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V

Hyrje

Presidenca e Parë dhe Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve kanë 
krijuar serinë Mësime të 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 ndih-
mojnë 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 Lorenco Snou, që shërbeu 
si President i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Më-
vonshme që nga 13 shtatori 1898 deri më 10 tetor 1901.

Studim Personal

Kur të studioni mësimet e Presidentit Lorenco Snou, kërkoni plot 
lutje frymëzimin e Frymës së Shenjtë. Pyetjet në fund të çdo kapi-
tulli do t’ju ndihmojnë të kuptoni mësimet e Presidentit Snou dhe 
t’i zbatoni ato në jetën tuaj. Ndërsa i studioni këto mësime, mund 
të dëshironi të mendoni për mënyra se si mund t’i ndani ato me 
pjesëtarë të familjes dhe miq. Kjo do ta forcojë kuptueshmërinë tuaj 
të asaj që lexoni.

Mësimdhënia nga Ky Libër

Ky libër është hartuar për përdorim në shtëpi dhe në mbledhjet 
e Kishës. Orientimet e mëposhtme mund t’ju ndihmojnë të jepni 
mësim nga ky libër.
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Përgatituni të jepni Mësim

Kërkoni udhëheqjen e Frymës së Shenjtë ndërsa përgatiteni për 
të dhënë mësim. Studioni plot lutje kapitullin që ju është caktuar, 
që të jeni i sigurt se i keni kuptuar mësimet e Presidentit Snou. 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 ndieni se do të jenë më të dobishme për ata që u 
mësoni. Disa kapituj përmbajnë më shumë material sesa do të jeni 
në gjendje të diskutoni gjatë orës së mësimit.

Nxitini pjesëmarrësit ta studiojnë kapitullin përpara mësimit 
dhe ta sjellin librin me vete. Kur e bëjnë këtë, ata do të përgati-
ten 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 te mësimet e kapitullit. 
Shqyrtoni idetë që vijojnë:

•	 Lexoni	dhe	diskutoni	seksionin	me	titull	“Nga	Jeta	e	Lorenco	
Snout” në fillim të kapitullit.

•	 Diskutoni	një	figurë	ose	shkrim	të	shenjtë	nga	kapitulli.

•	 Këndoni	një	himn	që	lidhet	me	kapitullin.

•	 Ndani	shkurt	një	përvojë	personale	mbi	temën.

Udhëheqja e një Diskutimi mbi Mësimet e Presidentit Snou

Ndërsa jepni mësim nga ky libër, ftoni të tjerët të ndajnë mendi-
met e tyre, të bëjnë pyetje dhe të mësojnë njëri-tjetrin. Kur marrin 
pjesë aktivisht, ata do të jenë më të përgatitur të mësojnë dhe të 
marrin zbulesë personale. Lejoni të vazhdojnë diskutime të mira 
në vend që të përpiqeni të trajtoni të gjitha mësimet. Për të nxitur 
diskutimin, përdorni pyetjet e çdo kapitulli. Shënimet nëpër secilin 



VII

H y r j e

kapitull u referohen atyre pyetjeve. Ju gjithashtu mund të hartoni 
vetë pyetjet tuaja posaçërisht për ata që po u jepni mësim.

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	
Snou nga kapitulli. Kërkojuni pjesëmarrësve të ndajnë shembuj 
nga shkrimet e shenjta ose nga përvoja e tyre që ilustrojnë atë që 
dha mësim Presidenti Snou.

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

Nxitni Tregimin dhe Zbatimin

Mësimet e Presidentit Snou do të jenë shumë kuptimplote për 
pjesëmarrësit që ua tregojnë ato të tjerëve dhe i zbatojnë në jetën e 
tyre. Shqyrtoni idetë që vijojnë:

•	 Pyetini	pjesëmarrësit	si	mund	t’i	zbatojnë	mësimet	e	Presidentit	
Snou në përgjegjësitë e tyre si prindër apo si mësues shtëpie ose 
mësuese vizitore.

•	Nxitini	pjesëmarrësit	të	ndajnë	disa	nga	mësimet	e	Presidentit	
Snou me anëtarët e familjes dhe me miqtë.

•	 Ftojini	pjesëmarrësit	të	zbatojnë	atë	që	kanë	mësuar,	dhe	të	
ndajnë	përvojat	e	tyre	në	fillimin	e	orës	tjetër	mësimore.

