimë se në kohën dhe epokën në të cilën jetojmë, qiejt janë 
rihapur dhe Perëndia ka folur përsëri nga qiejt.5	[Shih	sugjerimin	2	
në	faqen	119.]

Zoti e udhëheq popullin e Tij përmes 
zbulesës drejtuar Presidentit të Kishës.

Kisha e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme u 
organizua nga një urdhërim i drejtpërdrejt prej Atit tonë Qiellor. Kjo 
Kishë u themelua mbi shkëmbin e zbulesës dhe nga zbulesa është 
udhëhequr.6

Në këto kohë është unike t’i përkasësh një kishe, ku ata që janë 
anëtarë besojnë që Zoti flet përmes udhëheqësve të tyre. Kur ne 
udhëzohemi nga Presidenti i kësaj Kishe, ne besojmë se ai na tregon 
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atë që Zoti do që ne të bëjmë. Për ne është diçka më tepër se sa 
thjesht këshilla e një njeriu. Ne besojmë që, ajo na bën të rrëmojmë 
shpirtrat tanë dhe ne nxitemi të përtërijmë vendosmërinë tonë për 
të qenë ashtu si Perëndia do që ne të jemi.7

Ne kemi pasur në Kishë shpirtra të drejtuar në udhë të gabuar, 
të	cilët,	në	paditurinë	e	tyre,	kundërshtuan	këshillën	e	[Presidentit	
të	Kishës],	pa	e	kuptuar	faktin	se	po	i	kundërviheshin	Zotit	dhe	ata	
kanë rënë në errësirë e hidhërim; dhe përveçse nëse pendohen, ata 
nuk do të gjejnë vend në mbretërinë çelestiale.

Le të mbajmë mend që Presidenti i kësaj Kishe është caktuar 
zyrtarisht si piloti i Kishës këtu në vdekshmëri, për të përfaqësuar 
Zotin e qiellit dhe tokës.8

Kur njerëzit, siç kanë bërë ndonjëherë për të arritur suksesin e 
tyre në një drejtim apo tjetër, kanë ardhur te një apo disa persona 
dhe u kanë thënë: “Kam parë këtë ëndërr dhe kjo është ajo që Zoti 
do që të bëjmë”, ju mund ta dini që ata nuk janë në anën e Zotit. 
Ëndrrat	e	vegimet	dhe	zbulesat	e	Perëndisë	për	fëmijët	e	njerëzve,	
kanë ardhur përherë përmes shërbëtorit të tij të caktuar siç duhet. 
Ju mund të keni ëndrra dhe shfaqje për vetë ngushëllimin tuaj apo 
për vetë kënaqësinë tuaj, por ju nuk do t’i keni ato për Kishën. . . . 
Ne nuk duhet të mashtrohemi.9

Në këtë ditë, shpirti im është mbushur me mirënjohje që di se 
teksa vazhdojmë me anëtarësinë tonë në Kishë, ne e kemi vërtet 
një pilot që e di rrugën dhe nëse ndjekim udhëzimin e tij . . . ne 
nuk do të hasim fatkeqësitë shpirtërore që po ndesh bota por do 
ta përshkojmë vendin duke bërë mirë, duke bekuar njerëzimin dhe 
duke gëzuar në shoqërinë e atyre që i duam.10	[Shih	sugjerimin	3	
në	faqen	119.]

Ne kemi, secili, të drejtën për frymëzim vetjak nga 
Fryma e Shenjtë nëse u bindemi urdhërimeve.

Unë kam besim te ju, vëllezërit e motrat e mia. . . . Ju keni të drej-
tën për të njëjtën njohuri si ai që kryeson mbi Kishën. Ju keni të drej-
tën për të njëjtin frymëzim që u vjen atyre, të cilët Perëndia ka bërë 
që të shugurohen si udhëheqës të Tij. Ju keni të drejtën për frymë-
zimin e Shpirtit dhe njohurinë që Ai është Ati juaj dhe kur them “ju”, 
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flas për të gjithë ata që u janë bindur urdhërimeve të Atit tonë dhe 
kanë marrë nga ndikimi i ëmbël i Shpirtit të Zotit në Kishën e Krishtit. 
. . . Secili prej nesh ka të drejtën për frymëzimin e Zotit në përputhje 
me mënyrën sipas së cilës jetojmë një jetë të perëndishme.11

Kudo shkofshi, ju nuk do të gjeni asnjë grup tjetër të mbledhur 
[kështu],	ku	secili	prej	të	cilëve	ka	besim	në	Perëndi;	dhe	nëse	do	t’ju	
pyesnim të gjithëve se sa prej jush kanë një dëshmi, jo besim ngaqë 
dikush tjetër e ka thënë atë, por se sa prej jush kanë një siguri që kjo 
është vepra e Perëndisë, që Jezusi është Krishti, që jemi qenie të për-
jetshme që do të jetojmë përgjithmonë, që Jozef Smithi ishte profet i 
Perëndisë së Gjallë, ju do të përgjigjeshit që e keni këtë dëshmi që ju 
ngre lart e forcon dhe ju jep kënaqësi teksa ecni përpara në botë. . . .

. . . Unë mësova që kur isha djalë se kjo është puna e Zotit. 
Mësova se kishte profetë që jetonin në tokë. Mësova se frymëzimi 
i të Plotfuqishmit do të ndikonte tek ata që jetonin të denjë për ta 
gëzuar atë, kështu që ne nuk varemi nga një apo dy apo gjashtë 
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individë. Ka mijëra anëtarë të kësaj Kishe që e dinë – nuk është 
aspak punë imagjinate – ata e dinë se Perëndia jeton dhe se Jezusi 
është Krishti dhe se ne jemi fëmijët e Perëndisë.12

Ju nuk vareni vetëm prej historisë, as prej mësimeve të një nje-
riu, për të ditur që kjo është puna e Zotit, sepse ju e keni pasur atë 
djegie në shpirtrat tuaj përmes dhuratës së Frymës së Shenjtë. Nuk 
ka asnjë dyshim në mendjen tuaj në lidhje me prejardhjen tuaj, as 
në lidhje me vendin ku do të shkoni kur të mbarojë kjo jetë, nëse 
jeni besnik ndaj mirëbesimit të vendosur në ju.13

Dëshmia nuk mund të na jepet nga dikush tjetër. Bindja vjen prej 
Atit tonë Qiellor.14

Qëndroj këtu sot, thellësisht mirënjohës për njohurinë që më ka 
ardhur. Jam mirënjohës që nuk varem nga ndonjë njeri për dëshminë 
që kam. Natyrisht, jam mirënjohës për nxitjen që kam marrë prej të 
tjerëve që kanë dritë dhe të vërtetë dhe që japin nxitje përmes jetës 
së tyre të drejtë, por nuk varem nga asnjëri prej tyre për njohurinë 
që Perëndia jeton, që Jezu Krishti është Shëlbuesi i njerëzimit dhe 
që Jozef Smithi është profeti i Zotit. Këto gjëra i di nga vetja.

. . . Gëzohem të dëshmoj që e di se ungjilli është i vërtetë dhe 
me gjithë shpirt e falënderoj Atin tim Qiellor që ma ka zbuluar atë.15

Nga gjithë bekimet që më kanë ardhur në jetë, më e çmuara 
është njohuria se Perëndia jeton dhe se kjo është puna e tij, sepse 
kjo përfshin të gjitha bekimet e tjera të cilat unë mund të shpresoj 
që t’i gëzoj në këtë jetë apo në jetën që do të vijë.  16	[Shih	sugjeri-
min	4	në	faqen	119.]

Fryma e Shenjtë është një udhëheqës i sigurt 
gjatë shtegut të jetës së vdekshme.

Shoqërimi	i	Shpirtit	[të	Perëndisë]	. . .	është	një	udhëheqës	i	sigurt	
nëpër shtegun e jetës së vdekshme dhe një përgatitje e sigurt për 
një vend në mbretërinë e tij çelestiale.17

Ne lexojmë tek Jobi se te njeriu ka një frymë dhe është fryma e 
të	Plotfuqishmit	që	i	jep	zgjuarsinë	[shih	Jobi	32:8].	Nëse	mbajmë	
urdhërimet e Perëndisë, ne kemi të drejtën për atë frymëzim dhe 
nëse jetojmë siç duhet të jetojnë bijtë e Perëndisë, ne do ta marrim 
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atë frymëzim; dhe askush nuk mund ta ndalë atë; dhe rrjedhoja do 
të jetë vetë zhvillimi ynë fizik, mendor e moral në vdekshmëri dhe 
zhvillim në vazhdimësi gjatë përjetësisë.18

Shoqëria e shpirtit të Zotit është kundërhelmi ndaj lodhjes, . . . ndaj 
frikës dhe të gjitha atyre gjërave që ndonjëherë na pushtojnë në jetë.19

Kur dishepujt e Shpëtimtarit qenë me të, ata e admironin pa e 
ditur se sa i madh ishte në të vërtetë, ata nuk qenë në gjendje të 
përballonin problemet e të duronin persekutimet që pothuaj e 
bënë jetën të padurueshme, veçse derisa fuqia e Frymës së Shenjtë 
erdhi tek ata, derisa ata morën pagëzimin e zjarrit. Kur frymëzimi 
i të Plotfuqishmit u dha kuptim, ata e dinin se po jetonin një jetë 
si qenie të përjetshme, dhe nëse jepnin prova se ishin besnik, ata 
e dinin se kur trupat e tyre të preheshin në vdekje, ata do të ngri-
heshin nga varri në lavdi e pavdekësi.

Kjo ishte pasoja e frymëzimit të Shpirtit të Zotit që u erdhi atyre, 
frymëzimi i të Plotfuqishmit që u dha kuptim. . . .

Lutem që ai Shpirt që na mban në shtegun e së vërtetës e drejtë-
sisë qëndroftë me ne; dhe lutem që ajo dëshirë që vjen prej frymë-
zimit të Atit tonë Qiellor na drejtoftë te ai shteg i jetës.20

Kur jeta jonë të jetë afër fundit, kuptofshim që ia kemi vënë 
veshin pëshpëritjes së atij zëri të qetë, të ulët që na drejton gjith-
monë në shtegun e drejtësisë, dhe dallofshim që për ne ka pasur 
domethënien e hapjes së derës së mbretërisë Çelestiale për veten 
dhe për ata që i duam, për të shkuar përpara gjatë përjetësisë, . . . 
përjetësisht të lumtur.21	[Shih	sugjerimin	5	në	faqen	119.]

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Ndërsa studioni kapitullin ose përgatiteni për të dhënë mësim, me-
rrini parasysh këto ide. Për ndihmë të mëtejshme, shihni faqet v–vii.

 1. Teksa lexoni “Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit” (faqet 111–
113), merrni parasysh se si krahasimi i Presidentit Smith gjen 
zbatim në udhëtimin tonë gjatë vdekshmërisë. Çfarë mund të 
përfaqësojnë mjegulla, rrezja e radiovalës dhe tingulli kërcitës? 
Si ju ka paralajmëruar Zoti për rrezikun dhe si ju ka ndihmuar 
të qëndroni në shtegun drejt jetës së përjetshme?
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 2. Në faqet 113–114, Presidenti Smith shpall se zbulesa është 
po aq e nevojshme sot sa ishte në kohërat biblike. Si do t’i 
përgjigjeshit dikujt që thotë se zbulesat në shkrimet e shenjta 
janë të mjaftueshme për kohën tonë? Çfarë përvojash ju kanë 
mësuar se Ati Qiellor “interesohet për punët tona”?

 3. Shihni sërish seksionin që fillon në faqen 114. Si keni arritur të 
dini se këshilla e profetit vjen nga Zoti dhe është “më tepër se 
sa thjesht këshilla e njeriut”? (faqe 115). Si mund t’ju ndihmojë 
zbulesa vetjake që ta pranoni e zbatoni zbulesën që jepet për-
mes profetit?

 4. Teksa studioni seksionin që fillon në faqen 115, mendoni se 
si fituat një dëshmi të ungjillit. Si ju ndihmuan dëshmitë e të 
tjerëve? Çfarë bëtë që të arrinit ta dinit të vërtetën për vete?

 5. Në seksionin e fundit të mësimeve (faqet 117–118), kërkoni 
fjalë dhe shprehje që përshkruajnë mënyra se si Fryma e 
Shenjtë mund të na ndihmojë. Merrni parasysh atë që mund të 
bëni për të qenë më shpesh të denjë për shoqërinë e Frymës 
së Shenjtë në jetën tuaj.

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Gjoni 15:26; 1 Nefi 10:17–19; 2 Nefi 
32:5; Moroni 10:3–5; Doktrina e Besëlidhje 1:38; 42:61; 76:5–10; 
Nenet e Besimit 1:9

Ndihmë për mësimdhënien: “Mos u shqetësoni nëse nxënësit janë 
të heshtur për pak sekonda pasi keni bërë një pyetje. Mos i jepni 
përgjigje vetë pyetjes tuaj; jepini kohë nxënësve që të mendojnë për 
përgjigjet. Sidoqoftë, heshtja e zgjatur mund të tregojë se ata nuk e 
kuptojnë pyetjen dhe se ju duhet ta riformuloni atë” (Teaching, No 
Greater Call, f. 69).
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Dëshirë Entuziaste për të 
Shpërndarë Ungjillin

Vëllezërve e motrave tona nëpër botë u duhet 
mesazhi i ungjillit të rivendosur; dhe është 

privilegji ynë ta ndajmë atë me ta.

Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit

Një shok i ngushtë i Xhorxh Albert Smithit shkroi: “Presidenti 
Xhorxh Albert Smithi është një misionar i lindur. Prej rinisë së tij, 
ai ka pasur një dëshirë të flaktë për të ndarë mësimet e ungjillit me 
bashkëqeniet e tij, për t’ua bërë të ditur të vërtetat që iu zbuluan 
Profetit Jozef Smith ‘bijve dhe bijave të Perëndisë’, të cilët që të gji-
thë i konsideron vëllezërit e motrat e veta.

Në disa raste, kam pasur privilegjin të udhëtoja në tren me Pre-
sidentin Smith. Çdo herë kam vënë re se pasi treni kishte nisur 
udhëtimin, ai do merrte disa pamflete ungjillore nga çanta e vet, 
do t’i fuste në xhep dhe pastaj do të vërtitej mes pasagjerëve. Me 
mënyrën e tij miqësore e të gatshme, ai shpejt do të njihej me një 
bashkudhëtar dhe në pak kohë do ta dëgjoja duke rrëfyer historinë 
e themelimit të Kishës prej Profetit Jozef Smith, apo duke treguar 
largimin në masë të Shenjtorëve nga Nauvuja dhe sprovat e vështi-
rësitë e tyre në kalimin e rrafshinave të Jutës, apo duke i shpjeguar 
disa prej parimeve të ungjillit mikut të tij të sapogjetur. Bisedë pas 
bisede do të pasonte nga një pasagjer te tjetri derisa udhëtimi të 
kishte mbaruar. Gjatë gjithë njohjes sime me Presidentin Smith, që 
ka zgjatur më shumë se dyzet vjet, kam mësuar se kudo që është, 
ai është së pari dhe kryesisht një misionar për Kishën e Jezu Krishtit 
të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.” 1

Për Presidentin Smith është shkruar gjithashtu: “Ai do të fliste 
për fenë me pastruesin e oxhaqeve që po punonte në shtëpinë e 
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Ne mbajmë Ungjillin e Jezu Krishtit. Në zemrat tona digjet 
dëshira për të shpëtuar shpirtrat e fëmijëve të njerëzve.
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vet. Rrallë ka humbur një mundësi për t’i shpjeguar një miku apo 
të huaji ‘të vërtetat e përjetshme të ungjillit të rivendosur’. Nga pi-
këpamja e tij, kjo ishte mirësia themelore, pasi mesazhi i Krishtit 
ishte dhurata më e rëndësishme që ai kishte për të dhënë.” 2	[Shih	
sugjerimin	1	në	faqen	131.]

Meqenëse shpërndarja e ungjillit ishte një temë për të cilën Pre-
sidenti Smith foli shpesh në mësimet e tij, ky është i pari prej tre 
kapitujve rreth saj në këtë libër. Ky kapitull përqendrohet mbi arsyet 
për të cilat shpërndajmë ungjillin; kapitulli 13 paraqet mënyrat e 
ndryshme me anë të të cilave mund të marrim pjesë në këtë punë 
të rëndësishme; dhe kapitulli 14 përshkruan se si të jemi më të 
efektshmit që mundemi në përpjekjet tona.

Mësime të Xhorxh Albert Smithit

Bota ka nevojë për atë që kemi – ungjillin e Jezu 
Krishtit, të rivendosur në plotësinë e tij.

Bota është në ankth e në vështirësi nga njëri cep i saj tek tje-
tri. Burra e gra po këqyrin vërdallë, duke kërkuar se ku duhet të 
shkojnë që të bëjnë gjërat që do t’u sjellin paqe. . . . Ungjilli i Jezu 
Krishtit është rivendosur. E vërteta e zbuluar nga qielli është këtu 
dhe është ajo e vërtetë, ai ungjill, i cili, nëse vetëm do të dihej nga 
bota,	do	të	ishte	një	ilaç	për	të	gjitha	sëmundjet	e	tyre.	Është	e	
vetmja gjë që do t’u sjellë paqe ndërsa vazhdojnë të jenë në tokë.3

Njerëzit e kësaj bote kanë nevojë që t’i ripërshkojnë hapat e tyre 
dhe të kthehen tek themeli që u hodh nga Zoti i qiellit e tokës, 
themeli i besimit, i pendimit dhe i pagëzimit me anë të zhytjes për 
faljen e mëkateve dhe marrjes së Frymës së Shenjtë nën duart e 
atyre që kanë autoritet të shenjtë. Kjo është ajo që i duhet botës. 
Jam me të vërtetë mirënjohës që shumë janë duke kërkuar në atë 
drejtim. Ata kanë shkuar verbërisht nëpër një shteg që ka çuar drejt 
dhimbjes e ankthit, por është vënë, brenda mundësive për t’u arri-
tur,	një	ilaç	për	të	gjitha	sëmundjet	–	ungjilli	i	Jezu	Krishtit.	Është	
siguruar për të gjithë, një hartë që tregon shtegun që, megjithëse 
është i ngushtë e i vështirë për t’u ndjekur, na kthen tek Ati i të 
gjithëve ne; dhe nuk ka asnjë shteg tjetër që të çon atje.4
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Sipas mënyrës së tyre, kishat e botës po përpiqen që të sjellin 
paqe në zemrën e njerëzve. Ato kanë shumë virtyte e shumë të 
vërteta dhe kryejnë shumë të mira, por ato nuk janë të autorizuara 
hyjnisht. As priftërinjtë e tyre nuk janë caktuar hyjnisht.5

Shenjtorët e Ditëve të Mëvonshme janë të vetmit që mbajnë auto-
ritetin e Atit tonë Qiellor për të shërbyer në ordinancat e Ungjillit. 
Bota ka nevojë për ne.6

Në botë, ka një uri të vërtetë për fjalët e Zotit; dhe shumë shpirtra 
të ndershëm po kërkojnë me zell që të dinë atë që Ati ynë Qiellor 
dëshiron prej tyre. Kam takuar disa prej udhëheqësve të kishave 
të botës dhe kam zbuluar mes tyre persona fisnik e të përkushtuar 
për të bërë mirë, por rrallë kam gjetur, mes atyre që janë thirrur për 
shërbesë në organizata të ndryshme kishtare, burra që kanë një 
kuptim të qëllimeve të ekzistencës së tyre, apo që e kuptojnë arsyen 
për të cilën janë këtu në tokë. Njerëzit nuk mund të japin mësim 
atë që ata vetë nuk e dinë. Këta njerëz të mirë, duke mos e kuptuar 
ungjillin dhe nevojën për ordinancat e tij, i kufizojnë mësimet e 
tyre në masë të madhe tek mësimet morale dhe tek të lexuarit të 
psalmeve bashkësisë së tyre. Fragmente të veçuara të shkrimit të 
shenjtë përzgjidhen si tekste për fjalime mbi virtytin, ndershmërinë 
etj., të gjitha prej të cilave janë dobisjellëse dhe lartësuese, por pak 
predikime jepen duke shpjeguar kërkesat që i bëhen çdo shpirti 
përpara	se	të	hyjë	në	mbretërinë	e	qiellit.	Është	ky,	informacioni	për	
të cilën bota ka më shumë nevojë. Pak shërbestarë kanë një mesazh 
për bashkësitë e tyre, që frymëzon tek ata besimin në hyjninë e 
Jezu Krishtit dhe nevojën për marrjen e ordinancave të ungjillit, të 
përshkruara prej tij.7	[Shih	sugjerimin	2	në	faqen	131.]

Ka shumë njerëz të cilët do ta përqafonin të 
vërtetën nëse do t’u jepej mundësia.

Fëmijët e Atit tonë kudo janë të dëshiruar që të dinë atë që duhet të 
bëjnë, por, për shkak të ndikimeve të liga që kanë mbushur tokën, ata 
janë mashtruar, burra të ndershëm të tokës të cilët janë verbuar ndaj 
së vërtetës. . . . Kundërshtari është duke punuar; dhe e vetmja fuqi 
që mund t’i kundërvihet ndikimit të tij është ungjilli i Jezu Krishtit.8

Njerëzit kanë qenë dyshues ndaj njëri-tjetrit. Ata nuk kanë besuar 
atë që kanë dëgjuar dhe nuk kanë qenë të gatshëm të bëjnë si Filipi, 
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një prej dishepujve të Shpëtimtarit, që këshilloi Natanaelin i cili po 
bisedonte me të. Filipi tha: “Zoti ka ardhur”.

Dhe ai e përshkroi atë dhe Natanaeli pyeti: “Prej nga është?”

Dhe Filipi u përgjigj: “Pse, ai është nga Nazareti”. Dhe atëherë 
njeriu i mirë tha: “A mund të dalë diçka e mirë nga Nazareti?” Filipi 
tha: “Eja e shih”. (Shih Gjoni 1:43–46.)

Natanaelin e kishin mësuar të besonte që asgjë e mirë nuk mund 
të dilte nga Nazareti dhe prapëseprapë ai ishte burri, të cilit më 
vonë Shpëtimtari iu referua si një izraelit i vërtetë – një njeri i mirë, 
por i mashtruar për shkak të historive që kishte dëgjuar.

Por pasi ai mësoi, kur pati pranuar ftesën e dishepujve: “Eja e 
shih”, ai arriti që të shihte.

Ne kemi pasur gëzim të madh nën ndikimin e Shpirtit të Tij. Ne 
do të donim që të gjithë ta gëzonin atë bekim dhe kështu që kur 
kanë pyetur: “Çfarë lloj njerëzish janë këta këtu?” përgjigjja jonë ka 
qenë: “Eja e shih”.9

Ati im Qiellor . . . më ka thirrur që të shkoj në shumë vende të 
tokës; dhe, që kur u thirra në shërbesë, kam përshkuar më tepër se 
një milion e gjysmë kilometra. Kam udhëtuar në shumë vise e mje-
dise; dhe kudo ku kam shkuar, kam gjetur njerëz të mirë, bij e bija 
të Perëndisë së gjallë, të cilët po presin për ungjillin e Jezu Krishtit 
dhe ka mijëra, qindra mijëra, miliona prej tyre, që do ta pranonin 
të vërtetën sikur vetëm ta dinin atë që dimë ne.10

Ka shumë organizime të mëdha kishtare në botë, shumë burra 
e gra besnike që jetojnë sipas vullnetit të Atit tonë Qiellor, ashtu si 
e kuptojnë atë. . . .

Të gjithë njerëzit që jetojnë të denjë për dritën që Zoti u ka dhënë 
atyre dhe e kërkojnë me lutje të sinqertë, do t’u preket zemra, me-
ndja e tyre do të ndikohet dhe do t’u paraqitet mundësia që të dinë 
se Perëndia ka folur përsëri.11	[Shih	sugjerimin	3	në	faqen	131.]

Ne jemi entuziastë rreth shpërndarjes së 
ungjillit, sepse i duam fqinjët tanë.

Ndoshta vëzhguesit të jashtëm mund t’i duket se ka një entuzia-
zëm të pazakontë ndër Shenjtorët e Ditëve të Mëvonshme. Siç tha 
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një	burrë	së	fundmi:	“Është	e	çuditshme	për	mua	se	sa	me	gëzim	ju	
njerëz e çoni punën përpara. Nuk ka rëndësi nëse i flas një të riu 
apo një burri të pjekur, një kopshtari apo polici mes njerëzve tuaj, 
ata janë të gjithë të lumtur dhe të kënaqur e plot besim në vetvete 
se ata kanë ungjillin e Jezu Krishtit.” . . .

. . . A është çudi që adhurimi ynë ka entuziazëm, që kemi prirje 
për të qenë të dëshiruar për të ndarë këto të vërteta të lavdishme 
me fqinjët tanë? A është për t’u çuditur me atë që kur vjen koha që 
bijtë tanë thirren në fushën e misionit, apo që na kërkohet të lëmë 
mënjanë detyrat tona dhe të dalim jashtë si shërbëtorë të Perëndisë 
së gjallë, të veshur me pushtet nga lart, duke pasur autoritet që është 
dhënë në këto ditë të mëvonshme, me qëllim që të mund ta ndajmë 
me të gjithë njerëzit këtë të vërtetë të mrekullueshme që e ka bërë 
aq të pasur jetën tonë, . . . ne përgjigjemi me gatishmëri e gëzim? 12

Ne mbajmë Ungjillin e Jezu Krishtit. Në zemrat tona digjet dë-
shira për të shpëtuar shpirtrat e fëmijëve të njerëzve. Nuk është 

Dhe ata që besojnë, do të ndjekin modelin e dhënë nga Shpëtimtari kur ai i 
tha dishepujve të tij: “ai që beson dhe është pagëzuar, do të jetë i shpëtuar”.
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që ne të mund të ngremë veten dhe të bëhemi popull i fuqishëm 
financiarisht; nuk është që të mund të bëjmë që të na lavdërohen 
emrat në tokë për arritjet tona; por është që bijtë e bijat e Perëndisë, 
kudo qofshin, të mund ta dëgjojnë këtë Ungjill, i cili është fuqia e 
Perëndisë për shpëtimin e të gjithë atyre që u besojnë dhe u binden 
normave të tij. Dhe ata që besojnë, do të ndjekin modelin e dhënë 
nga Shpëtimtari kur Ai i tha dishepujve të Tij: “Ai që beson dhe 
është pagëzuar, do të jetë i shpëtuar; por ai që nuk ka besuar, do 
të	jetë	i	dënuar”.	[Marku	16:16.] 13

Mendoni për përgjegjësinë që kemi ne, nëse e jetojmë në pakuj-
desi dhe neglizhencë jetën tonë, duke mos kërkuar që ta ndajmë 
të vërtetën me ata që Zoti i do po aq sa na do ne dhe që janë të 
çmuar në sytë e tij. Mendoj se duhet të ndodhë një zgjim mes disa 
prej anëtarëve të kësaj Kishe. Mendoj se duhet të bëhet një për-
pjekje më e madhe për ta ndarë me fëmijët e Atit tonë të gjithë të 
vërtetën që ka kjo Kishë.14

Kur një njeri është sëmurë, nëse është fqinji ynë, ne i shërbejmë 
me gëzim, nëse ndodh një vdekje në familjen e tij, ne përpiqemi ta 
ngushëllojmë. Por vit pas viti, ne e lëmë të ecë në shtigje që do t’ia 
shkatërrojnë mundësinë për jetë të përjetshme, ne e shpërfillim atë 
sikur të ishte një gjë e parëndësishme.15

A e kuptojmë ne që çdo burrë është sipas shëmbëlltyrës së Perë-
ndisë dhe është bir i Perëndisë dhe çdo grua bija e tij? Nuk ka rëndësi 
ku mund të jenë, ata janë fëmijët e tij dhe ai i do ata e dëshiron shpë-
timin e tyre. Me siguri, si anëtarë të kësaj Kishe, ne nuk mund të rrimë 
kot. Ne nuk mund ta marrim dhuratën e dashur të Atit tonë Qiellor 
që na është dhënë, dijeninë e jetës së përjetshme; dhe ta mbajmë në 
mënyrë egoiste, duke menduar se në këtë mënyrë do të bekohemi. 
Nuk është ajo që marrim që pasuron jetën tonë, është ajo që japim.16

Le të interesohemi mjaftueshëm për shpëtimin e njerëzve sa të 
ushtrojmë një zell hyjnor për kthimin e tyre në besim: që të mund 
të gëzojmë mirënjohjen e dashurinë e tyre të përjetshme dhe vlerë-
simin e Atit tonë Qiellor për shkak të interesimit tonë joegoist për 
fëmijët e Tij.17

Misioni ynë ndaj fëmijëve të Atit tonë . . . është një mision pa-
qeje	dhe	mirëdashje	kundrejt	të	gjithë	njerëzve.	Është	një	dëshirë	
e vrullshme dhe entuziaste për të ndarë me të gjithë fëmijët e Atit 
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tonë, gjërat e mira që ai na ka dhënë kaq bujarisht; dhe është me 
shpresën që ata të mund të kuptojnë se ne gjunjëzohemi çdo ditë 
dhe lutemi që zemrat e tyre të mund të preken, që shpirti i Perë-
ndisë të mund të vijë në shpirtrat e tyre, që të mund të kuptojnë të 
vërtetën siç ju jepet atyre.18

Ah sikur kjo Kishë e mrekullueshme, me fuqinë që i është dhënë 
prej Perëndisë, të mund të jetë në gjendje që, më me shpejtësi, ta 
përhapë të vërtetën e të shpëtojë kombet nga shkatërrimi. Ne po 
rritemi me shpejtësi si organizatë, por unë gëzohem jo aq shumë 
prej rritjes në numër se sa prej besimit se, ndikimi që ne rrezatojmë 
po ndihet për mirë dhe që fëmijët e Atit tonë, nga veriu në jug dhe 
nga lindja në perëndim, po e dëgjojnë mesazhin e jetës dhe shpë-
timit, pa të cilin ata nuk mund të banojnë në praninë e Shëlbuesit 
të njerëzimit.19	[Shih	sugjerimin	4	në	faqen	131.]

Zoti do të na mbajë përgjegjës për përpjekjet 
tona në ndarjen e dhuratës së ungjillit.

Ne kemi marrë një dhuratë të mrekullueshme, por me atë dhu-
ratë vjen një përgjegjësi e madhe. Ne jemi bekuar prej Zotit me një 
njohuri me tepër se sa ajo e njerëzve të tjerë; dhe me atë njohuri 
vjen kërkesa që ta ndajmë me fëmijët e Tij kudo qofshin.20

Tani, nuk mendoj se i shërbejmë Perëndisë me gjithë fuqinë tonë 
nëse i braktisim fëmijët e tij, apo nëse harxhojmë kaq shumë nga koha 
jonë në mënyrë egoiste për përfitimin tonë, duke mbledhur gjëra të 
kësaj jetë dhe lëmë fëmijët e tij në errësirë kur mund t’i sjellim ata në 
dritë. Kuptimi im është që misioni më i rëndësishëm që kam në këtë 
jetë është: së pari, të mbaj urdhërimet e Perëndisë siç më janë mësuar; 
dhe tjetri, t’ua mësoj ato fëmijëve të Atit tim që nuk i kuptojnë ato.21

Nuk ka Ungjill tjetër të shpëtimit, dhe ne, vëllezërit e mi, që 
mbajmë priftërinë e shenjtë, kemi përgjegjësinë që t’ia çojmë atë 
mesazh, jo vetëm kombeve të tokës, por që ta bëjmë shembull në 
jetën tonë dhe t’ua mësojmë atyre që janë fqinjët tanë, jo të besimit 
tonë. Ju paralajmëroj në këtë kohë, që Zoti na mban përgjegjës për 
thirrjen e fëmijëve të Tij në pendim dhe për shpalljen e së vërtetës 
së Tij. Nëse nuk arrijmë që të shfrytëzojmë mundësitë tona për t’ua 
mësuar këtë Ungjill të Zotit tonë bijve e bijave të Perëndisë, që nuk i 
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përkasin besimit tonë e që jetojnë mes nesh, Ai do të na mbajë për-
gjegjës në anën tjetër të velit për atë që nuk kemi arritur të bëjmë.22

Pas një farë kohe ne do të gjykohemi sipas regjistrit të jetës sonë; 
dhe nëse kemi qenë besnikë, jam i sigurt se Ati i të gjithë neve në 
botë, do të na falënderojë e bekojë që bëmë që kaq shumë prej 
bijve e bijave të tij të kuptonin qëllimin e jetës dhe se si ta gëzonin 
atë nën ndikimin e shpirtit të tij.23

Kur kemi shpirtin e ungjillit, dëshira jonë është që ne të mund 
të jemi në gjendje t’u japim mësim aq shumë prej fëmijëve të Atit 
tonë sa është e mundur të arrijmë, të vërtetat e lavdishme që janë 
të nevojshme për ekzaltimin e tyre; që kur të vijë koha që do të 
qëndrojmë në praninë e Shëlbuesit të njerëzimit, të mund të jemi 
në gjendje t’i themi: “Me kaq fuqi që më dhe, me kaq zgjuarsi dhe 
njohuri që më ke dhënë, jam përpjekur me butësi e me dashuri të 
pashtirur dhe me vendosmëri e me mirësi që të sjell aq shumë prej 
fëmijëve të tu te një njohuri e ungjillit, sa ka qenë e mundur për 
mua që të bëj”.24	[Shih	sugjerimin	5	në	faqen	132.]

Nëse e ndajmë ungjillin me fëmijët e Perëndisë, shpërblimi 
ynë do të jetë gëzim i madh me ta në mbretërinë çelestiale.

Ne e harxhojmë shumicën e kohës sonë, shumë prej nesh, duke 
kërkuar gjërat e kësaj jete që do detyrohemi t’i lëmë kur të largohemi 
prej këtu, prapëseprapë, kudo rreth nesh, gjenden shpirtrat e pavdek-
shëm, të cilët, nëse do të ishim të gatshëm, do të mund t’i mësonim 
dhe frymëzonim që ta shqyrtonin të vërtetën dhe të rrënjosnim në 
zemrat e tyre një njohuri që Perëndia jeton. Çfarë thesari në të gjithë 
botën do të mund të ishte kaq i çmuar për ne, pasi ne do të kishim 
mirënjohjen e tyre këtu dhe vlerësimin e tyre të përhershëm e të 
përjetshëm	në	botën	që	do	të	vijë.	Është	misioni	më	i	rëndësishëm.25

Mendoni domethënien që do të kishte, nëse në vend që të kishim 
qenë egoist duke u përpjekur që të shpëtonim vetëm vetë familjen 
tonë të vogël, ne mund të kemi vlerë për dhjetëra dhe për qindra 
burra e gra te të cilët kemi ndikuar që të pranojnë Ungjillin e Zotit 
tonë. Atëherë ne do të ndihemi me të vërtetë të bekuar dhe do të 
gëzojmë dashurinë e vlerësimin e tyre përgjithmonë.26

Çfarë gëzimi që do të jetë në anën tjetër të velit, që t’i gjejmë këta 
burra e gra të mirë që po jetojnë sipas kësaj drite siç kanë bërë, 
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duke u përpjekur që të bëjnë detyrën e tyre ndaj Perëndisë; dhe për 
shkak të takimit me ne, për shkak të etjes dhe gatishmërisë sonë për 
të ndarë me ta, ata do të marrin informacion tjetër rreth ungjillit të 
Zotit tonë dhe pranojnë ordinancat e Shtëpisë së Tij të Shenjtë dhe 
të përgatiten për anëtarësinë në Mbretërinë Çelestiale. Sa të lumtur 
që do t’ju bëjë, nëse kur të vijë koha, kur të qëndroni në praninë e 
Gjykatësit të madh për të dhënë llogari për pak vitet e jetës që janë 
kaluar në vdekshmëri, nëse këta fëmijë të Atit tonë që Ai i do po 
aq sa na do ne, duke qëndruar pranë nesh, të thonë: “At’ Qiellor, 
qe ky burrë, qe kjo grua që së pari më sollën njoftimin e të vërtetës 
Tënde të lavdishme, që nxiti në mua një dëshirë për të të kërkuar 
Ty më me zjarr se sa kisha bërë më parë. Qe ky burrë apo kjo grua 
që bënë këtë gjë të bekuar për mua.” Dhe kjo nuk është e gjitha.

Kur të vijë ajo kohë, kur të shkoni nëpër epokat e përjetësisë, ajo 
është kohë e gjatë, ju do të keni dashurinë dhe mirënjohjen e çdo 

Kur kemi shpirtin e ungjillit, dëshira jonë është që ne të 
mund të jemi në gjendje t’u japim mësim aq shumë prej 

fëmijëve të atit tonë sa është e mundur të arrijmë.
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burri, gruaje e fëmije për të cilët keni qenë mjeti që u solli lumturinë 
e përjetshme. A nuk ja vlen përpjekja? Ne mund të harxhojmë jetën 
tonë këtu dhe të fitojmë pak qindra apo mijëra dollarë, ne mund të 
kemi tufa, kope, shtëpi e toka, por ne nuk mund t’i marrim këto me 
vete në anën tjetër. Ato nuk janë të nevojshme për jetën e përjetshme, 
ato janë të nevojshme për ne vetëm këtu, por nëse kemi fituar mirë-
njohjen e dashurinë e fëmijëve të tjerë të Perëndisë, ajo do të gëlojë 
me ne përgjithmonë. Mendoni domethënien që do të ketë ajo! Kur 
të vijë koha që kjo botë do të pastrohet e dëliret nga zjarri dhe të 
bëhet mbretëria çelestiale, e gjithë papastërtia dhe çdo gjë që nuk 
është e dëshirueshme të jetë fshirë nga faqja e dheut, sa kënaqësi do 
të jetë të zbulojmë se kemi shoqërinë e atyre që u kemi shërbyer në 
vdekshmëri, bashkëtrashëgimtarë të Krishtit, dhe të drejtohemi nga 
Jezu Krishti, Zoti ynë, përgjithmonë – a nuk ia vlen përpjekja? A nuk 
është një mundësi e gëzueshme? 27	[Shih	sugjerimin	6	në	faqen	132.]

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Ndërsa studioni kapitullin ose përgatiteni për të dhënë mësim, 
merrini parasysh këto ide. Për ndihmë të mëtejshme, shihni faqet 
v–vii.

 1. Shihni sërish “Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit” (faqet 121–
123). Si mendoni, përse Presidenti Smith ishte aq entuziast 
rreth punës misionare? Çfarë do të thotë për ju të jesh “së pari 
dhe kryesisht një misionar për Kishën”?

	 2.	 Çfarë	i	ofron	botës	ungjilli	i	rivendosur	përveç	“[mësimeve]	
morale” që jepen në shumicën e besimeve? (Për disa shembuj, 
shihni faqet 123–124.)

 3. Lexoni seksionin që fillon në faqen 124 (shih edhe DeB 
123:12). Çfarë shembujsh të njerëzve keni parë që kanë mpo-
shtur idetë e gabuara rreth Kishës përmes pranimit të ftesës: 
“eja e shih”? Cilat janë disa mënyra të efektshme për të dhënë 
një ftesë të tillë?

 4. Lexoni paragrafin e tretë të plotë në faqen 127. Si mendoni, 
përse ndonjëherë jemi ngurrues në ndarjen e ungjillit me fqi-
njët tanë? Ndërsa studioni faqet 125–128, mendoni rreth asaj që 
mund të bëjmë për ta mposhtur atë ngurrim.
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 5. Ndërsa lexoni seksionin që fillon në faqen 128, meditoni nëse 
po bëni atë që Zoti pret që ju të bëni që të ndani ungjillin. 
Merrni parasysh plot lutje se si mund ta mbani këtë urdhërim 
më plotësisht.

 6. Shihni sërish seksionin e fundit të mësimeve (faqet 129–131) 
dhe mendoni rreth personit që ju njohu në fillim ju apo fami-
ljen tuaj me ungjillin e rivendosur të Jezu Krishtit. Çfarë mund 
të bëni që t’i tregoni ose t’i shprehni mirënjohjen tuaj këtij 
personi?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Amosi 8:11–12; Mosia 28:1–3; Alma 
26:28–30; Doktrina e Besëlidhje 4:4; 18:10–16

Ndihmë për mësimdhënien: “Është	më	mirë	që	të	përzgjedhësh	ve-
tëm pak ide të mira dhe të arrish diskutim të mirë – dhe të mësuar 
të mirë – sesa të jesh plot nxitim, në përpjekjen për të dhënë mësim 
çdo fjalë në manual. . . . Një atmosferë pa nxitim është tërësisht 
thelbësore nëse doni të keni Shpirtin e Zotit të pranishëm në klasën 
tuaj” (Xhefri R. Holland, “Teaching and Learning in the Church”, 
Ensign, qershor 2007, f. 91).
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Përmbushja e Pjesës Sonë 
në Shpërndarjen e Ungjillit

Ka shumë mënyra se si mund të marrim pjesë 
në punën e mrekullueshme të shpërndarjes 

së ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit.

Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit

Përveç shërbesës për afro 48 vjet si Autoritet i Përgjithshëm, 
Xhorxh Albert Smithi shërbeu në tre misione të plota për Kishën, 
përfshirë dy vjet si president i Misionit Europian. Ai i nxiti anëtarët e 
Kishës që të përgatiten shpirtërisht për shërbime misionare të plota 
dhe që t’i pranojnë këto thirrje kur t’u vijnë. Por ai gjithashtu u më-
soi atyre se nuk ka nevojë të marrin një thirrje zyrtare për mision që 
të predikojnë ungjillin. Xhorxh Albert Smithi qe misionar gjatë gjithë 
jetës së vet dhe shpesh i kujtoi anëtarët e Kishës për mundësitë e 
tyre të shumta për të ndarë ungjillin me fqinjët e miqtë e tyre dhe i 
nxiti që të ishin shembuj të mirë dishepujsh të Krishtit.

Shërbimi i Presidentit Smith në Misionin Europian filloi pak pas 
përfundimit të Luftës I Botërore. Për shkak të luftës, numri i misio-
narëve në mision qe ulur në mënyrë të skajshme dhe përpjekjet për 
ta rritur këtë numër u penguan, sepse misionarëve iu mohoheshin 
vizat. Përveç kësaj, armiqtë e Kishës po përhapnin historira të rreme 
rreth Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, duke ngjallur paragjy-
kime që qenë të vështira për t’u kapërcyer. Pavarësisht këtyre kufi-
zimeve, Presidenti Smith qe i sigurt se puna do të ecte përpara për 
shkak të shembujve të dhënë nga Shenjtorët e Ditëve të Mëvonshme 
besnik. Ai vuri në dukje se ndërsa Kisha bëhet më e mirënjohur, 
“anëtarët e saj respektohen për virtytet e tyre” dhe kritikët “zhvishen 
shpejt prej paragjykimeve të tyre të pajustifikueshme, duke ardhur 
në kontakt të drejtpërdrejtë me Shenjtorët e Ditëve të Mëvonshme 
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Xhorxh albert Smithi shërbeu si president i Misionit 
europian nga viti 1919 deri në vitin 1921.
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në jetën e tyre të përditshme. . . . Atëherë, ata na gjykojnë prej fry-
teve tona, nga vrojtimi vetjak; dhe një informacion i tillë, teksa e 
japin, mund të ketë veç një ndikim, atë më të dobishmin për ne.” 1

Pak pasi filloi shërbimin e tij si president i misionit, ai u shkroi 
anëtarëve të Kishës në Europë, duke u kujtuar përgjegjësitë e tyre 
në shpërndarjen e ungjillit dhe në ndihmën për përparimin e punës:

“Me siguri të plotë se Zoti do të tërheqë drejt ungjillit zemrat e 
të gjithë njerëzve të denjë kur këta e kuptojnë atë, le të përdorim 
të bashkuar mundësinë për të punuar teksa ka ende kohë. Le të 
përhapim mësimet e Zotit për shpëtimin, si tokësor edhe shpirtëror, 
të njerëzve të mirë të Britanisë së Madhe dhe të vendeve të tjera të 
misionit Europian.” 2

Pak muaj më vonë, ai shkroi: “Çdo anëtar i Kishës duhet të gë-
zohet në dhënien mësim të së vërtetës. Ne duhet, që secili, të bëjë 
diçka çdo ditë për t’u sjellë dritën bashkëqenieve tona. Të gjithë 
janë të çmuar në sytë e Atit tonë Qiellor dhe ai do të na shpërblejë 
si duhet për sqarimin e tyre. Përgjegjësia jonë nuk mund të hidhet 
mbi shpatulla të tjera.” 3

Pas kthimit nga Europa në vitin 1921, Xhorxh Albert Smithi ra-
portoi në konferencë të përgjithshme: “Paragjykimi që ka ekzistuar 
kundër nesh në të shkuarën, është davaritur në masë të madhe; 
dhe qindra e mijëra burra e gra janë vënë në dijeni të punës që po 
kryejmë ne”. Më pas, ai i këshilloi Shenjtorët që të kërkonin vazh-
dimisht mënyra për të ndarë ungjillin me të tjerët: “Çështja jonë 
është që të gjejmë një mënyrë me anë të së cilës ne të mund t’u 
paraqesim	të	gjithë	njerëzve	ungjillin	e	Zotit	tonë.	Është	çështja	jonë	
dhe me ndihmë hyjnore ne do të gjejmë një mënyrë për ta zgjidhur. 
Është	detyra	jonë	që	të	përcaktojmë	nëse	ka	apo	jo	ndonjë	mënyrë	
me anë të së cilës të mund të jemi në gjendje të bëjmë më shumë 
se sa kemi bërë tashmë, në mënyrë që të plotësojmë kërkesat e Atit 
tonë Qiellor.” 4	[Shih	sugjerimin	1	në	faqen	144.]

Mësime të Xhorxh Albert Smithit

Çdo anëtar i Kishës ka përgjegjësinë për të ndarë ungjillin.

Ndihem kaq mirënjohës për privilegjet e mia në Kishën e Jezu 
Krishtit, për shoqërinë time me burrat e gratë e kësaj Kishe dhe të 
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kishave të tjera. Jam mirënjohës që kam një mori miqsh në kishat e 
ndryshme të botës, të shpërndara në vende të ndryshme. Jam mirë-
njohës për këto miqësi, por nuk do të kënaqem derisa të mund të 
ndaj me ta disa prej gjërave që ende nuk i kanë marrë.5

Ne i dërgojmë misionarët në kombet e tokës për të shpallur 
Ungjillin siç është zbuluar në këtë periudhë të mëvonshme. Por 
kjo nuk është e gjithë detyra jonë. Tamam jashtë dyerve tona, janë 
numëruar qindra e mijëra bij e bija të zgjedhura të Atit tonë Qiellor. 
Ata jetojnë mes nesh, ne bëhemi miq, por ne nuk arrijmë t’i më-
sojmë në masën që duhet në lidhje me Ungjillin që e dimë se është 
fuqia e Perëndisë për shpëtim. Presidenca e Kishës po bën gjithçka 
që ndodhet brenda mundësisë së tyre; ata përkushtojnë kohën e 
tyre gjatë ditës dhe shpesh deri në orët e vona të natës, në të mirë 
të Kishës. Vëllezërit që shoqërohen me ta, japin lirisht nga koha e 
tyre, duke udhëtuar e mësuar Shenjtorët e Ditëve të Mëvonshme 
dhe duke u çuar Ungjillin fëmijëve të Atit tonë. Presidentët e ku-
njeve, këshilltarët e lartë, peshkopët e degëve dhe ndihmësit e tyre 
punojnë pa pushim që të bekojnë popullin dhe shpërblimi i tyre 
është i sigurt. Por a po bëjmë gjithçka që duhet, në mënyrë që kur 
të qëndrojmë te shufra para Atit tonë Qiellor, Ai të na thotë që kemi 
bërë detyrën tonë të plotë për shokët tanë, fëmijët e Tij? 6

Një nga zbulesat më të para . . . në Doktrina e Besëlidhje, shpall 
sa vijon:

“Tani vini re, një vepër e mrekullueshme është duke ardhur midis 
fëmijëve të njerëzve; . . .

Prandaj, nëse keni dëshirë t’i shërbeni Perëndisë, ju thirreni për 
veprën.”	[DeB	4:1,	3.]

Nuk është e domosdoshme që ju të thirreni të shkoni në fushën e 
misionit për të shpallur të vërtetën. Filloni nga burri që jeton në derën 
përbri duke i frymëzuar besim, duke i frymëzuar dashuri për ju për 
shkak të drejtësisë tuaj; dhe puna juaj misionare ka filluar tashmë,

“Sepse	vini	re,	fusha	është	e	bardhë	gati	për	t’u	korrur”.	[DeB	4:4.] 7

Përhapja e të vërtetës nuk është përgjegjësi e dikujt tjetër, por 
është përgjegjësia ime dhe juaj të kujdesemi që ungjilli i Jezu Kri-
shtit po u mësohet fëmijëve të njerëzve në pastërtinë e tij. A nuk ju 
bën të ndiheni mirënjohës? 8
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Ka mundësi të madhe për çdo njërin prej nesh. Do të doja të 
theksoja punën vetjake misionare ndër fqinjët tanë nga secili prej 
nesh. Nëse bëjmë më të mirën, ne do të habitemi se sa shumë do 
të interesohen; dhe jo vetëm që do të na jenë mirënjohës për shkak 
se u sollëm të vërtetën dhe u hapëm sytë për lavditë e bekimet që 
Ati ynë Qiellor ka përgatitur, por ata do të na duan e do të na jenë 
mirënjohës për gjatë epokave të përjetësisë.

Ka kaq shumë gjëra që Zoti na ka dhënë, që njerëzit e tjerë ende 
nuk i kanë marrë. Me siguri, ne nuk do të jemi egoist. Në zemrën 
tonë duhet të ketë një dëshirë për të ndarë me çdo shpirt tjetër, aq sa 
është e mundur, të vërtetat e gëzueshme të ungjillit të Jezu Krishtit.9

Kështu që, tek ecim përpara, secili prej nesh, secili duke pasur 
ndikim te fqinjët tanë e miqtë tanë, le të mos jemi tepër të druajtur. 
Nuk na duhet t’i bezdisim njerëzit, por le t’i bëjmë që të ndihen e 
të kuptojnë se jemi të interesuar, jo për t’i bërë anëtarë të Kishës 
për anëtarësi, por për t’i sjellë në Kishë që ata të mund të gëzojnë 
të njëjtat bekime që gëzojmë ne.10	[Shih	sugjerimin	2	në	faqen	144.]

Nëse po bëjmë jetë shembullore, ndikimi ynë mund 
t’i nxisë të tjerët që të mësojnë rreth ungjillit.

Mbani mend, ne të gjithë kemi përgjegjësi. Ne mund të mos 
thirremi në ndonjë detyrë të përcaktuar, por në çdo fqinjësi ka 
mundësi për secilin prej nesh që të rrezatojë një shpirt paqeje e 
dashurie dhe lumturie me qëllim që njerëzit të mund ta kuptojnë 
ungjillin dhe të mblidhen në vathë.11

Vetëm pak ditë më parë, njërës prej motrave tona, që qe për vizitë 
në lindje të SHBA-së, në një bisedë me një burrë të arsimuar, iu tha 
prej tij: “Nuk mund të besoj siç beson ti, por do të doja të mundja. 
Është	e	bukur.”	Dhe	po	kështu	është	me	shumë	prej	fëmijëve	të	Atit	
tonë, të cilët, duke vënë re natyrën e kësaj pune, duke vëzhguar 
veprimet e burrave dhe grave që kanë përqafuar të vërtetën, ata 
mbushen me habi për atë që është arritur, dhe paqen e lumturinë 
që pasojnë besimtarin e sinqertë; dhe do të donin që edhe ata të 
mund të kenë pjesë në të; dhe ata munden nëse do kishin besim.12

Shpesh kam vënë re, dhe mendoj që shumica prej jush që kanë 
pasur përvoja misionare do ta pohojnë këtë, se asnjë burrë apo grua 
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e mirë nuk mund të jetë nën ndikimin e anëtarëve besnikë të Kishës 
së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe ta mbajë 
për vete shprehjen e admirimit për atë që vë re kur është me ne. 
Kur largohen prej nesh, ndonjëherë është ndryshe, por teksa janë 
nën atë ndikim që vjen prej Zotit, ndikim që zotërohet nga shërbë-
torët e tij, të cilët po i shërbejnë, ata janë zakonisht të kënaqur që 
të lëvdojnë atë që kanë parë e ndier.13

Kundërshtari ka përdorur përpjekjet e tij më të fuqishme për të 
penguar përhapjen e të vërtetave të ungjillit. Dhe është detyra ime 
dhe juaj që, me takt e dashuri vëllazërore dhe besim, të kapërcejmë 
paragjykimin që kundërshtari ka mbjellë në zemrën e fëmijëve të 
Atit tonë, të rrëzojmë përshtypjet e rreme që në disa raste janë edhe 
në mendjet e burrave të mirë e grave të mira; dhe t’u mësojmë atyre 
ungjillin e Zotit tonë, që është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e 
cilitdo që e beson dhe i binden atij.14

Në çdo fqinjësi ka mundësi për secilin prej nesh që të 
rrezatojë një shpirt paqeje e dashurie dhe lumturie.
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Mendoj se kjo organizatë e mrekullueshme së cilës i përkasim, 
duhet të jetë në gjendje që të japë një shembull të tillë që njerëzit në 
fqinjësitë tona, jo anëtarë të Kishës, duke parë veprat tona të mira, 
të nxiten të lëvdojnë emrin e Atit tonë Qiellor. Kjo është mënyra se 
si ndihem në lidhje me këtë. Gjithçka që duhet të bëjmë është që 
të japim shembullin, të jemi burra të mirë e gra të mira; dhe ata do 
ta vënë re atë. Atëherë, ata ndoshta do të na japin mundësinë që t’u 
mësojmë gjërat që nuk i dinë.15

Nëse ne, si anëtarë të Kishës, do të mbanim urdhërimet e Perë-
ndisë, nëse do t’i jepnim të vërtetës rëndësinë që duhet t’i japim, 
nëse jeta jonë do të ishte në përputhje me bukuritë e mësimeve 
të saj, kështu që fqinjët tanë, duke vënë re sjelljen tonë, do të nxi-
teshin ta kërkonin të vërtetën; ne do të bënim punë misionare të 
shkëlqyer.16	[Shih	sugjerimin	3	në	faqen	144.]

Ne marrim pjesë në punë misionare duke ndihmuar 
në përgatitjen e misionarëve të ardhshëm dhe 

duke i mbështetur ata në misionet e tyre.

Nuk është misioni ynë i vetëm që të japim mësim Ungjillin e 
Jezu Krishtit dhe ta jetojmë atë, por është misioni ynë të dërgojmë 
në botë bijtë e bijat tona, kur thirren hera herës për të punuar në 
shërbesën e Kishës. Kur nisen, ata duhet të jenë përgatitur në më-
nyrë të tillë që të jenë të qëndrueshëm ndaj tundimeve të të ligut; 
ata duhet të jenë aq sa është e mundur të pastër e të virtytshëm 
dhe të drejtë në jetën e tyre; dhe atëherë ndikimi i vetë pranisë së 
tyre do të ndihet prej atyre që ata takojnë. Shpirti i Perëndisë nuk 
do të jetojë në tabernakuj që nuk janë të pastër, por Shpirti i tij do 
të jetojë me ata që e mbajnë veten pastër e mirë.

Prandaj,	le	t’i	[rrisim]	djemtë	e	vajzat	tona	nën	ndikimin	e	Shpirtit	
të Perëndisë.17

Mos lejoni që fëmijët tuaj të rriten pa u mësuar parimet e ungjillit 
të Jezu Krishtit. Mos prisni që t’i dërgoni në fushën e misionit që t’u 
mësoni	domethënien	e	ungjillit.	Më	kujtohet,	kur	isha	[misionar]	në	
jug të SHBA-së pesëdhjetepesë apo gjashtëdhjetë vjet më parë, që 
një burrë i cili vinte nga një familje e madhe tha: “Nuk di se çfarë 
të them. Nuk di se çfarë t’ju them këtyre njerëzve.”
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“Pse”, tha një prej vëllezërve, “mësoju Biblën. Shko e merr Biblën 
tënde dhe lexo Zanafillën.” Ai tha: “Nuk e di se ku ndodhet Zana-
filla në Bibël”, dhe prapëseprapë ai kishte dalë nga një . . . shtëpi 
shenjtore e ditëve të mëvonshme për t’u shpënë mesazhin e jetës e 
të shpëtimit atyre njerëzve në jug. Megjithatë, nuk kaloi shumë gjatë 
pas asaj derisa mendja e tij ndryshoi. Ai kishte marrë një dëshmi të 
së vërtetës nëpërmjet studimit e lutjes; dhe ai e dinte se ungjilli ishte 
këtu dhe qe në gjendje të qëndronte me këmbët e veta dhe të jepte 
lirshëm dëshmi që ungjilli i Jezu Krishtit është i vërtetë.18

Më bën përshtypje rëndësia e përgatitjes për punën. Nuk është e 
mjaftueshme që një djalë thjesht, prej mirëbesimit të tij te prindërit, 
të tregojë dëshirën e vet për të bërë atë që ata duan që ai të bëjë, të 
shkojë në botë e të predikojë ungjillin; nuk është e mjaftueshme që 
ai t’i përgjigjet thirrjeve për shërbim misionar që Ati ynë Qiellor bën 
hera herës përmes shërbëtorëve të tij; por është e nevojshme gjitha-
shtu që ai të kualifikohet për punën, të kërkojë në shkrimet e shenjta 
dhe	të	mësojë	atë	që	Zoti	do	që	ai	të	dijë.	Është	e	rëndësishme	që	
bijtë e bijat tona të bëhen të vendosur në besimin e tyre dhe të dinë, 
ashtu si prindërit e dinë, që kjo është puna e Atit tonë. . . .

Dymbëdhjetë burra të kualifikuar për punën janë më të çmuar 
në fushën e misionit se njëqind që janë në padijeni të së vërtetës 
dhe që duhet të mësohen vetë para se të jenë në gjendje që t’ia 
shpjegojnë atë të tjerëve.

Ko	është	puna	e	Atit	tonë	dhe	nuk	duhet	të	merret	lehtë.	Është	e	
një rëndësie maksimale për ne. Le të . . . përpiqemi që t’u rrënjosim 
besimin fëmijëve tanë, që ata të mund të jenë të gatshëm t’i përgji-
gjen çdo thirrje dhe të ndiejnë që ta thonë nga thellësitë e shpirtit të 
tyre: “Jam gati që të shkoj kudo që Ati im Qiellor dëshiron që unë 
të shkoj.” 19	[Shih	sugjerimin	4	në	faqen	144.]

Është	bërë	një	kërkesë	. . .	që	të	dërgojmë	bijtë	e	bijat	tona	në	fu-
shën e misionit. . . . Ka qenë një gëzim për mua që të shihja burra e 
gra të kursenin e planifikonin në mënyrë që fëmijët e tyre të mund 
të shkonin në botë. Brenda këtyre pak javëve një i ri . . . u nis që të 
shkonte në fushën e misionit; dhe dy motrat e tij . . . po i dërgojnë 
një pjesë nga rrogat e tyre të vogla që ai të mund të gëzojë beki-
min e një misioni. Ai është i pari, prej një familjeje të madhe nga 
numri i fëmijëve, që shkon në fushën e misionit për të përhapur të 
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vërtetën. . . . E njoh gëzimin që do të vijë në zemrat e atyre dy grave 
të shkëlqyera të cilat kanë besim sa t’i japin mjetet e tyre vëllait të 
vet në mënyrë që ai të mund t’i shërbejë Zotit në fushë. Ato do të 
marrin bekimin që vjen nga mësimdhënia e Ungjillit, aq sa është e 
mundur ta marrësh atë pa shërbim vetjak.20

Po mendoj . . . rreth përfaqësuesve tanë në fushën e misionit, 
të shpërndarë nëpër rajonet e ndryshme të këtij vendi dhe në disa 
shtete të huaja. Vëllezër dhe motra, lutuni për ta. Ata kanë nevojë 
për ndihmën e Zotit dhe ata kanë nevojë për besimin e lutjet tona. 
Shkruajini atyre dhe inkurajojini ata, që kur të marrin letër nga 
shtëpia ta dinë se po i kujtojnë gjithë kohën.21

Ne marrin pjesë në punë misionare duke u 
përgatitur që të shërbejmë vetë në misione.

Nuk do të kalojë shumë kur do të ketë një kërkesë për burra e gra 
të aftë në këtë Kishë që të japin mësim të vërtetën në pjesë të tokës 
ku deri tani jemi përjashtuar; dhe nëse do të donim që të kishim 
gëzim të përjetshëm në mbretërinë e Atit tonë me ata me të cilët ai 
na ka bekuar këtu, le të jemi bujarë në jetën tonë, le të përgatitemi 
për punën dhe të shkojmë nëpër botë e të shpallim të vërtetën kur 
të vijë mundësia dhe të jemi mjete në duart e Atit tonë për t’i kthyer 
fëmijët e tij tek ai duke u mësuar bukuritë e ungjillit të tij.22

Vetëm pak vite më parë, shumë prej miqve të mi qenë të pasur, 
ata kishin domosdoshmëritë e jetës dhe shumë prej lukseve; dhe 
kur hidhej fjala që ata mund të shkonin në fushën e misionit, disa 
prej tyre do të thoshin: “Nuk mund ta lë aktivitetin tim tregtar, nuk 
mund të mbijetoj nëse dështoj dhe lë atë që kam”. Por bizneset e 
tyre kanë falimentuar. Gjërat pa të cilat, ata mendonin se nuk mund 
t’ia dilnin, u kanë dalë nga kontrolli dhe shumë prej po këtyre 
burrave do të ishin të lumtur sot nëse do të ktheheshin dhjetë vjet 
prapa; dhe nëse do të ishin thirrur në atë kohë që të shkonin në 
shërbim të Zotit, ata mund të thoshin: “Do t’i rregulloj punët e mia, 
jam i lumtur për mundësinë që më është paraqitur që të jem një 
shërbestar i jetës dhe shpëtimit”.

. . . Mendoni rreth mundësive e privilegjeve tona, që jemi në 
gjendje të ulemi në shtëpitë e njerëzve të ndershëm të botës e t’u 



142

K a P i t U l l i  1 3

mësojmë Ungjillin e Jezu Krishtit; mendoni domethënien që mund 
të ketë ulja me njerëz që nuk kanë autoritet hyjnor e t’u mësosh 
planin e shpëtimit e t’u shpjegosh mënyrën nëpërmjet së cilës edhe 
ata mund të gëzojnë bekimet e autoritetit hyjnor që gëzoni.

Ndiej se disa prej nesh janë egoistë. Ne jemi aq të kënaqur që 
gëzojmë bekimet tona, ne jemi aq të lumtur që jemi të rrethuar nga 
rehatitë e jetës dhe që kemi shoqërinë e burrave e grave më të mira 
që mund të gjenden në tokë, sa që harrojmë detyrën tonë ndaj të 
tjerëve. Sa të lumtur do të ishim nëse do të përpiqeshim që të ishim 
më të efektshëm për të mirë në botë duke u shërbyer atyre të cilët 
nuk e kanë kuptuar ende Ungjillin e Zotit tonë.

Shumë prej nesh e kanë kaluar moshën e mesme, shumë prej 
nesh po e përfundojnë punën e vet. Kishës i duhen misionarë në 
fushë. Njerëz që e kuptojnë Ungjillin dhe që janë të gatshëm që të 

Në këtë Kishë ka mijëra burra e gra që janë të aftë të 
japin mësim ungjillin dhe që mund të bëhen më të aftë 

nga kryerja e detyrës së tyre në fushën e misionit.
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japin jetën e tyre për të nëse është e nevojshme; dhe kur them që 
na duhen misionarë, dua të them që botës i duhen ata.23

Fusha jonë e misionit është përpara nesh. Bijtë e bijat e Atit tonë 
kanë nevojë për ne. . . . Në këtë Kishë ka mijëra burra e gra që 
janë të aftë të japin mësim ungjillin dhe që mund të bëhen më të 
aftë nga kryerja e detyrës së tyre në fushën e misionit. Ata do të 
bekohen me mjete materiale të mjaftueshme për t’i përdorur që të 
kryejnë punën që Zoti do që ne të kryejmë.24

Tani që gati ka ardhur koha kur do të ulen barrikadat dhe do 
të rrëzohen pengesat që janë ngritur kundër përhapjes së ungjillit, 
kur tingulli i zërit të Zotit do të vijë te ju përmes shërbëtorëve të tij, 
“Përgatituni që të shkoni në botë e të predikoni ungjillin”, mos ve-
proni siç bëri Jona, mos u përpiqni të fshiheni apo të largoheni nga 
detyra juaj; mos jepni shfajësime që nuk keni mjetet e nevojshme 
që të shkoni; mos lejoni gjëra të parëndësishme t’ju zënë rrugën 
e vizionit tuaj, që do t’ju pengojnë të vështroni jetën e përjetshme 
në praninë e Atit tonë Qiellor, e cila mund të vijë vetëm nëpërmjet 
besimit dhe përkushtimit ndaj punës së tij. Le të vendosë çdo njeri 
shtëpinë e vet në rregull; le të vendosë rregull brenda vetes çdo 
burrë që mban priftërinë dhe kur të vijë thirrja prej shërbëtorëve të 
Zotit, duke i thënë që të shkojë në botë për të mësuar të vërtetën, 
për të paralajmëruar fëmijët e njerëzve, siç kërkon Ati ynë që të 
paralajmërohen, le të mos fshihet asnjë njeri pas ndonjë gjëje të 
parëndësishme, që të gëlltitet në mos nga ndonjë peshk i madh, nga 
gjërat	e	parëndësishme	të	botës.	[Shih	Jona	1:1–17.] 25

Nuk është detyrë e lehtë; ndoshta nuk është gjë e kënaqshme që 
të thirremi të dalim nëpër botë, të lëmë të dashurit tanë, por ju them 
se në këmbim do të sjellë për ata që janë besnikë, për ata që e plo-
tësojnë atë detyrim siç mund t’u kërkohet, paqe e lumturi që ia tej-
kalon çdo zgjuarsie; dhe do t’i përgatisë ata që, në kohën e caktuar, 
kur të përfundojë puna e jetës, ata do të qëndrojnë në praninë e 
Krijuesit të tyre, të pranuar prej Tij për shkak të asaj që kanë bërë.26

Lutem	që	Shpirti	i	tij	të	jetë	kudo	në	[Kishë],	që	dashuria	e	fë-
mijëve të Atit tonë të jetë në zemrën tonë, që të mund të ndiejmë 
rëndësinë e misionit tonë në botë teksa po shtiem në dorë gjëra 
që nuk janë tonat, që vetëm na janë dhënë hua neve si kujdestarë, 
që të mos harrojmë dhuratën e paçmuar, privilegjin e paçmuar, 
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të arritshëm për ne, të mësimdhënies së ungjillit dhe shpëtimit të 
shpirtrave të fëmijëve të njerëzve.27	[Shih	sugjerimin	5	më	poshtë.]

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Ndërsa studioni kapitullin ose përgatiteni për të dhënë mësim, me-
rrini parasysh këto ide. Për ndihmë të mëtejshme, shihni faqet v–vii.

 1. Meditoni fjalët e Presidentit Smith në “Nga Jeta e Xhorxh Albert 
Smithit” (faqe 133–135). Si mendoni, përse qe ai aq optimist 
rreth punës misionare në Europë, pavarësisht kundërshtimit 
që hasi? Si mund t’ju ndihmojë shembulli i tij nëse anëtarët e 
familjes apo miqtë tuaj nuk e pranojnë ftesën tuaj për të më-
suar rreth ungjillit?

 2. Shihni sërish seksionin e parë të mësimeve (faqet 135–137). 
Cilat mënyra keni gjetur si më të efektshmet në përpjekjet tuaja 
për të ndarë ungjillin me fqinjët dhe miqtë?

 3. Teksa lexoni seksionin që fillon në faqen 137, mendoni rreth 
një rasti që dini kur shembulli i një anëtari të Kishës e ka bërë 
dikë që të mësojë më shumë rreth Kishës. Cilat janë disa arsye 
të tjera që vënia në jetë e standardeve të Kishës është kaq e 
rëndësishme në punën misionare?

 4. Në faqet 139–140, kërkoni gjërat që misionarët e ardhshëm du-
het të bëjnë që të përgatiten shpirtërisht për misionet e tyre 
(shih edheDeB 4). Çfarë mund të bëjnë prindërit që të ndi-
hmojnë bijtë e bijat e tyre të përgatiten? Si mund të ndihmojnë 
kuorumet e priftërisë dhe motrat e Shoqatës së Ndihmës?

 5. Shihni sërish seksionin e fundit të mësimeve (faqe 141–144). 
Cilat janë disa nga “gjërat e parëndësishme” që mund të na 
pengojnë që të shërbejmë në një mision? Cilat janë disa nga 
bekimet që vijnë nga shërbimi i misionarëve më të moshuar? 
Meditoni për atë që duhet të bëni që të përgatiteni vetë për 
shërbim misionar.

Shkrime të Shenjta të Përkatëse: Mateu 5:14–16; Marku 16:15–16; 
1 Timoteut 4:12; Alma 17:2–3; Doktrina e Besëlidhje 31:1–8; 
38:40–41
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Ndihmë për mësimdhënien: “Kur përdorni shumëllojshmëri aktivi-
tetesh mësimi, nxënësit priren që t’i kuptojnë më mirë parimet e 
ungjillit dhe të mbajnë mend më shumë. Një metodë e përzgjedhur 
me kujdes, mund ta bëjë një parim më të qartë, më interesant dhe 
më të paharrueshëm” (Teaching, No Greater Call, f. 89).
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Ne dëshirojmë që të bëjmë mirë për të gjithë dhe t’i ndihmojmë 
të gjithë që të kuptojnë planin e jetës dhe shpëtimit që 

Zoti zbuloi në këtë periudhë të mëvonshme.
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Si ta Ndajmë Ungjillin në 
Mënyrë të Efektshme

Përpjekjet tona për ta ndarë ungjillin janë më të 
efektshmet nëse i duam vëllezërit e motrat tona 
dhe nëse kemi shoqërinë e Frymës së Shenjtë.

Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit

Në përpjekjet e tij të palodhura për të ndarë ungjillin me të tjerët, 
Xhorxh Albert Smithi ndoqi këtë pohim nga kredoja e tij vetjake: 
“Unë nuk do të përpiqesha t’i detyroja njerëzit që të jetonin sipas 
idealeve të mia, por përkundrazi t’i nxisja me dashuri që të bënin 
atë që është e drejtë” 1. Ai ndjeu se mënyra më e efektshme për të 
shpërndarë ungjillin ishte që të shihje për virtytet e mira tek njerëzit 
e besimeve të tjera dhe pastaj, me guxim e mirësi, të ofroje që të 
ndaje të vërtetat shtesë të ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit. Ai 
tregoi përvojën në vijim që pati gjatë kryesimit të Misionit Europian.

“Një ditë po udhëtoja në tren. Bashkudhëtari im në kabinë qe një 
shërbestar presbiterian, një zotëri shumë i këndshëm dhe i mirë; dhe 
kur ma dha mundësinë, i tregova se isha anëtar i Kishës së Jezu Kri-
shtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Ai u habit dhe më pa me 
çudi. Ai tha: ‘A nuk të vjen turp nga vetja që i përket një grupi të tillë?’

I buzëqesha dhe i thashë: ‘Vëllai im, do të më vinte turp nga vetja 
po të mos i përkisja atij grupi, duke ditur atë që di’. Atëherë, kjo më 
dha rastin që dëshiroja për t’i folur atij e për t’i shpjeguar disa prej 
gjërave që besojmë. . . .

Ishte një burrë i mirë që nuk kishte asnjë ide për atë që ne për-
piqeshim të bënim. Ne nuk qemë aty për t’i shkaktuar dhimbje apo 
shqetësim; ne po përpiqeshim ta ndihmonim. Dhe teksa biseduam 
për situatën, i thashë: ‘Ju keni një ide të gabuar të qëllimit të Kishës 
së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në këtë 



K a P i t U l l i  1 4

148

vend. Unë jam këtu si një prej përfaqësuesve të saj dhe nëse thjesht 
do të më lejoni t’ju tregoj pak gjëra, mendoj se do të keni ndjenja 
më të mira kundrejt nesh.’ Unë thashë: ‘Para së gjithash, ne po ju 
kërkojmë të gjithëve ju njerëz të mirë këtu që të ruani të gjitha të 
vërtetat e lavdishme që keni fituar në kishat tuaja, që keni përve-
tësuar nga shkrimet tuaja të shenjta, ruajini të gjitha ato, mbartni të 
gjithë shkollimin e mirë që keni marrë në institucionet tuaja arsi-
more, të gjithë dijen dhe të vërtetën që keni fituar nga çdo burim, 
ruani . . . çdo gjë që është e mirë në karakterin tuaj që e keni marrë 
prej familjes suaj të mirë; mbani të gjithë dashurinë dhe bukurinë 
që ndodhet në zemrën tuaj nga të jetuarit në një vend kaq të bukur 
e të mrekullueshëm. . . . Kjo është e gjitha, pjesë e ungjillit të Jezu 
Krishtit. Pastaj le të ulemi e të ndajmë me ju disa prej gjërave që nuk 
kanë ardhur ende në jetën tuaj, të cilat kanë pasuruar jetën tonë 
dhe na kanë bërë të lumtur. Ne jua japim pa para dhe pa paguar. E 
gjitha që ju kërkojmë të bëni është që të dëgjoni atë që kemi për të 
dhënë, dhe nëse ju tërheq, pranojeni falas. . . .’

Ky është qëndrimi i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Di-
tëve të Mëvonshme.” 2	[Shih	sugjerimin	1	në	faqen	154.]

Mësime të Xhorxh Albert Smithit

Puna misionare është më e efektshme kur e bëjmë 
me dashuri e mirësi, jo me detyrim apo kritikë.

Ati ynë Qiellor . . . na ka dërguar ne në botë, përfaqësuesit e tij, 
jo që të nxisim apo detyrojmë, por që të ftojmë. “Eja e më ndiq”, 
është ajo që tha Shpëtimtari, “dhe unë do t’ju jap çlodhje”. Kjo është 
ajo që jep mësim Ungjilli dhe kjo është shërbesa jonë.3

Nuk është qëllimi i kësaj Kishe të bëjë formulime që do të lë-
ndonin ndjenjat atyre që nuk i kuptojnë gjërat. Kjo Kishë nuk është 
e tillë që shkon andej-këndej duke kritikuar e gjetur gabimet e të 
tjerëve, por në shpirtin e dashamirësisë së përzemërt dhe dëshirës 
për të qenë ndihmues, përfaqësuesit e saj e mbartin mesazhin e 
Ungjillit për te kombet e tokës.4

Në	të	gjitha	. . .	kishat	ka	burra	të	mirë	dhe	gra	të	mira.	Është	e	
mira, që ndodhet në këto grupe fetare të ndryshme, që i mban të 
bashkuar. Ka qenë privilegji im të jem me njerëz në shumë vende të 
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botës dhe të jem në shtëpitë e shumë njerëzve të grupeve të ndry-
shme	fetare	të	botës,	si	të	krishterë	edhe	judenj.	Kam	qenë	me	[my-
slimanët];	kam	qenë	me	ata	të	cilët	besojnë	te	Konfuci;	dhe	mund	
të përmend shumë të tjerë. Kam gjetur njerëz të mrekullueshëm në 
të gjitha këto organizata; dhe kam përgjegjësinë e pamasë kudo që 
shkoj mes tyre, që të mos i fyej ata, të mos u lëndoj ndjenjat, të mos 
i kritikoj, ngaqë nuk e kuptojnë të vërtetën.

Si përfaqësues të Kishës, ne kemi përgjegjësinë të shkojmë mes 
tyre me dashuri, si shërbëtorë të Zotit, si përfaqësues të Zotërisë së 
qiellit dhe tokës. Ata mund të mos e vlerësojnë tërësisht këtë; ata 
mund	të	mos	e	durojnë	atë	[se	u	duket]	si	arrogante	dhe	e	padrejtë,	
por kjo nuk do ta ndryshonte qëndrimin tim. Unë nuk kam ndër-
mend t’i bëj të brengosen, nëse mund t’ia dal. Do të doja t’i bëja të 
lumtur, veçanërisht kur mendoj për mundësitë e mrekullueshme që 
më kanë ardhur për shkak të anëtarësisë në këtë Kishë të shenjtë.5

Shërbesa jonë është ajo e dashurisë dhe vetëpërmbajtjes, dhe 
ne dëshirojmë që të bëjmë mirë për të gjithë dhe t’i ndihmojmë të 
gjithë që të kuptojnë planin e jetës dhe shpëtimit që Zoti zbuloi në 
këtë periudhë të mëvonshme.6

Ne nuk mund t’i shtyjmë këta të rinj dhe fqinjët e miqtë tanë drejt 
mbretërisë së qiellit nëpërmjet qortimit dhe gjetjes së gabimit në 
ta, por dua t’ju them se ne nëpërmjet dashurisë mund t’i nxisim në 
drejtim të Atit tonë në qiell, dhe përfundimisht t’i çojmë aty edhe ata.

Ky është privilegji ynë. Dashuria është fuqia e madhe për ta 
ndikuar këtë botë.7

Në që e dimë, ata prej nesh që kanë një dëshmi, le të shkojmë 
përpara çdo ditë dhe me dashuri e mirësi të pashtirur, mes këtyre 
burrave e grave, qofshin brenda Kishës apo jashtë Kishe; dhe të 
gjejmë një mënyrë për të prekur zemrat e tyre dhe t’i çojmë drejt 
atij shtegu që do të sigurojë një njohuri të së vërtetës.8

Sa shumë lutem që ne si shërbëtorë të Zotit të mund të kemi 
dashuri hyjnore për njerëzimin, të mund të kemi durim me ata që 
gabojnë dhe me mirësi e dashuri të shkojmë përpara duke dhënë 
mësim të njëjtat parime të ungjillit të Zotit tonë për bekimin e çdo 
shpirti me të cilin takohemi.9	[Shih	sugjerimin	2	në	faqen	154.]
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Ne nuk duhet të kemi turp për të ndarë 
atë që dimë se është e vërtetë.

Ndonjëherë ndiej se nuk e kuptojmë mjaftueshëm rëndësinë e 
[ungjillit],	që	nuk	e	japim	mësim	me	seriozitetin	që	kërkon.10

Ky ungjill i Jezu Krishtit është fuqia e Perëndisë për shpëtim, siç 
shpalli	Apostulli	Pal	[shih	Romakëve	1:16].	Është	puna	e	Shëlbuesit.	
Është	e	vetmja	rrugë	përmes	së	cilës	ne	mund	të	arrijmë	ekzaltimin	
më të lartë që Shpëtimtari i njerëzimit kishte ndërmend që duhet 
ta gëzojnë ata që e ndjekin. Nuk e them atë me arrogancë, e them 
me dashuri hyjnore për fëmijët e Atit tonë që i përkasin kishave të 
tjera. E them me dashuri për bijtë dhe bijat e tij që nuk e kuptojnë, 
por	ai	ka	urdhëruar	që	ne	duhet	ta	themi	këtë	gjë.	Është	vullneti	i	
tij që njerëzit duhet ta dinë.11

Unë e di që Perëndia jeton. E di se Jezusi është Krishti. E di që 
Jozef Smithi ishte një profet i Zotit. Unë nuk kam qenë kurrë ndo-
kund që të kem qenë i turpëruar të dëshmoj për këto të vërteta. 
Nuk e di arsyen që një njeri duhet të turpërohet që di të vërtetën 
ngaqë dikush tjetër nuk e di atë, veçanërisht kur i përket ungjillit 
që është fuqia e Perëndisë për shpëtim.12

Nuk duhet të merret si mburrje nga ne që të shprehemi në këtë 
mënyrë, nëse e dimë të vërtetën. Nuk duhet të merret si arrogancë 
sipas mendimit tonë, nëse mund t’u themi fëmijëve të tjerë të Atit: 
“Unë e di këtë dhe ju mund ta dini gjithashtu nëse dëshironi”.

Kjo është bukuria e ungjillit të Jezu Krishtit. Nuk është për pak 
njerëz, por është që ta dijë çdo shpirt që është lindur në botë. . . . Sot 
ka nga ata që e dinë se Perëndia jeton dhe ka mijëra të tjerë që do 
mund ta dinin nëse do të mundnin. . . . Nuk varen nga ne këta njerëz 
që ta dinë, por ata varen nga ne që t’u mësojmë se si mund ta dinë.13

E di se Ati ynë Qiellor ka folur në këtë ditë dhe periudhë kohe, 
që Ungjilli i tij është mbi tokë; dhe teksa nuk do të detyroja asnjë 
shpirt që ta pranonte atë, lutem që të mund të kemi fuqi dhe ur-
tësi e forcë për të arritur tek këta fqinjët tanë që nuk e kuptojnë 
të vërtetën. Le të bëjmë detyrën tonë dhe t’i tërheqim në grigjën 
e Mësuesit, që ata, me ne, të mund të dinë se ai jeton.14	[Shih	su-
gjerimin	3	në	faqen	154.]
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Ne synojmë t’i shtojmë lumturisë e mirësisë 
që fëmijët e Perëndisë e kanë tashmë.

Kur	[njerëzit]	më	kanë	pyetur:	“Cili	është	motivacioni	i	kësaj	orga-
nizate së cilës i përkisni? Për çfarë jeni kaq të shqetësuar që dërgoni 
misionarët tuaj kudo në botë?” Ndonjëherë jam përgjigjur: “Ne duam 
që ju të gjithë të jeni të lumtur. Ne duam që ju të gjithë të gëzoheni 
siç gëzohemi ne.” 15

Mijëra e mijëra misionarë . . . kanë shkuar nëpër botë dhe me 
dashuri e mirësi kanë shkuar nga dera në derë duke u thënë fëmi-
jëve të tjerë të Atit tonë:

“Le të arsyetojmë bashkë; le t’ju shpjegojmë diçka që jemi të si-
gurt që do t’ju bëjë të lumtur siç na ka bërë ne të lumtur!”

Ky është historiku i punës misionare të Kishës me të cilën ne 
njëjtësohemi.16

Më kujtohet në një rast një burrë më tha, pasi kishim biseduar për 
ca kohë: “Mirë, nga e gjitha që mund të mësoj, kisha juaj është po 
aq e mirë sa cilado kishë tjetër”. Them se mendoi që po na bënte 
një kompliment të madh; por unë i thashë: “Nëse Kisha që unë për-
faqësoj këtu nuk është për fëmijët e njerëzve më me rëndësi se çdo 
kishë tjetër, atëherë gabohem në detyrën time këtu. Ne nuk kemi 
ardhur që t’ua marrim të vërtetën e virtytin që keni. Ne nuk kemi 
ardhur për të gjetur gabim në ju apo për t’ju kritikuar. . . . Ruajeni 
gjithë të mirën që keni dhe na lejoni t’ju sjellim më shumë të mirë, 
në mënyrë që të mund të jeni më të lumtur dhe në mënyrë që të 
mund	të	përgatiteni	për	të	hyrë	në	praninë	e	Atit	tonë	Qiellor.”	[Shih	
sugjerimin	4	në	faqen	154–155.]

. . . Në kohën që Shpëtimtari qe në tokë, në meridianin e kohës, 
kishte kisha të tjera; kishte grupe fetare e sekte të shumtë, dhe ata 
besonin se po i shërbenin Zotit. Sinagogat e mëdha të Judesë qenë 
mbushur me njerëz që besonin se kishin autoritetin e priftërisë. Ata, 
siç mendonin, po ndiqnin mësimet e Abrahamit dhe Moisiut. Ata 
vazhduan të shpallnin ardhjen e Shpëtimtarit të botës. Ata i patën 
nxitur burrat e gratë drejt punëve të drejtësisë. Ata patën ndërtuar 
një tempull dhe shtëpi adhurimi. Ata patën ngritur përmendore për 
profetët që kishin dhënë dëshmi të qenies së Perëndisë, dhe disa 
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prej të cilëve ishin vrarë dhe e kishin vulosur dëshminë e tyre me 
gjakun e jetës së tyre. Këta qenë njerëzit te të cilët erdhi Shpëtimtari. 
. . . Kishte shumë të mira në ta. Kishte shumë burra e gra të mira 
mes tyre. Kishte shumë drejtësi mes atyre njerëzve. Shpëtimtari nuk 
erdhi që t’u merrte ndonjë nga këto gjëra të mira. Kur iu shfaq atyre 
nuk qe për t’i mallkuar ata, por qe për t’i thirrur në pendim, qe për 
t’i thirrur larg nga gabimi i tyre dhe për t’i nxitur që ta ruanin të 
gjithë të vërtetën që kishin.

. . . Kur ne i shpallim familjes njerëzore, në mënyrën që bëjmë, se 
njerëzit kanë braktisur ungjillin, ne nuk po shpallim diçka që nuk 
ka ndodhur më parë në botë. Kur themi burra e gra të mira janë 
udhëhequr që të bëjnë e besojnë gjëra që nuk janë të sakta, ne nuk 
e themi këtë në mallkim, ne nuk flasim me dëshirë për të plagosur, 
por flasim me dëshirë që njerëzit të mund të pushojnë mjaftueshëm 
gjatë sa ta shqyrtojnë veten, të shohin ku po shkojnë dhe cila do të 
jetë e ardhmja e tyre përfundimtare.17

Ah sikur të mund të ishim në gjendje që t’i jepnim njerëzimit një 
kuptim të ndjenjave tona, që të mund të kuptonin që nuk dëshirojmë 
të kufizojmë mundësitë e tyre, por që ata të mund të ndiejnë se zem-
rat tona shtrihen drejt tyre në dashuri e mirësi, jo me ndonjë dëshirë 
për të lënduar. Misioni ynë në botë është që të shpëtojmë shpirtra, t’i 
bekojmë dhe t’i vëmë në gjendje që të mund të kthehen në praninë e 
Atit tonë, të kurorëzuar me lavdi, pavdekësi dhe jetë të përjetshme.18

Nëse japim mësim me Frymën e Shenjtë, Ai do t’u 
japë dëshmi për të vërtetën atyre që u mësojmë.

Misionarët janë dërguar nga kjo Kishë në katër anë e dheut dhe 
ata kanë shpallur Ungjillin e Jezu Krishtit. Shumë nuk janë shko-
lluar në universitet e mëdha të botës. Arsimimi i tyre është kufizuar 
kryesisht te përvojat praktike të jetës, por ata kanë pasur atë që 
është më e fuqishme në frymëzimin e familjes njerëzore, shoqërinë 
e Frymës së Shenjtë.19

Teksa shkoj lart e poshtë në fushën e misionit, shoh zhvillimin e 
këtyre të rinjve dhe të rejave të shkëlqyera që po shërbejnë bujarisht 
dhe kuptoj se ata jo vetëm që mësojnë gjuhën e vendeve në të cilat 
punojnë, por ata e dinë që kanë një dhuratë nga Zoti për të përhapur 
të vërtetën që njerëzit nuk mund ta marrin në ndonjë mënyrë tjetër.20



153

K a P i t U l l i  1 4

Shumë prej jush apo stërgjyshërve tuaj e kanë dëgjuar ungjillin siç 
jepet mësim nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Më-
vonshme. . . . Ndonjëherë e keni dëgjuar në rrugë ku qe një misionar i 
përulur, duke dhënë mësim atë që Zoti e kishte thirrur të jepte mësim.

Pati diçka që preku zemrat e atyre që e dëgjuan. Unë kam pasur 
përvoja në fushën e misionit. Kam parë grupe njerëzish që rrinë e 
dëgjojnë një misionar të përulur tek shpjegon qëllimin e jetës dhe 
u flet njerëzve dhe i nxit që të pendohen për mëkatet e tyre; dhe 
ndonjëherë kam dëgjuar njerëz të thonë: “Kurrë më parë nuk kam 
ndier një ndikim si ai që ndiej tek e dëgjoj të flasë atë njeri”.21

Nuk ka rëndësi sa të talentuar mund të jemi, apo sa e përzgje-
dhur me kujdes është gjuha jonë, është Shpirti i Atit tonë që arrin 
zemrën dhe sjell bindje mbi hyjninë e kësaj pune.22

Kjo është puna e Zotit. Njerëzit nuk mund ta kishin çuar përpara 
me sukses siç është bërë me mjetet e thjeshta të përdorura nga ne. 

le të punojmë dita ditës që ati ynë të na bekojë. Nëse kemi Shpirtin 
e tij të Shenjtë, njerëzit me të cilët takohemi do ta ndiejnë atë. 
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Një njeri i zakonshëm nuk mund ta kishte sjellë në shpirtrat tuaj njo-
hurinë që keni. As nuk mund t’i frymëzojmë ne si njerëz ata në botë 
me sigurinë që Perëndia jeton dhe se kjo është Kisha e tij, por nëse 
do bëjmë pjesën tonë, Ati ynë Qiellor do ta bekojë përpjekjen tonë.23

Le të punojmë dita ditës që Ati ynë të na bekojë. Nëse kemi 
Shpirtin e Tij të Shenjtë, njerëzit me të cilët takohemi do ta ndiejnë 
atë pasi do të përshkojë mjedisin në të cilin jetojmë dhe ata do ta 
marrin atë dhe do ta thithin atë.24

Ka vetëm relativisht pak që e kanë pranuar ungjillin siç është zbu-
luar në periudhën e mëvonshme; por ka miliona prej fëmijëve të Atit 
tonë që kanë dëshirë të dinë vullnetin e Tij; dhe kur e vërteta t’u sillet 
atyre dhe ndikimi bindës i Shpirtit t’u japë dëshmi për të vërtetën, ata 
do të gëzohen që ta pranojnë atë.25	[Shih	sugjerimin	5	më	poshtë.]

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Ndërsa studioni kapitullin ose përgatiteni për të dhënë mësim, me-
rrini parasysh këto ide. Për ndihmë të mëtejshme, shihni faqet v–vii.