Përfundimi i Diskutimit

Përmblidhni shkurtimisht mësimin ose kërkojuni një apo dy 
pjesëmarrësve ta bëjnë këtë. Jepni dëshmi për mësimet që keni 
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diskutuar. Gjithashtu mund të dëshironi të ftoni të tjerë të ndajnë 
dëshmitë e tyre.

Informacion mbi Burimet e Cituara në Këtë Libër

Mësimet në këtë libër janë citime të drejtpërdrejta nga predikime, 
shkrime të botuara, letra dhe ditarë të Presidentit Lorenco Snou. Në 
të gjitha citimet nga letrat dhe ditarët e tij, pikësimi, drejtshkrimi, 
përdorimi i germave të mëdha dhe ndarja në paragrafë janë stan-
dardizuar. Citimet nga burime të botuara kanë ruajtur shenjat e 
pikësimit, drejtshkrimin, përdorimin e germës së madhe dhe ndar-
jen në paragrafë të burimeve origjinale përveç nëse kanë qenë të 
nevojshme ndryshime redaktuese ose tipografike për të përmirësuar 
lexueshmërinë. Për këto arsye, mund të vini re 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 Snou përdori shpesh terma të tilla si burra, 
burrë apo 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 dyja gjinive. Kjo qe e zakonshme në gjuhën e kohës 
së tij. Me gjithë ndryshimet mes këtyre shprehjeve gjuhësore dhe 
përdorimit të tanishëm, mësimet e Presidentit Snou zbatohen si për 
gratë edhe për burrat.
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Përmbledhje Historike

Kronologjia e mëposhtme jep një kuadër të shkurtër historik për 
mësimet e Presidentit Lorenco Snou të paraqitura në këtë libër.

3 prill 1814 Lindur në Mantua të Ohajos, nga 
Rozeta Leonora Petiboun Snou dhe 
Oliver Snou.

1832 Dëgjon predikimin e Profetit Jozef 
Smith në Hiram të Ohajos.

1835 Largohet nga shtëpia për të studiuar 
në Kolegjin e Oberlinit në Oberlin të 
Ohajos. Takohet me Plakun Dejvid W. 
Paten të Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apostujve gjatë rrugës.

1836 Largohet nga Kolegji i Oberlinit dhe 
transferohet në Kirtland të Ohajos 
për të studiuar hebraisht. Përqafon 
ungjillin e rivendosur dhe pagëzohet 
e	konfirmohet	në	qershor.	Më	vonë	
shugurohet plak. Në dhjetor merr 
një bekim patriarkal nga Jozef Smithi 
Plaku.

1837 Predikon ungjillin në Ohajo.

tetor 1838 - maj 1840 Shërben në një mision tjetër, duke pre-
dikuar ungjillin në Ohajo, Misuri, Ken-
taki dhe Ilinois, dhe punon si mësues 
shkolle gjatë dimrit të 1839–1840.
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maj 1840 Largohet nga Navu, Ilinois, për të 
shërbyer një mision në Angli. Nën 
drejtimin e Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apostujve, kryeson Kishën në Londër, 
Angli, dhe në zonën përreth. Boton 
një pamflet të titulluar The Only Way 
to Be Saved [E Vetmja Mënyrë për t’u 
Shpëtuar].

12 prill 1843 Mbërrin në Navu të Ilinoisit me 250 të 
kthyer në besim, shenjtorë të ditëve të 
mëvonshme nga Anglia.

Fundi i 1843-shit dhe 
fillimi	i	1844-ës

Jep mësim në një shkollë në Lima të 
Ilinoisit.

1844 Mbikëqyr një fushatë në Ohajo për 
zgjedhjen e Jozef Smithit si president 
të Shteteve të Bashkuara. Rikthehet në 
Navu pasi mëson për martirizimin e 
Jozef dhe Hajrëm Smithit, që ndodhi 
më 27 qershor.

janar 1845 Caktohet nga Presidenti Brigam Jang 
të udhëtojë nëpër Ohajo dhe të mble-
dhë dhurime për ndërtimin e Tempu-
llit të Navusë.