 1. Studioni dy paragrafët e fundit tek “Nga Jeta e Xhorxh Albert 
Smithit” (faqet 147–148). Mendoni rreth dikujt që e njihni që 
nuk është anëtar i Kishës. Çfarë cilësish admironi në këtë pe-
rson? Në cilat të vërteta të ungjillit beson ai apo ajo tashmë? 
Çfarë të vërtetash shtesë të ungjillit do të ishin veçanërisht ndi-
hmuese për të? Si ndikon të menduarit në këtë mënyrë rreth 
njerëzve te mënyra se si e ndajmë ungjillin me ta?

 2. Teksa lexoni seksionin e parë të mësimeve (faqet 148–149), 
mendoni rreth një kohe kur u ndikuat për mirë nga dashuria 
që tregoi dikush për ju. Përse është kaq e rëndësishme të 
shmangim të qenit kritikues ndaj atyre, besimet e të cilëve 
ndryshojnë nga tonat?

 3. Rishikoni seksionin që fillon në faqen 150. Çfarë do të thotë ta 
ndash	ungjillin	me	“[seriozitet]”?	Si	mund	t’i	ndajmë	dëshmitë	tona	
mbi ungjillin e rivendosur pa u dukur krenar apo arrogant?

 4. Si mendoni, çfarë donte të thoshte Presidenti Smith kur tha: 
“Nëse Kisha që unë përfaqësoj këtu nuk është për fëmijët e 
njerëzve më me rëndësi se çdo kishë tjetër, atëherë gabohem 
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në detyrën time këtu”? (faqe 151). Çfarë ofron Kisha e Jezu 
Krishtit që mund ta shtojë lumturinë në jetën e një personi?

 5. Teksa lexoni seksionin e fundit të mësimdhënieve (faqet 152–
154), mendoni rreth një përvoje që keni pasur në të cilën e 
ndatë ungjillin me dikë. Çfarë e bëri përvojën të suksesshme? 
Çfarë mund të bëni për të përmirësuar përpjekjet tuaja për të 
ndarë ungjillin?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Gjoni 13:34–35; 2 Timoteut 1:7–8; 
2 Nefi 33:1; Alma 20:26–27; Doktrina e Besëlidhje 50:13–22

Ndihmë për mësimdhënien: Merrni parasysh ndarjen e anëtarëve 
të klasës në grupe të vogla prej tre apo pesë personash. Caktoni 
një udhëheqës në secilin grup. Caktojini secilit grup një seksion të 
ndryshëm. Kërkojini që ta lexojnë si grup seksionin e tyre dhe të 
diskutojnë pyetjet përkatëse në fund të kapitullit. Pastaj bëjini anë-
tarët e klasës që të ndajnë me tërë klasën atë që kanë mësuar në 
grupet e tyre. (Shih Teaching, No Greater Call, f. 161.)
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Presidenti Smith besonte se përparimet në teknologji “mund të bëhen 
me të vërtetë bekime nëse ne i përdorim në drejtësi për përhapjen 

e së vërtetës dhe përparimin e punës së Zotit midis njerëzve”.
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Çuarja Përpara e Punës së Zotit 

Perëndia drejton punën e Tij, Ai i bën thirrje çdo 
anëtari të Kishës të marrë pjesë në çuarjen e saj përpara.

Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit

Kur Xhorxh Albert Smithi u thirr në Kuorumin e Dymbëdhjetë 
Apostujve në 1903-shin, anëtarësia e Kishës ishte paksa mbi 300.000 
vetë. Në mbarim të shërbimit të tij si President i Kishës, ajo pati ka-
luar mbi 1 milion. Presidenti Smith u ngazëllua nga një rritje e tillë 
sepse ajo do të thoshte se mesazhi i shpëtimit po arrinte gjithnjë e 
më shumë njerëz. “Sa të lumtur duhet të jemi”, u tha ai dëgjuesve 
në një konferencë të përgjithshme në 1950-ën, “jo sepse kemi rritur 
numrat e organizatës së cilës i përkasim, por sepse më shumë nga 
fëmijët e Atit tonë, më shumë nga bijtë dhe bijat e tij, janë ndihmuar 
të kuptojnë të vërtetën dhe kanë ardhur në organizatën e tij, që ai e 
përgatiti për të na mësuar mbi mënyrën e jetës dhe që na udhëheq 
përgjatë shtegut të lumturisë së përjetshme.” 1

Midis 1903-shit dhe vdekjes së Presidentit Smith në 1951-shin, 
Kisha përballoi shumë sfida drejt përparimit të saj në mbarë botën. 
Ngjarje të tilla si Lufta I Botërore, Lufta II Botërore dhe Depresioni i 
Madh (një krizë ekonomike e përhapur gjerësisht) kufizuan ashpër-
sisht numrin e misionarëve që mund të dërgoheshin jashtë. Me gjithë 
këto vështirësi, Xhorxh Albert Smithi mbetej me besim se Kisha do 
të vazhdonte të rritej dhe të realizonte fatin e saj që të “mbushi tërë 
tokën” (Danieli 2:35). Në 1917-ën, në kulmin e Luftës I Botërore, ai 
u tha shenjtorëve: “Unë nuk shkurajohem ngaqë kjo e vërtetë nuk e 
gjen më shpejt udhën e saj. Përkundrazi unë shoh në ngjarjet e so-
tme drejtpërdrejt dorën e një Ati krejt të urtë për të përgatitur rrugën 
për përhapjen e ungjillit që ai ka rivendosur në tokë në ditën tonë.” 2

Ndërsa gjysma e parë e shekullit të 20-të pati sfida të mëdha, 
ajo solli gjithashtu teknologji të reja që Presidenti Smith besonte 
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se do të çonin më përpara punën e Zotit. Ai ishte një mbështetës 
i fortë i industrisë së aviacionit dhe pa se ajo ishte një mënyrë për 
të përmbushur detyrat e tij me udhëtime si Autoritet i Përgjithshëm 
me më shumë efektshmëri. Ai gjithashtu mbështeti përdorimin prej 
Kishës të radios e televizionit për ta çuar fjalën e Zotit te një masë 
më	të	gjerë	dëgjuesish.	“Ne	duhet	t’i	konsiderojmë	këto	[shpikje]	si	
bekime nga Zoti”, tha ai. “Ato i rrisin shumë aftësitë tona. Ato mund 
të bëhen me të vërtetë bekime nëse ne i përdorim në drejtësi për 
përhapjen e së vërtetës dhe çuarjen përpara të punës së Zotit mi-
dis njerëzve. Sfida e madhe që përballon bota sot, mbështetet në 
përdorimin që ne u bëjmë këtyre shpikjeve të shumta. Ne mund 
t’i përdorim ato për të shkatërruar, siç kemi bërë ndonjëherë në të 
kaluarën, ose mund t’i përdorim ato për të ndriçuar dhe bekuar 
njerëzimin, siç do të donte Ati ynë Qiellor të bënim.” 3

Në një bisedë në një konferencë të përgjithshme në 1946-ën, 
Presidenti Smith profetizoi rreth përdorimit të teknologjive të tilla: 
“Nuk do të jetë e largët koha kur nga kjo foltore dhe vende të tjera 
që do të gjenden, shërbëtorët e Zotit do të jenë në gjendje të japin 
mesazhe për grupe të izoluara që janë aq larg sa nuk mund të arri-
hen. Në atë dhe mënyra të tjera, ungjilli i Jezu Krishtit, Zotit tonë, e 
vetmja fuqi e Perëndisë për shpëtimin në përgatitje për mbretërinë 
çelestiale, do të dëgjohet në të gjitha anët e botës dhe shumë nga 
ju që jeni këtu, do të jetoni sa ta shihni atë ditë.” 4	[Shih	sugjerimet	
1	dhe	4	në	faqe	165.]

Presidenti Smith kuptoi se puna e Kishës është e suksesshme 
sepse është puna e Zotit dhe ai i mësoi shenjtorët se mundësia për 
të marrë pjesë në atë punë është një bekim që Zoti i ofron çdo anë-
tari të Kishës së Tij. Gjatë konferencës së parë të përgjithshme pasi 
ishte veçuar si President i Kishës, ai tha: “Unë e kuptoj përgjegjësinë 
e madhe që është mbi shpatullat e mia. Unë e di se pa ndihmën e 
Atit tonë Qiellor, organizata anëtarë të së cilës jemi, nuk mund të 
jetë e suksesshme. Asnjë burrë apo grup burrash nuk mund ta bëjë 
atë të suksesshme, por nëse anëtarët e kësaj Kishe do të vazhdojnë 
të mbajnë urdhërimet e Perëndisë, të jetojnë fenë e tyre, të japin një 
shembull	për	botën	[dhe]	ta	duan	të	afërmin	e	tyre	si	vetveten,	ne	do	
të shkojmë përpara dhe lumturi më e madhe do të derdhet mbi ne.” 5
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Mësime të Xhorxh Albert Smithit

Për çdo anëtar ka mundësi të bollshme që 
të marrë pjesë në punën e Zotit.

Përgjegjësia	për	drejtimin	e	kësaj	pune	nuk	i	përket	vetëm	[Pre-
sidentit	të	Kishës],	as	këshilltarëve	të	tij,	as	kuorumit	të	Apostujve;	
por ajo i përket gjithashtu çdo burri dhe gruaje që është pagëzuar 
nga shërbëtorët e Perëndisë dhe është bërë anëtar i Kishës së Jezu 
Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. . . Ne nuk mund 
t’ia kalojmë një tjetri përgjegjësinë nëse dëshirojmë; Ati ynë e ka 
vendosur atë mbi shpatullat tona dhe ne duhet ta mbajmë dhe të 
ndihmojmë që të përmbushet fitimtare.6

Unë besoj në ju, vëllezër dhe motra të mia. Unë kam siguri te 
besimi	dhe	ndershmëria	juaj. . .	Secili	nga	ju	gjithashtu	[është]	për-
gjegjës	përpara	[Zotit]	për	mbështetjen	e	kësaj	pune,	siç	janë	ata	që	
ju kryesojnë ju. Unë nuk mund të them: “Mos jam unë rojtari i vëllait 
tim?” Unë nuk mund të kaloj përgjegjësinë . . . , por duke qëndruar 
në radhët e fëmijëve të Atit tonë unë duhet të mbaj pjesën time, unë 
duhet të mbaj atë pjesë të ngarkesës që Zoti vendos mbi mua, dhe 
nëse shmangem, atëherë kuptoj se humbas bekimin që do të vinte 
tek unë nga bindja ndaj urdhërimeve të Atit tonë.7

Sa të dëshiruar duhet të jemi që të përshkojmë vendin duke bërë 
mirë.	Është	një	shërbëtor	i	plogët	ai	që	pret	derisa	të	urdhërohet	
të	gjitha	gjërat.	[Shih	DeB	58:26–27.]	Ati	ynë	Qiellor	pret	që	ne	të	
lartësojmë thirrjet tona, pavarësisht ku mund të jenë ato, pavarësisht 
sa e përulur mund të jetë gjendja jonë në jetë.8

Nuk është nevoja që një burrë të jetë anëtar i Kuorumit të Të 
Dymbëdhjetëve, apo i Presidencës së Kishës, që të marrë bekimet 
më të mëdha në mbretërinë e Atit tonë Qiellor. Këto nuk janë veçse 
detyra që kërkohen në Kishë, dhe ka shumë burra besnikë dhe të 
përkushtuar të denjë për t’i plotësuar këto detyra, koha dhe talentet 
e të cilëve nevojiten kudo në Kishë. . . Kujtoni që mes anëtarëve 
dhe kudo në Kishë ka një mundësi të madhe për çdo burrë dhe për 
çdo grua që të bëjë diçka për bekimin e shokëve të tyre dhe për 
përparimin e punës së Zotit.9

Ka një prirje te disa që mbajnë priftërinë dhe disa që mbajnë po-
zita në Kishë, për të shpërfillur mbledhjet e sakramentit e detyra të 
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tjera të rëndësishme dhe për t’i kufizuar punët e tyre në thirrje të ve-
çanta. Ata mund të jenë nëpunës dhe mësues në Shkollën e së Dielës 
dhe kur kryejnë punën e tyre të Shkollës të së Dielës, e mendojnë 
atë	të	mjaftueshme;	ose,	ata	mund	të	jenë	punonjës	[për	Të	Rinj	ose	
Të	Reja],	ose	të	Fillores,	ose	të	historisë	familjare,	ose	të	mirëqenies,	
ose kanë disa detyra të tjera të tilla dhe, nëse i plotësojnë detyrimet 
e tyre në atë drejtim, ata e vlerësojnë të kryer të gjithë detyrën e tyre.

Megjithëse ne i duam dhe i bekojmë të gjithë këta për shërbimin 
e madh që japin, ne jemi të detyruar të kujtohemi se kërkohet nga 
të gjithë ne të jetojmë sipas çdo fjale që del nga goja e Atit tonë në 
qiell	[shih	DeB	84:44].	Duke	folur	në	përgjithësi,	detyrat	e	posaçme	
nuk na lirojnë nga detyrimet tona të tjera; dhe mbledhjet e posa-
çme zakonisht nuk zëvendësojnë apo zenë vendin e mbledhjeve të 
përgjithshme të Kishës. Dhe krejt përtej detyrimeve dhe detyrave 
tona të posaçme, nga ne pritet të sillemi ditë për ditë si shenjtorë të 
ditëve të mëvonshme në kuptimin më të gjerë të fjalës, në mënyrë 
që, nëse shohim dikë në shqetësim apo mungesë, apo nevojë për 
porosi dhe këshillë në çfarëdo rasti, duhet menjëherë të veprojmë 
si shërbëtorë të Zotit në gjërat që bëjmë si përgjigje.

Dhe pastaj janë ata që marrin në emër anëtarësinë në Kishë, por 
që duket sikur ndiejnë veten të përjashtuar nga dhënia e çfarëdo 
lloj shërbimi. Por herët a vonë ata shohin siklet në zemrën e tyre 
dhe dyshim në mendimet e tyre, siç ndodh me të gjithë ne kur nuk 
bëjmë atë që e dimë se është detyra jonë e plotë. Një burrë që jeton 
në përputhje me ungjillin e Jezu Krishtit, nuk është kurrë në dyshim 
mbi suksesin e tij; por burri që shpërfill detyrën e tij, që nuk i mban 
besëlidhjet e tij, e humbet Shpirtin e Zotit dhe pastaj fillon të pyesë 
veten se çfarë do të bëhet me Sionin. . . .

Sa herë që ju po e bëni detyrën tuaj të plotë, ju do të dini, ashtu 
siç dini që jetoni, se ajo është puna e Atit dhe që ai do ta përmbu-
shë atë si fitimtare.10

A nuk mund ta shihni se si një vepër e mrekullueshme dhe një 
çudi po shkon përpara? A nuk mund ta shihni se si ne si individë 
kemi ndihmuar me qindarkën tonë, por moria është bashkuar dhe 
fjala e Zotit është përhapur midis fëmijëve të njerëzve; jo vetëm në 
një mënyrë militante, por me mirësi dhe dashuri, me dëshirë për 
të bekuar të gjithë njerëzimin? 11	[Shih	sugjerimin	2	në	faqen	165.]
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Kundërshtimi nuk do ta ndalë përparimin e Kishës, 
sepse ajo është puna e Perëndisë, jo e njeriut.

Kisha filloi me vetëm gjashtë anëtarë. Ajo është rritur nga dita 
në ditë megjithë kundërshtimin nga kundërshtari. Por pa armën 
e fuqishme të drejtësisë, por pa mbrojtjen e Atit tonë Qiellor, kjo 
Kishë do të ishte shkërmoqur me kohë si lëvozhgë. Sidoqoftë, Zoti 
ka thënë se ai do të na ruajë dhe na ka premtuar mbrojtje nëse do 
ta respektojmë atë dhe do të mbajmë urdhërimet e tij.12

Rritja e kësaj Kishe nuk ka ardhur sepse ishte në modë. Ajo erdhi 
megjithë kundërshtimin e njerëzve të urtë të botës; ajo erdhi megji-
thë kundërshtimin e mësuesve fetarë dhe ka vazhduar të mbledhë 
këtu dhe atje shpirtra të zgjedhur, që kanë jetuar në një mënyrë të 
tillë që ata të mundnin ta kuptonin të vërtetën.13

Unë kam lexuar një ditar të gjyshit tim, Xhorxh A. Smith. . . Unë 
kam lexuar përvojat e tij vetjake, disa shumë të dhimbshme dhe 

“Kudo në Kishë ka një mundësi të madhe për çdo burrë dhe për çdo grua që të 
bëjë diçka për bekimin e shokëve të tyre dhe për përparimin e punës së Zotit.”
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të tjera të mrekullueshme. Në rininë e tij ai u dërgua të predikojë 
Ungjillin e Zotit tonë. Përvoja e tij ishte ajo e burrave të tjerë që 
qenë thirrur në shërbesë. Ata me mendje të ligë bënin akuza të 
rreme kundër tij dhe shokëve të tij, por ai vazhdoi besnik dhe Zoti 
i mbrojti ata, dhe i lartësoi në sytë e njerëzve, dhe u dha dëshmi 
të karakterit hyjnor të kësaj pune që ishte aq pozitive, saqë asnjë 
detyrë nuk ishte tepër e vështirë që ata ta merrnin përsipër për 
përhapjen e së vërtetës.

Gjyshi ishte me grupin që u dërgua në Angli për të predikuar 
Ungjillin në 1839-n. Atje kundërshtari kërkoi t’i shkurajonte ata me 
çdo mënyrë. Ditaret e tyre shkruar në atë kohë, zbulojnë faktin që 
për ta ishin bërë përgojime nga njerëz të ligj dhe ishin sulmuar nga 
shpirtra të ligj, por Zoti i ruajti dhe ata kryen një punë të madhe. 
Tetë nga Kuorumi i Të Dymbëdhjetëve ishin atje në atë kohë. Midis 
atyre që ishin thirrur të shkonin në Angli, ishin burra pa mjete finan-
ciare që të paguanin udhëtimin, por ata u nisën nga shtëpitë e tyre 
në këmbë. Për shkak të sëmundjes së zgjatur, njëri nga këta burra 
ishte tepër i dobët që të ecte tre kilometra për të marrë një karrocë 
poste, por u ndihmua gjatë asaj largësie nga një mik. Ata patën 
besim në Perëndi; ata e dinin se kjo ishte Kisha e tij dhe kështu ata 
shkuan në udhën e tyre, dhe miq jo nga Kisha u frymëzuan për t’u 
dhënë atyre para dhe për të paguar kalimin e tyre nëpër oqean, ku 
ata dhanë mesazhin e tyre dhe shumë njerëz besnikë pranuan të 
vërtetën si rezultat i shërbesës së tyre.14

Kjo është punë e Perëndisë. Ajo nuk është punë e ndonjë njeriu. 
Asnjë njeri apo grup njerëzish nuk do të mund ta çonte atë përpara 
dhe ta bënte atë të suksesshme përballë kundërshtimit të botës. 
Shumë	herë	ata	[që	kundërshtojnë	punën]	kanë	ndier	se	fundi	i	
Kishës pati ardhur dhe çdo herë nëpërmjet madhështisë së fuqisë 
së tij, Zoti e ka ngritur atë dhe ajo ka shkuar përpara nga qyteti në 
qytet, nga fshati në fshat, nga kombi në komb.15

Unë e di se ka shumë probleme dhe do të ketë probleme edhe 
më të mëdha me kalimin e kohës, por i njëjti Atë në qiell që udhë-
hoqi Fëmijët e Izraelit, që shpëtoi Danielin dhe tre fëmijët heb-
renj nga shkatërrimi, i njëjti Atë Qiellor që ruajti stërgjyshërit tanë 
që	erdhën	në	[luginën	e	Solt-Lejkut]	dhe	i	vendosi	ata	këtu,	dhe	i	
bekoi ata, dhe bëri të mundur që në varfërinë e njerëzve të kenë 
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këtë	tempull	madhështor	[të	Solt-Lejkut]	dhe	tempuj	të	tjerë	madhë-
shtorë, . . . po ai Atë, Ati juaj dhe imi, është i gatshëm që të derdhë 
bekimet e tij sot mbi ne.16

Nuk ka vend për shkurajim. Ungjilli i Jezu Krishtit vazhdon të për-
hapet. Ne kemi premtimin nga Ati ynë Qiellor se ai do të vazhdojë 
të përhapet. Asnjë periudhë ungjillore nuk ka patur sigurimin që ne 
kemi. Në periudhat ungjillore të së kaluarës Ungjilli ka qenë marrë 
nga toka. Kur ai u rivendos në ditët tona, u bë me premtimin që nuk 
do të merret më kurrë nga toka apo t’i jepet një populli tjetër. Kështu 
unë ju lutem juve që keni vendosur dorën tuaj në parmendë, mos 
u ktheni prapa. Shërbejini Perëndisë dhe mbani urdhërimet e tij.17

Nuk kemi nevojë të ndihemi në ankth për përparimin e Sio-
nit, sepse anija e mirë e vjetër do ta vazhdojë lundrimin krenare 
dhe ata që janë besnikë dhe të vërtetë do të arrijnë të sigurt me 
të në gjirin e Perëndisë të kurorëzuar me lavdi, pavdekësi dhe 
jetë të përjetshme. Unë nuk kam aspak frikë për këta burra dhe 
gra të moshuara që kanë mbajtur besimin. Unë nuk kam frikë 
për djemtë dhe vajzat që po ecin në bindje ndaj urdhërimeve të 
Zotit. . . Por shenjtorët e ditëve të mëvonshme që duke ditur vu-
llnetin e Atit tonë nuk e kanë bërë këtë, ata që dëgjojnë mësimet 
e Zotit herë pas here dhe u kthejnë shpinën atyre, unë kam frikë 
se ata nuk do ta arrijnë qëllimin veç nëse kthehen dhe pendohen 
me gjithë zemrën e tyre.18

Puna e Tij është në përparim, ne duhet të jemi aktivë nëse duam 
ta mbajmë hapin me të. Në çdo vit që kalon, që nga organizimi i 
Kishës, ajo është bërë më e fortë sesa në vitin e mëparshëm. Sot 
shpresa për sukses të vazhdueshëm është më e madhe sesa kurrë 
më parë. Më shumë njerëz po mësojnë të vërtetën rreth nesh dhe 
qëndrimit tonë ndaj tyre. Paragjykimi për shkak të padijes po mpo-
shtet, ndërsa drita po përhapet midis masave. . . .

Duhet të jetë e qartë për të gjithë, dhe do të jetë një ditë, që 
kundërshtimi ndaj kësaj pune do ta kishte mposhtur atë shumë 
përpara nëse ajo nuk do të ishte hyjnore. Le ta dijë gjithë bota se 
ajo	nuk	mund	të	hidhet	tej,	sepse	“[ajo]	është	fuqia	e	Perëndisë	
për	shpëtimin	e	cilitdo	që	beson”.	[Shih	Romakëve	1:16.] 19	[Shih	
sugjerimin	3	në	faqen	166.]
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Perëndia rregullon rrethanat në botë në mënyrë që 
puna e Tij të mund të përhapet kudo në tokë.

	[Perëndia]	ka	përcaktuar	se	mesazhi	që	qe	shpallur	nga	shër-
bëtorët e tij në kohët e kaluara, i ripërtërirë dhe i predikuar nga 
shërbëtorët e tij në ditët e mëvonshme, do të dëgjohet, dhe me 
energjinë e fuqisë së tij ai do të rregullojë rrethanat e kësaj bote dhe 
do t’i përulë fëmijët e njeriut derisa të pendohen dhe të jenë gati të 
dëgjojnë. Të vërtetat që ne japim mësim, që do të thotë, të vërtetat 
që Perëndia na kërkoi neve të japim mësim në botë, po përhapen.20

Zoti i zbuloi njërit prej profetëve të tij se, me daljen e Librit të 
Mormonit, ai do të fillonte punën e tij midis kombeve për rivendos-
jen	e	popullit	të	tij.	[Shih	2 Nefi	30:3–8;	3 Nefi	21:1–14;	29:1–2.]	Kur	
ne kuptojmë se me çfarë shpejtësie ungjilli i Jezu Krishtit mund të 
përhapet tani krahasuar me vitin 1830, ne mund të shohim se Zoti 
ka shtrirë dorën e tij dhe mundësia për ta njohur iu është dhënë 
njerëzve. Nuk do të jetë e largët koha, kur në çdo pjesë të kësaj 
bote ungjilli të mund të dëgjohet nëpërmjet shërbëtorëve të Zotit 
që e shpallin atë në fuqi. Ati ynë Qiellor do të përshtasë rrethanat 
në botë në mënyrë që ungjilli të mund të predikohet.21

Shpëtimtari ka thënë se ky ungjill i mbretërisë do të predikohet 
në të gjithë botën si dëshmi në të gjitha kombet dhe pastaj fundi 
do	të	vijë!	[Shih	Joseph	Smith—Matthew	1:31.]	Zoti	nuk	do	të	kë-
rkojë një gjë të pamundur. Ai po i heq pengesat dhe ungjilli “do të 
predikohet”.22

Sioni do të shëlbehet dhe bota, që tani e keqkupton punën e 
“Mormonizmit”, do të jetojë që ta dijë se është fuqia e Perëndisë për 
shpëtimin e atyre që do të mbajnë urdhërimet e Atit tonë. Dëshmia 
ime është se puna rritet shpejt dhe se fëmijët e njeriut po marrin 
“Mormonizmin” në shpirtrat e tyre; që ajo është puna e Atit tonë. 
Ne mund të jemi të vegjël dhe të dobët në vetvete, por nëse do të 
jemi të virtytshëm dhe të dëlirë në jetën tonë, nëse do të bëjmë atë 
që e dimë se është e drejtë, burra dhe gra do të frymëzohen për 
të vazhduar punën e Zotit, derisa puna e Atit tonë të jetë kryer në 
mënyrën që Ai dëshiron. Ata që na keqkuptojnë tani do të na njohin 
më mirë. Atyre që besojnë se ne kemi shtysa egoiste, do t’u hapen 
sytë dhe vëllezërit e motrat tona të botës, që e duan të vërtetën dhe 
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duan ta dinë atë që Zoti kërkon prej tyre, do të pikëllohen në zemër 
dhe do ta pranojnë ungjillin. Sioni do të çohet dhe do të shkëlqejë, 
dhe do të bëhet gjëja më e lavdishme në të gjithë botën, kështu ka 
dekretuar Zoti Perëndi i Izraelit.23	[Shih	sugjerimin	4	më	poshtë.]

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Ndërsa studioni kapitullin ose përgatiteni për të dhënë mësim, me-
rrini parasysh këto ide. Për ndihmë të mëtejshme, shihni faqet v–vii.

 1. Presidenti Smith profetizoi se “ungjilli i Jezu Krishtit Zotit tonë 
. . . do të dëgjohet në të gjitha anët e botës” (faqe 158). Cilat 
teknologji po ndihmojnë që ta bëjnë të mundur këtë? Në çfarë 
mënyra të tjera po ndihmojnë teknologjitë e reja apo përpari-
met shkencore në punën e Zotit?

 2. Kur lexoni seksionin e parë të mësimeve  (faqet 159–160), 
mendoni rreth thirrjes apo detyrës suaj të tanishme në Kishë. 
Si ju mundëson përmbushja e thirrjes suaj që të merrni pjesë 
në “çuarjen përpara të punës së Zotit”? Si ndihmojnë përpjekjet 
tuaja si mësues shtëpie apo mësuese vizitore në këtë punë? 
Me çfarë mënyra mundemi ne të gjithë të marrim pjesë përtej 
thirrjeve dhe detyrave tona formale?

 3. Në faqet 161–163, Presidenti Smith sjell dëshminë e tij që Zoti 
drejton punën e Kishës së Tij. Çfarë përvojash keni pasur që 
ju kanë treguar se kjo është e vërtetë? Sa e demonstrojnë më-
simdhënia dhe të jetuarit e ungjillit në shtëpinë tonë besimin 
tonë në punën e Zotit?

 4. Në faqet 157–158 dhe 164–165, kërkoni gjëra që Presidenti 
Smith ka thënë se Zoti do t’i bëjë për të përgatitur rrugën që 
ungjilli i Tij të predikohet. Çfarë faktesh shihni ju që këto gjëra 
kanë ndodhur ose janë duke ndodhur sot në botë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Danieli 2:44–45; Joeli 2:27–28; Mosia 
27:13; Doktrina e Besëlidhje 64:33–34; 65:1–6; 107:99–100; Moisiu 1:39

Ndihmë për mësimdhënien: “Mund të ketë . . . raste kur nuk e dini 
përgjigjen e një pyetjeje. Nëse kjo ndodh, thjesht thoni se ju nuk 
e dini. Ju mund të dëshironi të thoni se do të përpiqeni ta gjeni 
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përgjigjen. Ose ju mund të doni të ftoni nxënësit ta gjejnë përgjigjen, 
duke u dhënë atyre kohë në një mësim tjetër për të treguar mbi atë 
që kanë mësuar” (Teaching, No Greater Call [Mësimdhënia, S’Ka 
Thirrje më të Madhe], f. 64). 
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“Orfoni Sakramentet Tuaja  
në Ditën Time të Shenjtë”

Mbajtja e ditës së Shabatit të shenjtë  
dhe pjesëmarrja në sakrament na sjell 

forcë më të madhe shpirtërore.

Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit

Si fëmijë, Xhorxh Albert Smithi mësoi rëndësinë e nderimit të 
ditës së Shabatit. Shpesh të dielave një grup djemsh të lagjes do 
të vinin te shtëpia e tij pas Shkollës të së Dielës për ta ftuar atë të 
luanin me top. “Unë isha si djemtë”, thoshte ai. “Unë mendoja se 
do të ishte shumë qejf të luaje me top dhe të luaje lojëra të tjera. 
Por unë kisha një nënë të mrekullueshme. Ajo nuk thoshte: ‘Ti nuk 
mund të shkosh’, por ajo thoshte: ‘Bir, ti do të jesh më i lumtur 
nëse nuk e bën atë. . . .’ Dëshiroj t’ju tregoj se jam mirënjohës për 
atë lloj përgatitjeje në shtëpi.” 1 Ndikimi i mësimeve të nënës së tij 
mund të shihet tek të kujtuarit të shpeshtë që Presidenti Smith u 
bën shenjtorëve se mbajtja e shenjtë e ditës së Shabatit sjell bekime 
të mëdha.

Si Autoritet i Përgjithshëm, Xhorxh Albert Smithi pati rastin të 
merrte pjesë në shërbime të së dielës të Kishës në shumë vende. 
Ndërsa ai vërente shenjtorët që adhuronin së bashku në Shabat, ai 
qe i kënaqur me qëndrimin e tyre nderues ndaj sakramentit: “Unë 
e ndiej se një kuptim i shenjtërisë së sakramentit të Darkës së Zotit 
është i rëndësishëm për anëtarët e Kishës. . . Unë gëzohem kur i 
gjej vëllezërit dhe motrat tona të vijnë në shenjtërore dhe të marrin 
nga këto simbole . . . denjësisht.” 2	[Shih	sugjerimin	1	në	faqen	176.]
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“Nderojeni ditën e Shabatit dhe mbajeni atë të shenjtë, shenjtorë 
të ditëve të mëvonshme, dhe ajo do t’ju sjellë gëzim të madh.”
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Mësime të Xhorxh Albert Smithit

Urdhërimi i Perëndisë që ta mbajmë të shenjtë 
ditën e Shabatit nuk është barrë por bekim.

[Zoti]	na	ka	mësuar	se	duhet	ta	nderojmë	Ditën	e	Shabatit	që	ta	
mbajmë të shenjtë. Një ditë nga të shtatat ai e veçoi si ditën e tij dhe, 
duke pasur parasysh të gjitha bekimet që na janë dhuruar në ditët e 
tjera, më duket mua se ne duhet të gjejmë gëzim në të bërit e gjërave 
që ai na kërkon të bëjmë në ditën e tij të shenjtë dhe unë besoj se 
po të mos i bëjmë ato ne nuk do të gjejmë lumturi. . . Ai na do të 
jemi të lumtur dhe na ka treguar se si mund ta arrijmë atë lumturi.3

Ne	duhet	të	mendojmë	për	qëllimin	e	ditës	[së	Zotit]	dhe	të	ma-
rrim nga ndikimi i adhurimit. Çfarë do të përmbushej për botën 
nëse të gjithë fëmijët e Atit tonë Qiellor – dhe të gjithë ne jemi bijtë 
e tij – do të respektonin dëshirën e tij që Shabati duhet të jetë një 
ditë adhurimi. Nuk ka mënyrë që të vlerësohet çfarë ndryshimi 
dobiprurës mund të realizohej, jo vetëm në kombin tonë, por në të 
gjitha kombet e botës nëse ne do ta nderonim ditën e Shabatit dhe 
do ta mbanim të shenjtë atë.4

Shabati është bërë dita e lojës . . . – dita e veçuar nga mijëra vetë 
për të shkelur urdhërimin që Perëndia e ka dhënë shumë, shumë kohë 
përpara dhe unë jam bindur se shumë nga hidhërimi dhe dhembja që 
po goditin dhe do të vazhdojnë të goditin njerëzimin, u shkojnë gjur-
mët te fakti që ata kanë shpërfillur këtë paralajmërim për ta mbajtur të 
shenjtë ditën e Shabatit.5	[Shih	sugjerimin	2	në	faqen	176.]

Një	nga	predikimet	e	para	të	bëra	në	këtë	luginë	[të	Solt-Lejkut]	
ishte nga Presidenti Brigam Jang dhe ai këshilloi njerëzit që të nde-
rojnë ditën e Shabatit dhe ta mbajnë atë të shenjtë, dhe që, pavarë-
sisht sa të vështira të ishin rrethanat e tyre, ata nuk duhej të dilnin 
jashtë dhe të bënin punë krahu në ditën e Shabatit. . . Kisha e Jezu 
Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme i ka nxitur njerëzit e 
saj ta kujtojnë ditën e Shabatit që ta mbajnë të shenjtë sepse është 
kënaqësi për Atin tonë Qiellor që ne të veprojmë kështu.6

Le	t’i	mësojmë	këta	djem	dhe	vajza	[të	Kishës],	ndërsa	ata	rriten	
që të bëjnë gjërat që Zoti do të donte që ata të bënin në ditën e 
Shabatit, dhe se do të jetë befasues ndikimi që ata mund të kenë 
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në komunitetet ku jetojnë. Nëse bota nuk pendohet për pakujde-
sinë	dhe	moskokëçarjen	e	saj,	nëse	[ne	si]	shenjtorë	të	ditëve	të	
mëvonshme, në shumë raste, nuk pendohemi për qëndrimin tonë 
moskokëçarës ndaj ditës së shenjtë të Atit tonë Qiellor, nuk do të 
na vijë i gjithë gëzimi dhe lumturia që dëshirojmë të gëzojmë këtu, 
dhe nuk do t’i kemi me ne në përjetësi.7

Disa njerëz duken sikur mendojnë se, nëse do të kenë marrë 
pjesë në mbledhje fetare apo do të kenë kryer disa pjesë të shërbi-
mit që kërkohet prej tyre të dielën, ata janë atëherë të lirë të ndje-
kin kënaqësitë dhe të merren me aktivitete që nuk përputhen me 
shpirtin e Shabatit dhe përsëri të vazhdojnë të gëzojnë miratimin 
e Atit tonë. Unë ju them ju se, nëse anëtarët e Kishës, duke e ditur 
më mirë, ngulin këmbë në çshenjtërimin e ditës së Shabatit për të 
ndjekur kënaqësitë e botës, ata do të humbasin besimin e tyre dhe 
Shpirti i Atit tonë Qiellor do të tërhiqet prej tyre.8

Nuk është një gjë e parëndësishme të shkelësh ditën e Shabatit. 
Unë dua të them se ju do të humbisni sa herë që do të shkelni ditën 
e Shabatit, ju humbisni më shumë sesa mund të fitoni, pavarësisht 
se çfarë mund të mendoni se do të fitoni.9

Të	harrosh	se	ajo	[dita	e	Shabatit]	është	dita	e	Zotit,	siç	duket	se	
disa nga ne bëjnë, është mosmirënjohje. Ai ka veçuar një ditë në 
shtatë, jo për ta bërë barrë atë, por për të sjellë gëzim në jetën tonë 
dhe që të bëjë që shtëpitë tona të mund të jenë vendi i grumbullimit 
të familjes, që prindërit dhe fëmijët të mund të mblidhen përreth 
zemrës së familjes duke rritur dashurinë tonë për njëri-tjetrin. . . .

Nderojeni ditën e Shabatit dhe mbajeni atë të shenjtë, shenjtorë të 
ditëve të mëvonshme, dhe ajo do t’ju sjellë gëzim të madh, dhe Ati 
ynë Qiellor do t’ju japë bekimet që vijnë nga bindja ndaj porosisë 
dhe këshillës së tij.10

Pjesëmarrja në kishë është një pjesë e rëndësishme 
e mbajtjes së shenjtë të ditës së Shabatit.

Nëse ne bëjmë atë që Ati ynë Qiellor do të donte të bënim, ne do 
të shkojmë në shtëpinë e tij të shenjtë në ditën e Shabatit dhe atje 
do të marrim sakramentin në kujtim të sakrificës që qe bërë për ne 
nga Shëlbuesi i njerëzimit.11
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Kjo	[ditë	e	Shabatit]	është	dita	e	shenjtë	e	Zotit;	kjo	është	dita	
që ai ka veçuar në të cilën ne duhet ta adhurojmë atë, dhe në këtë 
ditë të mëvonshme ai ka dhënë një urdhërim shtesë që ne duhet 
të shkojmë në shtëpinë e lutjes dhe duke agjëruar në ditën e tij të 
shenjtë, dhe atje të njohim gabimet tona, dhe të japim dëshminë 
tonë	në	prani	të	njëri-tjetrit	[shih	DeB	59:9–12]. . . .

Në këtë kohë të mrekullueshme kur njerëzit mund të ulen rehat 
në shtëpi dhe të dëgjojnë muzikë nga bota, dhe të dëgjojnë biseda 
publike dhe predikime, ata do të qëndrojnë në vatrën e tyre dhe 
ndoshta do të ndiejnë se po marrin gjithçka që mund të merrnin, po 
të kishin shkuar në vendin e caktuar për shërbime fetare.

Shenjtorët e ditëve të mëvonshme nuk duhet të mashtrohen në 
këtë mënyrë. Nuk është vetëm fjala që dëgjojmë që sjell përfitim, 
por është ndikimi që përshkon shtëpitë tona të adhurimit që vjen 
nga Ati ynë Qiellor, që është thelbësor. Ne mund të kemi një kom-
plet radioje në shtëpinë tonë, por ne nuk do të përfitojmë shpirtë-
risht prej tij aq shumë sa kur shkojmë në shtëpinë e Zotit në ditën 
e tij të shenjtë, ku neve na lejohet të marrim Sakramentin dhe ku 
ne lutemi dhe përftojmë bekimet e Atit tonë Qiellor dhe marrim 
dëshmi të së vërtetës së përllogaritur për të shpëtuar njerëzimin.12 
[Shih	sugjerimin	3	në	faqen	176.]

Është një privilegj i shenjtë të marrim 
sakramentin në ditën e Shabatit.

Unë mendoj se ndoshta shumica jonë e kuptojnë se çfarë dhurate 
ka ardhur te ne në ato raste kur ne lejohemi të mblidhemi në paqe 
dhe në qetësi, të takohemi së bashku dhe të marrim simbolet e trupit 
të thyer dhe të gjakut të derdhur të Mësuesit. Do të jetë, dhe unë them 
se është, në mendjen e secilit prej nesh një rast shumë i shenjtë dhe 
solemn të kuptojmë se jemi duke rinovuar besëlidhjet tona me atë që 
dha jetën që ne të mund të ringjallemi dhe të ekzaltohemi. Kur marrim 
nga këto simbole, unë jam i sigurt se ne të gjithë kuptojmë se sakra-
menti, i filluar prej tij përpara se të ndërronte jetë, duhet të jetë për 
ne një lartësim dhe frymëzim, dhe një bekim gjatë gjithë përjetësisë.13

Sakramenti ka rëndësi të madhe. Zoti Vetë shuguroi që ne të 
marrim nga këto simbole. Ka shumë njerëz që besojnë se është e 
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nevojshme të pagëzohen dhe të kryhen ordinanca të tjera të Un-
gjillit në emër të tyre, dhe përsëri ata bëhen moskokëçarës dhe të 
pakujdesshëm në lidhje me sakramentin e Darkës së Zotit. Ai konsi-
derohej me një rëndësi të tillë nga Ati ynë në Qiell saqë, nëpërmjet 
Birit të Tij të dashur dhe apostujve e profetëve, siç shënohet në 
shkrimet e shenjta, shenjtorët qenë porositur ta marrin atë rregu-
llisht.	Tre	nga	ungjillorët	[shkrues	të	ungjillit]	e	përmendin	atë	[shih	
Mateu	26:26–28;	Marku	14:22–24;	Lluka	22:19–20]	dhe	ne	gjejmë	
se shkrimet e shenjta, në shumë vende, na mësojnë rëndësinë e tij, 
siç qe dhënë mësim nga Zoti Vetë kur Ai banoi në mish. Ati ynë në 
Qiell nuk na jep neve urdhërime apo këshilla që nuk janë të rëndë-
sishme. Ai na mëson për lartësimin tonë, për rritjen dhe zhvillimin 
tonë dhe, nëse do të ndjekim këshillën e Tij, ne do të përgatitemi 
për t’u kthyer në praninë e Tij. . . Çdo ditë Shabati ne pritet të ta-
kohemi së bashku dhe të marrim simbolet e trupit dhe të gjakut të 
Shëlbuesit tonë të ngritur. . . .

“Sakramenti, i filluar prej [Mësuesit] përpara se të ndërronte jetë, duhet të 
jetë për ne një lartësim dhe frymëzim, dhe një bekim gjatë gjithë përjetësisë”.
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Ne gjithashtu gjejmë referenca për këtë në kapitullin e 18-të të 
Nefit të Tretë, ku Shpëtimtari po udhëzon njerëzit në këtë kontinent 
[amerikan],	pikërisht	siç	Ai	pati	mësuar	dishepujt	e	Tij	në	botën	an-
tike që të zbatonin sakramentin. Atje lexohet si më poshtë:

“Dhe kur turma hëngri dhe u ngop, ai u tha dishepujve: Vini re, 
njëri prej jush do të shugurohet dhe atij do t’i jap pushtet, që të co-
pëtojë bukën dhe ta bekojë dhe t’ua japë njerëzve të kishës sime, 
të gjithë atyre që do të besojnë dhe do të pagëzohen në emrin tim.  

Dhe këtë gjë ju do të përpiqeni ta bëni gjithmonë, madje, ashtu 
siç e bëra unë, madje, ashtu si e copëtova unë bukën dhe e bekova 
dhe jua dhashë juve.”

. . . Vargu tjetër lexon si më poshtë:

“Dhe këtë gjë do ta bëni për të kujtuar trupin tim që jua tregova. 
Dhe do të jetë një dëshmi për Atin, që ju më kujtoni gjithnjë. Dhe 
në qoftë se ju më kujtoni gjithnjë, ju do të keni Shpirtin tim që të 
jetë	me	ju.”	[3 Nefi	18:5–7.]

. . . Përveç kësaj, ne gjejmë se në vetë ditët tona Zoti na ka dhënë 
zbulesë mbi këtë temë. Në seksionin 20 të Doktrinës e Besëlidhjeve, 
Zoti na jep udhëzim mbi çështjen. Në atë zbulesë, duke filluar me 
vargun e 75-të, Ai thotë:

“Është	e	domosdoshme	që	kisha	të	takohet	së	bashku	shpesh	për	
të marrë bukë dhe verë në kujtim të Zotit Jezus; 

Dhe plaku ose prifti duhet ta administrojë atë; dhe sipas kësaj 
mënyre ai duhet ta administrojë atë—ai duhet të bjerë në gjunjë me 
kishën dhe t’i drejtohet Atit me lutje solemne, duke thënë” 

Vini re lutjen e mrekullueshme që vijon . . . :

“O Perëndi, Ati i Amshuar, ne të kërkojmë ty në emër të Birit 
tënd, Jezu Krishtit, t’u bekosh e t’u shenjtërosh këtë bukë shpirtrave 
të të gjithë atyre që marrin prej saj, që ata të mund të hanë në kuj-
tim të trupit të Birit tënd dhe të mund të të dëshmojnë ty, O Perëndi, 
Ati i Amshuar, se ata janë të gatshëm të marrin mbi vete emrin e 
Birit tënd dhe gjithmonë ta kujtojnë atë e të zbatojnë urdhërimet 
që ai u ka dhënë atyre, që të mund të kenë gjithmonë Shpirtin e tij 
me	ta.	Amen.”	[DeB	20:75–77.]

Lutja	dhe	bekimi	i	ujit	është	diçka	e	ngjashme	[shih	DeB	20:78–79].
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Sa të shenjta, sa thellësisht të shenjta, janë mendimet e shprehura 
në lutjen e sakramentit. Unë ju paralajmëroj ju, vëllezër të mi, se kur 
kemi detyrën e administrimit të sakramentit, ne të përsërisim . . . 
saktësisht fjalët e dhëna nga zbulesa dhe ne e bëjmë këtë me Shpi-
rtin e Zotit. Kur përsërisim këto lutje, ne duhet t’i ndiejmë kuptimet 
e shprehura në fjalët që themi.14

Unë kam frikë ndonjëherë se, kur administrohet sakramenti në 
disa nga mbledhjet tona, nuk është atmosfera solemne që duhet të 
jetë.	Është	një	privilegj	i	tillë	i	shenjtë. . .	Ata	që	[marrin]	nga	sakra-
menti duhet të kenë në mendjen e tyre detyrimin që tregohet në 
lutje.15	[Shih	sugjerimin	4	në	faqen	176.]

Marrja denjësisht e sakramentit përtërit 
forcën tonë shpirtërore.

Ne marrim nga ushqimi fizik – që do të thotë, ne marrim bukën 
dhe	ujin	etj.,	për	të	ushqyer	trupin	fizik.	Është	po	aq	e	nevojshme	që	
ne të marrim simbolet e trupit dhe të gjakut të Zotit tonë të ngritur 
për	të	rritur	forcën	tonë	shpirtërore.	Është	vërejtur	që	burrat	dhe	
gratë që kalojnë nga viti në vit pa marrë Darkën e Zotit, pak nga 
pak e humbasin Shpirtin e Atit Qiellor; ata e humbasin shoqërimin 
e tij prej të cilit kanë pasur mundësinë të marrin pjesë në atë bekim, 
por kanë dështuar të përfitojnë prej tij. . . .

Unë i jam kthyer një fragmenti nga shkrimet e shenjta në kapi-
tullin e 11-të të Një Korintasve, duke filluar me vargun e 23-të, që 
lexon si më poshtë:

“Sepse unë mora nga Zoti atë që ju transmetova edhe juve; se 
Zoti Jezus, në atë natë që po tradhtohej, mori bukën 

dhe, si falënderoi, e theu dhe tha: ‘Merrni, hani; ky është trupi im 
që është thyer për ju; bëni këtë në përkujtimin tim’.

Gjithashtu, pas darkës, mori edhe kupën, duke thënë: ‘Kjo kupë 
është besëlidhja e re në gjakun tim, bëni këtë sa herë që të pini, në 
përkujtimin tim’.

Sepse sa herë të hani nga kjo bukë ose të pini nga kjo kupë, ju 
shpallni vdekjen e Zotit, derisa ai të vijë.
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Prandaj ai që ha nga kjo bukë ose pi nga kjo kupë e Zotit pade-
njësisht, do të jetë fajtor i trupit dhe i gjakut të Zotit.

Por secili të shqyrtojë vetveten dhe kështu të hajë nga buka e të 
pijë nga kupa.

sepse ai që ha dhe pi padenjësisht, ha dhe pi një dënim për veten 
e tij, sepse nuk e dallon trupin e Zotit. 

Për këtë arsye ka në mes jush shumë të dobët e të sëmurë, dhe 
shumë	vdesin.”	[1 Korintasve	11:23–30.]

. . . Unë dëshiroj të tërheq vëmendjen tuaj te fakti se ka rrezik 
nëse	ne	e	bëjmë	atë	[marrim	sakramentin]	padenjësisht.	Përpara	se	
të marrim këtë sakrament, zemrat tona duhet të jenë të dëlira; duart 
tona duhet të jenë të pastra; ne duhet të jemi zhveshur nga gjithë 
armiqësitë ndaj shokëve tanë; ne duhet të jemi në paqe me bashkë-
njerëzit tanë; dhe ne duhet të kemi në zemrën tonë një dëshirë për 
të bërë vullnetin e Atit tonë dhe të mbajmë të gjitha urdhërimet e 
Tij. Nëse e bëjmë këtë, marrja e sakramentit do të jetë një bekim për 
ne dhe do të ripërtërijë forcën tonë shpirtërore. . . .

. . . Ne duhet të marrim parasysh seriozisht besëlidhjet që bëjmë 
me Atin tonë. Le t’u kushtojmë një vëmendje të madhe atyre besë-
lidhjeve, dhe le të sigurojmë që të hamë dhe pimë denjësisht për 
bekimet e shpirtit tonë dhe për rritjen e forcës sonë shpirtërore. Këto 
bekime janë për ju, vëllezër dhe motra të mia, që jeni të familjes së 
besimit. Le t’i vlerësojmë ato dhe të jetojmë denjësisht për to, që jeta 
jonë të mund të bëhet shembull i besimit tonë. Le të mos jetë asnjë 
nga ne në ndëshkimin prej marrjes së sakramentit padenjësisht, duke 
qenë kështu i privuar nga shoqërimi i Shpirtit të Atit tonë.16

Ne	duhet	ta	marrim	atë	[sakramentin]	me	përulësi,	me	përgatitjen	
e duarve të pastra dhe zemrave të kulluara dhe me dëshirë për të 
qenë të pranueshëm për Atin tonë; atëherë ne do ta marrim atë 
denjësisht dhe do të gëzohemi në bekimin që vjen te ne.17

Na bekoftë Zoti; vazhdoftë Shpirti i Tij të derdhet mbi ne. Le ta 
duam njëri-tjetrin, siç urdhëroi Ati ynë që të bëjmë. Nëse ne mund 
ta marrim sakramentin denjësisht, ne mund ta duam njëri-tjetrin, 
madje ashtu si Ati ka shuguruar; duke kujtuar që Ai na ka thënë: 
“Nëse	nuk	jeni	një,	nuk	jeni	të	mitë”.	[DeB	38:27.] 18	[Shih	sugjerimin	
5	në	faqen	176.]
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Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Ndërsa studioni kapitullin ose përgatiteni për të dhënë mësim, me-
rrini parasysh këto ide. Për ndihmë të mëtejshme, shihni faqet v–vii.

 1. Lexoni paragrafin e fundit në faqen 167. Nëse Presidenti i Ki-
shës do të qe i pranishëm në mbledhjen e sakramentit, si me-
ndoni se do të ishin përshtypjet e tij? Çfarë mund të bëni ju vetë 
që të tregoni nderim më të madh për Zotin dhe sakramentin?

 2. Mendoni thellë fjalët e Presidentit Smith në paragrafët e dytë 
dhe të tretë në faqen 169. Si do mundej të përfitonte shoqëria 
në përgjithësi nëse më shumë njerëz do ta nderonin ditën e 
Shabatit? Cilat janë disa mënyra të përshtatshme për të ndi-
hmuar familjet tona dhe të tjerë që ta shohin respektimin e 
ditës së Shabatit më shumë si një bekim sesa si barrë?

 3. Cilat janë disa nga përfitimet e adhurimit së bashku të dielën që 
ne nuk i kemi kur thjesht e studiojmë ungjillin në shtëpitë tona? 
(Shih faqe 172 për disa shembuj; shih gjithashtu DeB 59:9–12.)

 4. Ndërsa lexoni seksionin që fillon në faqen 171, mendoni thellë 
se çfarë mund të bëni që ordinanca e sakramentit të bëhet një 
pjesë më kuptimplotë të jetës suaj. Cilat janë disa mënyra të 
efektshme për të ndihmuar fëmijët që të përgatiten për sakra-
mentin dhe ta trajtojnë atë me nderim?

 5. Ndërsa lexoni katër paragrafet e fundit të mësimeve (faqe 175), 
shihni se çfarë thotë Presidenti Smith se na kualifikon ne që 
të marrim denjësisht sakramentin. Përse mendoni ju se marrja 
denjësisht e sakramentit rrit forcën tonë shpirtërore?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Eksodi 20:8–11; Isaia 58:13–14; Mateu 
18:20; 3 Nefi 18:1–12; 20:8–9; Moroni 6:5–6

Ndihmë për mësimdhënien: “Një mësues i aftë nuk mendon, ‘Çfarë 
do të bëj në klasë sot?’ por pyet, ‘Çfarë do të bëjnë studentët e mi 
në klasë sot?’; jo, ‘Çfarë do të jap mësim sot?’ por përkundrazi, ‘Si 
do t’u ndihmoj studentëve të mi të zbulojnë atë që ata kanë nevojë 
të dinë?’” (Virginia H. Pearce, në Teaching, No Greater Call [Mësim-
dhënia S’Ka Thirrje më të Madhe], f. 61).
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“Shkrimi i shenjtë është plot me fakte për fuqinë e besimit. . . Me anë të 
besimit, Profeti elia thirri zjarrin nga qielli për të konsumuar ofertën e tij.” 
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Fuqia Forcuese e Besimit

Besimi është një dhuratë nga Zoti me të cilën të 
drejtët kanë fuqi të bëjnë gjëra të shquara.

Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit

Në 1919-ën Xhorxh Albert Smithi, atëherë anëtar i Kuorumit të Dy-
mbëdhjetë Apostujve, u thirr si president i Misionit Europian. Në një 
mesazh për shenjtorët vendas pak pas mbërritjes së tij, Presidenti 
Smith vërejti kushtet e vështira në Europë, e cila ishte ende duke u 
rimëkëmbur nga shkatërrimet e Luftës I Botërore: “Unë e kuptoj se 
po jetojmë në një periudhë të rëndësishme në historinë e botës. Me 
kushte të reja, të tendosura me të cilat përballen kombet, dhe një 
atmosferë ankthi që mbizotëron thuajse kudo midis fëmijëve të nje-
rëzve, unë ndiej si rrjedhim përgjegjësinë e madhe që t’i takoj ata dhe 
dëshiroj shumë sinqerisht udhëheqje hyjnore në përmbushjen e dety-
rave të mia.” Presidenti Smith pati besim se, megjithë kohët e vështira 
që ata përballonin, përpjekjet e anëtarëve dhe të misionarëve do të 
shpërbleheshin me sukses: “Të ndihmuar nga shokë të mirë e të aftë 
në	selinë	qendrore	[të	misionit]	dhe	burra	e	gra	besnike	në	terren,	unë	
pres me kënaqësi për të vjela të frytshme shpirtrash të ndershëm” 1.

Një nga detyrat më urgjente të Presidentit Smith si president 
misioni ishte të rriste numrin e misionarëve në Europë. Kisha pati 
dërguar shumë pak misionarë në Europë gjatë luftës dhe tani, munge-
sat në ushqime dhe probleme të tjera ekonomike, i bënin zyrtarët e 
qeverive europiane mosdashës për të dhënë viza për të huaj. Detyra 
e vështirë e Presidentit Smith qe që të bindte këta zyrtarë që të lejonin 
misionarë në vendet e tyre. Në një letër drejtuar bijës së tij Emilisë, 
Presidenti Smith i tregonte për një udhëtim në Londër për këtë qëllim.

“Ambasadori ynë amerikan ka qenë shumë i mirë dhe ia dolli 
që të sigurojë një intervistë për ne me Sër Robert Hornin, Ministër 
i Punës i Britanisë së Madhe. Kur u paraqitëm në zyrën e tij, ne i 
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dorëzuam letrën tonë nga ambasadori për sekretarin e Sër Robertit, 
që na pyeti nëse puna jonë mund të shtyhej për më vonë, pasi shefi 
i tij do të largohej pas pak minutash për në Skoci ku do të qëndro-
nte tre javë. Unë e sigurova se ne do t’i vlerësonim jashtë mase 
pesë minuta nga koha e tij tani pasi ne nuk jetonim në Londër dhe 
puna jonë ishte urgjente. Sekretari shkoi te Sër Roberti dhe shpejt u 
kthye me informacionin se ai do ta shtynte udhëtimin e tij dhe do të 
takohej me ne në orën katër atë ditë. Unë isha lutur me shumë zjarr 
atë mëngjes që rruga jonë të mund të hapej, dhe kur ne u ftuam të 
vinim përsëri unë u ndjeva shumë mirënjohës për Atin tonë Qiellor.”

Në orën e caktuar, Presidenti Smith dhe shoqëruesit e tij u ftuan 
në zyrën private të Sër Robert Hornit. “Ne u përpoqëm t’i tregojmë 
atij për çfarë kishim nevojë dhe e siguruam se Britania e Madhe 
kishte nevojë për atë që po kërkonim. Për rreth një orë e gjysmë ai 
ishte dëgjuesi më i interesuar i një pjese të historisë së Kishës dhe 
të besimit tonë etj.

Kur unë mbarova, ai përsëri pyeti çfarë donim prej tij dhe kur ne 
i treguam se donim privilegjin për të shtuar forcat tona misionare 
deri në dyqind e pesëdhjetë vetë, po aq sa edhe përpara luftës, ai 
tha se do të ishte kënaqësi për të t’i jepte udhëzimet departamentit 
të tij që t’i lejonte ata misionarë të zbrisnin sapo të arrinin. Doemos 
ne qemë shumë të kënaqur dhe u larguam nga ai me sigurimin se 
ai pati hequr një barrë të vërtetë nga mendjet tona.

Unë ndihem i sigurt se ne bëmë mik një prej burrave më me ndi-
kim të Anglisë dhe nuk do të ngurroja të shkoja tek ai në çfarëdo 
kohë po të ishte e nevojshme.” 2

Xhejms Gan Mek-Kei, një nga misionarët e Presidentit Smith që 
ishte i pranishëm në takimin me Sër Robert Hornin, më vonë tha: 
“Shih çfarë pune të mrekullueshme kreu ai. Kishte vetëm disa pleq 
atje	[në	mision].	Rruga	dukej	e	bllokuar	me	pengesa	dhe	përsëri	
ai erdhi i mbushur me frymëzimin e Zotit, dhe ishte në gjendje të 
trokiste te portat e zyrtarëve, të fitonte besimin e tyre; dhe më në 
fund ne arritëm privilegjet që donim, që pleqtë të mund të fillonin 
punën e tyre dhe të plotësonin misionin e tyre në çuarjen më tej 
të kauzës së Perëndisë dhe përmbushjen e punës së tij, dhe në atë 
mënyrë ai siguroi për ne një dëshmi se Perëndia e drejton atë punë”.3 
Plaku Mek-Kei ia dedikonte suksesin e Presidentit Smith “besimit dhe 
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përkushtimit,	dhe	dashurisë	hyjnore	[të	tij]	ndaj	të	gjithë	atyre	me	të	
cilët ai shoqërohej”. “Unë punova me të”, tha ai. “Unë u këshillova 
me të; unë u luta me të dhe unë e di se besimi dhe besnikëria e tij 
janë aq të thella sa vetë jeta.” 4	[Shih	sugjerimin	1	në	faqen	187.]

Mësime të Xhorxh Albert Smithit

Fuqia e besimit është e dukshme në shkrimet e shenjta.

Ne jemi informuar se pa besim nuk mund ta kënaqim Perëndinë 
[shih	Hebrenjve11:6].	Ai	është	shkaku	lëvizës	për	çdo	veprim	dhe	
Shkrimi i Shenjtë është plot me fakte për fuqinë e besimit. Ishte 
besimi i Noes që e bëri atë të aftë të ndërtonte një arkë dhe si rrje-
dhojë e bindjes ndaj urdhërimeve të Perëndisë, ai dhe familja e tij 
shpëtuan, ndërsa ata që nuk patën besim, u varrosën në përmbytjen 
e	madhe	[shih	Zanafilla	6:13–22;	7:1–24].

Ishte nëpërmjet besimit që Loti dhe anëtarët e familjes së tij u ru-
ajtën kur zjarri nga qielli dogji qytetet e Sodomës dhe Gomorës dhe 
shkatërroi	banorët	që	nuk	patën	besim	[shih	Zanafilla	19:12–25].5

Me anë të besimit Moisiu udhëhoqi fëmijët e Izraelit nga robë-
ria, duke kaluar përmes Detit të Kuq si nëpër tokë të thatë, ndërsa 
moria ndjekëse e egjiptianëve që provuan të kalonin, u mbytën. 
Turma qe ushqyer me bukë nga qielli. Kur Moisiu goditi shkëmbin 
në Horeb, uji doli për të shuar etjen e tyre; dhe, duke kaluar përmes 
shkretëtirës,	ata	u	udhëhoqën	për	te	toka	e	premtuar.	[Shih	Zanafilla	
14:21–31;	16:14–15;	17:5–6.] 6

Kur Danieli vazhdoi t’i lutet hapur Perëndisë së Izraelit, në kundër-
shtim me një dekret që ishte përgatitur nga armiqtë e tij me qëllim që 
ta shkatërronin atë, ai u flak në gropën e luanëve dhe u la atje gjithë 
natën. Ai e dinte se Ati i tij Qiellor do ta ruante atë dhe besimi i tij 
ishte i palëkundur. Mëngjesin tjetër mbreti shkoi herët te gropa dhe e 
gjeti Danielin të gjallë. Besimi i tij i pati bërë bishat e egra të padëm-
shme	dhe	fitoi	për	të	përkushtimin	e	mbretit.	[Shih	Danieli	6:4–28.]

Tre hebrenjtë, Shadraku, Meshaku dhe Abed-negoja, që kundër-
shtuan të adhurojnë një figurë të artë të krijuar nga Nebukadnetsari, 
u flakën në furrën e zjarrtë të nxehur shtatë herë më shumë sesa 
zakonisht. Ata besonin te Perëndia i gjallë dhe besimi i tyre qe 
shpërblyer	me	ruajtjen	e	jetës	së	tyre.	[Shih	Danieli	3:8–28.]
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Me anë të besimit, Profeti Elia thirri zjarrin nga qielli për të ko-
nsumuar ofertën e tij dhe mbreti dhe njerëzit u bindën se Perë-
ndia	i	Izraelit	ishte	Perëndia	dhe	se	Baali	nuk	qe	[shih	1 Mbretërve	
18:36–40].	

Ishte me anë të besimit që vëllai i Jaredit dhe ndjekësit e tij, ru-
ajtën gjuhën e baballarëve të tyre gjatë ngatërrimit të gjuhëve në 
Kullën	e	Babelit	dhe	u	sollën	në	këtë	Hemisferë	Perëndimore	[shih	
Ethëri	1:33–43]. . .	Ishte	një	besim	i	ngjashëm	që	i	mundësoi	Lehit	
të sillte familjen e tij përmes detit dhe të shkelnin në këtë vend, të 
zgjedhur mbi të gjitha vendet. 

Ishte besimi që u mundësoi dishepujve të Jezusit të duronin për-
ndjekjen që i zuri ata dhe, megjithë kundërshtimin e hebrenjve, të 
vendosnin ungjillin të cilin Shpëtimtari ua pati dhënë atyre.7

Ishte nëpërmjet besimit që të gjitha mrekullitë u kryen nga Shël-
buesi i botës dhe nga ata që u shoqëruan me Të. Që nga fillimi i 

“Me anë të besimit Moisiu udhëhoqi fëmijët e izraelit nga robëria, 
duke kaluar përmes Detit të Kuq si nëpër tokë të thatë.”
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kohës deri tani ka qenë vetëm njeriu besnik ai që ka pasur fuqi me 
Perëndinë.8	[Shih	sugjerimin	2	në	faqen	187.]

Fuqia e besimit është e dukshme në jetën e 
shenjtorëve të drejtë në këtë epokë ungjillore.

Në këtë epokë të mëvonshme ungjillore ishte për shkak të be-
simit	të	tij	patundur	në	Perëndi	që	profeti	djalosh	[ Jozef	Smithi]	
shkoi në korije dhe u gjunjëzua, dhe u lut, dhe mori demonstrimin 
e parë madhështor qiellor që erdhi tek ai, me anë të të cilit cilësitë e 
Kreut-Perëndi iu bënë përsëri të njohura njerëzimit. Ishte nëpërmjet 
besimit që ai qe në gjendje të shkonte te kodra Kumorah dhe të 
merrte nga duart e engjëllit ato shënime të shenjta që ai më vonë i 
përktheu me anë të dhuratës dhe fuqisë së Perëndisë. Ishte nëpër-
mjet besimit që ai udhëhoqi popullin e tij nga Kirtlandi për në ven-
din e Misurit dhe përsëri në Ilinois dhe, edhe pse të plaçkitur dhe të 
dëbuar nga shtëpitë e tyre shumë herë, besimi që ishte rrënjosur në 
zemrat e tyre qëndroi në ta dhe ata e dinin se Perëndia mendonte 
për ta. Ishte me anë të besimit që qyteti i madh i Nauvusë u theme-
lua, nën udhëheqjen e Profetit Jozef Smith, dhe me anë të besimit të 
vërtetat që përmbahen tek Doktrina e Besëlidhjet u morën prej tij.

Ishte nëpërmjet besimit që Brigam Jangu e udhëhoqi popullin në 
këtë	vend	në	perëndim	[Lugina	e	Solt-Lejkut];	dhe,	kur	ai	arriti	në	
majën e malit dhe vështroi mbi luginë, Perëndia i dha atij një dëshmi 
që ky ishte vendi ku Izraeli duhej të vendosej. . . Ishte nëpërmjet 
besimit që njerëzit vendosën gurin e qoshes së këtij Tempulli ma-
dhështor	[Tempulli	i	Solt-Lejkut],	në	dobësinë	dhe	varfërinë	e	tyre,	
duke besuar se Perëndia do të përgatiste rrugën dhe do t’u siguronte 
mjetet me të cilat ndërtesa mund të përfundohej. Ishte nëpërmjet 
besimit që mëshira e Atit tonë Qiellor u shtri tek njerëzit, kur, në 
dëshpërimin e tyre, ata panë të korrat e tyre që po konsumoheshin 
nga karkalecat, duke mos pasur asnjë mjet që t’i ndalonin, dhe, me 
mëshirën e Perëndisë, lutjet e tyre morën përgjigje, dhe ata morën 
një dëshmi të saj me ardhjen e pulëbardhave për të ruajtur të korrat 
e tyre dhe për t’i shpëtuar ata nga vdekja prej urisë. . . .

. . . Ishte nëpërmjet besimit që burrat që kanë udhëhequr këtë 
punë janë frymëzuar, herë pas here, për të dhënë udhëzimet që na 
janë	nevojitur	neve.	Është	nëpërmjet	besimit	që	ne	jemi	lartësuar	
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moralisht . . . nga ata që shërbejnë në emër të Zotit, dhe Ngushë-
lluesi përshpejton kuptimin e tyre, duke u sjellë në kujtesë gjëra të 
kaluara dhe duke u treguar atyre gjëra që do të vijnë; duke treguar 
kështu shpirtin e zbulesës.9

Ishte nëpërmjet besimit që pleqtë e Izraelit kanë ecur përpara, 
duke lënë shtëpinë dhe të dashurit dhe duke duruar kritikën e 
botës, për të sjellë dëshmi që Perëndia jeton dhe se Jezusi është 
Krishti, dhe se Jozef Smithi ishte një profet i Zotit. Nëpërmjet besimit 
të sëmurët tuaj janë shëruar, të vdekurit tuaj janë ngritur në jetë. Po 
të ishin të disponueshme shënime që përshkruajnë mrekullitë që u 
kryen midis këtij populli . . . , do të ishte një dëshmi e fuqisë së Pe-
rëndisë, nëpërmjet besimit, e pakaluar në çfarëdo periudhe kohore. 

Është	ky	parim,	vëllezër	dhe	motra	të	mia,	që	na	tregon	me	gisht	
në drejtim nga qielli, që na jep neve shpresë në betejën e jetës. Kur 
ne ngatërrohemi dhe e gjejmë veten të përballur me pengesa, që në 
dukje nuk mund t’i mposhtim, duke pasur besim te Shëlbuesi i botës, 

“ishte nëpërmjet besimit që brigam Jangu e udhëhoqi 
popullin në [luginën e Solt-lejkut].”
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ne mund të shkojmë tek Ai dhe të dimë që lutjet tona do të marrin 
përgjigje për të mirën tonë.10	[Shih	sugjerimin	3	në	faqen	187.]

Pyetja është shtruar shpesh: A është e mundur që djemtë dhe 
vajzat, të rinjtë dhe të rejat që janë edukuar në këtë brez të Kishës, 
do të ishin të gatshëm të vuanin vështirësitë, mungesat dhe provat 
që baballarët dhe nënat e tyre i duruan për hir të ungjillit? A do t’i 
linin ata shtëpitë e rehatshme për të populluar një vend të ri në 
interes të besimit të tyre? 

Unë ju them se, nëse në zemrën e tyre është rrënjosur një njohje 
e natyrës hyjnore të kësaj pune siç e njohim ne, nëse besimi u është 
dhënë atyre për arsye të mbajtjes prej nesh të urdhërimeve të Zotit, 
nëse atyre u është mësuar ta dinë se Jezusi është Krishti dhe se Jo-
zef Smithi ishte një profet i Zotit, atëherë unë ju them juve, Po! Ata 
do të bëjnë atë që etërit dhe nënat e tyre kanë bërë, do të luajnë 
rolin e tyre midis radhëve të Izraelit të ditëve të mëvonshme.

Nëse kjo do të shkaktonte mungesa, nëse kjo do të shkaktonte 
sëmundje dhe dëshpërim, apo madje dëbim nga shtëpia, ka me qin-
dra dhe me mijëra nga bijtë dhe bijat tona që, duke ditur se ky është 
ungjilli i Krishtit, do ta vulosnin dëshminë e tyre, po qe nevoja, me 
jetën e tyre.11	[Shih	sugjerimin	2	në	faqet	faqen	187.]

Zoti do ta hapë rrugën për ne që të bëjmë atë 
që Ai kërkon nëse ne ushtrojmë besim.

Mbaj mend një ditë kur pata përshtypjen t’i thoshja një misionari 
që po ikte në një qytet të caktuar, ku nuk na lejonin të mbanim 
mbledhje në rrugë:

“Tani kujtohu, jepi Zotit një mundësi. Ti po kërkon një favor. Jepi 
Zotit një mundësi. Kërkoi atij që ta hapë rrugën.” 

I riu shkoi tek ai qytet, shkoi te zyra e kryetarit të bashkisë dhe 
pyeti nëse mund ta takonte. Ai do ta pyeste nëse ata mund ta ndry-
shonin rregullin.

Kur shkoi atje, ai mori vesh se kryetari i bashkisë ndodhej jashtë 
qytetit. I riu doli nga zyra, vështroi poshtë sallën dhe pa te një derë 
në fund të sallës: “Zyra e Shefit të Policisë”. Ai ngurroi një çast dhe 
diçka i tha atij: “Jepi Zotit një mundësi”. Ai hyri në zyrën e shefit 
të policisë dhe i tregoi se përse pati ardhur. Kur mbaroi burri tha:



K a P i t U l l i  1 7

186

“Mirë, cilën qoshe rruge do të pëlqenit?”

Ai tha: “Unë nuk e njoh këtë qytet siç e njihni ju. Unë nuk do të 
kërkoja një qoshe që do të ishte e padëshirueshme, ose ku ne do 
të bllokonim trafikun. A do t’ju prishte punë të vinit me mua që të 
zgjedhim një qoshe?” 

Vetëm mendoni, një misionar që i kërkon shefit të policisë të 
zgjedhë një qoshe ku të predikojë ungjillin!

Oficeri i policisë tha:

“Sigurisht, unë do të vij me ju”.

Brenda pesëmbëdhjetë minutash ata patën një nga qoshet më të 
mira në qytet, me leje për të predikuar ungjillin e Jezu Krishtit aty ku 
ai	nuk	qe	predikuar	në	rrugë	qysh	përpara	lufte	[Luftës	I	Botërore]. . . .

Zoti ka një udhë për të përmbushur gjërat që ne jemi të paaftë t’i 
bëjmë, dhe kurrë nuk na kërkon që të bëjmë ndonjë gjë për të cilën 
ai nuk e bën udhën të mundshme. Kjo është ajo që ai na tregoi neve 
nëpërmjet Nefit. Ai nuk do të kërkojë ndonjë gjë pa përgatitur udhën.

“Dhe ndodhi që unë, Nefi, i thashë atit tim: Unë do të shkoj dhe 
do të bëj gjërat që Zoti ka urdhëruar, pasi e di se Zoti nuk u jep 
urdhërime fëmijëve të njerëzve pa përgatitur një udhë për ta, që ata 
të	mund	të	plotësojnë	gjënë,	që	ai	i	urdhëron.”	[1 Nefi	3:7.]

Nëse ju keni diçka që Zoti e kërkon apo e pret që ta bëni ju, dhe 
ju nuk e dini saktësisht si të veproni, bëni më të mirën tuaj. Lëvizni 
në drejtimin nga duhet të shkoni; besoni në Zot, i jepni atij një mu-
ndësi dhe ai kurrë nuk do t’ju lërë në baltë.12

Çfarë gjë e mrekullueshme është të dish se ne mundemi, nëse 
duam, të mbajmë dorën e Atit tonë Qiellor dhe të udhëhiqemi prej 
tij. Asnjë popull tjetër në botë nuk e ka sigurinë që ka ky grup nje-
rëzish.13	[Shih	sugjerimin	4	në	faqen	188.]

Perëndia dhuron besim si dhuratë për të drejtët.

Besimi ynë është i kushtëzuar nga jeta jonë e drejtë. Ne nuk mund 
të jetojmë në mënyrë të papërshtatshme dhe të kemi besim siç du-
het, por nëse mbajmë urdhërimet e Zotit, ne mund të kemi besim 
dhe ai do të zhvillohet dhe të rritet ndërsa drejtësia jonë rritet.14
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Nëse ka ndonjë nga ne që i mungon besimi në këtë punë kjo 
është sepse ne nuk i kemi mbajtur urdhërimet e Perëndisë. Nëse ka 
ndonjë që nuk e di se kjo është puna e Atit tonë, kjo ndodh sepse 
ata nuk e kanë bërë detyrën e tyre. Unë e di ashtu siç e di që jetoj, 
se kjo është puna e Zotit dhe se ajo dijeni vjen si rezultat i mbajtjes 
së urdhërimeve të Tij.15

Ne e dimë se besimi është një dhuratë e Perëndisë; ai është fryti 
i të jetuarit në drejtësi. Ai nuk na vjen me anë të komandës sonë, 
por është rezultat i të bërit të vullnetit të Atit tonë Qiellor. Nëse neve 
na mungon besimi, le të shqyrtojmë veten për të parë nëse i kemi 
mbajtur urdhërimet e Tij dhe të pendohemi pa vonesë nëse ne nuk 
i kemi mbajtur. . . E rrittë Zoti besimin tonë dhe jetofshim ne për të 
qenë të denjë për të.16

Unë shpresoj se ata që e kanë marrë këtë dhuratë të mrekullue-
shme të besimit po jetojnë për ta mbajtur atë.17	[Shih	sugjerimin	5	
në	faqen	188.]

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Ndërsa studioni kapitullin ose përgatiteni për të dhënë mësim, me-
rrini parasysh këto ide. Për ndihmë të mëtejshme, shihni faqet v–vii.

 1. Shihni për fakte mbi besimin e Xhorxh Albert Smithit në 
ngjarjen në faqet 179–180. Një nga misionarët e Presidentit 
Smith	tha	se	realizimet	e	tij	“sigur[uan]	për	ne	një	dëshmi	se	
Perëndia e drejton atë punë” (faqe 180). Si jeni ndikuar ju 
nga besimi i të tjerëve, të tillë si një anëtar familjeje apo mik i 
ngushtë?

 2. Shihni sërish shembujt e besimit në faqet 181–185. Çfarë shem-
buj të tjerë besimi janë veçanërisht të rëndësishëm për ju? Si 
mund t’i përdorni këta shembuj për të ndihmuar dikë që po 
ushtron besim, por nuk ka marrë ende bekimet që ai apo ajo 
dëshiron?

 3. Si ju ka dhënë besimi juaj “shpresë në luftën e jetës”? Si mund të 
na ndihmojë besimi të mposhtim frikën apo të tjera “pengesa, 
që në dukje ne nuk mund t’i mposhtim”? (faqe 184).
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 4. Lexoni ngjarjen që fillon në faqen 185, dhe krahasojeni atë me 
ngjarjen në“Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit”. Çfarë pëvojash 
keni pasur që janë të ngjashme me këto? Çfarë mendoni se do 
të thotë “jepi Zotit një mundësi”? 

 5. Presidenti Smith na mësoi se “besimi është një dhuratë e Perë-
ndisë” që “nuk na vjen me anë të komandës sonë” (faqe 187). 
Si ndikon ky parim te mënyra se si përpiqeni të rrisni besimin 
tuaj dhe të frymëzoni besim te të tjerët? Cilat janë disa gjëra të 
veçanta që mund të bëjmë për të “mbajtur” dhuratën e besimit? 
(shih Alma 32:35–43). 

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Hebrenjve 11:1–11, 17–34; Jakobi 
2:17–24; Alma 32:26–43; Ethëri 12:6–22; Moroni 7:27–39; Doktrina 
e Besëlidhje 136:42

Ndihmë për mësimdhënien: “Për të ndihmuar nxënësit që të për-
gatiten për t’iu përgjigjur pyetjeve, ju mund të doni t’u tregoni për-
para se të lexohet apo të tregohet diçka, se ju do t’i pyesni ata për 
përgjigjet e tyre. . . Për shembull, ju mund të thoni: ‘Dëgjoni ndërsa 
po lexoj këtë pjesë që të mund të tregoni se çfarë ju intereson më 
shumë rreth saj’, ose ‘Kur lexohet ky shkrim, shihni nëse mund të 
kuptoni se çfarë po na tregon Zoti rreth besimit’” (Teaching, No 
Greater Call [Mësimdhënia S’Ka Thirrje më të Madhe], f. 69).
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Qëndroni nga ana 
e Zotit e Vijës

Zoti na ka dhënë urdhërime që ne të mund t’i 
rezistojmë së keqes dhe të gjejmë lumturi. 

Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit

Gjyshi i Xhorxh Albert Smithit, Xhorxh A. Smith, shërbeu për 
shumë vite në Kuorumin e Dymbëdhjetë Apostujve dhe në Presi-
dencën e Parë si këshilltar i Brigam Jangut. Xhorxh Albert Smithi 
shpesh përsëriste këshillën që gjyshi i tij e kishte zakon t’ia jepte 
familjes: “Ka një vijë kufiri të përcaktuar mirë midis territorit të Zotit 
dhe territorit të djallit. Nëse ju do të qëndroni nga ana e Zotit e vijës 
ju do të jeni nën ndikimin e tij dhe nuk do të keni dëshirë të bëni 
gabim; por, nëse kaloni në anën e djallit të asaj vije sado pak, ju 
jeni në fuqinë e tunduesit dhe, nëse ai është i suksesshëm, ju nuk 
do të jeni në gjendje të mendoni ose madje të arsyetoni siç duhet, 
sepse ju do të keni humbur Shpirtin e Zotit.” 

Xhorxh Albert Smithi tha se e përdori këtë këshillë gjatë gjithë 
jetës së tij për të drejtuar zgjedhjet e tij: “Kur kam qenë i tunduar 
ndonjëherë për të bërë diçka, unë kam pyetur veten: ‘Në cilën anë 
të vijës gjendem?’ Nëse përcaktoja se isha në anën e sigurt, në anën 
e Zotit, unë do të bëja gjënë e drejtë çdo herë. Kështu, kur tundimi 
vjen, mendoni me lutje rreth problemit tuaj dhe ndikimi i Zotit do 
t’ju ndihmojë të vendosni me urtësi. Siguri ka për ne vetëm nga ana 
e Zotit e vijës.” 1	[Shih	sugjerimin	1	në	faqen	198.]
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“Nëse ne do të ndjekim porosinë dhe këshillën që Zoti 
ka dhënë, shtegu ynë do të jetë ai i lumturisë.” 
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Mësime të Xhorxh Albert Smithit

Të qëndruarit nga ana e Zotit e vijës kërkon 
bindje të rreptë ndaj urdhërimeve.

E gjithë siguria, e gjithë drejtësia, e gjithë lumturia janë nga ana 
e Zotit e vijës. Nëse po i mbani urdhërimet e Perëndisë duke re-
spektuar ditën e Shabatit, ju jeni nga ana e Zotit e vijës. Nëse bëni 
lutjet tuaja vetjake dhe lutjet tuaja familjare, ju jeni nga ana e Zotit e 
vijës. Nëse jeni mirënjohës për ushqimin dhe e shprehni atë mirë-
njohje për Perëndinë, ju jeni nga ana e Zotit e vijës. Nëse ju e doni 
të afërmin tuaj porsi vetveten, ju jeni nga ana e Zotit e vijës. Nëse 
jeni i ndershëm në marrëdhëniet tuaja me njerëzit e tjerë, ju jeni 
nga ana e Zotit e vijës. Nëse respektoni Fjalën e Urtësisë, ju jeni 
nga ana e Zotit e vijës. Dhe kështu unë mund të vazhdoj nëpër të 
Dhjetë Urdhërimet dhe urdhërime të tjera që Perëndia ka dhënë për 
drejtimin tonë, dhe të them përsëri, gjithçka që na pasuron jetën 
dhe na bën të lumtur e na përgatit për gëzim të përjetshëm është 
nga ana e Zotit e vijës. Gjetja e gabimit te gjërat që Perëndia na ka 
dhënë që të udhëhiqemi, nuk është nga ana e Zotit e vijës.2	[Shih	
sugjerimin	2	në	faqen	198.]	

	[Zoti	ka	thënë]:	“Nuk	mund	ta	shoh	mëkatin	as	me	shkallën	më	
të	vogël	të	lejimit”;	as	me	shkallën	më	të	vogël	të	lejimit	[DeB	1:31].	
Pse? Sepse Ai e di se, nëse marrim pjesë në mëkat, ne humbasim 
një bekim që do ta gëzonim nëse nuk do ta braktisnim shtegun që 
çon tek ai bekim.3

Herë pas here ne dëgjojmë dikë të thotë: “Oh, unë nuk do të isha 
aq i kujdesshëm. Zoti nuk do të jetë shumë i ashpër me ne nëse 
bëjmë vetëm një pjesë të rrugës.” Ai që flet kështu, është tashmë 
nga ana e djallit e vijës dhe nuk keni nevojë ta dëgjoni sepse, nëse 
e dëgjoni, ju mund të mashtroheni. Nuk flet në atë mënyrë asnjë 
që ka Shpirtin e Zotit. Zoti vetë ka thënë se ne duhet të mbajmë 
urdhërimet e tij: “Ka një ligj, të shpallur në mënyrë të pakthyeshme 
në qiell, përpara krijimit të kësaj bote, mbi të cilin të gjitha bekimet 
bazohen”. (DeB 130:20.) Ungjilli i Jezu Krishtit është që të na mësojë 
se si ta fitojmë atë bekim.  4
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Ati ynë i dashur në Qiell na jep urdhërime 
që të na ndihmojë të gjejmë lumturi.

Zoti, në mirësinë e Tij, duke parë qëndrimin e fëmijëve të Tij dhe 
duke ditur se ata do të kenë nevojë për udhëheqje, na dha neve 
Dhjetë Urdhërimet dhe urdhërime të tjera që janë dhënë kohë pas 
kohe, për të na ndihmuar të gjejmë lumturi. Ju vëreni njerëz që 
vrapojnë andej këtej në botë, duke kërkuar lumturi por duke mos e 
gjetur atë. Nëse ata vetëm do të ndalonin aq sa duhet që të marrin 
këshillën e Zotit, lumturia do të pasonte, por ata nuk do ta gjejnë 
atë në asnjë mënyrë tjetër.5

Kur isha fëmijë unë e dija, ose mendoja se e dija, se urdhërimet 
e Zotit ishin ligjet dhe rregullat e Tij për udhëheqjen time. Unë me-
ndoja se e dija që, në mosbindje ndaj atyre ligjeve, ndëshkimi do 
të pasonte dhe si fëmijë ma merr mendja se mund ta kem ndier që 
Zoti i pati rregulluar dhe caktuar gjërat në këtë jetë në atë mënyrë 

“Zbulesat e Zotit për ne në këtë kohë dhe epokë të botës, nuk janë veçse 
muzika e ëmbël e zërit të atit tonë në qiell në mëshirën e tij për ne.”
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që unë duhet t’u bindem ligjeve të caktuara ose ndëshkimi i me-
njëhershëm do të pasonte. Por duke u rritur, unë mora mësim nga 
një tjetër këndvështrim dhe tani për mua ligjet e Zotit, siç quhen, 
këshillat që janë në Shkrimet e Shenjta, zbulesat e Zotit për ne në 
këtë kohë dhe epokë të botës, nuk janë veçse muzika e ëmbël e 
zërit të Atit tonë në qiell në mëshirën e Tij për ne. Ato nuk janë 
veçse porosi dhe këshilla nga një prind i dashur, që është më shumë 
i shqetësuar për mirëqenien tonë sesa mund të jenë prindërit to-
kësorë dhe, si rrjedhim, ato këshilla që dikur dukeshin se mbanin 
emrin e ashpër të ligjit për mua, janë tani këshilla e dashur dhe e 
dhembshur e një Ati Qiellor të gjithëditur. Dhe kështu unë them se 
nuk është e rëndë për mua të besoj se është më e mira për mua që 
të mbaj urdhërimet e Perëndisë.6

E gjithë lumturia që ka ardhur tek unë dhe te familja ime, ka 
qenë rezultat i përpjekjes për të mbajtur urdhërimet e Perëndisë 
dhe të jetuarit për të qenë i denjë për bekimet që ai u ka premtuar 
atyre që e respektojnë atë dhe i mbajnë urdhërimet e tij.7

Nëse ne do të ndjekim porosinë dhe këshillën që Zoti ka dhënë, 
shtegu ynë do të jetë ai i lumturisë. Ai do të jetë një shteg, ndoshta 
jo i lehtë dhe i rehatshëm gjithmonë, por në fund ai do të mbarojë 
në praninë e Atit tonë Qiellor dhe lavdia, pavdekësia dhe jeta e 
përjetshme do të jenë pjesa jonë.8	[Shih	sugjerimin	3	në	faqen	198.]

Kundërshtari përpiqet të na çojë në rrugë të 
shtrembër me mashtrimet dhe dinakërinë e tij.

Ka dy ndikime sot në botë dhe ato kanë qenë qysh nga fillimi. 
Njëri është ndikimi që është dobiprurës, që rrezaton lumturi dhe 
që ndërton karakter. Ndikimi tjetër është ai që shkatërron, i kthen 
njerëzit në demonë, shemb dhe shkurajon. Ne jemi të gjithë të 
prekshëm nga të dy. Njëri vjen nga Ati ynë Qiellor dhe tjetri vjen 
nga burimi i së keqes që ka qenë në botë qysh nga fillimi, duke u 
përpjekur të sjellë shkatërrimin e familjes njerëzore.9

Ne të gjithë do të tundohemi; asnjë njeri nuk është i lirë nga 
tundimi. Kundërshtari do t’i përdorë të gjitha mjetet e mundshme 
për të na mashtruar; ai u përpoq pa sukses ta bënte atë me Shpë-
timtarin e botës. Ai e ka provuar këtë te shumë njerëz që kanë 
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pasur autoritet hyjnor dhe ndonjëherë ai gjen një pikë të dobët dhe 
individi humbet atë që mund të ishte një bekim i madh nëse ai do 
të qe besnik.10

Një burrë dikur më tha mua – apo vërejti në një vend ku ndodhi 
të isha unë – “Përse, këta njerëz këtu duket se mendojnë se unë jam 
plot ligësi, por unë nuk jam”. Dhe unë i thashë: “Vëllai im, a keni 
njohur ndonjëherë ndonjë njeri që ishte plot ligësi dhe e dinte?” Ajo 
është një nga dredhitë e djallit: Të të zotërojë ty dhe mos të të lejojë 
të jesh dijeni për këtë. Dhe ajo është një nga vështirësitë tona.11

Profeti Nefi, qindra vite përpara, pa çfarë do të ndodhte, që njerë-
zit do të haheshin me njeri-tjetrin dhe do të mohonin fuqinë e Fry-
mës së Shenjtë e Të Shenjtin e Izraelit, dhe do të jepnim mësim si 
doktrinë urdhërimet e njerëzve. Një ndikim është sot në botë duke 
u përpjekur për t’i bërë njerëzit të besojnë se me vetë zgjuarësinë 
e tyre dhe me vetë fuqinë e tyre mund të fitojnë jetë të përjetshme. 
Më lejoni . . . të lexoj nga Nefi:

“Dhe do të ketë gjithashtu shumë që do të thonë: Hani, pini dhe 
dëfrehuni; megjithatë, kini frikë Perëndinë—ai do të na justifikojë 
në bërjen e një mëkati të vogël.”

Unë dua që ju të vini re se: “Ai do të na justifikojë në bërjen e një 
mëkati të vogël”. Ai kundërshtar dinak duke ditur se nëse thjesht do 
ta shtyjë një burrë apo grua të bëjë një gabim të vogël, me aq sa ata 
kanë hyrë në territorin e tij, me aq ata do të jenë nën pushtetin e tij.