1845 Bën martesë me më shumë se një 
grua, siç praktikohej atëherë në Kishë, 
duke u martuar me Sharlot Skuajërs 
dhe me Meri Edëlain Godard.

shkurt 1846 Largohet nga Navuja me anëtarët e 
familjes dhe shenjtorë të tjerë të ditëve 
të mëvonshme pasi merr indaumentet 
dhe vulosjet në Tempullin e Navusë.
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1846 - 1848 Jeton me familjen e tij në një vend-
banim të quajtur Maunt-Pisga [Mo-
unt Pisgah / Mali Pisga] në shtetin e 
Ajouas. Kryeson mbi një vendbanim 
për një kohë. Në pranverën e 1848-ës 
kryeson një grup shenjtorësh për në 
Solt-Lejk-Siti.

12 shkurt 1849 Shugurohet Apostull në Solt-Lejk-Siti.

1849 Mbledh dhurime për Fondin e Përher-
shëm të Emigrimit.

1849 - 1852 Shërben një mision në Itali. Gjithashtu 
shërben në Angli, ku ai mbikëqyr bo-
timin e Librit të Mormonit në italisht, 
dhe në Zvicër e Maltë. Boton një pam-
flet të titulluar The Voice of Joseph [Zëri 
i Jozefit].

1852 Zgjidhet në Parlamentin e Shtetit të 
Jutas.

1853 Thirret nga Presidenti Brigam Jang 
të kryesojë një vendbanim të shenj-
torëve të ditëve të mëvonshme në 
kontenë Boks-Elder, që ndodhet në 
Jutan veriore. Qytetin kryesor e emër-
ton Brigam-Siti. Shërben për shumë 
vite si udhëheqës në Kishë dhe në 
komunitet.

mars 1864 - maj 1864 Me një grup të udhëhequr nga Plaku 
Ezra T. Benson të Kuorumit të Të Dy-
mbëdhjetëve, shërben në një mision të 
shkurtër në Ishujt Havai.



XII

P ë r M b l e D H j e  H i S T o r i K e

tetor 1872 - korrik 1873 Me një grup të udhëhequr nga Presi-
denti Xhorxh A. Smith, Këshilltar i Parë 
në Presidencën e Parë, bën një turne 
në pjesë të Europës dhe të Lindjes së 
Mesme, përfshirë Tokën e Shenjtë. 
Udhëtimi u krye me kërkesë të Presi-
dentit Brigam Jang.

1882 Kongresi i Shteteve të Bashkuara 
miraton Aktin Edmunds, duke e bërë 
martesën me më shumë se një grua 
krim dhe duke ndaluar poligamistët 
të votonin, të mbanin poste zyrtare 
apo të kryenin detyra si anëtarë jurie 
gjyqësore.

gusht 1885 - tetor 1885 Shërben në misione midis ameri-
kanëve vendas në veriperëndim të 
Shteteve të Bashkuara dhe në shtetin e 
Uajomingut.

12 mars 1886 - 8 shkurt 
1887

Burgoset për praktikim të martesës me 
më shumë se një grua.

1887 Kongresi i Shteteve të Bashkuara mira-
ton Aktin Edmunds-Tucker, një tjetër 
ligj kundër poligamisë, që lejoi qeve-
rinë	federale	të	konfiskonte	shumë	nga	
pasuritë e patundshme të Kishës. Akti 
bëhet ligj më 3 mars 1887.

21–23 maj 1888 Lexon lutjen e dedikimit në seancat 
e dedikimit të Tempullit të Mantit të 
Jutas. Presidenti Uillford Udraf e pati 
përkushtuar tempullin më 17 maj.

7 prill 1889 Mbështetet si President i Kuorumit të 
Dymbëdhjetë Apostujve.

19 maj 1893 - shtator 
1898

Shërben si president i parë i Tempullit 
të Solt-Lejkut.
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2 shtator 1898 Bëhet Apostulli më i vjetër dhe udhë-
heqësi kryesues i Kishës me vdekjen 
e Presidentit Uillford Udraf. Merr një 
shfaqje hyjnore në Tempullin e So-
lt-Lejkut, në të cilën Zoti e udhëzon të 
vazhdojë me riorganizimin e Presiden-
cës së Parë.

13 shtator 1898 Mbështetet nga Kuorumi i Dymbë-
dhjetë Apostujve si President i Kishës. 
Fillon të shërbejë si President.

9 tetor 1898 Mbështetet si President i Kishës gjatë 
konferencës së përgjithshme.

10 tetor 1898 Veçohet si President i Kishës së Jezu 
Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të 
Mëvonshme.

maj 1899 Udhëton për në Seint-Xhorxh të Jutas, 
ku merr një zbulesë për t’u predikuar 
ligjin e së dhjetës shenjtorëve. Fillon 
ta ndajë këtë mesazh në Seint-Xhorxh 
dhe udhëheq një përpjekje për ta 
ndarë atë kudo në Kishë.

1 janar 1901 Boton një deklaratë të titulluar “Greet-
ing to the World” [“Përshëndetje 
Botës”] për të mirëpritur shekullin e 
20-të.

10 tetor 1901 Vdes në Solt-Lejk-Siti të Jutas në mo-
shën 87-vjeçare.
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Jeta dhe Shërbesa e 
Lorenco Snout

Në 1835-ën, kur ishte 21 vjeç, Lorenco Snou një ditë u largua me 
kalin e tij nga shtëpia e prindërve të tij, ai u drejtua për në Kolegjin 
e Oberlinit në Oberlin të Ohajos. Ai nuk e dinte se në këtë udhëtim 
të shkurtër, ai do të kishte një përvojë që do të ndryshonte drejtimin 
e jetës së tij.

Duke kalëruar rrugës për në qytetin e tij të lindjes Mantua të 
Ohajos, ai u takua me një burrë që ishte gjithashtu kaluar. Ky burrë, 
i quajtur Dejvid W. Paten, ishte shuguruar së fundi si Apostull i Zotit 
Jezu Krisht. Ai po kthehej te shenjtorët e ditëve të mëvonshme në 
Kirtland të Ohajos, pasi kishte shërbyer një mision. Të dy burrat 
udhëtuan së bashku për rreth 50 kilometra. Lorenco Snou kujtonte 
më vonë:

“Biseda	jonë	u	kthye	te	feja	dhe	filozofia	dhe,	duke	qenë	i	ri	dhe	
i mirë-arsimuar, unë priresha të mos i çmoja opinionet e tij, sidomos 
kur nuk fliste gjithmonë me gramatikën e duhur; por kur ai vazhdoi 
me mënyrën e tij të sinqertë dhe të përulur t’i shpjegonte mendjes 
sime planin e shpëtimit, unë dukesha i paaftë ta kundërshtoja njo-
hurinë se ai ishte një njeri i Perëndisë dhe se dëshmia e tij ishte e 
vërtetë” 1.

Lorenco Snou nuk ishte anëtar i Kishës së Jezu Krishtit të Shenj-
torëve të Ditëve të Mëvonshme kur takoi Plakun Paten, por ai ishte 
njohur me disa mësime të Kishës. Në fakt, Profeti Jozef Smith e pati 
vizituar shtëpinë e familjes Snou, dhe nëna e Lorencos dhe motrat 
Leonora	dhe	Eliza	ishin	pagëzuar	dhe	konfirmuar	anëtare	të	Kishës.	
Sidoqoftë, Lorenco, siç tha, kishte qenë “duke bërë gjëra të tjera” në 
atë kohë dhe këto lloj gjërash “kishin dalë tërësisht nga mendja [e 
tij]” 2.	Kjo	filloi	të	ndryshojë	kur	ai	bisedoi	me	Plakun	Paten.	Duke	
përmendur përvojën, ai tha: “Kjo ishte pika kritike e jetës sime” 3. Ai 
e përshkroi se si u ndie gjatë bisedës:
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“Unë u ndieva i pikëlluar në zemër. Këtë ai e nuhati qartazi, pasi 
thuajse gjëja e fundit që më tha pasi dha dëshminë e tij, ishte se unë 
duhej të shkoja te Zoti, përpara se të shkoja në shtrat, dhe ta pyesja 
atë vetë. Unë e bëra këtë, me përfundimin se qysh prej ditës që e 
takova këtë Apostull të madh, të gjitha qëllimet e mia janë bërë më 
të mëdha dhe më të mira.

Sinqeriteti absolut, serioziteti dhe fuqia shpirtërore” 4 e Plakut 
Paten patën një ndikim të gjatë te një i ri që një ditë do të shër-
bente vetë si Apostull. Dhe ajo bisedë e qetë çoi në përvoja të tjera 
që do ta përgatisnin Lorenco Snoun të bëhej President i Kishës së 
Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, zëdhënësi i 
Perëndisë në tokë.