“Megjithatë, kini frikë Perëndinë—ai do të na justifikojë në bërjen e 
një mëkati të vogël; po, gënjeni pak, përfitoni nga ndonjë për shkak 
të fjalëve të tij, hapini gropën fqinjit; nuk ka gjë të keqe në këtë; dhe 
bëjini të gjitha këto gjëra, pasi nesër ne vdesim dhe në qoftë se jemi 
fajtorë, Perëndia do të na qëllojë pak me kamxhik dhe në fund ne do 
të	shpëtohemi	në	mbretërinë	e	Perëndisë.”	[2 Nefi	28:8.]

A nuk është saktësisht ajo që djalli u thotë fëmjëve të njerëzve sot 
siç shkruhet hapur këtu? “Oh, bëni një mëkat të vogël, që nuk do të 
bëjë ndonjë dëm, gënjeni pak, që nuk do të bëjë ndonjë dëmtim të 
veçantë, Zoti do ta falë atë dhe ju vetëm do të rriheni pak me kam-
xhik, dhe në fund ju do të shpëtoheni në mbretërinë e Perëndisë.” 
Ajo është çka i thotë ai burrit apo gruas që i është mësuar Fjala 
e Urtësisë kur ai thotë: “Oh, pini pak çaj, ai nuk do t’ju dëmtojë, 
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përdorni pak duhan, ai nuk do të shkaktojë ndonjë ndryshim, pak 
pije alkoolike nuk do të bëjë ndonjë dëm.” Këto janë gjëra të vogla, 
ai kurdoherë e bën atë pak e nga pak, jo të gjithë menjëherë. Ajo 
është çka unë do të doja që ne ta kujtojmë. . . Janë këto pëshpërima 
të parëndësishme tinzare që e tradhëtojnë njerëzimin dhe që na 
vendosin ne në pushtetin e djallit. . . .

Dhe Nefi thotë më tej:

“Dhe të tjerë ai do t’i paqësojë dhe do t’i përkundë në siguri tru-
pore, që ata do të thonë: Gjithçka është mirë në Sion; po, Sioni lu-
lëzon, gjithçka është mirë—dhe kështu djalli gënjen shpirtrat e tyre”. 

Tani, unë dua që ju të vini re atë: “Dhe kështu djalli gënjen shpir-
trat	e	tyre	dhe	i	çon	me	kujdes	poshtë	në	ferr”.	[2 Nefi	28:21.]	Dhe	
ajo është mënyra si ai e bën atë, ajo është saktësisht mënyra se si ai 
e bën atë. Ai nuk vjen dhe t’ju rrëmbejë juve fizikisht, dhe t’ju marrë 
në territorin e tij, por ai pëshpërit: “Bëje këtë të keqe të vogël” dhe 
kur ka sukses atje, një tjetër e keqe e vogël edhe një tjetër, dhe, për 
të përdorur shprehjen e cituar: “Ai gënjen shpirtrat e tyre”. Ajo është 
çka bën ai. Ai ju bën të besoni se po fitoni diçka kur po humbisni. 
Kështu është sa herë që ne harrojmë të respektojmë ligjin e Perë-
ndisë ose të mbajmë një urdhërim, ne po mashtrohemi, sepse nuk 
ka fitim në këtë botë apo në botën që do të vijë, veçse nëpërmjet 
bindjes ndaj ligjit të Atit tonë Qiellor.

. . . Ai sugjerim i veçantë: “Dhe ai i çon me kujdes poshtë në 
ferr”, është i rëndësishëm, ajo është metoda e tij. Burrat dhe gratë 
në botën e sotme janë subjekte të atij ndikimi dhe ata po tërhiqen 
andej këtej, dhe ajo pëshpërimë po vazhdon e ata nuk kuptojnë 
çfarë dëshiron Zoti që ata të bëjnë, por vazhdojnë në territorin e 
të ligut, subjekte të fuqisë së tij ku Shpirti i Zotit nuk do të shkojë.

Ai thotë më tej: . . .

“Dhe vini re, të tjerët ai i lajkaton dhe u thotë se nuk ka ferr; dhe 
ai u thotë atyre: Unë nuk jam djall, pasi nuk ka asnjë—dhe kështu 
ai pëshpërit në veshët e tyre, derisa i kap ata me zinxhirët e tij të 
tmerrshëm,	prej	të	cilëve	nuk	ka	çlirim”.	[2 Nefi	28:22.]

Tani, vëllezër dhe motra të mia, ajo është gjendja e botës sot. Nefi 
nuk mund ta thoshte atë më hapur nëse do të ndodhej pikërisht 
këtu në botën e sotme. Dhe kundërshtari është në punë dhe, ngaqë 
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Ati ynë Qiellor dëshiroi t’i ruante fëmijët e tij nga e keqja e asaj 
mësimdhënieje dhe e atij besimi, ai dërgoi profetin djalosh, Jozef 
Smithin, në botë, të ngarkuar me autoritet hyjnor, organizoi Kishën 
e Tij dhe filloi përsëri t’u mësojë të vërtetën fëmijëve të njerëzve, 
që ata të mund të udhëhiqen larg gabimeve të mënyrave të tyre.12

Ne duhet të mësojmë të mposhtim pasionet tona, prirjet tona 
të liga. Ne duhet të mësojmë t’u rezistojmë tundimeve. Kjo është 
arsyeja pse jemi këtu dhe me qëllim që ne të mund ta bëjmë më 
përsosmërisht këtë, ungjilli është rivendosur në tokë dhe ne jemi 
bërë pjesëmarrës të tij, dhe ne kemi forcën që na vjen si rezultat 
i fuqisë së Frymës së Shenjtë. Ne jo vetëm kemi rezistencën e një 
individi të zakonshëm, me kufizimet që një individ i tillë ka, që nuk 
ka njohjen e së vërtetës – ne kemi rezistencë të njëjtë me forcën 
e tij për të tunduar dhe, përveç saj rezistencën që vjen nga njohja 
e së vërtetës dhe nga njohja e qëllimit të ekzistencës sonë.13	[Shih	
sugjerimin	4	në	faqen	199.]

Ne mund t’i rezistojmë së ligës duke zgjedhur 
t’ia nënshtrojmë veten ndikimit të Zotit. 

Unë kujtoj disa vite përpara një burrë të mirë, që ishte në atë kohë 
kryetar i komisionit të kontrollit të Kishës Universaliste të Amerikës. 
Ai	erdhi	këtu	të	vizitonte	[Solt-Lejk-Sitin]	dhe	mori	pjesë	në	dy	shko-
lla	tona	të	së	dielës.	Në	një	prej	klasave	[të	fëmijëve]	ai	u	bë	shumë	
i	interesuar.	Më	në	fund,	kur	[klasa]	do	të	përfundonte,	presidenti	i	
shkollës	të	së	dielës	tha:	“A	do	të	dëshironit	t’i	thoshit	disa	fjalë	[kla-
sës]?”	. . .	Ai	tha:	“Unë	do	të	doja	të	thoshja	disa	fjalë”.	Ai	tha:	“Nëse	
do të mundja vetëm të jetoja në atmosferën që gjeta në atë . . . klasë 
të vogël në këtë shkollë Shabati këtë mëngjes, unë nuk mund të isha 
veçse	njeri	i	mirë”.	[Shih	sugjerimin	5	në	faqen	199.]

Unë kam menduar për atë shumë shumë herë. Ne zgjedhim me 
kujdes atmosferën ku marrim frymë që të mund të jetojmë me shë-
ndet. Por ndonjëherë, në pakujdesinë tonë, ne e vendosim veten në 
varësi të ndikimeve të pamoralshme, që shkatërrojnë rezistencën 
tonë ndaj së keqes, dhe ne udhëhiqemi të bëjmë gjëra që nuk duhet 
t’i bëjmë dhe nuk do t’i bënim nëse do të ishim nën ndikimin e Zo-
tit. Nëse ne vetëm do të ishim të përulur, nëse ne vetëm do të ishim 
plot lutje, nëse ne vetëm do të jetonim në mënyrë të tillë që çdo orë 
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të jetës sonë të mund të themi vërtetësisht: “Atë në qiell, unë jam i 
gatshëm dhe në ankth që të bëj atë që ti do që unë të bëj”, jeta jonë 
çdo ditë do të pasurohej ndërsa kalojmë këtë përvojë tokësore.14

Ne zgjedhim ku do të jemi. Perëndia na ka dhënë lirinë tonë të 
zgjedhjes. Ai nuk do të na e heqë atë dhe, nëse unë bëj atë që është 
e gabuar dhe futem në territorin e djallit, unë e bëj atë sepse unë kam 
vullnetin dhe fuqinë që ta bëj atë. Unë nuk mund të fajësoj asnjë tje-
tër dhe, nëse unë vendos t’i mbaj urdhërimet e Perëndisë dhe të jetoj 
siç duhet të jetoj, dhe të qëndroj nga ana e Zotit e vijës, unë e bëj 
atë sepse unë duhet ta bëj atë dhe unë do të marr bekimin tim për 
atë. Ajo nuk do të jetë rezultat i asaj që dikush tjetër mund të bëjë.15

Ne, si shenjtorë të ditëve të mëvonshme, duhet të jemi shumë 
të kujdesshëm që ta jetojmë çdo ditë të jetës sonë në mënyrë që 
të mund të ndikohemi nga fuqia e Zotit dhe të jemi në gjendje t’u 

“Ne, si shenjtorë të ditëve të mëvonshme, duhet të jemi 
shumë të kujdesshëm që ta jetojmë çdo ditë të jetës sonë në 

mënyrë që të mund të ndikohemi nga fuqia e Zotit.”



K a P i t U l l i  1 8

198

largohemi atyre gjërave, që kanë prirje të na thyejnë forcën për të 
fituar mbretërinë çelestiale.16

Sigurohuni që këmbët tuaja të jenë ngulur mbi shkëmb. Siguro-
huni që të mësoni dëshirat e Mësuesit ndaj jush, dhe, duke i ditur 
ato dëshira, sigurohuni që t’i mbani ligjet dhe urdhërimet e Tij. 
Sigurohuni që dëlirësia e jetës suaj t’ju japë të drejtën e shoqërimit 
prej Frymës së Shenjtë, sepse nëse jeni i dëlirë dhe i virtytshëm, dhe 
në këmbë, i ligu nuk do të ketë fuqi t’ju shkatërrojë.17

Unë lutem që ne të shqyrtojmë veten dhe të gjejmë në cilën anë 
të vijës jemi; dhe nëse jemi nga ana e Zotit, të qëndrojmë atje, sepse 
ajo do të thotë lumturi e përjetshme në shoqërinë e burrit dhe gruas 
më të mirë që ka jetuar mbi tokë.

Nëse ne kemi rrëshqitur në ndonjë mënyrë, nëse ne kemi qenë 
të pakujdesshëm, nëse ne kemi dëgjuar tunduesin dhe kemi kaluar 
vijën për të marrë pjesë në ato gjëra që bota mendon se janë aq 
të dëshirueshme dhe që Zoti ka thënë se nuk janë të mira për ne, 
le të kthehemi sa më shpejt që është e mundur në anën tjetër, t’i 
kërkojmë Zotit të na e falë marrëzinë dhe pastaj me ndihmën e tij, 
të vazhdojmë jetën që çon në lumturi të përjetshme.18

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Ndërsa studioni kapitullin ose përgatiteni për të dhënë mësim, me-
rrini parasysh këto ide. Për ndihmë të mëtejshme, shihni faqet v–vii.

 1. Lexoni “Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit” (faqe 189) dhe Mo-
roni 7:10–19. Si e dini ju se kur ndodheni “nga ana e Zotit e 
vijës”? Çfarë mund të bëjmë për të ndihmuar njëri-tjetrin që të 
qëndrojmë nga ana e Zotit e vijës?

 2. Në paragrafin e parë në faqen 191, Presidenti Smith përmend 
disa urdhërime që ne duhet t’u bindemi për të qëndruar nga 
ana e Zotit e vijës. Çfarë standardesh të tjera na ka dhënë Zoti 
për të na ndihmuar të qëndrojmë nga ana e Tij e vijës?

 3. Ndërsa lexoni pjesën që fillon në faqen 192, merrni parasysh 
se si mund t’i përdorni mësimet e Presidentit Smith për të ndi-
hmuar dikë që ndjen se urdhërimet janë tepër kufizuese. 
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 4. Ndërsa shihni sërish faqet 193–196, kërkoni taktikat e Satanit 
që përshkruan Presidenti Smith, dhe mendoni rreth kohëve 
kur ju keni parë prova të këtyre taktikave. Si mundemi ne të 
ndihmojmë të rinjtë t’i njohin dhe t’i mposhtin ato? Si na ndi-
hmon ne “njohja e qëllimit të ekzistencës sonë” (faqe 196) që 
t’i rezistojmë tundimit?

 5. Mendoni se si ngjarja në faqen 196 mund të zbatohet tek ju. 
Cilat janë disa nga vendet apo rrethanat në të cilat ju nuk 
ndjeni dëshirë për të bërë ligësi? Çfarë mund të bëjmë ne për 
të krijuar një atmosferë të tillë në shtëpinë tonë? në vendin 
tonë të punës? në komunitetin tonë? në jetën tonë vetjake?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Mateu 4:1–11 (përfshirë fragmente 
nga Përkthimi i Jozef Smithit në shënimet në fund të faqes); Jakobi 
4:7; 1 Gjoni 5:3–4; Alma 13:27–28; Helamani 5:12; Doktrina e Be-
sëlidhje 82:8–10

Ndihmë për mësimdhënien: “Pyetje të shkruara në dërrasë përpara 
se të fillojë mësimi do të ndihmojnë nxënësit të mendojnë rreth 
çështjeve madje përpara se mësimi të fillojë” (Teaching, No Greater 
Call [Mësimdhënia, S’Ka Thirrje më të Madhe], f. 93).

Shënime
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 7. Në Conference Report, prill 1949, f. 87.

 8. Në Conference Report, prill 1937, f. 36.
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Presidenti Smith na mësoi se ngaqë Danieli respektonte ligjin e Zotit për 
shëndetin në ditët e tij, ai ishte i denjë për “frym[ën] e të Plotfuqishmit”.
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Bekimet Materiale dhe 
Shpirtërore nga Fjala e Urtësisë

Ati ynë Qiellor na dha neve Fjalën e Urtësisë 
për të na bekuar me shëndet fizik dhe për 

të na përgatitur për jetë të përjetshme.

Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit

Kur Xhorxh Albert Smithi ishte fëmijë, ai u sëmur nga ethet e ti-
fos. Mjeku që e diagnostikoi, i tha së ëmës se ai duhej të qëndronte 
në shtrat për tre javë, të mos hante ushqime të forta dhe të pinte 
pak kafe. Presidenti Smith më vonë kujtonte:

“Kur ai u largua, unë i thashë mamasë se nuk doja aspak kafe. 
Mua më ishte mësuar se Fjala e Urtësisë, dhënë nga Zoti Jozef Smi-
thit, na këshillonte që të mos përdorim kafe.

Mamaja pati sjellë tre fëmijë në botë dhe dy patën vdekur. Ajo 
ishte jashtëzakonisht e shqetësuar për mua.”

I riu Xhorxh Albert Smith kërkoi në vend të kësaj për një bekim 
priftërie, që e mori nga mësuesi i tij i shtëpisë.

“Kur mjeku erdhi mëngjesin tjetër, unë po luaja jashtë me fëmijë 
të tjerë. Ai u befasua. Ai më vizitoi dhe pa që ethet e mia patën 
kaluar dhe se unë dukesha të isha mirë.

Unë qeshë mirënjohës ndaj Zotit për shërimin tim. Unë qeshë i 
sigurt se ai më pati shëruar.” 1

Presidenti Smith donte që shenjtorët të kuptojnë se bindja ndaj 
Fjalës së Urtësisë sjell jo vetëm shëndet fizik por bekime shpirtërore 
gjithashtu. Në një sesion të priftërisë të konferencës së përgjithshme, 
ai tregoi historinë e Danielit, profetit të Dhiatës së Vjetër, që qe çuar 
rob në Babiloni dhe pritej të hante mishin si mbreti dhe të pinte 
verën e mbretit:
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“Danieli ishte një profet i Perëndisë dhe ai ishte profet sepse ai i 
mbante urdhërimet e Perëndisë. Unë do të doja që ju . . . ta merrni 
me vete këtë mesazh. Danieli i respektonte mësimet e Perëndisë 
bashkë me shokët e tij, në lidhje me llojin e ushqimeve dhe të pijeve 
që duhej të përdornin dhe kundërshtonte të pranonte ushqimin që 
shërbehej	në	tryezën	e	mbretit.	[Shih	Danieli	1:3–16.]”

Presidenti Smith vazhdoi të shpjegojë se, për shkak të bindjes së 
Danielit ndaj ligjit të Zotit për shëndetin në kohën e tij, jo vetëm jeta 
e tij u ruajt, por Danieli mori gjithashtu një bekim të madh shpirtë-
ror:	“frym[ën	e]	të	Plotfuqishmit” 2.	[Shih	sugjerimin	1	në	faqen	208.]

Mësime të Xhorxh Albert Smithit

Fjala e Urtësisë është një këshillë e dashur 
nga Ati ynë, që i di të gjitha gjërat.

Unë do t’ju lexoj juve një pjesë nga ajo që Zoti i tha Kishës më 
27 shkurt 1833.

“Një Fjalë Urtësie, për përfitimin e këshillit të priftërinjve të lartë, 
të mbledhur në Kirtland, dhe të kishës e gjithashtu të shenjtorëve 
në Sion—

Për t’u dërguar si përshëndetje; jo me anë të urdhërimit apo de-
tyrimit, por me anë të zbulesës dhe fjalës së urtësisë, duke treguar 
rregullin dhe vullnetin e Perëndisë për shpëtimin e përkohshëm të 
gjithë shenjtorëve në ditët e fundit.”

Tani vetëm mendoni për një çast – “për shpëtimin e përkohshëm 
të gjithë shenjtorëve në ditët e fundit”.

“E dhënë për një parim me premtim, e përshtatur me aftësinë e 
të dobtëve dhe më të dobtëve të gjithë shenjtorëve, të cilët janë ose 
mund	të	thirren	shenjtorë.”	[Shih	DeB	89:1–3.]

Pastaj Zoti vazhdon të na tregojë neve gjërat që janë të mira për 
ne, shpjegon llojin e ushqimit që është i dëshirueshëm që ta për-
dorim ne dhe pastaj na paralajmëron kundër disa gjërave që kanë 
qenë	shumë	helmuese	dhe	të	dëmshme	[shih	DeB	89:5–17].

Mua më duket se ne si popull jemi bekuar mrekullisht. . . Zoti ka 
qenë i mëshirshëm për ne, që na ka paralajmëruar, këshilluar dhe 
njoftuar lidhur me shumë gjëra.3
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Unë mendoj për Fjalën e Urtësisë si një këshillë bujare e Atit tonë 
në qiell, që dëshiron t’i shohë fëmijët e Tij të bëhen më shumë si 
Ai. . . Unë e marr atë si një këshillë atërore nga dikush që, duke 
e ditur çfarë më nevojitej, më tha: “Biri im, këto gjëra nuk janë të 
mira për ty dhe, nëse ti do t’i shmangësh ato, unë do të të jap ty 
shoqërinë e Frymës sime të Shenjtë e gëzim ndërsa jeton në botë 
dhe në fund, jetë të përjetshme.” Sa i marrë do të isha atëherë që 
të merrja pjesë në këto gjëra të ndaluara, duke patur sigurimin se 
është këshilla e Zotit që unë duhet të përmbahem nga ato. Unë do 
të ndihesha nën mallkim nëse do të merrja pjesë në to, kur Ai që di 
më mirë se cilido tjetër, thotë që ato janë të dëmshme dhe më ka 
paralajmëruar kundër tyre. . . .

. . . Ai e mendoi atë me aq rëndësi sa të na i jepte ne dhe të na 
paralajmëronte ne, dhe nëse Ai që i di të gjitha gjërat e mendoi 
të domosdoshme të na japë porosi dhe këshillë mbi këto gjëra të 
përkohshme, sa me kujdes ne, që nuk dimë atë që e nesërmja ka 
rezervuar për ne, duhet ta respektojmë atë këshillë hyjnore. Unë e 
ndiej se shenjtorët e ditëve të mëvonshme kanë në Fjalën e Urtësisë 
një ligj që do t’i ekzaltojë ata dhe do t’i ngrejë mbi ata që dështojnë 
ta mbajnë atë.4

Ungjilli i Jezu Krishtit është që të ruajë shpirtrat, për të cilët trupi 
është tabernakulli, për lumturi të përjetshme. Sa të marrë jemi ne 
nëse u hapim rrugë huqeve dhe zakoneve të botës! . . . Ati ynë 
Qiellor	në	mirësinë	dhe	dashurinë	e	tij	[paralajmëroi]:	“Si	pasojë	e	
djallëzive dhe planeve që ekzistojnë dhe do të ekzistojnë në zem-
rat e njerëzve komplotues në ditët e fundit, unë ju kam lajmëruar 
dhe paralajmëruar, duke jua dhënë këtë fjalë të urtësisë me anë të 
zbulesës.” (DeB 89:4.). . . Qëllimi i ungjillit të Jezu Krishtit është 
të na përgatisë të kuptojmë bukurinë e jetës siç Zoti ka treguar që 
ajo duhet të jetohet, duke na treguar neve se si mund t’i shmangim 
gjërat që po shkatërrojnë botën.5

A besoni se Zoti na e ka dhënë Fjalën e Urtësisë? A mendoni 
vërtet se ai e di atë që është mirë për ne? A mendoni se ai do të kë-
naqet në se ne do ta respektojmë atë ligj? Ai thotë se po. A mendoni 
se ai kishte atë parasysh? 6

Vëllezër dhe motra, ne nuk mundemi, pa u ndëshkuar, ta shohim 
me shpërfillje Fjalën e Urtësisë. Ishte dhënë si porosi dhe këshillë, 
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jo me urdhër apo detyrim, por si një fjalë urtësie, nga Ati ynë, për 
shpëtimin material të trupave tanë dhe përgatitjen e shpirtrave tanë 
për jetë të përjetshme.7	[Shih	sugjerimin	2	në	faqen	209.]

Zoti premton shëndet mendor dhe fizik për 
ata që i binden Fjalës së Urtësisë.

Unë jam mirënjohës për atë Fjalë të Urtësisë të mrekullueshme, të 
thjeshtë siç është dhe, siç thotë Zoti, “e përshtatur me aftësinë e të 
dobtëve apo më të dobtëve të të gjithëve që janë ose mund të thirren 
Shenjtorë”. Unë ndaloj të pyes . . . , a jemi ne të denjë të quhemi 
shenjtorë? Të gjithë që shpresojnë të thirren shenjtorë duhet sigurisht 
të jenë respektues të Fjalës së Urtësisë. Dhe çfarë do të thotë ajo për 
ne? Ajo na jep ëmbëlsinë e jetës, ajo largon prej nesh avujt helmues 
që shumë njerëz thithin si pasojë e pirjes së duhanit. Ajo shmang 
për ne atë gjendje të neveritshme që është pasojë e mbllaçitjes së 
duhanit. Ajo na ruan ne, nëse e respektojmë, nga gjymtitë për shkak 
të	futjes	së	[drogave]	që	përmban	çaji	dhe	kafeja	në	organet	tona	dhe	
nga ndikimet shkatërrimtare të pijeve alkoolike. . . .

Ati ynë Qiellor jo vetëm që na tregon neve se çfarë duhet të shma-
ngim, por ai na tregon neve se çfarë mund të përdorim me dobi. Ai 
na ka thënë se gjithë drithërat, të gjitha barishtet e shëndetshme, fruti 
i rrushit etj. janë të mira për njeriun. Mishi i kafshëve dhe i shpendëve 
të ajrit, dhe këto gjërat që ai i përmend, ne mund t’i përdorim me 
kujdes dhe me falënderim dhe unë dua ta theksoj me falënderim.8

Ne vëmë re se bindja ndaj ligjeve të shëndetit prodhon forcë 
mendore e fizike dhe ne zbulojmë se nga mosbindja ndaj tyre vjen 
përkeqësim	mendor	dhe	fizik.	Është	Krijuesi	ynë,	Ati	i	shpirtit	tonë,	
që na dha mundësinë të jetojmë mbi këtë tokë, i cili ka thënë se 
disa gjëra që përmenden te zbulesa nuk janë të mira për ne. Ai na 
ka bërë neve premtime të vlefshme, nëse ne do t’i bindemi këtij 
ligji, – premtime të urtësisë, të shëndetit e të forcës dhe se engjëlli 
shkatërrimtar do të kalojë anash dhe nuk do të na dëmtojë ne, siç 
bëri	me	fëmijët	e	Izraelit	[shih	DeB	89:18–21].9	[Shih	sugjerimin	3	
në	faqen	209.]



205

K a P i t U l l i  1 9

Bindja ndaj Fjalës së Urtësisë forcon 
besimin dhe shpirtshmërinë tonë.

Unë jam plotësisht i bindur që Zoti në mëshirën e Tij, kur Ai na 
dha neve Fjalën e Urtësisë, na e dha neve, jo vetëm që ne të mund 
të kemi shëndet, ndërsa jetojmë në botë, por që besimi ynë të mund 
të forcohet dhe që dëshmia jonë për karakterin hyjnor të misionit të 
Zotit dhe Mësuesit tonë të mund të rritet, që duke vepruar kështu 
ne të mund të jemi të përgatitur më mirë për t’u kthyer në praninë 
e tij kur puna jonë këtu të ketë përfunduar. Unë trembem se, si bij 
dhe bija të Sionit, ne ndonjëherë nuk arrijmë ta kuptojmë rëndësinë 
e këtij mesazhi të madh drejtuar botës.10

Unë dua t’ju them juve, sipas gjykimit tim, se përdorimi i duhanit, 
një gjë e vogël siç duket për disa njerëz, ka qenë mjeti për shkatërri-
min e jetës së tyre shpirtërore, ka qenë mjeti për t’i larguar ata nga 
shoqërimi i Shpirtit të Atit tonë, i ka bërë ata të huaj për shoqërinë 

“ati ynë Qiellor jo vetëm që na tregon neve se çfarë duhet të shmangim, 
por ai na tregon neve se çfarë mund të përdorim me dobi.”
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e burrave e të grave të mira dhe u ka sjellë atyre shpërfillje e qortim 
nga fëmijët që u kanë lindur, dhe akoma djalli do t’i thotë një njeriu: 
“Oh, është vetëm diçka e vogël!” 11

Ne jetojmë në një kohë kur Zoti u ka folur përsëri njerëzve të 
Tij. Ne, që jemi anëtarë të Kishës, që i kemi zbatuar kërkesat e Atit 
tonë në Qiell, e kuptojmë përsosmërisht se Perëndia jeton dhe se Ai 
është shpërblyesi i atyre që me zell i shërbejnë Atij. Ne e kuptojmë 
se Ai ka dhënë disa rregulla e norma për të na qeverisur ne në 
këtë jetë dhe bindja ndaj kërkesave të Tij na siguron kënaqësinë e 
Tij dhe bekimet e premtuara do të pasojnë bindjen tonë; por, nëse 
dështojmë t’u bindemi mësimeve të Tij, nëse nuk i marrim parasysh 
këshillat e Tij të urta, atëherë ne nuk kemi ndonjë premtim prej Tij 
dhe po humbasim mundësitë që nuk do të na vijnë përsëri. Unë e 
ndiej	rëndësinë	e	zbatimit	të	këtij	ligji	të	veçantë	[Fjalës	së	Urtësisë]	
nga shenjtorët e ditëve të mëvonshme. Unë besoj se duke iu bindur 
atij, shumë më tepër besim mund të gëzojnë shenjtorët e ditëve të 
mëvonshme. Ne lexojmë në mësimet e Mormonit se nëse nuk do të 
kishte mrekullira të kryera midis atij populli, kjo ishte sepse ata nuk 
patën besim dhe ai u tha atyre më tej se, pa besim, “e tmerrshme 
është	gjendja	e	njeriut”.	[Shih	Moroni	7:37–38.]	Nëse	ne	shkelim	
vullnetin e njohur të Zotit është e natyrshme që besimi ynë do të 
venitet, sepse Shpirti nuk do të përpiqet gjithmonë me ne. . . .

. . . Unë besoj fort se nga shkaku i shpërfilljes së kësaj kërkese të 
thjeshtë, besimi është zvogëluar në zemrat e disa prej njerëzve tanë 
– që, nëpërmjet një zbatimi më të përgjithshëm të Fjalës së Urtësisë, 
besimi do të rritet midis shenjtorëve të ditëve të mëvonshme dhe 
njohuri më e madhe do të na vijë si rrjedhim; sepse duke iu bindur 
asaj, do të vijë gatishmëri për t’iu bindur ligjeve të tjera të Atit tonë 
dhe respektimi i secilit siguron një bekim.12	[Shih	sugjerimet	3	dhe	
4	në	faqen	209.]

Duke iu bindur Fjalës së Urtësisë, ne 
përgatitemi për jetë të përjetshme.

Unë ndonjëherë pyes veten nëse shenjtorët e ditëve të mëvon-
shme	e	kuptojnë	se	[Fjala	e	Urtësisë]	na	është	dhënë	për	ekzaltimin	
tonë; jo vetëm për bekimin tonë tokësor, por për të na përgatitur 
për jetën shpirtërore. . . .
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Neve	na	është	thënë	se	lavdia	e	Perëndisë	është	inteligjencë	[shih	
DeB	93:36]	dhe	ne	të	gjithë	i	admirojmë	burrat	dhe	gratë	inteligje-
nte, prandaj duhet të kemi dëshirë që të hedhim themelet për ta 
rritur	fuqinë	mendore	dhe	jo	të	bëjmë	gjëra	që	e	dobësojnë.	Është	
e dukshme në jetën e disave se ata ia heqin vetes forcën e trurit 
që mund të gëzonin, duke përdorur vazhdimisht gjëra që Ati ynë 
Qiellor ka thënë se nuk janë të mira; ata bëhen si rrjedhim më pak 
inteligjentë dhe dështojnë të bëjnë përgatitjen për jetë të përjetshme 
që duhet të jetë qëllimi i tyre.13

Nëse ne besojmë siç pretendojmë, se Jezusi është Krishti, dhe që 
ne jemi fëmijët e Atit tonë Qiellor, atëherë sa të kujdesshëm duhet të 
jemi për t’u sjellë në mënyrë të tillë që të mund të jemi të denjë për 
tempujt që mbajmë, të cilët qenë krijuar sipas shëmbëlltyrës së Perë-
ndisë. Sa prej nesh e kuptojnë se duke marrë në organet tona gjëra 
që Ati ynë i ka ndaluar, ne njollosim tempullin e shpirtit? Sa prej nesh 
ndalojnë për të marrë parasysh se, kur ne u hapim rrugë dobësive 
të mishit, ne i grabisim vetes mundësitë që na presin në të ardhmen 
dhe na shkëpusin nga bekimet që Zoti ka rezervuar për besnikët? 14

Nëse ky ligj, që është përshtatur sipas aftësive të më të dobtëve 
prej nesh, respektohet, ai do të jetë një themel mbi të cilin mund të 
shtohen shumë bekime të mëdha që Ati ynë do të jetë i kënaqur të 
na i japë, që përndryshe ne nuk do të kishim të drejtë për to dhe 
nuk do të mund t’i merrnim. Si mundet ndonjë nga ne të ndihet i 
justifikuar në shpërfilljen e një ligji të thjeshtë të Perëndisë që Ai, 
me vetë zërin e Tij, ka thënë se secili prej nesh mund t’i bindet? A 
mund të presim të jemi në gjendje të mbajmë një ligj më të lartë dhe 
të jemi në gjendje të arrijmë ekzaltim të madh, nëse dështojmë të 
mbajmë këtë kërkesë të thjeshtë? 15	[Shih	sugjerimin	3	në	faqen	209.]

Mënyra më e mirë për t’u mësuar familjeve tona që 
t’i binden Fjalës së Urtësisë, është t’i bindemi vetë.

Baballarët dhe nënat, nëse do të mbajnë Fjalën e Urtësisë, mund 
t’u transmetojnë fëmijëve të tyre virtyte dhe forcë që ata nuk mund 
t’ua japin dot ndryshe atyre. Unë besoj se shoqëria e Shpirtit të Atit 
tonë do të jetë në zemrat e shtëpitë e atyre që e mbajnë këtë ligj, 
dhe dëshira e tyre për të qenë të bindur do të transmetohet te fëmi-
jët	e	tyre. . .	Është	fakt	i	mirënjohur	që	ndikimi	i	duhanit	mbi	trurin	
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e fëmijëve është shumë i dëmshëm, shkatërrues i kujtesës dhe që 
topit ndjesitë më të holla; gjithashtu, që efekti i pijeve alkoolike mbi 
trurin e të rinjve është shumë i dëmshëm: ai ndërpret dëshirën për 
të qenë i ndershëm e i drejtë dhe çon drejt vesit dhe krimit. . . . Zoti 
na ka dhënë neve këtë ligj në mirësi dhe dashuri, duke premtuar 
disa bekime nëse ne do t’i bindemi këshillës së Tij. Unë ndiej t’ju 
nxit ju, vëllezër dhe motra të mia, që ta jepni mësim këtë në shtëpitë 
tuaja. Tërhiquni vëmendjen për këtë fëmijëve tuaj që po rriten, dhe 
për shpërblimin që bazohet te respektimi i tij.

Më lejoni t’ju them se treguesi më i mirë i besimit tonë te ky ligj, 
që ne e besojmë se erdhi nga Perëndia, është një respektim i tij i 
përhershëm në jetën tonë. Ne mund ta predikojmë atë gjithë ditën, 
por nëse ne e shkelim në praktikë, shembulli ynë mund të jetë 
shkatërrues për ata që ne i duam më shumë se jetën, sepse ata do 
të ndiejnë se munden me siguri të vijnë për aty ku ne udhëheqim.16

Më lejoni të lutem me ju, shqyrtojeni Fjalën e Urtësisë plot lutje. 
Mos u mjaftoni thjesht me leximin e saj, shqyrtojeni plot lutje. Zbu-
loni se për çfarë e dha atë Ati ynë Qiellor. Ai na e dha atë me një 
premtim për një jetë më të gjatë dhe lumturi, jo nëse dështojmë ta 
respektojmë, por nëse e respektojmë atë. Lexoni Fjalën e Urtësisë 
në prani të familjes suaj dhe jini shembull. Nëse ne do ta bëjmë 
atë, Sioni do të vazhdojë të rritet. Nëse ne do ta bëjmë atë, Kisha e 
Qengjit të Perëndisë do të vazhdojë të bëhet një fuqi për mirë në 
botë.17	[Shih	sugjerimin	5	në	faqen	209.]

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Ndërsa studioni kapitullin ose përgatiteni për të dhënë mësim, 
merrini parasysh këto ide. Për ndihmë të mëtejshme, shihni faqet 
v–vii.

 1. Në faqen 202, Presidenti Smith i referohet historisë së Danielit 
që nuk pranon të marrë nga mishi dhe vera e mbretit. Lexoni 
Danieli kapitulli 1 dhe mendoni rreth një përvoje që mund të 
keni pasur kur pritej të merrnit diçka që është e ndaluar në 
Fjalën e Urtësisë. Cilat janë disa mënyra të përshtatshme për 
t’iu bindur Fjalës së Urtësisë në rrethana të tilla duke qenë 
përsëri respektues ndaj të tjerëve?
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 2. Shihni sërish seksionin e parë të mësimeve (faqet 202–204). 
Si mund t’i përdorni këto mësime për të ndihmuar dikë që ka 
vështirësi për t’iu bindur Fjalës së Urtësisë?

 3. Shihni sërish shkurtimisht faqet 204–207, në të cilat Presidenti 
Smith diskuton disa nga bekimet premtuar atyre që i binden 
Fjalës së Urtësisë (shih gjithashtu DeB 89:18–21). Si janë për-
mbushur këto premtime në jetën tuaj? Çfarë bekimesh të tjera 
keni marrë ndërsa keni jetuar këtë ligj?

 4. Në faqen 206, Presidenti Smith premton se respektimi i Fjalës 
së Urtësisë sjell një “gatishmëri për t’u bindur”. Çfarë do të 
thotë kjo frazë për ju?

 5. Në opinionin tuaj, si e ndihmon Kishën bindja jonë ndaj Fjalës 
së Urtësisë “të bëhet një fuqi për mirë në botë”? (faqe 208). 
Plot lutje studioni seksionin 89 të Doktrinës e Besëlidhjeve, 
siç sugjeron Presidenti Smith dhe mendoni thellësisht se çfarë 
mund të bëni që t’i bindeni Fjalës së Urtësisë më plotësisht.

Shkrime të Shenjta Përkatëse: 1 Korintasve 6:19–20; Alma 34:36; 
Doktrina e Besëlidhje 29:34; 130:20–21

Ndihmë për mësimdhënien: “Ju mund të shprehni dashuri për ata që 
u jepni mësim duke i dëgjuar me vëmendje dhe duke qenë sinqe-
risht të interesuar mbi jetën e tyre. Dashuria si e Krishtit ka forcën 
të zbusë zemra dhe t’u ndihmojë njerëzve të jenë pranues ndaj 
pëshpërimave të Shpirtit” (Teaching, No Greater Call [Mësimdhënia 
S’Ka Thirrje më të Madhe], f. 46).

Shënime
 1. “Boyhood Experiences”, Instructor, 

shkurt 1943, f. 73.
 2. Në Conference Report, tetor 1943, f. 44.
 3. “Saints Blessed”, Deseret News, 12 në-

ntor 1932, Church section, f. 5.
 4. Në Conference Report, prill 1907, f. 

19–21.
 5. “Seek Ye First the Kingdom of God”, 

Improvement Era, tetor 1947, f. 688.
 6. Në Conference Report, tetor 1935, f. 121.
 7. Në Conference Report, prill 1907, f. 21.
 8. Në Conference Report, tetor 1923, f. 

72–73.

 9. Në Conference Report, prill 1907, f. 19.
 10. Në Conference Report, prill 1907, f. 19.
 11. Në Conference Report, prill 1918, f. 40.
 12. Në Conference Report, tetor 1908, f. 

83–84.
 13. Në Conference Report, prill 1907, f. 19.
 14. Në Conference Report, prill 1905, f. 62.
 15. Në Conference Report, tetor 1908, f. 84.
 16. Në Conference Report, prill 1907, f. 21.
 17. Në Conference Report, prill 1949, f. 191. 
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Xhorxh albert Smithi duke vizituar magazinën e peshkopëve me udhëheqës 
të tjerë të Kishës. Kisha ishte e përgatitur për të ndihmuar ata në nevojë 

nga pasojat e luftës ii botërore ngaqë kishte ruajtur ushqime.
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Shpëtimi Tokësor për 
Veten dhe të Tjerët

Nëse ndjekim këshillën e Zotit, ne jemi më të aftë 
për t’iu përgjigjur nevojave tona tokësore dhe për 

të ndihmuar të tjerët në nevojë përreth nesh.

Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit

Xhorxh Albert Smithi u bë President i Kishës ndërsa Lufta II Botë-
rore po mbaronte. Lufta pati lënë shumë kombe të shkatërruara dhe 
mijëra njerëz ishin pa ushqim dhe gjëra të tjera të nevojshme. Në 
fjalimin e tij në një konferencë të përgjithshme, Presidenti Smith për-
shkroi gjendjen e tyre të vështirë dhe i nxiti shenjtorët të ndihmonin 
në	lehtësimin	e	vuajtjes	së	tyre:	“Ata	janë	të	gjithë	fëmijë	[të	Perëndisë].	
Ata kanë nevojë për ne; ata nuk kanë nevojë vetëm për mbështetjen 
tonë morale dhe mësimdhënien tonë fetare, por ata kanë nevojë për 
ushqim dhe veshje, dhe shtresa e mbulesa, dhe ndihmë të të gjitha llo-
jeve sepse, në shumë raste, atyre nuk u ka mbetur asgjë. Nëse mund 
të shihni disa nga letrat që vijnë në zyrën tonë nga disa prej njerëzve 
më të varfër atje, do t’ju ndrydhet zemra. Njerëz që i kanë larguar nga 
shtëpitë e tyre me mendimin që do të lejoheshin të vendoseshin diku 
tjetër, dhe të braktisur papritmas, dhe që, kur u kthyen në shtëpitë 
e tyre, i gjetën të plaçkitura nga gjithçka kishin – gjithçka – dhe të 
mbetur të pashpresë, duke mos pasur ku të shkojnë.” 1

Ngaqë Kisha ndiqte praktikën e rezervimit të ushqimeve për shumë 
vite, ajo ishte e përgatitur të ndihmonte në këto rrethana. Përpjekje 
për të siguruar një ndihmë të tillë filluan afër fundit të vitit 1945, kur 
Presidenti Smith shkoi në Uashington, D.C., që të organizonte me 
presidentin e Shteteve të Bashkuara, Harri S Truman, për të dërguar 
ushqime dhe veshje në Europë. Gjatë takimit të tyre Presidenti Tru-
man tha: “Ne do të jemi të gëzuar t’ju ndihmojmë ju me çdo mënyrë 
që mundemi. . . Sa kohë do të duhet që kjo të bëhet gati?” 
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Presidenti Smith e befasoi atë duke u përgjigjur: “Gjithçka është 
gati. . .	Ne	[kemi	pasur]	ndërtuar	silose	dhe	i	kemi	mbushur	me	
grurë, dhe kemi shtuar tufat tona e kopetë tona, dhe tani ajo që 
na duhet janë makinat e anijet me qëllim që të dërgojmë sasi të 
konsiderueshme ushqimi, veshjesh dhe shtresa e mbulesa për nje-
rëzit në Europë që janë në ankth. Ne kemi një organizatë në Kishë 
[Shoqatën	e	Ndihmës]	që	ka	të	gatshëm	mbi	dy	mijë	jorganë	të	
përgatitur në shtëpi.”

Presidenti Smith u raportoi shenjtorëve se si rezultat i këtyre 
dërgesave “shumë njerëz morën veshje të ngrohta dhe shtresa e 
mbulesa, dhe ushqim pa vonesë. Sapo mundëm të merrnim makina 
dhe anije, ne patëm çka ishte e nevojshme për dërgesa në Europë.” 2

Thuajse 15 vite përpara, Plaku Smith, atëherë anëtar i Kuorumit 
të Dymbëdhjetë Apostujve, i fliste Shoqatës së Ndihmës gjatë një 
kohe tjetër nevoje të dëshpëruar – Depresionit të Madh. Ai u mësoi 
se të ndihmuarit e atyre në nevojë shkon përtej dhënies së ndihmës 
tokësore; ai kërkon gjithashtu mirësi dhe dashuri hyjnore të vërtetë:

“Nuk ka pasur kurrë një kohë, në gjykimin tim, kur mirësia ne-
vojitej më shumë sesa tani. Këto janë ditët kur shpirtrat e njerëzve 
po vihen në provë dhe kur zemrat e tyre po ndrydhen. Këto janë 
ditët kur shumë po përballojnë uri dhe dëshpërim madje midis 
shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. . . .

. . . Unë besoj se Ati ynë Qiellor po na jep mundësinë për zhvi-
llim. . . Ne do të zbulojmë tani nëse është midis nesh dashuria që 
Shpëtimtari tha se duhet të jetë në zemrat tona.” 3	[Shih	sugjerimin	
1	në	faqe	220.]

Mësime të Xhorxh Albert Smithit

Nëse jemi të mençur me mjetet tona, ne do të 
jemi të përgatitur për kohë të vështira.

Ishte	këshilla	e	pionierëve	të	hershëm	nën	Presidentin	[Brigam]	
Jang për të mbajtur një vit ushqime rezervë, që nëse ndokush do të 
humbiste të korrat e veta, ai të mund ta shtynte deri në stinën tjetër. . . .

Mund të kemi kohë të vështira, vëllezër dhe motra, por mund të 
jemi të përgatitur për to, nëse mendojmë për shtatë vitet e bollëkut 
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dhe shtatë vitet e urisë në ditët e Faraonit dhe planifikojmë siç bënë 
ata	[shih	Zanafilla	41].	Situata	të	tilla	mund	të	vijnë	përsëri.	Ne	nuk	e	
dimë, por ne dimë se në ditët e hershme të Kishës Presidenca dhe 
udhëheqja e Kishës i këshilluan njerëzit të rezervonin ushqime të 
mjaftueshme për të përballuar një gjendje jo të zakonshme. Rezul-
tati ishte se qysh kur njerëzit u vendosën këtu dhe fermat filluan 
të prodhojnë, dhe kopetë e tufat të rriten, nuk ka pasur nevojë të 
vërtetë për ndokënd që të vuajë për ushqim.4

Po jetojmë në kohë të rrezikshme. Shkrimet e shenjta po përmbu-
shen dhe siç më duket mua, kjo është koha e veçantë kur, po të qe 
e	mundur,	edhe	më	i	zgjedhuri	do	të	mashtrohej.	Është	e	habitshme	
sa e lehtë është për ata që dëshirojnë të çojnë përpara interesat e 
tyre financiare në botë që të gjejnë një arsye për të shpërfillur më-
simet e qarta të Zotit lidhur me jetën tonë. Dhe është e habitshme 
për mua se sa shumë njerëz fitojnë zakonin e të dëgjuarit të atyre 
që thonë gjëra që janë në kundërshtim me vullnetin e zbuluar të 
Atit tonë Qiellor. . . .