Rritur në një Shtëpi Besimi dhe Pune të Vështirë

Dy familje të forta, të pasura në besim dhe traditë fetare, u bash-
kuan kur Oliver Snou u martua me Rozeta Leonora Petiboun më 6 
maj 1800. Dhëndri dhe nusja ishin pasardhës të disa prej kolonëve 
më të hershëm europianë në Shtetet e Bashkuara – grup puritanësh 
anglezë që themeluan koloninë e Plimuthit në Masaçusets, që ka-
luan Oqeanin Atlantik në vitet 1600 për t’u shpëtuar përndjekjeve 
fetare. Oliveri dhe Rozeta i kaluan vitet e pakta të para të jetës së 
tyre martesore në shtetin e Masaçusetsit, ku lindën bijat e tyre: Leo-
nora Abigeil dhe Eliza Roksi. Pastaj lëvizën për në Mantua të Oha-
jos, që ishte atëherë një nga kolonitë më perëndimore në Shtetet 
e Bashkuara. Ata ishin familja e njëmbëdhjetë që hyri në rajon. Në 
Mantua, familjes i lindën dy motra të tjera Amanda Persi dhe Me-
lisa. Lorenco, fëmija i pestë dhe biri i parë për Oliverin e Rozetën, 
lindi në Mantua më 3 prill 1814. Atij më vonë iu bashkuan edhe dy 
vëllezër më të vegjël: Lucius Augustus dhe Samuel Piërs.5

Përmes traditave të familjeve të tyre, Oliveri dhe Rozeta u mësuan 
fëmijëve të tyre rëndësinë e besimit, punës së vështirë dhe arsimit. 
Ndërsa u tregonin historitë e vështirësive që kishin përballuar për 
të krijuar shtëpinë e tyre, fëmijët e tyre mësuan të kapërcenin shku-
rajimin dhe të vlerësonin bekimet e Perëndisë në jetën e tyre. Eliza 
shkruante: “Ne mund të themi vërtet për prindërit tanë se integriteti 
i tyre moral ishte i panjollë dhe ata ishin të ndershëm në të gjitha 
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marrëdhëniet shoqërore dhe marrëveshjet e biznesit në jetë; dhe 
me kujdes i stërvitën fëmijët e tyre me zakonet e punës së vështirë, 
kursimit dhe moralit të rreptë” 6. Lorenco shprehte mirënjohje që ata 
e kishin trajtuar gjithmonë me “kujdes dhe butësi” 7.

Ndërsa Lorenco u rrit, ai punoi me zell në aktivitete fizike dhe 
intelektuale. Babai i tij ishte shpesh larg shtëpisë, duke i shërbyer 
komunitetit “në punë publike”. Në mungesë të Oliverit, Lorenco, 
si djali më i madh, ishte përgjegjës për fermën – një përgjegjësi që 
ai e merrte seriozisht dhe e kryente me sukses. Kur Lorenco nuk 
punonte, ai zakonisht ishte duke lexuar. “Libri i tij”, tha Eliza, “ishte 
shoku i tij i përhershëm” 8.

Duke kujtuar personalitetin në zhvillim të Lorencos, Eliza vërejti: 
“Që nga fëmijëria e hershme [ai] demonstroi energjinë dhe vendos-
mërinë që janë parë gjatë gjithë jetës së tij” 9.

Kapërcimi i Ambicieve Rinore

Oliver dhe Rozeta Snou nxisnin studimin e ndershëm rreth fesë. 
Ata i lejonin fëmijët e tyre të mësonin rreth kishave të ndryshme, 
duke e hapur shtëpinë e tyre për “njerëzit e mirë dhe inteligjentë të 
të gjitha besimeve”. Me gjithë këtë nxitje, Lorenco “i përkush tonte 
pak apo aspak vëmendje temës së fesë, të paktën jo aq sa të 
vendoste parapëlqimin për ndonjë sekt të veçantë” 10. Ëndrra e tij 
qe të ishte komandant ushtarak dhe ëndrra e tij ishte më e fortë 
se ndikimet e tjera në jetën e tij, “jo sepse atij i pëlqente lufta”, 
shkruante historiani Orson F. Uitni, por sepse i “pëlqente ideja që 
të fitonte nder në karrierën ushtarake” 11. Por ai shpejt e zëvendësoi 
këtë dëshirë me një tjetër. Ai u largua nga shtëpia dhe u regjistrua në 
Kolegjin e Oberlinit aty pranë, në mënyrë që të ndiqte një “arsimim 
kolegji” 12.