. . . Këta njerëz janë këshilluar të ruajnë energjitë e tyre dhe mje-
tet e tyre. Neve na është mësuar nga ata që Zoti i ka ngritur, që të 
na udhëzojnë se duhet të shpenzojmë më pak nga sa fitojmë, që 
duhet të mos ndjekim modat e botës dhe të shpenzojmë aq shpejt 
dhe madje më shpejt sesa mund t’i fitojmë paratë që na vijnë në 
duar,	[por]	që	të	kujdesemi	për	veten	dhe	familjet	tona.

Unë kam frikë se shenjtorët e ditëve të mëvonshme, në shumë 
raste, janë verbuar nga vetë kotësia e tyre, nga dëshira e tyre për 
të qenë si bota; dhe neve na është treguar me një gjuhë të tillë të 
qartë nga Ati ynë Qiellor se ne nuk mund të jetojmë siç jeton bota 
dhe të gëzojmë Shpirtin e tij.5

Disa individë . . . po shpenzojnë tërësisht zotërimet e tyre dhe po 
i shpenzojnë paratë e tyre për gjëra të panevojshme dhe, nëse kohë 
të vështira vijnë, ata mund ta gjejnë veten të paaftë t’u përgjigjen 
detyrimeve të tyre. 

Ne mund të marrim një mësim nga milingona. Ajo i mbledh 
furnizimet e saj kur ato gjenden dhe i depoziton ato për ditën kur 
nuk do të jetë e mundur t’i gjesh ato. Rezultati është që depoja e 
saj zakonisht është e mbushur mirë. Karkaleci, një insekt shumë më 
i madh, nuk vepron në atë mënyrë. Ai nuk rezervon gjë në depo 
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për kohë të vështira, por varet nga providenca që t’i japë atij çka i 
nevojitet dhe rezultati është se shumë karkaleca ngordhin nga uria.

Unë kam frikë se disa qenie njerëzore janë si karkaleci dhe nuk 
përfitojnë nga mundësitë që janë të tyret në një mënyrë të arsye-
shme. Nëse ata do të merrnin një mësim nga milingona, ata do të 
ruanin ushqimin që iu duhet dhe gjithmonë do të kishin diçka në 
dorë.6	[Shih	sugjerimin	2	në	faqen	220.]

Zoti na ka drejtuar të punojmë që të 
fitojmë vetë jetesën tonë.

Vetë fakti që aq shumë para janë bërë të disponueshme për 
shumë njerëz, u jep të rinjve në disa raste ndjesinë se, ngaqë paratë 
vijnë relativisht lehtë, mundi i ndershëm nuk është i nevojshëm apo 
i dëshirueshëm. Dhe përsëri, unë jam i kënaqur që asnjë njeri nuk 
ka jetuar ndonjëherë mbi tokë i cili, pasi ka dështuar ta fitojë jetesën 
e vet me ndershmëri dhe mund, nuk është korruptuar.

“Mund të kemi kohë të vështira, vëllezër dhe motra, 
por mund të jemi të përgatitur për to.”
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Nëse fëmijët tanë rriten në plogështi, ne e dimë se kjo nuk i 
pëlqen Zotit.7

Sa shumë më mirë jemi ne kur jemi të zënë me një punë të 
arsyeshme.8

Ati ynë Qiellor . . . tha shumë, shumë kohë përpara se kishte 
dembelë në Sion . . . dhe ai tha: “Ai që është dembel nuk duhet të 
hajë	bukën,	as	duhet	të	veshë	rrobat	e	punëtorit”.	[DeB	42:42.]	Unë	
mendoj se ai nuk e ka fjalën për ata që nuk mund të gjejnë punë 
dhe që janë duke u përpjekur arsyeshëm të kujdesen për veten. 
Unë mendoj se ai e ka fjalën për zakonin që fitojnë disa njerëz, 
që presin që fqinji i tyre të kujdeset për ta. . . Unë e ndiej se nuk 
ka pasur justifikim për ndonjë burrë në këtë botë që të ndiejë se 
ai mund të mbështetet te dikush tjetër që t’i sigurojë atij një jetesë. 
Unë nuk ndieja kur isha fëmijë se dikush do të ishte i detyruar të 
më siguronte mua një mjet jetese. Zoti më dha mua inteligjencë. Ai 
udhëzoi që unë duhet të punoj dhe unë fillova të punoj kur isha dy-
mbëdhjetë vjeç, dhe gjeta gëzim në të, dhe kam fituar jetesën time, 
dhe kam ndihmuar të tjerë gjatë më shumë se pesëdhjetë viteve.

Unë falënderoj Perëndinë për punën, për gëzimin që vjen nga të 
bërit e gjërave në botë. Unë nuk po i vë gishtin ndonjë lloji të ve-
çantë punësimi përveç që ai të jetë i ndershëm. Por Zoti ka treguar 
që ne duhet të jemi punëtorë. Në kohët e lashta ai tha se ne duhet 
të	fitojmë	jetesën	me	djersën	e	ballit	tonë	[shih	Zanafilla	3:19].9	[Shih	
sugjerimin	3	në	faqen	220.]

As të pasurit as të varfërit nuk duhet 
t’i vendosin zemrat mbi pasuri.

“Mjerë ju njerëz të pasur, që nuk do t’ua jepni pasurinë tuaj të 
varfërve, sepse pasuritë tuaja do t’i gërryejnë shpirtrat tuaj; dhe ky 
do të jetë vajtimi juaj në ditën e ndëshkimit dhe të gjykimit, dhe të 
indinjatës: Korrja kaloi, vera mbaroi dhe shpirti im nuk shpëtohet!” 
(DeB 56:16.)

Ajo është çka Zoti thotë për njerëzit e pasur që kundërshtojnë 
të japin nga pasuria e tyre për ata që janë të varfër. Por ai i thotë 
diçka po aq të rëndësishme të varfërit, që nuk po bën më të mirën 
e tij. Ai thotë:
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 “Mjerë ju njerëz të varfër, zemrat e të cilëve nuk janë të thyera, 
shpirtrat e të cilëve nuk janë të penduar e barqet e të cilëve nuk 
janë të kënaqur dhe duart e të cilëve nuk përmbahen nga marrja e 
të mirave të njerëzve të tjerë, sytë e të cilëve janë plot lakmi dhe që 
nuk do të punoni me duart tuaja!” (DeB 56:17.) . . .

. . . Pastaj ai tha më tej: “Por bekuar janë të varfërit që janë të 
pastër në zemër.” Atje ka një ndryshim të tërë, “. . . , bekuar janë të 
varfërit që janë të pastër në zemër, zemrat e të cilëve janë të thyera 
dhe shpirtrat e të cilëve të penduar, sepse ata do ta shohin mbre-
tërinë e Perëndisë duke ardhur me fuqi e lavdi të madhe, deri në 
çlirimin e tyre; sepse bollëku i tokës do të jetë i tyre”. (DeB 56:18.)

Ata janë ata që nuk kanë pasuri të tokës, por përsëri kanë jetë 
dhe ekzistencë, dhe inteligjencë që janë të dëshiruar të bëjnë gjënë 
që Zoti do të donte që ata të bënin. . . .

Tani, vëllezër dhe motra të mia, ne kemi edhe të pasur edhe 
të varfër në organizatat tona. Nëse ne jemi të varfër, ne mund të 
jemi të denjë ashtu siç Zoti tregon këtu. Ne mund të jemi të pastër 
në zemër e të bëjmë më të mirën tonë dhe ai nuk do t’i lejojë ata 
që bëjnë më të mirën e tyre që të vuajnë për nevoja të jetës midis 
njerëzve që janë në Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve 
të Mëvonshme. . . .

Unë shpresoj se ne nuk do të bëhemi më të hidhur për shkak se 
disa burra dhe gra janë të pasur. Nëse ne jemi të pasur, unë shpresoj 
se ne nuk do të jemi egoistë dhe të pavetëdijshëm për nevojat e 
fëmijëve të tjerë të Atit tonë. Nëse ne jemi më mirë se ata, ne duhet 
të jemi vëllezër dhe motra të vërteta, jo të shtirur. Dëshirat tona 
duhet të zhvillojnë në këtë botë një organizatë të tillë që të tjerët, 
duke parë punët tona të mira do të jenë të detyruar të lavdërojnë 
emrin e Atit tonë Qiellor. . . .

Ne nuk duhet të biem në zakonet e këqija të njerëzve të tjerë. 
Ne nuk duhet të krijojmë idenë se ne do të marrim çka njeriu tjetër 
ka. Kthehuni te dhjetë urdhërimet dhe ju do të gjeni një paragraf të 
shkurtër:	“Nuk	do	të	dëshirosh”.	[Eksodi	20:17.] . . .

Ne nuk duhet të përfshihemi nga ajo ide. Të tjerë mund ta bëjnë 
atë, por nëse ne kemi shpirtin e ungjillit të Jezu Krishtit në zemrat 
tona, ne nuk do të mashtrohemi në këtë drejtim.
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Neve na është treguar se ne nuk mund t’i shërbejmë Perëndisë 
dhe	një	zotërie	tjetër	[shih	Mateu	6:24].	Ne	duhet	të	bëjmë	zgjedhjen	
tonë dhe, nëse duam të jemi shërbëtorë të Perëndisë e fëmijë të Atit 
tonë Qiellor dhe të fitojmë bekimet e tij, duhet ta bëjmë këtë duke 
e nderuar atë dhe duke mbajtur urdhërimet e tij. Ndjenjat tona dhe 
dashuria jonë, nëse mund ta përdor këtë shprehje, duhet të shkojnë 
tek e gjithë bota përderisa ata e pranojnë atë.10	[Shih	sugjerimin	4	
në	faqe	221.]

Nëpërmjet së dhjetës dhe ofertave të tjera, ne ndihmojmë 
në punën e Kishës dhe bekojmë ata në nevojë.

Zoti na ka dhënë privilegjin që të kontribuojmë me një të dhje-
tën e të ardhurave tona, për Kishën e Tij, për zhvillimin e punës 
së Tij në botë. Ata që paguajnë të dhjetën e tyre marrin bekimin e 
tyre. . . Ne nuk mund të presim të fitojmë bekimet pa përpjekje të 
zellshme. Neve do të na kërkohet të bëjmë ato që për disa duken 
si sakrifica. Unë supozoj se disa njerëz mendojnë kur paguajnë të 
dhjetën e tyre se po bëjnë sakrificë, por nuk është kështu, ata po 
bëjnë një investim të vërtetë që do të kthehet në një pjesë fitimi të 
përjetshme. Ati ynë Qiellor na jep neve gjithçka që kemi. Ai vendos 
gjithçka në duart tona, duke na autorizuar të ruajmë për përdorim 
vetjak nëntë të dhjetat e saj dhe pastaj Ai kërkon që ne të vendosim 
një të dhjetën e Tij atje ku Ai tregon, ku Ai e di se ajo do të bëjë më 
të mirën në zhvillimin e Kishës së Tij.

Kur ne dëgjuam raportet këtë mëngjes për këtë Kishë të madhe 
[gjatë	një	seance	të	konferencës	së	përgjithshme],	raporti	financiar	më	
bëri shumë përshtypje – kur mësova se një organizatë e madhe si kjo, 
me morinë e njerëzve të saj, duke funksionuar në aq shumë mënyra, 
në mes të trazirave dhe fatkeqësive të botës është në një gjendje të 
tillë që një nga Presidenca e Kishës mund të ngrihet këtu dhe vërte-
tësisht të na thotë se kjo Kishë nuk ka borxh. Me kombet dhe shumë 
nga popujt në borxh, përsëri Kisha është administruar në mënyrë të 
tillë që nuk ka borxh. Le të mendojmë rreth kësaj. Le të mbështesim 
Kishën. Le të ndjekim udhëheqjen aktive të Kishës. Le të jetojmë në 
mënyrë të tillë që Zoti të mund të na bekojë ne siç Ai bekon Kishën.11

Nëse keni paguar një të dhjetë të ndershme, unë mund të them 
pa ngurrim se nëntë të dhjetat e tjera kanë qenë bekim më i madh 
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“Zoti na ka dhënë privilegjin që të kontribuojmë me një të dhjetën e të 
ardhurave tona, për Kishën e tij, për zhvillimin e punës së tij në botë.”

për ata që kanë paguar sesa ka qenë njëqind për qindëshi për ata 
që	nuk	kanë	paguar.	Është	puna	e	Zotit. . .	Njerëzit	nuk	mund	ta	
bënin këtë. Me gjithë bujarinë tuaj dhe me gjithë dhënien tuaj, të 
gjithë punën tuaj misionare, me kujdesin tuaj për të varfërit, . . . 
me gjithë sa keni dhënë si njeri i zakonshëm, unë dëshmoj se ajo 
që ju keni lënë ju sjell juve më shumë lumturi, më shumë paqe, 
më shumë rehati dhe më shumë siguri për jetë të përjetshme, sesa 
gëzon ndonjë njeri tjetër sot në botë.12

Unë jam i sigurt se Zoti i do ato shpirtra të përulur, besnikë që 
janë të gatshëm të përpiqen të ndikojnë të tjerët që janë në nevojë 
qoftë me ushqime apo veshje apo shtresa e mbulesa apo mirësi 
sepse kjo është pjesë e ungjillit të Jezu Krishtit.13	[Shih	sugjerimin	
5	në	faqen	221.]
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Nëse jemi bujarë me mjetet tona, nuk 
ka pse mbetet ndokush pa gjë.

Nuk ka pse ndonjë burrë, grua apo fëmijë në Kishën e Jezu Kri-
shtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme të mbetet pa gjë, sepse 
Kisha është organizuar që të ndihmojë ata që nuk kanë gjërat e 
nevojshme të jetës. Ka mjaft për të gjithë dhe tepron. . . Perëndia u 
ka mundësuar njerëzve të fitojnë pasuri dhe, nëse ata e kanë fituar 
siç duhet, ajo është e tyrja dhe ai do t’i bekojë ata në përdorimin e 
saj, nëse e përdorin siç duhet.14

Ne po përqendrohemi aq shumë te bota saqë, në shumë raste, 
harrojmë njerëzit që po vuajnë që ne mund t’u ndihmojmë.15

Mendoni për burrat që kanë qenë pa punë dhe gratë gjitha-
shtu. . . Mendoni për numrin e fëmijëve të Atit tonë që ai i do po 
aq sa na do edhe ne që do të jenë në ankth. Mendoni se si do të 
ishte vuajtja nëse ne që jemi më fatlumë nuk jemi bujarë me gjërat 
që Perëndia ka vënë në duart tona – jo vetëm gjërat, por nëse ne 
nuk u shprehim fëmijëve të tij fjalën e nxitjes e të ndihmës dhe nuk 
i vizitojmë në shtëpi ku ka aq shumë në nevojë, dhe t’u japim çka 
është e mundshme që të japë secili prej nesh. Vëllezër dhe motra, 
të gjitha këto mundësi na janë dhënë që të pasurojmë veten dhe 
të zhvillojmë karakterin tonë, dhe që ne të mund të shtrojmë për 
vete thesarë në qiell ku as tenja as ndryshku nuk prishin, dhe ku 
vjedhësit	nuk	shpërthejnë	dhe	nuk	vjedhin	[shih	Mateu	6:20].	Këto	
mundësi na ofrohen nëpërmjet një Ati të gjithëditur që duke e ditur 
fundin qysh në fillim, ka thënë: “Kjo është rruga, ecni në të”.

Le të . . . shohim përreth nesh në mëhallën tonë – mos e lini këtë 
për Peshkopin dhe Shoqatën e Ndihmës, por secili prej nesh le të 
jetë shërbyes mirësie plot dashuri për ata që do të kenë aq shumë 
nevojë për ne. Dhe çfarëdo që bëjmë, le të mos i bëjmë ata që 
kërkojnë ndihmë, të ndihen si varfanjakë. Le ta japim atë që japim, 
sikur t’u përkiste atyre. Perëndia na e ka huajtur atë neve. Ndonjë-
herë	ne	që	kemi	grumbulluar	mjete	[veprojmë]	sikur	mendojmë	se	
na përkasin neve. Çdo gjë që kemi, ushqimi ynë, veshja jonë, streha 
jonë, shtëpitë tona dhe mundësitë tona të gjitha na janë dhënë si 
kujdestarë në Kishë dhe në mbretërinë e Atit tonë Qiellor dhe nëse 
ne do të . . . japim nga gjëja jonë, qoftë ajo veç qindarka e së vesë, 
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ne do të fitojmë prej atij që jeton lart, bekimet që na duhen në ditën 
tonë këtu mbi tokë, dhe kur koha na vjen që të largohemi këtej, ne 
do të gjejmë duke na pritur bekimin e një Ati të dashur i cili i ka 
vlerësuar përpjekjet që kemi bërë.16

Nëse dëshirojmë të identifikohemi me mbretërinë e Zotit tonë, 
mbretërinë çelestiale, kjo është mundësia jonë për t’u përgatitur, – 
me dashuri të vërtetë, me zell, me kursim, me ngulmim, me dëshirë 
për të bërë gjithçka që është brenda fuqisë sonë për të bekuar të 
tjerët, për të dhënë – jo të ndihemi gjithmonë se duhet të marrim, 
por të dëshirojmë të japim, sepse unë ju them: “Ka më shumë lu-
mturi	të	japësh	sesa	të	marrësh”.	[Veprat	e	Apostujve	20:35.]	Ungjilli	i	
Jezu Krishtit është një ungjill i të dhënit, jo vetëm nga gjëja jonë por 
nga vetja jonë dhe unë falënderoj Atin tim Qiellor që unë i përkas 
një organizate të tillë që është udhëzuar në këtë mënyrë.17	[Shih	
sugjerimin	6	në	faqen	221.]

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Ndërsa studioni kapitullin ose përgatiteni për të dhënë mësim, me-
rrini parasysh këto ide. Për ndihmë të mëtejshme, shihni faqet v–vii.

 1. Xhorxh Albert Smithi u tha shenjtorëve gjatë Depresionit të 
Madh: “Unë besoj se Ati ynë Qiellor po na jep mundësinë për 
zhvillim” (faqe 212). Çfarë do të thotë kjo për ju? Në çfarë më-
nyrash “zhvillohemi” ne kur u shërbejmë atyre në nevojë?

 2. Ndërsa lexoni seksionin e parë të mësimeve (faqet 212–214), 
mendoni për gjërat që mund të bëni për të filluar apo përmi-
rësuar rezervat tuaja të ushqimit dhe të burimeve. Cilat janë 
disa shembuj të gjendjeve të jashtëzakonshme apo kushteve 
për të cilat duhet të përgatiteni? Çfarë mund të bëjnë kuorumet 
e priftërisë dhe Shoqatat e Ndihmës për të ndihmuar anëtarët 
të përgatiten për këto gjendje të jashtëzakonshme.

 3. Shihni sërish seksionin që fillon në faqen 214 dhe lexoni Do-
ktrina e Besëlidhje 68:31. Përse mendoni se Zoti na kërkon të 
punojmë për jetesën tonë. Cilat janë disa mënyra të efektshme 
për t’u mësuar fëmijëve rëndësinë e punës?

 4. Lexoni paralajmërimet e Presidentit Smith për të pasurit dhe 
të varfërit në faqet 215–217. Cilat janë pasojat e vendosjes së 
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zemrës sonë tek pasuria? Çfarë mund të bëjmë për ta shma-
ngur këtë?

 5. Lexoni seksionin që fillon në faqen 217, në të cilin Preside-
nti Smith diskuton bekimet e të paguarit të së dhjetës dhe të 
ofertave të tjera. Cilat janë disa mënyra të efektshme për t’u 
mësuar të rinjve apo anëtarëve të rinj rreth këtyre bekimeve?

 6. Ndërsa studioni seksionin e fundit të mësimeve (faqet 219–
220), mendoni për diçka të veçantë që mund të bëni për të 
ndihmuar peshkopin dhe udhëheqës të tjerë të lagjes, që t’u 
përgjigjen nevojave të njerëzve në lagjen apo komunitetin tuaj. 
Çfarë do të thotë për ju të japim “jo vetëm nga gjëja jonë por 
nga vetja jonë”?

Shkrime të Shenjta Përkatëse:	Efesianëve	4:28;	Jakobi	[Bibël]	1:27;	
2 Nefi	5:17;	Jakobi	[LiM]	2:17–19;	Mosia	4:22–25;	Doktrina	e	Besë-
lidhje 104:13–18

Ndihmë për mësimdhënien: “Edhe kur u jepni mësim shumë nje-
rëzve njëkohësisht, ju mund t’i prekni individët. Për shembull, ju u 
drejtoheni individëve kur përshëndetni secilin person ngrohtësisht 
në fillim të orës së mësimit. . . Ju gjithashtu u drejtoheni kur e bëni 
pjesëmarrjen ftuese dhe të sigurt” (Teaching, No Greater Call [Më-
simdhënia, S’Ka Thirrje më të Madhe], f. 35).

Shënime
 1. Në Conference Report, prill 1948, f. 181.
 2. Në Conference Report, tetor 1947, f. 6.
 3. “To the Relief Society”, Relief Society 

Magazine, dhjetor 1932, f. 706.
 4. Në Conference Report, prill 1947, f. 

162, 165.
 5. Në Conference Report, prill 1929, f. 30.
 6. Në Improvement Era, gusht 1946, f. 521.
 7. “Some Warning Signs”, Improvement 

Era, korrik 1948, f. 425.
 8. Në Conference Report, tetor 1949, f. 171.
 9. Në Conference Report, tetor 1934, f. 

49–50.

 10. Në Conference Report, tetor 1949, f. 
170–172.

 11. Në Conference Report, prill 1941, f. 25, 
28.

 12. Në Conference Report, prill 1948, f. 
16–17.

 13. Në Conference Report, prill 1947, f. 162.
 14. Në Conference Report, tetor 1949, f. 

169, 171.
 15. Në Conference Report, prill 1948, f. 181.
 16. “Saints Blessed”, Deseret News, 12 në-

ntor 1932, Church section, f. 8.
 17. Në Conference Report, tetor 1934, f. 52.
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“Qetësisht, Gjyshi përgatiti disa limonada dhe, duke vendosur disa 
gota dhe kanën në një tabaka, i çoi ato jashtë tek burrat e stresuar.”



223

K A P I T U L L I  2 1

Fuqia e Mirësisë

Duke qenë të mirë dhe të durueshëm, ne 
mund t’i zbusim zemrat dhe t’i nxisim 

të tjerët të jetojnë në drejtësi.

Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit

Xhorxh Albert Smithi besonte pa lëkundje në fuqinë e mirësisë 
për të zbutur zemrat. Ai na mësoi se ne duhet “t’i përballojmë prob-
lemet tona me shpirt dashurie dhe mirësi ndaj të gjithëve” 1. Mbesa 
e tij tregoi se si mirësia e tij dhe vlerësimi për të tjerët sollën paqe 
në një situatë të nderë:

“Një herë në një ditë të nxehtë vere kishte disa probleme në rrugë 
pranë shtëpisë së Gjyshit në Solt-Lejk-Siti dhe disa punëtorë nga qy-
teti patën ardhur t’i rregullonin. Ishte nxehtë jashtë, dielli shkëlqente 
ashpër dhe puna që bëhej ishte me kazmë dhe lopatë, që bënte të 
rridhte djersa nga fytyrat dhe shpinat e njerëzve ndërsa gërmonin në 
rrugë. Punëtorët nuk ishin të kujdesshëm në fjalët që përdornin, ose 
ndoshta nënat e tyre nuk i patën mësuar më mirë, por ata po grin-
deshin dhe përdornin një gjuhë të tmerrshme. Fjalët e tyre shpejt u 
bënë fyese për shumë nga fqinjët, dritaret e të cilëve ishin të hapura 
për të futur çdo fllad që mund të ndihmonte për t’i freskuar. 

Disa dolën jashtë dhe u kërkuan burrave të ndalonin të folurin e 
tyre të pistë dhe në këtë theksuan se Vëllai Smith jetonte pikërisht 
atje – a nuk mund të tregonin pak respekt dhe të qëndronin pa fo-
lur, u luteshin? Pas kësaj burrat lëshuan një breshëri të re fjalësh të 
këqija. Qetësisht, Gjyshi përgatiti disa limonada dhe, duke vendosur 
disa gota dhe kanën në një tabaka, i çoi ato jashtë tek burrat e stre-
suar duke thënë: ‘Miqtë mi, dukeni kaq të nxehur dhe të lodhur. A 
nuk po vini të uleni poshtë pemëve të mia këtu dhe të merrni një 
pije të ftohtë?’ Inati i tyre u zhduk, burrat iu përgjigjën mirësisë me 
butësi dhe vlerësim. Pas pushimit të tyre të shkurtër të këndshëm 
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ata u kthyen në detyrën e tyre dhe e mbaruan punën me kujdes 
dhe qetësisht.” 2	[Shih	sugjerimin	1	në	faqen	230.]

Një arsye pse Presidenti Smith i trajtonte njerëzit me një mirësi të 
tillë, ishte bindja e tij se ka një mirësi të brendshme te secili. Vetëm 
pak javë përpara se Presidenti Smith të vdiste, Plaku Methju Kauli, 
një anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, e vizitoi atë në 
spital. “Unë shkova te shtrati i tij”, tha ai, “dhe ai u zgjat dhe më 
mori nga dora, dhe, duke e shtrënguar dorën time fort, tha: ‘Djalosh, 
kujto në të gjitha ditët e jetës tënde se mund ta gjesh të mirën te çdo 
njeri vetëm nëse e kërkon atë’.”

Plaku Kauli tha pastaj për Presidentin Smith:

“Ai e donte këdo, sepse ai mund ta shihte të mirën brenda tij. Ai 
nuk shihte te mëkati as me minimumin e tolerancës, por ai e donte 
mëkatarin,	sepse	ai	e	dinte	se	Perëndia	është	dashuri	[shih	1 Gjoni	
4:16]	dhe	që	është	dashuria	e	Perëndisë	që	ripërtërin	shpirtrat	nje-
rëzorë dhe mundet, me anë të atij procesi, ta shndërrojë mëkatarin 
në shenjtor.

Mundet që ka mëkatarë, të cilët e panë gabimisht dashurinë e 
tij si respekt. Ai nuk e respektoi mëkatarin, por ai e deshi atë. Unë 
jam i sigurt se dashuria gjeti përgjigje në zemrat dhe jetën e atyre 
që ai i deshi.” 3

Mësime të Xhorxh Albert Smithit

Shpirti i Zotit është një shpirt mirësie, 
jo vrazhdësie dhe kriticizmi.

Unë ndihem i trishtuar nganjëherë kur dëgjoj gjërat e pakënd-
shme që thuhen, jo vetëm për njerëzit në Kishën tonë, por për 
njerëzit në botë. Gjërat e pakëndshme nuk thuhen zakonisht nën 
frymëzimin e Zotit. Shpirti i Zotit është shpirti i mirësisë, ai është 
shpirti i durimit, është një shpirt i dashurisë hyjnore dhe i dashurisë, 
dhe i vetëpërmbajtjes, dhe i durimit të madh dhe nuk ka asnjë nga 
ne që nuk ka nevojë për të gjitha këto virtyte që janë rrjedhim i 
pasjes së Shpirtit të Atit tonë Qiellor.4

Çdo ndikim për paqe duhet të ushtrohet. Luçiferi po përdor çdo 
mjet për të shkatërruar shpirtrat e familjes njerëzore. Ai është më 
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aktiv se kurrë dhe punon me një mënyrë aq tinëzare. Unë nuk do 
të marr kohë duke përmendur mënyrat e shumta që ai përdor, por 
ka një mënyrë me të cilën ai vepron dhe ka vepruar qysh nga fillimi 
i botës, dhe ajo është të joshë një njeri për të shkatërruar emrin e 
një tjetri duke thënë gjëra jo të mira për të.5

Është	lehtë	të	kritikosh	dikë	tjetër,	aq	lehtë	të	gjesh	gabim	dhe	
ndonjëherë ne flasim vrazhdë për fqinjët dhe miqtë tanë. Tani kjo 
është ajo që Ati ynë Qiellor na dha neve . . . :

“Mos gjykoni, që të mos gjykoheni. 

Sepse ju do të gjykoheni sipas gjykimit me të cilin ju gjykoni; dhe 
me masën me të cilën ju masni, do t’ju masin të tjerët. 

Pse shikon lëmishten që është në syrin e vëllait tënd dhe nuk 
shikon trarin që është në syrin tënd?

Ose, si mund t’i thuash vëllait tënd: ‘Dale të të heq lëmishten nga 
syri’,	kur	ke	një	tra	në	syrin	tënd?”	[Mateu	7:1–4.]

Si popull ne jemi këshilluar të mos jemi kritikë, të mos jemi të 
ashpër, të mos flasim vrazhdë për ata me të cilët shoqërohemi. Ne 
duhet të jemi shembujt më të shkëlqyer në të gjithë botën lidhur me 
këtë. Shqyrtoni kriticizmin e sotëm. Merrni gazetat tuaja dhe shihni 
gjërat e ashpra që janë thënë nga individë për të tjerë dhe përsëri 
shumë herë individi që po kritikon, ka një tra në syrin e vet dhe nuk 
e sheh atë aspak qartë, por ai mendon se vëllai i tij ka një lëmishte 
në syrin e tij.6	[Shih	sugjerimin	2	në	faqen	230.]

A nuk jemi ne më shumë të prirur për të parë kufizimet dhe do-
bësitë e fqinjëve tanë? Përsëri ajo është në kundërshtim me mësimet 
e Ungjillit të Jezu Krishtit. Ka një kategori njerëzish që gjejnë gabim 
dhe kritikojnë gjithmonë në një mënyrë të dëmshme. Ka një ndry-
shim te kriticizmi. Nëse mund të kritikojmë pozitivisht nën ndikimin 
e Shpirtit të Zotit, ne mund të ndryshojmë dobishëm dhe siç duhet 
disa nga gjërat që po bëhen. Por nëse ne kemi shpirtin e gjetjes së 
gabimit, të theksimit të dobësive dhe të mungesave të të tjerëve me 
një mënyrë të dëmshme, ai kurrë nuk vjen si rezultat i shoqërimit 
nga Shpirti i Atit tonë Qiellor dhe është gjithnjë i dëmshëm.7
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Ne duhet të kërkojmë virtyte te të tjerët 
dhe të ofrojmë lavdërim të sinqertë.

Unë jam këtu sonte për të folur për një njeri që ka disa vite që 
ka	ndërruar	jetë. . .	E	kam	fjalën	për	Frencis M.	Liman	[i	Kuorumit	
të	Dymbëdhjetë	Apostujve]	dhe	unë	dua	t’ju	them	se	ai	njeri	i	madh	
ishte i butë si fëmijë, pikërisht aq i butë sa një fëmijë i vogël, dhe 
dëshira e tij për të ndihmuar dhe nxitur ishte e mrekullueshme. 
Unë e kam dëgjuar atë të komplimentojë vëllezërit e tij shumë herë 
kur ata kanë bërë diçka për t’u lavdëruar – njëri pati mbajtur një 
bisedë të shkëlqyer, një tjetër pati dhënë një dëshmi bindëse, një 
tjetër pati bërë diçka tjetër për t’u lavdëruar. Unë e kam parë atë t’u 
hedhë krahun dhe të thotë: “Unë jam krenar për ju dhe për gjërat 
e mrekullueshme që keni bërë”. A nuk është ajo një mënyrë e re-
komandueshme për të jetuar? Ajo është mënyra për ta bërë veten 
të lumtur. Nëse, në vend që të jemi xhelozë, ne shohim dhe vlerë-
sojmë, dhe lavdërojmë virtytet e aftësitë e shokëve tanë, nëse ne 
shohim	forcën	për	të	mirë	te	[të	tjerët],	sa	shumë	më	mirë	do	të	jetë.

Shumë nga ne jetojmë në një atmosferë të tillë që jemi thuajse të 
heshtur kur duhet të lavdërojmë dikë tjetër. Ne dukemi të paaftë të 
themi gjërat që mund të themi . . . për bekimin e të tjerëve. Le të 
kërkojmë virtytet e shokëve tanë dhe, duke i vërejtur ato, t’i bëjmë 
ata të lumtur duke i lavdëruar.8

Unë ju lutem juve vëllezër dhe motra të mia, le të jemi bujarë me 
njëri-tjetrin. Le të jemi të durueshëm me njëri-tjetrin siç do të donim 
të ishin të tjerët me ne. Le të shohim virtytet e fqinjëve tanë e të 
miqve tanë dhe të flasim për ato virtyte, jo të gjejmë gabime dhe të 
kritikojmë. Nëse ne do ta bëjmë atë, ne do të rrezatojmë rreze dielli 
dhe ata që na njohin ne më mirë, do të na duan.9	[Shih	sugjerimin	
3	në	faqen	230.]

Mirësia ka fuqi t’i largojë njerëzit nga gabimet e tyre.

Ka nga ata që do të bëjnë gabime. Ka nga ata midis nesh sot që 
kanë shkuar në rrugë të shtrembër, por ata janë fëmijë të Zotit tonë 
dhe ai i do ata. Ai ju ka dhënë juve dhe mua të drejtën të shkojmë tek 
ata me mirësi e dashuri dhe, me durim e me dëshirë për të bekuar, 
të përpiqemi t’i nxjerrim nga gabimet që po bëjnë. Nuk është e drejta 
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ime të gjykoj disa nga këta që kanë bërë gabime dhe që janë ende 
duke bërë gabime, përveç kur jam thirrur për këtë me anë të autoritetit 
që mund të më jepet. Por është e drejta ime, nëse i shoh ata duke bërë 
gjënë e gabuar, që në ndonjë mënyrë, nëse është e mundur, t’i kthej 
në rrugën që çon në jetën e përjetshme në mbretërinë Çelestiale.10

Le të mos ankohemi për miqtë tanë dhe për fqinjët tanë, sepse 
nuk bëjnë atë që duam ne që të bëjnë. Më mirë le t’i duam ata për 
faktin se bëjnë gjëra që Ati ynë Qiellor do të donte që të bënin. Ne 
mund ta bëjmë atë dhe ne nuk mund ta fitojmë besimin e tyre apo 
dashurinë e tyre me tjetër mënyrë.11

Çfarë gëzimi, çfarë ngushëllimi, çfarë kënaqësie mund të shtohet 
tek jeta e fqinjëve dhe e miqve tanë nëpërmjet mirësisë. Sa do të 
doja ta shkruaja atë fjalë me germa të mëdha dhe ta shfaqja në ajër. 
Dashamirësia është fuqia që Perëndia na ka dhënë për të hapur 
zemrat e vështira dhe për të nënshtruar shpirtrat kokëfortë, dhe 
për t’i bërë ata që të kuptojnë qëllimet e Tij.12	[Shih	sugjerimin	4	në	
faqen	230.]

Dashuria dhe dashamirësia në shtëpitë tona mund 
t’i bëjë fëmijët tanë që ta dëgjojnë këshillën tonë.

Është	detyra	jonë	–	duhet	të	them	është	e	drejta	jonë	dhe	gji-
thashtu detyra jonë të marrim kohë të mjaftueshme për t’i rrethuar 
fëmijët tanë me mbrojtje dhe kështu t’i duam ata dhe të fitojmë 
dashurinë e tyre që ata të jenë të gatshëm që të dëgjojnë porosinë 
dhe këshillën tonë.13

Jetoni në mënyrë të tillë, në dashuri dhe dashamirësi, që paqja 
dhe lutja, dhe falënderimi të jenë në shtëpitë tuaja së bashku. Mos 
i lejoni shtëpitë tuaja të jenë thjesht një vend ku varni kapelen tuaj 
në darkë dhe ushqeheni, dhe pataj ikni shpejt për diku tjetër, por le 
të jenë shtëpitë tuaja vendi i përhershëm i Shpirtit të Zotit.14

Unë lutem që ne të mund të mbushemi me atë shpirt që vjen 
nga	[Zoti],	dhe	që	është	një	shpirt	i	dashurisë,	i	dashamirësisë,	dhe	
i ndihmës, dhe i durimit dhe i vetëpërmbajtjes. Atëherë, nëse ne e 
mbajmë atë shpirt me ne në shtëpitë tona, djemtë dhe vajzat tona 
do të rriten për t’u bërë çka ne do të donim që ata të ishin.15
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Unë mbaj mend disa vite përpara isha në një tren duke shkuar 
për në veri. Unë pashë ulur në vagonin ditor të atij treni një grua që 
e pata njohur. . . Ajo më njohu kur kaloja në korridorin e vagonit. 
Ajo më foli dhe unë e pyeta: “Ku po shkon?” Ajo tha: “Unë po shkoj 
në	Portland,	[Oregon]”.	Unë	e	dija	se	familja	nuk	ishte	e	pasur.	Unë	
e dija se kjo grua ishte nëna e një familjeje të madhe me djem, kë-
shtu që thashë: “Përse po shkon në Portland?” Ajo tha: “Unë kam 
një djalë atje në spital”.

Unë nuk dija se ndonjë nga fëmijët e saj ishte larguar, kështu e 
pyeta pak më tej dhe atëherë ajo ma hapi zemrën. Ajo tha: “Djali im 
më i vogël, disa javë përpara, u largua nga shtëpia dhe nuk na tha 
ku po shkonte. Ne nuk morëm asnjë lajm prej tij, por ai mendonte 
se do të dilte nëpër botë pa dyshim dhe ta shihte atë vetë, dhe si-
njali i parë që patëm mbi peripecitë e tij ishte kur një telegram erdhi 
nga spitali Mersi në Portland, që na thoshte se djali ynë ishte atje 
i sëmurë në atë spital.” Ajo tha: “Sigurisht lajmi na tronditi shumë. 

“Jetoni në mënyrë të tillë, në dashuri dhe mirësi, që paqja 
dhe lutja, dhe falënderimi të jenë në shtëpitë tuaja.”
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Kishte vetëm një gjë për të bërë dhe ajo ishte të mblidhje para dhe 
të shkoje menjëherë tek ai djalë.”

. . . Ajo ishte e përgatitur të qëndronte ulur gjatë atij udhëtimi të 
gjatë, ditë e natë, pa mëri për mizorinë dhe shkujdesjen e djalit të 
saj, por vetëm duke menduar që ai ishte i saj, që ai i përkiste asaj, 
që Perëndia ia dha atë asaj, dhe që Ati ynë Qiellor priste që ajo të 
përdorte çdo mjet të mundshëm që ta përmirësonte jetën e tij dhe 
ta përgatiste për mundësitë që e prisnin. Kështu nëpër orët e gjata 
të natës, ndërsa treni gumëzhinte mbi shina, kjo grua e mirë u ul 
atje, plot mall për djalin e saj, çdo milje duke e afruar atë pak më 
pranë tek ai magnet që po i tërhiqte zemrën. Më në fund kur arriti, 
aq shpejt sa mundej, ajo çau për te spitali. Ndodhi që vendi ku do 
të qëndroja, nuk ishte larg nga spitali, kështu që unë shkova atje 
për të parë çfarë kishte ndodhur.

Atje ishte ajo nënë e ëmbël ulur anës shtratit të djalit të saj që 
ishte sëmurur nga një atak i rëndë pneumonie dhe ai shtrihej atje në 
dhimbje. Ajo nuk po e qortonte atë që pati qenë aq moskokëçarës 
për të; ajo nuk kishte mëri për pamendësinë dhe shkujdesjen e tij, 
ajo ishte vetëm mirënjohëse që ishte pranë djalit të saj që Perëndia 
ia pati dhënë. Ajo po përpiqej tani t’i shërbente përsëri fëmijës për 
të cilin pati hyrë në bashkëpjesëmarrje me Atin Qiellor, për ta sjellë 
atë në këtë botë. Ai, me që ra fjala, ishte rreth 16 vjeç, por vogëlu-
shi i saj. Ajo po përpiqej ta nxiste atë duke i treguar gjërat që do ta 
bënin të lumtur dhe të kënaqur, duke i treguar mundësitë që do të 
ishin të tijat kur të ishte mirë. Në vend të dhimbjes dhe ankthit që 
mbushte atë dhomë përpara hyrjes së saj atje, atje ishte një shkë-
lqim drite dhe paqeje, dhe lumturie përhapur në pamjen e atij djali 
ndërsa shihte në fytyrën e asaj që pati ofruar jetën, që ai të mund të 
ishte, dhe që në këtë rast pati ardhur nga një largësi e madhe që të 
ulej pranë tij dhe t’i shërbente për ta kthyer përsëri në jetë.

Unë vras mendjen ndonjëherë nëse këto nëna e kuptojnë sa të 
mrekullueshme janë në sytë e fëmijëve të tyre në një rast si ai. Ai 
djalë pati vendosur që përpara se nëna e tij të ishte atje, që kurrë 
përsëri nuk do të ishte i pabesë ndaj saj, kurrë përsëri nuk do të 
ishte moskokëçarës për çka ajo i pati dhënë atij, por i vendosur që 
emri që i ishte dhënë atij me nder do të mbahej prej tij i nderuar 
për sa kohë do të ishte gjallë.16	[Shih	sugjerimin	5	në	faqe	230–231.]
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Unë lutem që dashuria e ungjillit të Zotit tonë do të ndizet në 
shpirtrat tanë dhe do të pasurojë jetën tonë që ajo të bëjë që ba-
shkëshortët të jenë më të mirë me bashkëshortet dhe bashkësho-
rtet të jenë më të mira me bashkëshortët, prindërit me fëmijët dhe 
fëmijët me prindërit për shkak të ungjillit të Jezu Krishtit, që është 
një ungjill i dashurisë dhe i dashamirësisë.17

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Ndërsa studioni kapitullin ose përgatiteni për të dhënë mësim, me-
rrini parasysh këto ide. Për ndihmë të mëtejshme, shihni faqet v–vii.

 1. Lexoni ngjarjen rreth Xhorxh Albert Smithit që përgatit limo-
nadë për punëtorët e lodhur (faqe 223). Kur keni parë një akt 
dashamirësie të zbusë zemrën e dikujt? Cilat janë disa prob-
leme që mendoni se mund të zgjidhen me “shpirtin e dashu-
risë dhe të dashamirësisë ndaj të gjithëve”?

 2. Presidenti Smith na mësoi se “ne duhet të jemi shembujt më 
të shkëlqyer në të gjithë botën” në shmangien e kriticizmit të 
ashpër (faqe 225). Cilat janë disa situata në të cilat ne mund 
të japim një shembull të tillë? Sipas opinionit tuaj, përse janë 
kaq që dëmshme kriticizmi i ashpër dhe gjetja e gabimit?

 3. Në faqen 226, Presidenti Smith tregon për Plakun Frencis M. 
Liman duke komplimentuar vëllezërit e tij. Si jeni ndikuar ju 
nga dikush që ju jep vlerësime të sinqerta? Ndaluni një çast 
për të menduar për dikë të cilin ju duhet ta komplimentoni.

 4. Presidenti Smith na mësoi se “dashamirësia është fuqia që Pe-
rëndia na ka dhënë për të hapur zemrat e vështira” (faqe 227). 
Për cilat histori mund të mendoni nga shkrimet e shenjta që e 
ilustrojnë këtë parim? (Për disa shembuj, shih Mateu 9:10–13; 
Alma 20:1–27.)

 5. Shihni sërish historinë rreth nënës që viziton djalin e saj në 
spital (faqet 228–230). Kur një fëmijë shkon në rrugë të gabuar, 
përse është nganjëherë e vështirë të reagosh në mënyrën se si 
veproi nëna në histori. Plot lutje mendoni thellë se si një shpirt 
i dashamirësisë dhe i durimit mund të përmirësojë marrëdhë-
nien tuaj me anëtarë të familjes suaj.
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Shkrime të Shenjta Përkatëse: Fjalët e Urta 15:1; Mateu 18:15; Gjoni 
8:2–11; Efesianëve 4:29–32; 3 Nefi 12:22–24; Doktrina e Besëlidhje 
121:41–46

Ndihmë për mësimdhënien: Diskutime në grupe të vogla “i japin 
një numri të madh njerëzish mundësinë të marrin pjesë në mësim. 
Individët që janë zakonisht ngurrues për të marrë pjesë mund të 
ndajnë ide në grupe të vegjël që ata nuk do t’i shfaqnin përpara 
gjithë grupit” (Teaching, No Greater Call [Mësimdhënia, S’Ka Thirrje 
më të Madhe], f. 161).
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 11. Në Conference Report, tetor 1945, f. 174.
 12. “To the Relief Society”, f. 709.
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bashkëshortja e Xhorxh albert Smithit, lusi, me bijat 
e tyre, editi (majtas) dhe emilia (djathtas).
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Rritja e Fëmijëve në 
Dritë e të Vërtetë

Zoti u ka dhënë prindërve përgjegjësinë t’u mësojnë 
fëmijëve të tyre ungjillin me fjalë e me shembull.

Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit

Nga fundi i jetës, Presidenti Xhorxh Albert Smith mendoi thellë 
mbi rritjen e tij dhe mësimet e prindërve:

“Unë u linda në një shtëpi të thjeshtë. . . . Prindërit e mi po 
jetonin në rrethana shumë të thjeshta, por unë e lëvdoj Krijuesin 
tim dhe e falënderoj atë me gjithë zemrën time që më dërgoi në 
shtëpinë e tyre.

U rrita në Solt-Lejk-Siti. Kur isha tetë vjeç, u pagëzova në Siti-Krik. 
U konfirmova anëtar i Kishës në mbledhjen e agjërimit në Lagjen 
e Shtatëmbëdhjetë dhe mësova, që kur isha djalosh, se kjo është 
puna e Zotit. Mësova se kishte profetë që jetonin në tokë. Mësova 
se frymëzimi i të Plotfuqishmit do të ndikonte ata që jetonin për ta 
gëzuar atë. . . .

Nuk njoh asnjë njeri në të gjithë botën që ka më shumë arsye për 
të qenë mirënjohës sesa unë. Jam mirënjohës për të drejtën time prej 
lindjes, mirënjohës për prindërit që më mësuan ungjillin e Jezu Kri-
shtit dhe dhanë shembullin në shtëpinë e tyre. Nëse kam bërë ndonjë 
gjë që nuk duhet ta bëja në jetën time, do të ishte diçka që nuk mund 
ta kisha mësuar në shtëpinë e nënës sime. Me një familje të madhe 
me fëmijë, duhej një nënë me shumë durim, por ajo qe gjithmonë e 
duruar me ne. Atje kishte gjithmonë ëmbëlsi, mirësi dhe dashuri.” 1

Në vetë shtëpinë e tij, Xhorxh Albert Smithi u përpoq të ndiqte 
shembullin e prindërve të tij të mësimdhënies me durim e dashuri. 
Bija e tij Editi, kujtoi një përvojë nga fëmijëria e saj:
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“Ai vazhdimisht na këshilloi mbi sjelljen tonë, duke theksuar 
ndershmërinë dhe paanësinë. Më kujtohet një ditë kur po kthehe-
sha në shtëpi nga mësimi im i pianos, fatorinoja harroi të më merrte 
paratë e biletës. . . . Në njëfarë mënyre ai nuk më vuri re dhe unë 
arrita në vendmbërritjen time ende duke e mbajtur monedhën në 
dorë dhe, sinqerisht, mjaft e lumtur që e kisha bërë udhëtimin falas.

. . . vrapova shend e verë tek Babi për t’i treguar për fatin tim të 
mirë. Ai e dëgjoi me durim historinë time. Fillova të mendoj se ishte 
sukses i madh. . . . Isha e sigurt se fatorinoja nuk e dinte që nuk 
kisha paguar për udhëtimin dhe, si rrjedhim, gjithçka qe në rregull.

Kur e përfundova rrëfimin tim, Babai tha: ‘Por, e dashur, edhe 
nëse fatorinoja nuk e di këtë, ti e di, unë e di dhe Ati Qiellor e di. 
Kështu, përsëri jemi tre vetë që duhet të kënaqemi duke parë se ti 
paguan plotësisht për vlerën që ke marrë.’”

Editi u kthye tek cepi i rrugës dhe pagoi për udhëtimin e saj kur 
tramvaji u kthye. Më vonë ajo shprehu mirënjohje për mënyrën se 
si e trajtoi i ati situatën: “Jam vërtet mirënjohëse për një Baba që 
qe mjaft i mençur sa të ma tregonte mirësisht gabimin, sepse, po të 
ishte shpërfillur, do të mund të kisha menduar se ai e miratoi dhe 
mund të kisha provuar diçka të ngjashme një herë tjetër.” 2	[Shih	
sugjerimin	1	në	faqen	243.]	

Mësime të Xhorxh Albert Smithit

Prindërit kanë përgjegjësinë parësore për 
t’u mësuar ungjillin fëmijëve të tyre.

Një nga bekimet tuaja më të mëdha e më të pasura nga të gjitha 
do të jetë ai që vjen nëse ju i mësoni siç duhet dhe i përgatisni siç 
duhet këta shpirtra të zgjedhur që Ati ynë Qiellor po dërgon në 
botë në këtë ditë të mëvonshme. . . . Mos ua lini përgatitjen e fëmi-
jëve tuaj shkollave publike. Mos ua lini përgatitjen e tyre Fillores, 
Shkollës	të	së	Dielës,	[organizatave	të	rinisë	të	Kishës].	Ato	do	t’ju	
ndihmojnë e do të japin kontribut të shkëlqyer, por kujtoni se çfarë 
ka thënë Perëndia vetë, se prindërit që nuk u mësojnë fëmijëve të 
tyre besim në Perëndi, pendim e pagëzim dhe vendosjen e duarve 
kur	të	jenë	tetë	vjeç,	mëkati	qoftë	mbi	kokat	e	e	prindërve	[shih	
DeB	68:25–28].	Ky	nuk	është	kërcënim,	vëllezërit	e	motrat	e	mia,	
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ajo është këshilla e mirë dhe e dashur e Atit tonë Qiellor, që i di të 
gjitha gjërat dhe kupton e është i vetëdijshëm se çfarë do të thotë 
kur fëmijët lejohen të rriten pa këtë përgatitje.3

Ajo çfarë jam duke thënë, jam tej mase i shqetësuar që të ngulitet 
në mendjen e çdo prindi në Sion, dhe kjo është që, ndërsa Zoti ka 
siguruar gjithë këto institucione të mrekullueshme arsimore, ndërsa 
shkenca ka kontribuar kaq shumë për rehatinë dhe bekimin tonë, 
ndërsa Kisha ka përgatitur vende tek të cilët mund të dërgojmë fëmi-
jët tanë që t’u mësohet ungjilli i Krishtit, kjo nuk na lehtëson juve ose 
mua nga përgjegjësia dhe detyrimi që na është dhënë nga Ati ynë 
Qiellor, që t’i mësojmë vetë fëmijët tanë. . . . Nuk është e mjaftue-
shme që fëmijëve të mi t’u mësohet besim, pendim e pagëzim dhe 
vendosja e duarve për dhuratën e Frymës së Shenjtë në organizatat 
ndihmëse. Ati im në qiell ka urdhëruar që unë duhet ta bëj atë vetë.4

Asnjë tjetër nuk mund të kryejë rolin që Perëndia na ka caktuar 
neve si prindër. Ne kemi marrë një detyrim kur kemi qenë mjetet e 
sjelljes së fëmijëve në botë. Ne nuk mund ta vendosim atë përgje-
gjësi	mbi	asnjë	organizatë.	Është	e	jona.	. . .	Së	pari	dhe	më	përpara	
detyrimi është mbi ju dhe mbi mua që jo vetëm të informojmë e 
të këshillojmë, por të stërvitim duke dhënë shembull, duke kaluar 
kohë të mjaftueshme me të dashurit tanë, këta djem e vajza, që ata 
të mos mund të udhëhiqen në . . . shtigje të ndaluara.5

Thirrini familjet tuaja rreth jush dhe, nëse keni dështuar në të 
shkuarën që t’u jepni atyre një kuptueshmëri të qëllimeve të jetës 
dhe një njohuri të Ungjillit të Zotit tonë, bëjeni tani, sepse unë ju 
them juve, si shërbëtor i Zotit, atyre iu duhet kjo tani dhe atyre do 
t’u duhet kjo këtej e tutje.6	[Shih	sugjerimin	2	në	faqen	243.]	

Interesa të tjera nuk duhet të bëjnë që të harrojmë 
detyrën tonë për t’u dhënë mësim fëmijëve tanë.

Neve na thuhet tek Lluka se do të ketë një kohë kur njerëzve do 
t’ua	zënë	frymën	shqetësimet,	pasuritë	dhe	kënaqësitë	e	jetës	[shih	
Lluka	8:14].	Unë	kam	në	mendje	. . .	madje	tani,	burra	dhe	gra	që	
i dua, vetë shpirtshmërisë së të cilëve i është zënë fryma nga vetë 
këto gjëra dhe kundërshtari po i udhëheq përgjatë atij shtegu të 
lehtë të kënaqësisë dhe ata po shpërfillin detyrën e tyre si prindër 
dhe si anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit. 
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. . . Tani në mes të pështjellimit, ngazëllimit dhe gjithë kënaqësive 
të jetës, . . . le të mos harrojmë detyrën që ua kemi borxh këtyre 
djemve dhe vajzave, të cilët janë krijuar sipas shëmbëlltyrës së Perë-
ndisë. Ai është Ati i shpirtrave të tyre dhe ai do të na mbajë përgje-
gjës për mësimin që ata marrin. Unë shpresoj dhe lutem që ne do 
t’i mësojmë ata në atë mënyrë që, kur të vijë fundi, ne të mund të 
dëgjojmë prej tij atë bekim: “Të lumtë, shërbëtor i mirë dhe besnik, 
hyr në gëzimin e Zotit tënd”, dhe që ne të mund të kemi të dashurit 
tanë me ne përjetësisht.7

Mendoj se do të më pëlqente t’ju tregoja një ndodhi. Disa vite 
më parë, jetonin në Indiana dy djem, djalosha që punonin në ferma 
– ferma tetë deri njëmbëdhjetë kilometra larg. Ata punonin shumë 
çdo ditë duke kryer detyrat e tyre, duke mjelë lopë etj. Djaloshi i 
parë shkoi tek i ati një ditë, kur ishte rreth 13 apo 14 vjeç dhe tha: 
“Atë, do të doja të shkoja në qytet. Do të doja të shihja dritat shkë-
lqyese. Po vrisja mendjen nëse do të mund të shkoja ndonjë mbrë-
mje herët, nëse do të punoja shumë dhe do ta kryeja punën time.” 
Babai tha: “Ti nuk mund ta bësh atë, sepse nuk mund ta mbarosh 
punën tënde”. “Nëse jam i gatshëm të ngrihem në agim dhe të punoj 
gjithë ditën, a mund të shkoj në qytet? Nuk është shumë larg, mund 
të rri atje një apo dy orë dhe pastaj të kthehem herët në shtëpi.” 
Babai tha: “Mirë, sigurisht, nëse i bën të gjitha detyrat e tua, atëherë 
mund të shkosh”. Etër, kuptojeni këtë. Përfundimi qe që ai shkoi. 
Ai shkoi në qytet kur qe thuajse errësirë. Dyqanet dhe bankat ishin 
mbyllur. Kishte plot sallone bilardoje dhe vende kumari të hapura. 
Të gjithë njerëzit e mirë ishin brenda, shumica në vetë shtëpitë e 
tyre. Gjithë fundërrinat qenë në rrugë ose në këto vende. Ata e panë 
të vinte këtë djalosh dhe e morën me vete. Nuk kaloi shumë kohë 
përpara se ata t’i tregonin atij disa nga gjërat që asnjë djalosh nuk 
duhet t’i shohë. Ajo qe përvoja e tij. Kjo i dha atij shijen e diçkaje 
që nuk ishte e mirë për të.

Djaloshi i dytë iu drejtua babait të tij në të njëjtën mënyrë. Ai i 
tha: “Atë, do të doja të shkoja në qytet ndonjëherë. A nuk do të dë-
shiroje që të shkoja dhe të shihja disa nga gjërat që nuk i kam parë 
kurrë? Unë duhet të shkoj përpara darke që të shoh ndonjë gjë.” 
“Djaloshi im”, iu përgjigj i ati, “mendoj se ke të drejtë të shkosh në 
qytet dhe mendoj se ke të drejtën që babai yt të shkojë bashkë me 
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ty. Zgjidh një ditë dhe unë do të të ndihmoj për punët që të mund të 
shkojmë mjaftueshëm herët saqë ti të takosh disa nga kolegët e mi.”

Unë po flas për të njëjtin vend – dy fermat nuk ishin shumë larg. 
Brenda një jave ai kishte zgjedhur ditën. Ata i kryen detyrat dhe 
shkuan në qytet. Ata arritën pak përpara orës katër. Ata shkuan atje 
përpara se bankat të mbylleshin. Djaloshi qe veshur me rrobat e tij 
të mira. Babai e çoi tek banka dhe e njohu me bankierin, që e mori 
për dore dhe i tha: “Kur të jesh në qytet, eja e na tako dhe ne do të 
të bëjmë të ndihesh i mirëpritur”.

Babai e çoi në disa vende tregtie ku ai kryente tregti, ku njerëzit 
e përshëndetën përzemërsisht. Kur shkuan në shtëpi së bashku, 
pasi kishin ndenjur për të parë një shfaqje, ai djalosh ishte njohur 
me disa nga njerëzit më të shkëlqyer të komunitetit. Rezultati qe që, 
kur ai u rrit dhe shkoi në qytet, marrëdhëniet e tij shoqërore qenë 
me njerëz të shkëlqyer.8	[Shih	sugjerimin	3	në	faqen	243.]	

Dëshiroj t’ju sugjeroj se . . . , mënyra më e mirë si mund ta kaloni 
kohën tuaj, mënyra më e mirë si mund ta përdorni kohën tuaj është 
që të stërvitni djemtë tuaj dhe vajzat tuaja që të jenë të denjë për 
bekimet e Atit tonë Qiellor.9

Shembulli i një prindi mund ta udhëheqë një 
fëmijë në siguri, drejtësi dhe lumturi.

Le të jemi shembuj drejtësie për fëmijët tanë, le të kemi lutjet 
tona familjare dhe të kërkojmë bekim mbi ushqimin. Le të shohin 
fëmijët tanë se si bashkëshortë e bashkëshorte ne jemi të dashur 
me njëri-tjetrin. Ndërsa është ende koha, përdorni mundësitë si ba-
shkëshortë e bashkëshorte që të bekoni njëri-tjetrin me dashurinë 
tuaj, me mirësinë tuaj dhe me mbështetjen tuaj në çdo mënyrë. 
Përdorni mundësinë ndërsa është ende koha që t’i mësoni bijtë e 
bijat tuaja se si të jetojnë që të jenë të lumtur. . . . Shtëpitë tona le 
të jenë shenjtërore paqeje, shprese dhe dashurie.10

Vetëm disa ditë më parë pashë një letër nga një burrë që ndoshta 
kishte jetuar gjysmën e jetës së tij. Duke i shkruar atit të tij ai tha: 
“Interesimi yt për të dashurit e tu, mësimi yt për mua, shembujt që 
më ke dhënë, kanë qenë një frymëzim për mua për të bërë atë që 
Zoti dëshiron që unë të bëj. Kam ndier se duke ndjekur hapat e tu, 
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“Mënyra më e mirë si mund ta kaloni kohën tuaj, mënyra më e mirë 
si mund ta përdorni kohën tuaj është që të stërvitni djemtë tuaj dhe 

vajzat tuaja që të jenë të denjë për bekimet e atit tonë Qiellor.”

unë do të isha i sigurt.” Ai qe një atë i urtë, ai qe një atë i bekuar, që 
mund të kishte frymëzuar në mendjen e birit të tij një mirëbesim të 
tillë. . . . Për shkak të sjelljes së të atit – të paktën ai ia jepte meritën 
të atit në letrën e tij – për shkak të shembullit të dhënë në shtëpinë 
e tij, ai është sot një nga besnikët e kësaj Kishe. Ai mund të jetojnë 
në botë dhe të mbajë urdhërimet e Zotit. Shqetësimi i tij për të bërë 
mirë u frymëzua nga shtëpia ku jetoi. Ai nuk zbuloi egoizëm në 
shtëpi, por bujari. Prindërit nuk shqetësoheshin të merrnin gjithçka 
mundeshin dhe ta mbanin me egoizëm për vete, por ata shkuan 
duke kërkuar ata që kishin nevojë për ta, duke u dhënë kurajë e 
duke i bekuar ata. Gjithë të folurit në botë nuk do të kishte futur në 
zemrën e atij burri atë çfarë ai ka sot, por ishte shembulli që u dha 
nga prindërit e tij, nga ata që jetuan në shtëpinë ku ai jetoi.

Nuk kam dyshim se ka qindra burra e gra, mijëra prej tyre 
ndoshta, në komunitetet ku jetojmë ne dhe në botë, që do të 
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thoshin të njëjtën gjë për mësimet e etërve të tyre dhe nënave të 
tyre. Por kam frikë se ka disa prej nesh që ndikohen nga zakonet e 
botës dhe i mundon ideja se duhet të ndjekin turmën, pavarësisht 
se çfarë beson ose bën ajo. Në atë rast, shembulli ynë nuk do të 
jetë një bekim, por mund të shkatërrojë lumturinë e fëmijëve tanë.11

Le të japim dëshmi në veprimet tona të përditshme, ashtu si dhe 
në bisedat tona, se ne besojmë që kjo është puna e Atit dhe gëzim 
i papërshkrueshëm do të na vijë, dhe fëmijëve që do të rriten në 
shtëpitë tona, do t’u shtohet besimi dhe përulësia. Atyre do t’u 
shtohet dhe do t’u jepet fuqi t’u rezistojnë tundimeve të kundër-
shtarit që janë drejtuar kundrejt tyre, dhe në vend të vuajtjeve që u 
janë shkaktuar fëmijëve të njeriut, për shkak të mëkatit, do të ketë 
ngushëllim, paqe e lumturi dhe . . . burra e gra do të banojnë në 
këtë tokë që do të kenë forcë karakteri që t’u bëjnë ballë të ligave 
të jetës.12	[Shih	sugjerimin	4	në	faqen	243.]	

Duke e dashur e duke e mësuar rininë tonë, ne 
mund të ndihmojmë që ta mbrojmë atë nga e liga.

Shenjtorë të ditëve të mëvonshme, mësojuni fëmijëve tuaj që të 
respektojnë ligjin moral. Rrethojini ata me krahët e dashurisë tuaj, 
që ata të mos kenë asnjëfarë lloj dëshire që të marrin nga tundimet 
e së ligës, të cilat i rrethojnë ata nga çdo anë. . . .

Çfarë privilegji është për prindërit që të ulen në shtëpitë e tyre, 
rrethuar nga një familje djemsh e vajzash të dëlira dhënë atyre nga 
Ati ynë Qiellor, me shpirtrat e tyre të lindur nga Ati ynë në Qiell! 
Çfarë gëzimi është t’i kesh ata të ndërveprojnë së bashku duke 
marrë bekimet e Atit tonë Qiellor e duke gëzuar në shoqërimin e 
Shpirtit të tij dhe t’i kesh ata të stërvitur në mënyrë të tillë në ditët 
e tyre të rinisë që, ndërsa të kalojnë në pjekuri, të kenë mbajtur 
dëlirësinë e jetëve të tyre!

Vëllezërit e motrat e mia, unë ju përgjërohem që me më shumë 
zell, me më shumë vëmendje, më durim se kurrë më parë, ju ta 
ruani brezin e ri nga grackat që kundërshtari ka vënë për këmbët e 
tyre.	Shumë	prej	[filmave]	tanë,	programeve	radiofonike,	revistave,	
librave etj., janë të papërshtatshëm . . . , dhe nëse ne nuk e asnjëa-
nësojmë ndikimin e këtyre gjërave me mësimdhënie dhe mjedis të 



K a P i t U l l i  2 2

240

shëndetshëm, duke i sjellë rinisë përfitimet që rrjedhin nga njohja 
e jetës së burrave e grave të mira, duke u mësuar atyre virtytet e 
profetëve dhe kuptimin e Ungjillit të Jezu Krishtit, disa prej atyre që 
i duam, mund të shkasin ngadalë larg nesh. . . .

Le t’u mësojmë fëmijëve tanë të jenë të dëlirë në jetën e tyre, të 
jenë të drejtë. Mësojuni djemve tuaj të mbrojnë virtytin e motrave 
të tyre dhe të shoqeve të tyre. Mësojuni bijave tuaja të mbrojnë 
virtytin e djemve me të cilët shoqërohen. . . . Le të diplomohemi, 
nëse mund ta përdorim atë term, në rritjen e djemve dhe vajzave 
tona nën ndikimin e Shpirtit të Perëndisë, që kundërshtari të mos 
ketë fuqi t’i udhëheqë ata në rrugë të gabuar.13	[Shih	sugjerimet	5	
dhe	6	në	faqen	243–244.]	

Studimi i ungjillit si familje do të na ndihmojë 
t’i mbajmë fëmijët pranë nesh.

Në shtëpitë tona, vëllezër e motra, është privilegji ynë, është de-
tyra jonë, që t’i mbledhim familjet tona së bashku që të gëzohemi 
e të forcojmë, e të mbështesim njëri-tjetrin, që të jepen mësim të 
vërtetat e Shkrimeve të Shenjta. Në çdo shtëpi, fëmijët duhet të 
nxiten që ta lexojnë fjalën e Zotit siç na është zbuluar në të gjitha 
periudhat ungjillore. Ne duhet të lexojmë Biblën, Librin e Mormonit, 
Doktrinën e Besëlidhjet dhe Perlën me Vlerë të Madhe; jo vetëm 
t’i lexojmë ato në shtëpitë tona, por gjithashtu t’ua shpjegojmë ato 
fëmijëve tanë që ata të mund të kuptojnë . . . marrëdhëniet e Perë-
ndisë me njerëzit e tokës.

Le të shohim nëse nuk mund të bëjmë më shumë prej kësaj në të 
ardhmen sesa kemi bërë në të shkuarën. Le të zotohemi ndaj parimit 
dhe praktikës të mbledhjes së familjeve tona rreth nesh në vetë shtë-
pitë tona. Secili prej nesh le ta pyesë veten: “A e kam kryer detyrën 
time në shtëpinë time për leximin dhe mësimdhënien e ungjillit, ashtu 
si është zbuluar nëpërmjet profetëve të Zotit? A i kam mbajtur fëmijët 
e mi pranë meje dhe a e kam bërë shtëpinë një vend të këndshëm 
dhe një vend nderimi, dashurie, kuptueshmërie dhe përkushtimi?”

Nëse jo, le të pendohemi për shpërfilljen tonë dhe t’i mbledhim 
familjet tona rreth nesh, dhe t’u mësojmë atyre të vërtetën. . . .
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“A e kam vendosur në rregull shtëpinë time?” Kjo duhet të jetë 
pyetja në çdo zemër. Jo, a ka bërë kështu fqinji im, por, a kam bërë 
unë atë që Zoti ka kërkuar prej meje? 14

Fëmijët tanë janë dhurata më e çmuar që Ati ynë na jep neve. 
Nëse ne mund t’i udhëheqim këmbët e tyre në shtegun e shpëtimit, 
do të ketë gëzim të përjetshëm për ne dhe për ata. . . .

Një mënyrë si mund t’i mbajmë ata më pranë nesh është që ne 
të mblidhemi së bashku më shpesh në shtëpitë tona. Kisha ka kë-
rkuar që të lihet mënjanë çdo javë të paktën një natë në shtëpi, që 
e gjithë familja të mblidhet së bashku dhe të gëzojmë shoqërinë e 
njëri-tjetrit, të gëzojmë kënaqësitë e thjeshta të mbledhjes familjare 
rreth vatrës dhe të diskutojmë me njëri-tjetrin ato gjëra që kanë 
vlerë të madhe e të qëndrueshme.

. . . Në vitin 1915 Presidenca e Parë u shkroi për këtë “preside-
ntëve të kunjeve, peshkopëve dhe prindërve në Sion” dhe unë citoj 
nga ajo që thanë ata atëherë:

“Ne këshillojmë dhe nxitim krijimin e një ‘Mbrëmjeje në Shtëpi’ në 
mbarë Kishën, kohë në të cilën etërit dhe nënat të mund të mbledhin 
së bashku djemtë e vajzat e tyre në shtëpi dhe t’u mësojnë atyre fjalën 
e Zotit. . . . Kjo ‘Mbrëmje në Shtëpi’ duhet t’i kushtohet lutjes, këndimit 
të himneve, këngëve, muzikës instrumentale, leximit të Shkrimit të 
Shenjtë, temave familjare dhe udhëzimeve të veçanta mbi parimet e 
ungjillit dhe mbi problemet etike të jetës, si dhe detyrave e detyrimeve 
të fëmijëve ndaj prindërve, shtëpisë, Kishës, shoqërisë dhe kombit.”

Dhe ky ishte bekimi i premtuar ndaj atyre që do ta bënin atë që 
kërkohej:

“Nëse shenjtorët i binden kësaj këshille, ne premtojmë se bekime 
të mëdha do të rezultojnë. Dashuria në shtëpi dhe bindja ndaj pri-
ndërve do të rriten. Besimi do të zhvillohet në zemrat e rinisë së 
Izraelit dhe ata do të fitojnë fuqi për të luftuar ndikimet e liga dhe 
tundimet që i mësyjnë ata.”

Këto parime e premtime janë ende përpara nesh.15

Nëse mbrëmja në shtëpi do të mund të ishte një fakt mes shenj-
torëve të ditëve të mëvonshme, nëse gjatë një mbrëmjeje në javë ne 
do të jetonim me njerëzit tanë, nën ndikimin e shpirtit të Zotit, në 
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“Nëse mbrëmja në shtëpi do të mund të ishte një fakt mes shenjtorëve të 
ditëve të mëvonshme, . . . sa shumë shtëpi të lumtura do të kishte.”

vetë mbledhjet tona rreth vatrës të rrethuar nga ata të cilët Zoti na i 
ka dhënë dhe na ka thënë, veçanërisht, se ne duhet t’i udhëzojmë 
ata, sa shumë shtëpi të lumtura do të kishte aty ku sot është hidhë-
rim dhe mosmarrëveshje, dhe shqetësim. . . .

. . . Kur ne i lëmë përjashta botën dhe gjërat e pjesës së jashtme dhe 
nën fuqinë e lutjes e të falënderimit ne u japim bijëve e bijave tona ato 
të vërteta të pasura që Zoti i ka lënë me ne për mirëqenien tonë dhe 
për të tyren, një zhvillim i çiltër i besimit do të vijojë. Unë shpresoj se 
do të jetë e mundur për ne që të kthehemi, nëse jemi larguar nga ajo 
këshillë. Le t’i mbledhim fëmijët tanë rreth nesh dhe le t’i lëmë shtë-
pitë tona të jenë vendi i qëndrueshëm i Shpirtit të Zotit. Nëse ne do 
të bëjmë pjesën tonë, ne mund ta dimë e të jemi të sigurt se Ati ynë 
Qiellor do ta bëjë të tijën.16	[Shih	sugjerimin	7	në	faqen	244.]	
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Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Ndërsa studioni kapitullin ose përgatiteni për të dhënë mësim, me-
rrini parasysh këto ide. Për ndihmë të mëtejshme, shihni faqet v–vii.

 1. Mendoni mbi ndodhinë në faqet 233–234. Si mendoni ju, përse 
Xhorxh Albert Smithi qe në gjendje ta mësonte kaq sukses-
shëm bijën e tij Editin? Mendoni rreth një kohe nga rinia juaj 
kur një prind ju mësoi diçka që pati ndikim në jetën tuaj. Përse 
ai mësim qe kaq efikas?

 2. Studioni seksionin e parë të mësimeve (faqet 234–235) dhe 
Doktrinën e Besëlidhjet 93:37–40. Si mendoni ju, përse Zoti 
u ka dhënë prindërve, më tepër se organizatave të tjera, për-
gjegjësinë që t’u mësojnë fëmijëve të tyre ungjillin? Si munden 
organizatat e Kishës të ndihmojnë prindërit për këtë përgje-
gjësi? Si mund të ndihmojnë pjesëtarë të familjes më të gjerë? 
Nëse ju nuk keni vetë fëmijët tuaj, merrni parasysh mënyra se 
si mund të jeni një ndikim i drejtë mbi rininë e Kishës në një 
mënyrë që është mbështetëse për prindërit.

 3. Shihni sërish ndodhinë në faqet 236–237. Si përfitojnë fëmijët 
kur prindërit e tyre kalojnë kohë me ta? Cilat janë disa nga 
“shqetësimet dhe . . . kënaqësitë e jetës” (faqe 235) që mund të 
na bëjnë të lëmë pas dore përgjegjësitë tona për familjet tona? 
Çfarë mund të bëjmë që t’i mposhtim këto hutime?

 4. Lexoni seksionin që fillon në faqen 237. Mendoni për qëndri-
met tuaja ndaj “zakoneve të botës” dhe se si këto qëndrime 
mund të ndikojnë fëmijët tuaj. Cilat janë disa “veprime të për-
ditshme” që u japin dëshmi veçanërisht të fortë për besimet 
tona fëmijëve tanë?

 5. Cilat janë disa nga tundimet që fëmijët dhe rinia përballin në 
komunitetin tuaj? Studioni seksionin që fillon në faqen 239, 
duke kërkuar gjëra që mund të bëjnë prindërit, gjyshërit dhe 
të tjerë për ta ndihmuar rininë t’i rezistojë tundimit.

 6. Presidenti Smith këshilloi se ne duhet të “diplomohemi”, ose 
të specializohemi, në rritjen e fëmijëve tanë nën ndikimin e 
Shpirtit (shih faqe 240). Çfarë do të thotë kjo për ju? Çfarë lloj 
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gjërash mund të bëjnë prindërit që të specializohen në rritjen 
e fëmijëve të tyre në drejtësi?

 7. Në faqet 241–242, Presidenti Smith sheh sërish disa nga prem-
timet që u janë bërë familjeve që mbajnë mbrëmje familjare të 
rregullt. Si janë përmbushur këto premtime në familjen tuaj? 
Çfarë këshille do t’i jepnit një familjeje që nuk ka mbajtur kurrë 
më parë mbrëmje familjare por që dëshiron të fillojë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Fjalët e Urta 22:6; Isaia 54:13; Enosi 
1:1–3; Mosia 4:14–15; Alma 56:45–48; Doktrina e Besëlidhje 68:25–
31; shih edhe “Familja: Një Proklamatë Drejtuar Botës”, Ensign, në-
ntor 1995, f. 102.

Ndihmë për mësimdhënien: “Kini kujdes të mos i jepni fund një 
diskutimi të mirë tepër shpejt në përpjekje për të paraqitur të gjithë 
materialin që keni përgatitur. Edhe pse është e rëndësishme ta pa-
sqyroni materialin, është më e rëndësishme të ndihmoni nxënësit 
të ndiejnë ndikimin e Shpirtit, të zbërthejnë pyetjet e tyre, të rrisin 
kuptueshmërinë e tyre për ungjillin dhe të forcojnë zotimin e tyre 
për të mbajtur urdhërimet” (Teaching, No Greater Call, [Mësimdhë-
nia, S’Ka Thirrje më të Madhe] f. 64).

Shënime
 1. “After Eighty Years”, Improvement Era, 

prill 1950, f. 263.
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Love Him”, Relief Society Magazine, 
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 3. “To the Relief Society”, Relief Society 
Magazine, dhjetor 1932, f. 708–709.

 4. Në Conference Report, prill 1926, f. 145.
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 6. Në Conference Report, prill 1937, f. 36.
 7. Në Conference Report, prill 1926, f. 
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 8. “President Smith Gives Scouting 
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 11. Në Conference Report, prill 1937, f. 35.
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“Nga Ju Kërkohet të Falni”

Duke i falur të tjerët, ne çlirohemi nga barra e 
urrejtjes dhe përgatitemi për jetë të përjetshme.

Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit

Në vitin 1897, kur qe ende djalosh, Xhorxh Albert Smithi u regji-
strua në Rojën Kombëtare të Jutas. Me nxitjen e disa prej shokëve 
të tij, ai kandidoi për një post me zgjedhje në Rojë, por gjatë javëve 
përpara zgjedhjes, një ushtar rival filloi të përhapte thashetheme 
duke e akuzuar Xhorxh Albert Smithin për praktika të pamoralshme. 
Si rezultat, rreshter Smithi humbi në një zgjedhje që ai ndjente se 
duhet ta kishte fituar. Ajo që e bënte më të vështirë situatën, ishte se 
burri që përhapi thashetheme të rreme, dikur kishte qenë një mik.

Edhe pse u përpoq ta harronte, fyerja e mbushi me hidhërim 
zemrën e Xhorxh Albert Smithit. Ai shkoi në kishë të dielën vijuese, 
por nuk u ndie mirë për marrjen e sakramentit. Ai u lut për ndihmë 
dhe e kuptoi se duhej të pendohej për fyerjen që po ndiente. Ai 
vendosi ta kërkonte mikun dhe të pajtohej me të.

Xhorxh Albert Smithi shkoi drejtpërsëdrejti tek zyra e burrit dhe 
tha me zë të butë: “Vëllai im, dëshiroj të më falësh që të kam urryer 
në mënyrën si e kam bërë disa javët e fundit”.

Menjëherë, zemra e mikut të tij u zbut. “Vëllai Smith, ti nuk ke 
nevojë për falje”, tha ai. “Jam unë që kam nevojë për falje prej teje.” 
Ata tokën duart dhe që atëherë mbetën miq të mirë.1	[Shih	sugjeri-
min	1	në	faqen	252.]	

Disa vite më vonë, Xhorxh Albert Smithi e bëri faljen e të tjerëve 
një nga synimet e tij për të gjithë jetën, kur shkroi në kredon e tij 
personale: “Unë nuk do të lëndoj ndjenjat e ndonjë njeriu, me që-
llim, as edhe të ndonjërit që mund të më ketë bërë padrejtësi, por 
do të kërkoj t’i bëj mirë dhe ta bëj atë mikun tim” 2.
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“Kujtoni shembullin e Mësuesit Hyjnor, i cili, kur qe varur mbi 
pemën mizore, tha: ‘o atë, fali ata sepse nuk dinë ç’bëjnë’.”
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Një koleg i ngushtë i Presidentit Smith vërejti se aftësia për të 
falur ishte vërtet një nga tiparet e tij thelbësore: “Vërtet ai i fali të 
gjithë njerëzit. Gjatë gjithë jetës së tij ai qe i vetëdijshëm për urdhë-
rimin e Perëndisë: Perëndia do të falë atë që do të falë. Por për ne, 
ne duhet të falim të gjithë njerëzit. Ai mund ta bënte atë dhe pastaj 
t’ia drejtonte çështjen Perëndisë. Ndërsa fali, jam i sigurt se ai harroi. 
Kur dikush që fal, mund të harrojë, atëherë vërtet ai burrë është një 
burrë i jashtëzakonshëm, vërtet një burrë i Perëndisë!” 3

Mësime të Xhorxh Albert Smithit

Nëse kuptojmë ungjillin e Jezu Krishtit, jemi 
më të gatshëm që t’i falim të tjerët.

Ka një gjë që ne mund të përpiqemi vërtet fort që ta lëvrojmë dhe 
kjo është gatishmëria për t’i falur njëri-tjetrit shkeljet tona. Shpirti i 
faljes është një virtyt pa të cilin ne kurrë nuk do të fitojmë plotësisht 
bekimet që shpresojmë të marrim.4

Njerëzit e botës nuk e kuptojnë . . . se si u ndie Shpëtimtari kur, 
në agoninë e shpirtit të tij, i thirri Atit të tij Qiellor, jo për të dënuar 
dhe shkatërruar ata që po merrnin jetën e tij të vdekshme, por ai tha:

“. . . Atë, fali ata sepse nuk dinë ç’bëjnë.” (Lluka 23:34.)

Ai duhet të jetë qëndrimi i të gjithë anëtarëve të Kishës së Jezu 
Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Ai duhet të jetë që-
ndrimi i të gjithë bijve e bijave të Perëndisë dhe do të ishte, më duket 
mua, nëse ata do të kuptonin plotësisht planin e shpëtimit. . . . Inati 
dhe urrejtja në zemrat tona nuk do të na sjellin paqe dhe lumturi.5

Zoti na ka dhënë informacion të madh, na ka zbuluar neve me-
ndjen dhe vullnetin e Tij, na ka mësuar gjëra që bota nuk i di dhe, 
në përputhje me informacionin që kemi marrë, Ai na mban për-
gjegjës dhe pret nga ne që të jetojmë një jetë më të lartë, një jetë 
më ideale se e atyre që nuk e kuptojnë Ungjillin aq plotësisht sa 
e kuptojmë ne. Shpirti i faljes është diçka që shenjtorët e ditëve të 
mëvonshme mund ta shfaqin, me dobi, më plotësisht mes tyre. . . . 
Ne duhet të hyjmë në një gjendje ku mund t’i falim vëllezërit tanë.6 
[Shih	sugjerimin	2	në	faqen	252.]	
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Kur i falim të tjerët, ne tregojmë vlerësim 
për faljen që Ati Qiellor na zgjat neve.

Në	lidhje	me	këtë	çështje	[të	faljes	së	të	tjerëve],	do	të	lexoj	disa	
vargje nga kapitulli i tetëmbëdhjetë i Shën Mateut, duke filluar me 
vargun e njëzetenjëtë. Duket se Apostujt ishin me Mësuesin në këtë 
rast dhe Pjetri shkoi tek Ai dhe tha:

“ ‘Zot, në se vëllai im mëkaton kundër meje, sa herë duhet ta fal? 
Deri shtatë herë?’

Jezusi i tha: ‘Unë nuk të them deri shtatë herë, por deri shtatë-
dhjetë	herë	shtatë’.”	[Mateu	18:21–22.]

Pastaj Shpëtimtari dha një shëmbëlltyrë . . . të dy burrave. Njëri 
nga burrat i detyrohej zotërisë së tij një shumë të madhe parash dhe 
shkoi tek ai e i tha se nuk mund ta paguante atë që detyrohej, dhe i 
kërkoi që të mund t’i falej borxhi. Zotëria i atij shërbëtori u prek nga 
dhembshuria dhe e fali borxhin. Menjëherë ky burrë që e kishin falur, 
doli dhe gjeti një shërbëtor tjetër që i detyrohej një shumë të vogël, 
dhe i kërkoi ta paguante. Burri i shkretë nuk mund ta plotësonte 
detyrimin dhe ai, nga ana e tij, kërkoi që të mund t’i falej borxhi. Por 
atë nuk e falën; përkundrazi atë e çoi dhe e flaku në burg ai, të cilin 
tashmë e kishte falur zotëria i tij. Kur shërbëtorët e tjerë e panë se 
çfarë kishte bërë, ata shkuan tek zotëria i këtij burri e i treguan atij dhe 
ai u zemërua dhe ua dorëzoi torturuesve atë që kishte falur, derisa 
të paguante të gjithë detyrimin. Shpirti i tij nuk qe mjaft i madh sa të 
vlerësonte mëshirën që i ishte treguar atij dhe, për shkak të asaj mu-
ngese	të	dashurisë	hyjnore,	ai	humbi	gjithçka.	[Shih	Mateu	18:23–35.]

Nganjëherë, ne gjejmë vështirësi të vogla që ngrihen mes nesh, 
dhe harrojmë durimin që Ati ynë në Qiell ushtron kundrejt nesh, 
dhe zmadhojmë në zemrat tona ndonjë gjë të parëndësishme që 
vëllai apo motra jonë mund të ketë bërë ose thënë në lidhje me ne. 
Ne nuk e jetojmë gjithmonë ligjin që Zoti dëshiron që ne të zba-
tojmë në lidhje me këto çështje. Ne harrojmë urdhërimin që Ai u 
dha Apostujve në fjalët e lutjes, ku atyre iu tha të luten që të mund 
t’u	falen	fajet	e	tyre	ashtu	si	ata	falin	fajtorët	e	tyre	[shih	Mateu	6:12].	
Unë ndiej se ne duhet të mësojmë shumë në lidhje me këtë. Ne 
nuk i kemi përmbushur aq plotësisht sa duhet kërkesat e Atit tonë 
Qiellor.7	[Shih	sugjerimin	3	në	faqen	252.]	
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Duke zgjedhur të mos mbajmë mëri, ne mund të pastrojmë 
nga zemra jonë të gjithë ndjenjat e dashakeqësisë.

Neve na është mësuar t’i duam armiqtë tanë dhe të lutemi për 
ata	që	na	keqtrajtojnë	e	flasin	keq	për	ne	[shih	Mateu	5:44].	. . .	Kur	
të jeni ofenduar, mos ofendoni sërish. Kur të tjerët të flasin keq për 
ju, kini keqardhje për ta dhe lutuni për ta. Kujtoni shembullin e 
Mësuesit Hyjnor, i cili, kur qe varur mbi pemën mizore, tha: “O Atë, 
fali ata sepse nuk dinë ç’bëjnë”.8

Nganjëherë, një vëlla në autoritet ka fyer, në ndonjë mënyrë, 
një nga anëtarët e Kishës, ndoshta të panjohur për atë vetë dhe ai 
fëmijë i Atit tonë në heshtje vazhdon të ndihet i lënduar, në vend 
që të bëjë ashtu si ka urdhëruar Zoti, të shkojë tek fyesi dhe t’i 
deklarojë atij, me dashamirësi, ndjenjat e zemrës së tij, dhe t’i japë 
atij vëllai një mundësi që t’i thotë atij: “Më vjen keq që të kam fyer 
dhe dëshiroj që ti të më falësh”. Rezultati është që, në disa raste, 
ne gjejmë se ka një ndjenjë mërie, e cila është kurdisur nga Satani.9 
[Shih	sugjerimin	4	në	faqen	252.]	

Ne nuk kemi ndjenja të ashpra kundrejt ndonjërit prej bashkënje-
rëzve tanë; ne nuk kemi rast për t’i pasur. Nëse ata na keqkuptojnë, 
na citojnë keq dhe na përndjekin, ne duhet të kujtojmë se ata janë 
në duart e Zotit. . . . Kështu, kur ne marrim sakramentin e Darkës 
së Zotit, . . . le të pastrojmë nga zemra jonë të gjithë ndjenjat e da-
shakeqësisë kundrejt njëri-tjetrit dhe kundrejt vëllezërve e motrave 
tona që nuk janë të besimit tonë.10

Duke i falur të tjerët, ne përgatitemi 
për mbretërinë çelestiale.

Le të jetojë secili prej nesh në mënyrë të tillë që kundërshtari të 
mos ketë fuqi mbi ne. Nëse keni ndonjë mospajtim me njëri-tjetrin, 
nëse ka pasur ndonjë mosmarrëveshje mes jush dhe fqinjëve tuaj, 
zgjidhini ato sa më shpejt që të mundeni, nën ndikimin e Shpirtit të 
Zotit, me qëllim që, kur të vijë koha, si ju ashtu dhe pasardhësit tuaj 
që mund të jenë duke vijuar pas jush, të mund të përgatiten për të 
marrë një trashëgim në mbretërinë çelestiale.11

Tek Libri i Doktrinës e Besëlidhjeve ne gjejmë një referim bërë 
kësaj çështjeje të faljes, ku Zoti jep një urdhërim; ai përmbahet në 
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seksionin gjashtëdhjetë e katër dhe na referohet neve, në këtë kohë. 
Ai lexon si vijon:

“. . . Në të vërtetë, unë ju them, unë, Zoti, ua fal mëkatet atyre që 
i rrëfejnë mëkatet e tyre përpara meje dhe kërkojnë falje, atyre që 
nuk kanë mëkatuar me vdekje.

Dishepujt e mi, në ditët e lashta, kërkuan rast kundër njëri-tjetrit 
dhe nuk e falën njëri-tjetrin në zemrat e tyre; dhe për këtë ligësi ata 
u brengosën dhe u ndëshkuan rreptësisht.

Prandaj, unë ju them se ju duhet ta falni njëri-tjetrin; sepse ai që 
nuk ia fal shkeljet vëllait të tij, mbetet i dënuar përpara Zotit; sepse 
atij i ngelet mëkati më i madh.”

Vargu që u lexua i fundit, është ai që do të theksoja.

“Unë, Zoti, do të fal kë do të fal, por nga ju kërkohet t’i falni të 
gjithë njerëzit.

“Nëse ka pasur ndonjë mosmarrëveshje mes jush dhe fqinjëve tuaj, zgjidhini 
ato sa më shpejt që të mundeni, nën ndikimin e Shpirtit të Zotit.”
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Dhe ju duhet të thoni në zemrat tuaja—Perëndia duhet të gjykojë 
midis	meje	dhe	teje	dhe	të	të	shpërblejë	sipas	veprave	të	tua.”	[DeB	
64:7–11.]

Nëse jeta jonë do të ishte e tillë që, kur të kemi mospajtim me 
fqinjin tonë, nëse, në vend që ta vendosim veten si gjykatës njëri 
kundër tjetrit, ndershmërisht dhe vetëdijshëm t’i drejtoheshim Atit 
tonë në Qiell e të thoshim: “Zot, gjyko mes meje dhe vëllait tim; ti e 
njeh zemrën time; Ti e di se nuk kam ndjenja zemërimi kundër tij; 
na ndihmo të shohim njëlloj dhe na jep urtësi që të mund të sillemi 
drejtësisht me njëri-tjetrin”, sa pak ndryshime do të kishte dhe sa 
gëzim e bekime do të na vinin! Por, vështirësi të vogla dalin herë 
pas here, të cilat shqetësojnë ekuilibrin e jetës sonë të përditshme, 
dhe ne vazhdojmë të jemi të trishtuar sepse ushqejmë një ndikim 
të papërshtatshëm dhe nuk kemi dashuri hyjnore. . . .

. . . “Tani, unë ju flas lidhur me familjet tuaja—në qoftë se njerëzit 
do t’ju godasin ju ose familjet tuaja, një herë, dhe ju i bëni ballë asaj 
me durim dhe nuk do të thoni fjalë të rënda kundër tyre as nuk do 
të kërkoni hakmarrje, ju do të shpërbleheni;

Por, nëse nuk i bëni ballë me durim, do t’ju llogaritet, po të ma-
teshit,	si	një	masë	e	drejtë	për	ju.”	[DeB	98:23–24.]

Kjo është gjithashtu fjala e Mësuesit për ne. Nëse jetojmë sipas 
këtij ligji, ne do të rritemi në hir e forcë ditë pas dite dhe në pëlqim 
të Atit tonë Qiellor. Besimi do të rritet në zemrat e fëmijëve tanë. 
Ata do të na duan për drejtësinë dhe integritetin moral të jetës sonë 
dhe ata do të gëzojnë që kanë lindur nga prindër të tillë. Unë ju 
them juve se ky urdhërim nuk është dhënë në një mënyrë boshe; 
sepse Zoti ka shpallur se Ai nuk jep ndonjë ligj me shpërfillje, por 
çdo ligj është dhënë që të mund të mbahet dhe të jetohet prej nesh.

Ne do të jemi në këtë botë vetëm për një kohë të shkurtër. Më të 
rinjtë e më të fortët prej nesh thjesht po përgatiten për jetën tjetër 
dhe, përpara se ne të hyjmë në lavdinë e Atit tonë dhe të gëzojmë 
bekimet që shpresojmë të marrim me anë të besnikërisë, neve do 
të na duhet të jetojmë ligjet e durimit dhe të ushtrojmë falje ndaj 
atyre që bëjnë shkelje kundër nesh, dhe t’i heqim nga zemrat tona 
të gjitha ndjenjat e urrejtjes ndaj tyre.
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 “Dhe përsëri, në qoftë se armiku juaj do t’ju godasë për herë të 
dytë dhe ju nuk e shani me fjalë të rënda armikun tuaj dhe i bëni 
ballë atij me durim, shpërblimi juaj do të jetë njëqindfish. 

Dhe përsëri, në qoftë se armiku juaj do t’ju godasë për herë të 
tretë dhe ju i bëni ballë me durim, shpërblimi juaj do t’ju shtohet 
katërfish.”	[DeB	98:25–26.] . . .

Paçim Shpirtin e Mësuesit që të banojë brenda nesh, që ne të 
mund të falim të gjithë njerëzit ashtu si Ai ka urdhëruar, të falim, 
jo vetëm me buzët tona, por në vetë thellësitë e zemrave tona, çdo 
shkelje që mund të jetë kryer kundër nesh. Nëse e bëjmë këtë gjatë 
jetës, bekimet e Zotit do të banojnë në zemrat tona dhe në shtëpitë 
tona.12	[Shih	sugjerimin	5	më	poshtë.]

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Ndërsa studioni kapitullin ose përgatiteni për të dhënë mësim, me-
rrini parasysh këto ide. Për ndihmë të mëtejshme, shihni faqet v–vii.

 1. Mendoni thellë mbi ndodhinë në faqen 245 dhe lexoni 3 Nefi 
12:22–24. Si mendoni ju, përse Zoti kërkon që të pajtohemi me 
vëllezërit e motrat tona përpara se të mund të shkojmë tek Ai? 

 2. Në faqen 247 Presidenti Smith shpjegon se njohuria jonë për 
planin e shpëtimit duhet të na ndihmojë të jemi më falës. Si 
mendoni ju, përse është kështu? Në ç’mënyrë ne “hyjmë në një 
gjendje” (faqe 247) ku mund t’i falim të tjerët? 

 3. Ndërsa studioni seksionin që fillon në faqen 248, mendoni për 
një kohë kur Ati Qiellor ju fali juve. Si mendoni ju, përse mos 
arritja që të falim të tjerët do të na bënte të padenjë për faljen 
që kërkojmë?

 4. Lexoni paragrafin e dytë në faqen 249. Çfarë na pengon të 
pajtohemi me një udhëheqës të Kishës ose dikë tjetër që, me 
dashje ose pa dashje, na ka fyer? Çfarë mund të bëjmë që t’i 
mposhtim këto vështirësi?

 5. Shihni sërish seksionin e fundit të mësimeve (faqet 249–252). 
Në ç’mënyrë gatishmëria jonë për të falur na përgatit për mbre-
tërinë çelestiale? Në çfarë mënyrash bekohen familjet tona kur 
i falim të tjerët?
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Shkrime të Shenjta Përkatëse: Mateu 5:23–24, 38–48; 6:12, 14–15; 
7:1–5; 18:15; 1 Nefi 7:16–21; Doktrina e Besëlidhje 42:88

Ndihmë për mësimdhënien: “Kur një individ bën një pyetje, merrni 
parasysh të ftoni të tjerët që të përgjigjen në vend që të përgjigjeni 
ju vetë. Për shembull, ju mund të thoshit: ‘Kjo është një pyetje inte-
resante. Çfarë mendon pjesa tjetër?’ ose ‘A mund të ndihmojë dikush 
për këtë pyetje?’” (Teaching, No Greater Call, [Mësimdhënia, S’Ka 
Thirrje më të Madhe] f. 64).

Shënime
 1. Shih Merlo J. Pusey, “The Inner Strength 

of a Leader”, Instructor, qershor 1965, f. 
232.

 2. “President George Albert Smith’s Creed”, 
Improvement Era, prill 1950, f. 262.

 3. Matthew Cowley, në Conference Re-
port, prill 1951, f. 167. 

 4. “The Spirit of Forgiveness”, Improve-
ment Era, gusht 1945, f. 443.

 5. Në Conference Report, tetor 1945, f. 169.
 6. Në Conference Report, tetor 1905, f. 27.

 7. Në Conference Report, tetor 1905, f. 27.
 8. Në Conference Report, tetor 1904, f. 

65–66.
 9. Në Conference Report, tetor 1905, f. 27.
 10. Në Conference Report, tetor 1906, f. 50.
 11. Fjalim mbajtur në konferencën e mi-

sionit meksikan, 26 maj 1946, George 
Albert Smith Family Papers, University 
of Utah, kutia 121, faqe 288.

 12. Në Conference Report, tetor 1905, f. 
27–28, 30.
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“Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time: unë po jua jap, po jo si e jep 
bota; zemra juaj mos u trondittë dhe mos u frikësoftë” (Gjoni 14:27).
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Jetesë e Drejtë në Kohë 
të Rrezikshme

Nëpërmjet besnikërisë sonë ndaj ungjillit, mund 
të gjejmë sigurim nga rreziqet e kohës sonë 

dhe të jemi një ndikim pozitiv në botë.

Nga Jeta e Xhorxh Albert Smithit

Shërbimi i Xhorxh Albert Smithit si Autoritet i Përgjithshëm për-
fshiu shumicën e gjysmës së parë të shekullit të 20-të. Gjatë kësaj 
periudhe, bota pa shumë ngjarje rrënuese dhe të trazuara, përfshirë 
Depresionin e Madh dhe dy luftëra botërore. Këto fatkeqësi, së 
bashku me atë që ai e konsideronte një rënie të përgjithshme të 
moralit në shoqëri, e çuan Presidentin Smith të thoshte më tepër se 
një herë: “Kjo botë është në një gjendje kritike” 1. Ai pa në ngjarjet 
në botë përmbushjen e profecive mbi ditët e fundit dhe ishte i bi-
ndur se e vetmja shpresë për paqe në botë ishte bindja ndaj ligjeve 
të Perëndisë. Në kulmin e Luftës I Botërore, ai paralajmëroi: “Lufta 
nuk do të pushojë dhe konflikti në këtë botë nuk do të marrë fund 
derisa bijtë e njeriut të pendohen për mëkatet e tyre dhe t’i drej-
tohen Perëndisë e t’i shërbejnë atij e të mbajnë urdhërimet e tij” 2.

Mes këtyre kohëve të vështira, Presidenti Smith gjeti se shumë 
njerëz ishin shkurajuar. Ai tregoi: “Ka qenë privilegji im të isha 
në	pjesë	të	ndryshme	të	[Shteteve	të	Bashkuara]	dhe	është	e	rra-
llë që një njeri të gjejë ata që nuk janë jashtëzakonisht pesimistë, 
për shkak të kushteve mbi të cilat duket se ne nuk kemi ndonjë 
kontroll” 3. Ndërkohë që e pranoi se lufta, katastrofat natyrore dhe 
rreziku shpirtëror janë pjesë e të jetuarit në ditët e mëvonshme, 
Presidenti Smith u mësoi shenjtorëve se ata mund t’i shpëtojnë shu-
micës së shqetësimit të këtyre kohëve të rrezikshme duke jetuar 
ungjillin dhe duke i rezistuar tundimit. 
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Ai gjithashtu gjeti optimizëm në besimin e tij se shenjtorët e drejtë 
të ditëve të mëvonshme mund të kishin një ndikim të fuqishëm 
mbi botën rreth tyre. Ai dha mësim se shenjtorët jo thjesht duhet të 
pranojnë kushtet e botës, por se ata duhet të qëndrojnë aktivë në 
komunitetet e tyre dhe të përpiqen fort që të bëjnë të ndihet ndi-
kimi i tyre, me gjithë çfarëdo kundërshtimi që mund të hasin. “Ne 
të gjithë jemi nën detyrimin që ta bëjmë këtë botë një vend më të 
lumtur sepse ne kemi jetuar në të”, tha ai.4

Motra Bel S. Spaford, presidente e përgjithshme e Shoqatës së 
Ndihmës, tregoi një përvojë në të cilën Presidenti Smith i mësoi 
asaj këtë parim. Pak pasi u thirr në postin e saj, Motra Spaford mori 
njoftim për një mbledhje që do të zhvillohej në qytetin e Nju-Jorkut 
nga	National	Council	of	Women	[Këshilli	Kombëtar	i	Grave].	Sho-
qata e Ndihmës kishte qenë anëtare e atij këshilli për shumë vite, 
por kohët e fundit disa anëtare të tjera të këshillit kishin qenë armi-
qësore kundrejt Kishës dhe i kishin vënë në siklet delegatet shenj-
tore të ditëve të mëvonshme në mbledhjet e tij. Për shkak të kësaj, 
Motra Spaford dhe këshilltaret e saj e ndjenin se Shoqata e Ndihmës 
duhet t’i jepte fund anëtarësisë së saj në këshill dhe ato hartuan një 
rekomandim ku shprehnin pikëpamjet e tyre. Motra Spaford më 
vonë tregoi:

“Me takim, një mëngjes, shkova vetëm që të takohesha me Pre-
sidentin Xhorxh Albert Smith, duke marrë rekomandimin me vete, 
së bashku me një listë arsyesh se përse ishte hartuar rekomandimi. 
Presidenti e lexoi me kujdes materialin e shtypur. Pastaj ai pyeti: 
‘A nuk është kjo organizata me të cilën u bashkuan motrat përpara 
fillimit të shekullit?’

I thashë: ‘Po, zotëri’.

Ai tha: ‘A duhet të kuptoj se tani ju dëshironi t’i jepni fund asaj 
anëtarësie?’

I thashë: ‘Po, zotëri’. Pastaj shtova: ‘E dini, President Smith, ne nuk 
marrim ndonjë gjë nga Këshilli’.

Presidenti më pa me habi. Ai tha: ‘Motra Spaford, a mendoni 
gjithmonë sipas asaj se çfarë merrni? A nuk mendoni se nganjëherë 
është mirë të mendoni sipas asaj se çfarë keni për të dhënë? Unë 
besoj’, vazhdoi ai, ‘se gratë mormone kanë diçka për t’u dhënë grave 
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të botës dhe se ato gjithashtu mund të mësojnë prej tyre. Në vend 
që t’i jepni fund anëtarësisë suaj, unë sugjeroj që të merrni disa nga 
anëtaret më të afta të bordit dhe të shkoni përsëri në këtë mbledhje.’

Pastaj ai tha me forcë: ‘Bëni të ndihet ndikimi juaj’.” 5

Motra Spaford iu bind kësaj këshille dhe më vonë u caktua në 
poste udhëheqëse në Këshillin Kombëtar të Grave, duke u zgjedhur 
së	fundi	presidente	e	tij.	[Shih	sugjerimin	1	në	faqen	263.]	

Mësime të Xhorxh Albert Smithit

Vështirësi serioze janë parashikuar për ditët e mëvonshme.

Neve na është thënë se në ditët e fundit do të dalin vështirësi 
serioze. . . . Ne jo vetëm që jemi paralajmëruar nga shkrimet e 
shenjta që u dhanë në ditët e Shpëtimtarit dhe përpara kohës së tij 
dhe në ato që u dhanë pas tij, por në vetë ditën dhe epokën tonë, 
Zoti ka folur dhe zbulesat e Atit tonë Qiellor gjenden tek Doktrina 
e Besëlidhjet. Nëse do t’i lexojmë këto zbulesa, do të mësojmë se 
përvojat mes të cilave po kalojmë, ishin parashikuar. . . .

. . . Shtypi i përditshëm na sjell raportime fatkeqësish që ndodhin 
kudo – të detit që është i stuhishëm dhe të humbjes së jetës në të, 
tërmete, tornado të fuqishëm, të tillë si ato që na është thënë se do 
të ndodhin në ditët e fundit – dhe mua më duket, vëllezër e motra, 
nëse njerëzit po mendojnë seriozisht, nëse ata po lexojnë shkrimet 
e shenjta, ata duhet ta dinë se ngjarjet që Zoti ka thënë se do të 
ndodhnin në ditët e fundit, po ndodhin. Pema e fikut sigurisht që po 
i	nxjerr	gjethet	[shih	Joseph	Smith—Mateu	1:38–39]	dhe	ata	që	janë	
të matur duhet ta dinë se vera është afër, se ato gjëra që Zoti ka pa-
rashikuar se do t’i paraprijnë ardhjes së tij të dytë, tani po ndodhin.6

Ne ende jemi në rrezik. Kjo botë sigurisht do të marrë një spa-
strim nëse bijtë dhe bijat e Atit tonë Qiellor nuk pendohen për 
mëkatet e tyre dhe t’i kthehen atij. Dhe kjo do të thotë se shenjtorët 
e ditëve të mëvonshme, ose anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, së bashku me gjithë të tjerët, 
por ne, në radhë të parë, duhet të japim shembullin.7	[Shih	sugjeri-
min	2	në	faqen	263.]	



K a P i t U l l i  2 4

258

Mënyra e vetme drejt paqes është ungjilli i Jezu Krishtit.

Ka vetëm një mjet shërimi për shqetësimin universal – ilaç gjithë-
përfshirës për sëmundjen e botës. Ai është ungjilli i Jezu Krishtit; 
ligji i përsosur i jetës dhe lirisë, që është rivendosur sërish në për-
mbushje të Shkrimeve të Shenjta.8

“Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time: unë po jua jap, po 
jo si e jep bota; zemra juaj mos u trondittë dhe mos u frikësoftë.” 
(Gjoni 14:27.)

Këto janë fjalët qetësuese nga Princi i Paqes për ndjekësit e tij 
besnikë. Sigurisht nuk ka asgjë që u nevojitet më shumë njerëzve 
se bekimet e paqes e të lumturisë dhe zemrat të çliruara nga frika. 
Dhe këto na ofrohen ne të gjithëve nëse ne thjesht do të bëhemi 
pjesëmarrës të tyre.

Kur ungjilli u rivendos në tokë në këtë periudhë ungjillore, Zoti 
përsëriti atë që ai e ka thënë kaq shumë herë në Dhiatën e Vjetër e 
të Re, se çmimi i paqes e i lumturisë është drejtësia. Megjithë këtë 
njohuri, ka shumë që duket se mendojnë që ne mund të sigurojmë 
lumturi në ndonjë mënyrë tjetër, por ne të gjithë duhet ta dimë tani 
se nuk ka mënyrë tjetër. Dhe përsëri, me dinakërinë e tij dredharake 
Satani e ka shmangur shumicën e njerëzimit nga ecja në udhën 
që do të sigurojë lumturi dhe ai është ende i zënë. Kundërshtari i 
drejtësisë nuk fle kurrë.

Por duke ndjekur mësimet e Zotit, duke iu drejtuar atij dhe duke 
u penduar për mëkatin, duke shkuar duke bërë mirë, ne mund të 
kemi paqe, lumturi dhe lulëzim. Nëse njerëzit do ta duan njëri-tje-
trin, urrejtja dhe dashakeqësia që kanë ekzistuar kaq shumë në 
botë, do të pushojnë.9

Në këto ditë pasigurie, kur njerëzit po vrapojnë nga një vend 
në tjetrin duke kërkuar ndonjë plan të ri me anë të të cilit paqja të 
mund të sillet në botë, dijeni këtë: se e vetmja rrugë për paqe për 
këtë botë është shtegu i Ungjillit të Jezu Krishtit, Zotit tonë. Nuk ka 
tjetër. . . . Të zotërosh një dije të së vërtetës ia vlen gjithë pasurinë e 
botës, të dish se ne jemi në autostradën e sigurt kur jemi në shtegun 
e detyrës siç është përcaktuar nga Ati ynë Qiellor dhe të dish se ne 
mund të vazhdojmë atje nëse do të duam, pavarësisht nga ndikimet 
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dhe shtytjet që mund të na ofrohen nga ata që nuk janë caktuar të 
jenë udhëheqësit tanë, është një bekim që është i paçmueshëm.10

Ne jetojmë në një ditë kur shkrimi i shenjtë po plotësohet mes 
kombeve, ku Zoti tha nëpërmjet njërit prej profetëve të tij se në 
ditët e mëvonshme, “. . . dituria e njerëzve të tij të urtë do të shuhet 
dhe zgjuarësia e të mënçurve të tij do të zhduket”. (Isaia 29:14.) Me 
gjithë urtësinë e botës, asnjë grup deri tani nuk ka qenë në gjendje 
të tregojë rrugën për paqe me sigurinë se kjo është rruga. Ne . . . 
jemi me fat të dimë se ka një rrugë për paqe, që e vetme do të japë 
rezultate dhe se ajo rrugë është të mbajmë urdhërimet e Perëndisë, 
siç iu janë zbuluar fëmijëve të njerëzve së lashti dhe në kohën tonë. 
Nëse ajo rrugë do të ndiqej, të gjithë problemet që janë kaq serioze 
në botë, do të mund të zgjidheshin dhe paqja do të vinte në këtë 
tokë të brengosur.11

Edhe pse bota mund të jetë e mbushur me shqetësim dhe qiejt 
mbledhin errësirë, dhe vetëtimat e ndriçme shkrepin, dhe tërmeti 
lëkund që nga qendra deri në perimetër, nëse e dimë se Perëndia 
jeton dhe jeta jonë është e drejtë, ne do të jemi të lumtur, do të ketë 
paqe sa s’mund të shprehet sepse ne e dime se Ati ynë i miraton 
jetët tona.12	[Shih	sugjerimin	3	në	faqen	263.]	

Ne nuk duhet të kemi frikë nëse bëjmë atë 
çfarë Zoti na ka kërkuar të bëjmë.

Ne nuk duhet të kemi frikë nëse bëjmë atë çfarë Zoti na ka kë-
rkuar të bëjmë. Kjo është bota e Tij. Të gjithë burrat e gratë janë 
të varur prej Tij. Të gjitha fuqitë e së ligës do të kontrollohen për 
hir të popullit të Tij, nëse ata do ta nderojnë Atë dhe do të mbajnë 
urdhërimet e Tij.13

Nëse kemi besimin e Atit tonë Qiellor, nëse kemi dashurinë e Tij, 
nëse jemi të denjë për bekimet e Tij, gjithë ushtritë e botës nuk mund 
të na shkatërrojnë, nuk mund ta ndalojnë besimin tonë dhe nuk 
mund ta mposhtin Kishën që ka marrë emrin sipas Birit të Perëndisë. 

Lexoni në kapitullin e nëntëmbëdhjetë të 2 Mbretërve se si Se-
nasheribi, mbret i Asirisë, u përpoq të përmbyste Jeruzalemin. Eze-
kia, mbreti që përfaqësonte Izraelin, iu përgjërua Zotit për shpëtim 
ndërsa Senasheribi e tallte atë, duke thënë: “Mos mendo se lutjet 
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për Perëndinë tuaj mund t’ju ndihmojnë ju. Në çdo vend ku kam 
qenë dhe e kam marrë tashmë, kanë qenë duke u lutur. Nuk keni 
shpëtim.” Dhe mëngjesin tjetër, një pjesë e madhe e ushtrisë asi-
rase u gjet e vdekur përtokë dhe Jeruzalemi ishte ruajtur nga Zoti. 
[Shih	2 Mbretërve	19:10–20,	35.]	Ai	është	forca	jonë,	. . .	Ati	juaj	dhe	
imi, Ati i të gjithëve; nëse ne vetëm do të jemi të denjë Ai do të 
na	mbrojë	ashtu	si	bëri	me	bijtë	e	Helamanit	[shih	Alma	57:24–27]	
dhe	ashtu	si	e	mbrojti	Danielin	nga	luanët	[shih	Danieli	6],	dhe	tre	
djaloshat	hebrenj	nga	furra	e	zjarrtë	[shih	Danieli	3],	dhe	gjashtë	
qind mijë pasardhësit e Abrahamit kur i nxori ata nga Egjipti nën 
udhëheqjen e Moisiut dhe e mbyti ushtrinë e Faraonit në Detin e 
Kuq	[shih	Eksodi	14:21–30].	Ai	është	Perëndia	i	këtij	universi.	Ai	
është Ati i ne të gjithëve. Ai është i plotfuqishëm dhe na premton 
mbrojtje nëse do të jetojmë të denjë për të.14

Pavarësisht nëse retë mund të mblidhen, pavarësisht se kush 
mund të jetë në luftë, pavarësisht se çfarë kushtesh mund të dalin 
në botë, këtu në Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të 
Mëvonshme, kudo ku po i nderojmë dhe po i mbajmë urdhërimet 
e Perëndisë, do të ketë mbrojtje nga fuqitë e së ligës, dhe burrat e 
gratë do të lejohen të jetojnë mbi tokë derisa jeta e tyre të përfu-
ndojë në nder e lavdi nëse ata do të mbajnë urdhërimet e Atit tonë 
Qiellor.15	[Shih	sugjerimin	4	në	faqen	263.]	

Shtëpitë tona mund të jenë vende plot paqe e 
të shenjta edhe në mes të katastrofave.

Mendoj se me shqetësimin që është kudo, me parashikimin që 
Zoti bëri në Seksionin e parë të Doktrinës e Besëlidhjeve, që “paqja 
do	të	merret	nga	toka”	[DeB	1:35]	ne	duhet	ta	ndiejmë	se	ajo	kohë	
ka ardhur. Sigurisht që ne duhet të vlerësojmë veten dhe shtëpitë 
tona duhet të jenë vendi i qëndrueshëm i lutjes, mirënjohjes dhe 
falënderimeve. Bashkëshortët duhet të jenë të sjellshëm me bashkë-
shortet e tyre dhe bashkëshortet të vëmendshme ndaj bashkësho-
rtëve të tyre. Prindërit duhet ta mbajnë dashurinë e fëmijëve të tyre 
nëpërmjet të jetuarit të drejtë të tyre. Shtëpitë tona atëherë, jo vetëm 
që do të jenë vendi i qëndrueshëm i lutjes dhe falënderimeve, por 
do të jenë vendi ku Ati ynë mund të japë bekimet e Tij më të zgje-
dhura për shkak të denjësisë sonë.16
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Unë lutem që shtëpitë tona të mund të shenjtërohen nga drejtësia 
e jetës sonë, që kundërshtari të mos mund të ketë fuqi që të shkojë 
atje e të shkatërrojë fëmijët e shtëpive tona apo ata që banojnë nën 
çatitë tona. Nëse ne do të nderojmë Perëndinë dhe do të mbajmë 
urdhërimet e tij, shtëpitë tona do të jenë të shenjta, kundërshtari 
nuk do të ketë ndikim dhe ne do të jetojmë në lumturi e paqe deri 
në skenën e fundit në vdekshmëri dhe do të shkojmë të marrim 
shpërblimin tonë në pavdekësi.17

Përputheni jetën tuaj me mësimet e ungjillit të Jezu Krishtit dhe 
kur katastrofat t’ju kërcënojnë ju do të ndjeni mbështetjen e krahut 
të tij të plotfuqishëm. Bëjini shtëpitë tuaja vendin e qëndrueshëm 
të shpirtit të Zotit; le të jenë ato vende të shenjta, ku kundërshtari 
nuk mund të vijë; dëgjojeni zërin e qetë e të vogël që ju nxit drejt 
veprave	të	drejtësisë.	Është	lutja	ime	për	një	e	për	të	gjithë	që	ju	nuk	
do të shmangeni nga shtegu që çon tek dija dhe fuqia e Perëndisë, 
trashëgimia e besnikut, madje jeta e përjetshme.18

“bëjini shtëpitë tuaja vendin e qëndrueshëm të shpirtit 
të Zotit; le të jenë ato vende të shenjta.”
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Unë lutem që në zemrat tona dhe në shtëpitë tona të mund të 
qëndrojë shpirti i dashurisë, i durimit, i dashamirësisë, i dashurisë 
hyjnore, i ndihmës që pasuron jetën tonë dhe që e bën botën më 
të shkëlqyer e më të mirë për shkak të tij.19	[Shih	sugjerimin	5	në	
faqen	263.]	

Ne mund të jemi një ndikim pozitiv në botë.

Unë dëshiroj t’ju përgjërohem, . . . të jeni si spiranca në komuni-
tetin ku jetoni që të tjerët të mund të tërhiqen tek ju e të ndihen të 
sigurt. Le të shndritë drita juaj në atë mënyrë që të tjerët, duke parë 
veprat tuaja të mira të kenë dëshirë në zemrat e tyre që të jenë si ju.20

Është	detyra	jonë	të	japim	shembullin;	është	detyra	jonë	të	
mbajmë	lart	flamurin	e	së	vërtetës.	Është	detyra	jonë	të	nxitim	fë-
mijët e tjerë të Atit tonë që të dëgjojnë këshillën e këshillimin e tij 
dhe t’i rregullojnë gjërat në atë mënyrë që, kudo që të jemi, ne ta 
gjejmë shpirtin e Perëndisë të digjet në shpirtrat tanë dhe ndikimi 
ynë do të jetë për mirë.21

Zoti nuk ka kërkuar diçka që është e pamundur. Përkundrazi, 
ai na ka dhënë urdhërime dhe këshillë, dhe orientim që janë të 
mundura që të gjithë ne t’i ndjekim në këtë kohë dhe epokë ku 
jetojmë. . . .

. . . Vëllezër e motra, ne duhet të jemi besnikë. Toka ku ne je-
tojmë duhet të shenjtërohet nga jetët tona në drejtësi. . . . Gjithçka 
na duhet është të pendohemi për mëkatet tona, të kthehemi nga 
gabimi i rrugëve tona, të pastrojmë jetët tona nga papastërtia dhe 
pastaj të shkojmë duke bërë mirë. Nuk kërkohet që ne të veçohemi 
për atë qëllim. Çdo burrë, grua dhe fëmijë në Kishën e Jezu Krishtit 
mund të jetojë duke bërë mirë dhe të marrë bekimet që rezultojnë 
nga	kjo.	[Shih	sugjerimin	6	në	faqen	263–264.]	

. . . Le t’i vëmë duart tona në punën që ai ia ka besuar kujdesit 
tonë, le të bekojmë fëmijët e Atit tonë kudo që mund të jenë, dhe 
jetët tona do të pasurohen dhe kjo botë do të bëhet më e lumtur. Ky 
është misioni që është vendosur mbi supet tona. Ati ynë Qiellor do 
të na mbajë përgjegjës për mënyrën se si do ta përmbushim atë. Pe-
rëndia dhëntë që në përulësinë e shpirtit tonë ne do të shkojmë me 
dëshirë në zemër për t’u bërë mirë gjithë njerëzve kudo që mund 
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të jenë dhe t’u sjellim atyre gëzimin që mund të vijë vetëm nëpër-
mjet zbatimit të ligjeve të tij dhe mbajtjes së urdhërimeve të tij. Ajo 
paqe qëndroftë në zemrat tona dhe në shtëpitë tona, rrezatofshim 
ne dritë dielli dhe gëzim kudo që mund të shkojmë, i vërtetofshim 
botës se ne e dimë me siguri që Perëndia jeton, me anë të jetës që 
bëjmë dhe prandaj marrshim bekimet e tij, lutem unë përulësisht.22

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Ndërsa studioni kapitullin ose përgatiteni për të dhënë mësim, me-
rrini parasysh këto ide. Për ndihmë të mëtejshme, shihni faqet v–vii.

 1. Lexoni tregimin mbi Bel S. Spaford që mori këshillë nga Presi-
denti Smith (faqet 256–257). Në çfarë mënyrash mund të “bëni 
të ndihet ndikimi juaj”?

 2. Në seksionin e parë të mësimeve (faqe 257), Presidenti Smith 
tregon për vështirësitë që janë parashikuar se do t’i paraprijnë 
Ardhjes së Dytë (shih edhe 2 Timoteut 3:1–7; DeB 45:26–35). 
Si mendoni ju, përse është e rëndësishme ta dimë se këto vë-
shtirësi u parashikuan në shkrimet e shenjta? 

 3. Shihni sërish seksionin që fillon në faqen 258. Cilat janë disa 
nga problemet në botë që mund të zgjidheshin nëpërmjet bi-
ndjes ndaj ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit? Si i ka sjellë 
paqe ungjilli jetës tuaj personale, familjes suaj, marrëdhënieve 
tuaja me të tjerët?

 4. Në faqet 259–260 Presidenti Smith jep shembuj nga shkrimet 
e shenjta të Zotit që mbron njerëzit e Tij. Në çfarë mënyrash 
ju ka mbrojtur Ai juve dhe familjen tuaj? Si na ndihmon bindja 
që ta mposhtim frikën?

 5. Cilat janë disa prej rreziqeve që kërcënojnë sigurinë shpirtërore 
të shtëpive tona sot? Çfarë mund të bëjmë për t’i bërë shtëpitë 
tona “vende të shenjta, ku kundërshtari nuk mund të vijë”? (Për 
disa ide, shihni sërish seksionin që fillon në faqen 260.)

 6. Lexoni paragrafin e dytë dhe të pestë në faqen 262. Në ç’më-
nyrë shenjtorët besnikë të ditëve të mëvonshme janë si “spira-
nca”	në	komunitetet	e	tyre?	Përse	“[pastrimi	i	jetëve]	tona	nga	
papastërtia” na bën më të aftë “të shkojmë duke bërë mirë”? 
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Merrni parasysh plot lutje se çfarë duhet të bëni që të pastroni 
vetë jetën tuaj nga papastërtia.

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Isaia 54:13–17; Mateu 5:13–16; Gjoni 
16:33; 2 Nefi 14:5–6; Doktrina e Besëlidhje 87:6–8; 97:24–25; Joseph 
Smith—Mateu 1:22–23, 29–30

Ndihmë për mësimdhënien: Merrni parasysh t’i ftoni anëtarët e klasës 
të lexojnë titujt në “Mësime të Xhorxh Albert Smithit” dhe të përzgje-
dhin një seksion që është kuptimplotë për ata ose familjen e tyre. 
Ftojini ata të studiojnë mësimet e Presidentit Smith në atë seksion, 
duke përfshirë çfarëdo pyetje korresponduese në fund të kapitullit. 
Pastaj kërkojuni anëtarëve të klasës të ndajnë çfarë kanë mësuar.
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bëjnë çka është e drejtë, 16–17, 
149, 226–227

në ndarjen e ungjillit, 148–149
sjell lumturi të vërtetë, 17–18
urdhërim për, 14–15
ushtrohet, duke ndihmuar të 

tjerët, 16–17
Shih edhe Dashamirësia

Dashuria hyjnore. Shih Dashuria
Depozitimi i ushqimit

i dha mundësi Kishës të ndi-
hmojë njerëz në nevojë, 
211–212

na lejon të jemi të përgatitur për 
kohë të vështira, 212–214

Dëshmia
të gjithë mund të marrin të tyren, 

27–28, 115–117
Dita e Shabatit

nderimi, sjell lumturi, 167–170
pjesëmarrja në kishë në, 170–171

Ditët e fundit
vështirësi serioze janë parashi-

kuar për, 257
Djalli. Shih Kundërshtari

E

E dhjeta
nëpërmjet, ne mund të ndi-

hmojmë në punën e Kishës, 
217–218

Elija
besimi i, 182
rivendosi çelësat e punës për të 

vdekurit, 79, 81
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Etërit
duhet t’i përgatisin djemtë e tyre 

për të marrë priftërinë, 45
Shih edhe Prindërit

F

Falja e të tjerëve
Duhet të jetë qëndrimi i anëta-

rëve të Kishës, 247
na ndihmon të përgatitemi për 

mbretërinë çelestiale, 249–252
tregon vlerësimin tonë për faljen 

nga Perëndia, 248
Familja

dashamirësia në, 227–230
lutja sjell unitet në, 98–99
më e çmuar se gjërat e botës, 72
studimi i shkrimeve të shenjta, 

106–108, 240
Shih edhe Prindërit

Far, Lorin (gjyshi), xiii
Fjala e Urtësisë

bekime nga bindja, 204–207
është këshillë e dashur nga Ati 

Qiellor, 202–204
mësimi i familjeve tona për, 

207–208
Fryma e Shenjtë

burim dëshmie, 28–29, 115–117, 
152–154

na udhëheq drejt sigurisë dhe 
ekzaltimit, 117–118

nevojitet në ndarjen e ungjillit, 
152–154

H

Historia familjare
ndihma nga Zoti në kërkimin, 

87–89
Shih edhe Tempujt dhe puna në 

tempull

J

Jeta
është e përjetshme, 68–69
qëllimi i, 69–72

Jeta e përjetshme
qëllimi i vdekshmërisë është të 

përgatisë për, 69–70
Jeta paratokësore, 68, 69–70
Jezu Krishti

Biri i Perëndisë, 22–24
dëshmia jonë për, 21–30
dëshmi në lidhje me, në Bibël, 24
dëshmi në lidhje me, në Librin e 

Mormonit, 25–26
fali kryqëzuesit e Tij, 247
jeton sot, 23
pagëzimi i, 24
Ringjallja e, 24
shfaqja e, Jozef Smithit, 26
shfaqja e, nefitëve, 25–26
u dha priftërinë Apostujve të Tij, 

46–47

K

Kisha e Jezu Krishtit
drejtohet nga Jezu Krishti, 57–58, 

114–115
përparimi i, 42, 157–158, 161–165
zotëron autoritet hyjnor, 49–50

Kodra Kumorah, xxx
Kritika

e udhëheqësve të Kishës, 61–62
kërkoni virtyte tek të tjerët në 

vend që t’i kritikoni, 226
në kundërshtim me ungjillin e 

Jezu Krishtit, 225
Kundërshtari

ne mund t’i bëjmë ballë, 196–198
përpiqet të na mashtrojë, 193–

196
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Kundërshtimi
nuk do ta ndalë përparimin e 

Kishës, 161–163

L

Lakmia
paralajmërim kundër, 216

Libri i Mormonit
dëshmi për Jezu Krishtin, 25–26
Xhorxh Albert Smithi ua shpë-

rndan, të tjerëve, xxii, xxxiv–
xxxv

Shih edhe Shkrimet e Shenjta
Lutja

djali u kërkon mjekëve të luten 
për të, 94–95

fuqia e, 97–98
lutja familjare, 97–99
lutja për udhëheqësit qeverisës, 98
ne mund të frymëzohemi që të 

dimë se për çfarë të lutemi, 
95–97

M

Mbështetja e udhëheqësve të 
Kishës, 55–63

Mbrëmja familjare, 241–242
Mendime

ne jemi rezultat i tonave, xv
Mësuesit e shtëpisë

kujtimi i Xhorxh Albert Smithit 
për, 45–46

Moisiu
besimi i, 181
krahët e, mbajtur nga Aaroni dhe 

Huri, 60
Monumenti “This Is the Place” [“Ky 

Është Vendi”], xxxv–xxxvii

N

Ndarja e ungjillit
entuziazmi dhe zelli për, 125–

128, 150

e rrit lumturinë dhe mirësinë e të 
tjerëve, 147–148, 151–152

me dashuri dhe dashamirësi, 
148–149

mënyra për të marrë pjesë në, 
139–144

nevoja për, 123–125
përgjegjësia jonë, 28–29, 127, 

128–129, 135–137
rëndësia e Frymës së Shenjtë në, 

152–154
rëndësia e shembullit në, 137–

139
shpërblimi për, 129–131

Nënat
dashamirësia dhe dhembshuria 

e, 229
Shih edhe Prindërit

Noeu
besimi i, 181
pak ua vunë veshin paralajmëri-

meve të, 59

O

Ordinancat
për të vdekurit, 82–87
të nevojshme për shpëtim, 50

P

Pagëzimi
i Jezu Krishtit, 24

Paqja
nëpërmjet ungjillit të Jezu 

Krishtit, 258–259
Perëndia Atë

i flet njeriut, 113–114
jep urdhërime sepse Ai na do, 

192–193
ka një trup, 38–39
ne mund të bëhemi si, 70
të gjithë burrat dhe gratë janë 

fëmijë të, 13–14
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Përgatitja
për gjendjet kritike, 212–214
për jetën e përjetshme, 5–7, 

69–70, 105–106, 249–252
për shërbim misionar, 139–140, 

141
Pionierët, xxx–xxxii, xxxv–xxxvii
Presidenti i Kishës

forcohet nga mbështetja e anëta-
rëve, 63

merr forcë dhe urtësi nga Perë-
ndia, 60

Zoti e udhëheq popullin e Tij me 
anë të, 114–115

Shih edhe Udhëheqësit e Kishës
Priftëria

duhet të jepet sipas mënyrës së 
Zotit, 49

gjendet vetëm në Kishën e vër-
tetë të Jezu Krishtit, 49–50

mbajtësit e, duhet të jenë të de-
një, 51–52

mos luani me, 51
një mundësi për të shërbyer, 

45–46
ordinancat e, të domosdoshme 

për të hyrë në mbretërinë 
çelestiale, 50

rivendosja e, 46–49
të rinjtë duhet të përgatiten për të 

marrë, 45
Priftëria Aarone. Shih Priftëria
Priftëria Melkizedeke. Shih Priftëria
Prindërit

duhet të jenë të dashur e të 
sjellshëm me fëmijët, 227–230, 
239–240

përgjegjësia e, për t’u mësuar 
fëmijëve ungjillin, 234–237

shembulli i, 207–208, 237–239
Shih edhe Familja

Puna, 214–215

Puna misionare. Shih Ndarja e 
ungjillit

R

Ringjallja, 24, 73–74
Rivendosja

e priftërisë, 46–49
e ungjillit, 39

S

Sakramenti
marrja denjësisht e, përtërit fo-

rcën tonë shpirtërore, 174–175
pastrojmë dashakeqësinë nga 

zemrat tona përpara se të 
marrim, 249

u krijua nga Shpëtimtari, 171–173
Satani. Shih Kundërshtari

Smith, Jozef
besimi i, 36, 37, 183
dëshmi për Jezu Krishtin, 26–27
dha jetën për dëshminë e tij, 

39–42
rivendosi të vërteta të përjetshme, 

38–39
thirrur nga Perëndia me gjithë 

moshën e re dhe mungesën e e 
përvojës, 36–38

Vegimi i Parë i, 26, 33, 34–37
Smith, Lusi Emili Udraf (bashkësho-

rtja)
merr një bekim nga Uilford 

Udraf, xix
njohja dhe martesa e, xvi–xvii
vdekja e, xxviii

Smith, Sara Far (nëna), xiii, 91–93
Smith, Xhon (stërgjysh), xiii
Smith, Xhon Henri (babai), xii–xiii, 

95–97
Smith, Xhorxh A. (gjyshi)
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e këshillon familjen e tij të që-
ndrojë në anën e Zotit të vijës, 
189

e sheh në ëndërr Xhorxh Albert 
Smithi, xxvi–xxvii

frymëzohet për t’u lutur për sigu-
rinë e familjes së tij, 95–97

veprat misionare të, 161–162
veprimtaria shoqërore e, xii–xiii

Smith, Xhorxh Albert
bashkëshortja e, ndërron jetë, 

xxviii
dëmtimi i syve i, xvi, xxiv
dërgon ndihma në Europën e 

lodhur nga lufta, xxxiii–xxiv, 
211–212

fëmijëria e, xii–xvi, 233
fëmijët e, xix–xx
ia jep pallton e tij një punëtori 

rruge, 13
i bind fëmijët e tij që të dhurojnë 

lodrat e tyre të Krishtlindjes, xx
i mëson bijës së tij rreth nder-

shmërisë, 233–234
interesi i, për vendet historike të 

Kishës, xxix–xxxii, xxxv–xxxvii
jep Librin e Mormonit si dhuratë 

Krishtlindjeje, xxiii
Këshillon Bel S. Spafordin që të 

mbajë anëtarësinë në një orga-
nizatë kombëtare, 256–257

kredoja vetjake e, 1–2, 147, 
245–247

martesa e, xvi–xvii
mbështetet si President i Kishës, 

55
mëson se si fluturojnë në mjegull 

pilotët e aeroplanëve, 111–112
misioni i, në jug të Jutas, xvi
misioni i, në jug të Shteteve të 

Bashkuara, xvii–xix
ndan ungjillin, xxii–xxiii, xxxiv–

xxxv, 121–122, 147–148

nëna e tij e mëson të lutet, xiii–
xiv, 91–93

nuk pranon të pijë kafe, 201
nxit një burrë që të lexojë shkri-

met e shenjta, 101–103
pajtohet me një mik që e kishte 

fyer, 245
punon në një fabrikë veshjesh në 

moshën 13 vjeç, xv–xvi
sfidat shëndetësore të, xxv–xxviii
si Apostull, xx–xxxii
si baba, xix–xx, 233–234
si President i Kishës, xxxii–xxxviii
si president i Misionit Europian, 

xxviii–xxix, 133–135, 179–181
sulmohet nga një turmë, xviii–xix
sheh gjyshin e tij në ëndërr, xxvi–

xxvii
shërbimi qytetar i, xxiii–xxiv
shpëtohet nga mbytja nëpërmjet 

lutjes, 93–94
shugurohet dhjak, 45
thirret në apostullim, xx–xxii
vdekja e, xxxviii, 22
veprime mirësie të, xii, xxxviii–xl, 

2, 11–13, 223–224
viziton presidentin e Meksikës, 

xxxiv–xxxv
viziton Tempullin e Kirtlandit, 79
viziton vendin e lindjes së Jozef 

Smithit, 33

Sh

Shëmbëlltyra e gostisë së dasmës, 
5–6

Shembulli
i prindërve, 207–208, 237–239
në ndarjen e ungjillit, 137–139
nëpërmjet tonit, mund të jemi një 

ndikim pozitiv, 262–263
Shërbimi

lumturia nëpërmjet, 17–18
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mund të lehtësojë vuajtjen, 
219–220

në Kishë, 159–160
për ata që vuanin pas Luftës II 

Botërore, 211
Shkrimet e Shenjta

leximi, si familje, 106–108
më të çmueshme se filozofitë e 

njerëzve, 103–104
na ndihmojnë të kapërcejmë 

sprovat, 104–105
na ndihmojnë të përgatitemi për 

mbretërinë çelestiale, 105–106
Shlyerja. Shih Jezu Krishti; Ringjallja
Shtëpia

mund të jetë një vend sigurie, 
260–262

Shih edhe Familja

T

Teknologjia
mund të përdoret për të çuar më 

tej punën e Zotit, 158
Tempujt dhe puna në tempull

përkushtimi i Tempullit të 
Ajdaho-Folls në Ajdaho, 81–82

qëllimi i, për t’i bërë të disponu-
eshme ordinancat, 82–87

sakrificat e shenjtorëve për të 
ndërtuar Tempullin e Kirtlandit, 
79

Th

Thirrjet
përgjegjësia e anëtarëve që t’i 

përmbushin, 159–160

U

Udhëheqësit e Kishës
ne nuk duhet t’i kritikojmë, 61–62
siguri kur i ndjekim, 59
zgjidhen nga Zoti, 57–58

Zoti e udhëheq popullin e Tij me 
anë të, 58–59, 114–115

Shih edhe Presidenti i Kishës
Ungjilli i Jezu Krishtit

duhet të na bëjë njerëz më të 
mirë, 7–8

i nevojitej botës, 123–124
mënyra e vetme drejt paqes, 

258–259
na mëson ta duam njëri-tjetrin, 

14–15
sjell lumturi, 29, 38–39, 74–76

Urdhërimet
na mbajnë nga ana e Zotit e vijës, 

191
Perëndia i jep, sepse Ai na do, 

192–193
siguria vjen nga bindja, 259–260

V

Vdekja
ungjilli na ndihmon ta kuptojmë, 

67–69, 74–76
Vegimi i Parë

një dëshmi tjetër se Jezusi është 
Krishti, 26–27

tregoi besimin e Jozef Smithit, 35, 
36, 183

tregoi se qiejt nuk janë vulosur, 
34–36

vuri një themel për besim, 35

Z

Zbulesa
drejtuar profetit, 112, 113–115
e nevojshme sot, 113–114
personale, 113, 115–118
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