Ndërsa studionte në Oberlin, Lorenco zhvilloi një interes të ri për 
fenë. Ende i ndikuar nga biseda e tij me Plakun Paten, ai jo vetëm 
meditonte doktrinat e ungjillit të rivendosur por i ndante ato me të 
tjerë në Oberlin – madje edhe me ata që po studionin të bëheshin 
pastorë. Në një letër drejtuar motrës së tij Eliza, që ishte bashkuar 
me shenjtorët në Kirtland, ai shkruante: “Të garantoj që midis pasto-
rëve dhe atyre që studiojnë të bëhen pastorë unë kam pasur shumë 
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sukses në mbrojtjen e mormonizmit. Është e vërtetë se nuk kam 
bindur shumë njerëz që t’i bashkohen Kishës, pasi as vetë nuk i jam 
bashkuar, por prapë disa prej tyre thuajse i kam bërë të thonë se 
panë një [urtësi] në doktrinat tuaja. Të heqësh paragjykimin e fortë 
kundër mormonizmit nga mendja e një studenti të Oberlinit është 
një gjë që nuk bëhet lehtë.”

Në po këtë letër, Lorenco iu përgjigj një ftese që kishte marrë nga 
Eliza. Ajo e kishte rregulluar që ai të qëndronte me të në Kirtland 
dhe të studionte hebraisht në një klasë ku ishin Profeti Jozef Smith 
dhe disa anëtarë të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve. Ai tha: 
“Unë gëzohem të mësoj se ti ke kaq shumë lumturi në Kirtland; 
edhe pse tani nuk më intereson të transferohem aty ku je ti; sido-
qoftë nëse mundësitë e të mësuarit atje do të ishin të njëjta, mendoj 
se thuajse do të doja të përpiqesha të vija atje. Sepse, të paktën, do 
të ishte shumë interesante për mua dhe ndoshta do të kisha përfitim 

lorenco Snou u pagëzua dhe konfirmua në Kirtland të ohajos, në qershor të 
1836-ës, dy muaj pasi Tempulli i Kirtlandit, paraqitur këtu, qe përkushtuar.
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nga dëgjimi i atyre doktrinave të predikuara, të cilat për kaq kohë 
jam përpjekur t’i mbroj dhe t’i mbështes këtu në Oberlin.”

Edhe pse Lorencos i bënin përshtypje doktrinat e Kishës së Jezu 
Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, ai ngurronte t’i 
bashkohej Kishës. Por ishte i interesuar. Në letrën e tij drejtuar Eli-
zës, ai i bëri disa pyetje rreth Kishës. Ai thoshte se studentëve në 
Oberlin, që po përgatiteshin të bëheshin pastorë, u kërkohej t’i 
“përkushtonin shtatë vite ose më shumë studimit të vështirë përpara 
se të lejoheshin t’u tregonin njerëzve jo besimtarë se ka një Perëndi 
në Qiell, si një jurist që duhet të ketë disa kualifikime përpara se të 
ketë leje për të folur”. Në të kundërt, ai i thoshte motrës: “Mendoj 
se, kur predikojnë doktrinat tuaja, njerëzit tuaj varen më shumë 
te ndihma hyjnore sesa në atë që mund të mësosh në kolegj”. Ai 
shprehte një dëshirë për të kuptuar se si funksionon Shpirti, duke 
pyetur nëse Fryma e Shenjtë mund t’u jepet njerëzve “në këtë epokë 
të botës”. Nëse njerëzit mund ta marrin Frymën e Shenjtë, pyeste ai, 
“a ia jep Perëndia atë gjithmonë me anë të një personi të dytë?” 13 
Me fjalë të tjera, ai donte të dinte nëse autoriteti i priftërisë ishte i 
nevojshëm me qëllim marrjen e Frymës së Shenjtë.

Lorenco i vlerësonte miqësitë dhe arsimin që kishte marrë në 
Kolegjin e Oberlinit, por u zhgënjye së tepërmi me mësimet fetare 
atje. Përfundimisht e la kolegjin dhe pranoi ftesën e motrës së tij 
për të studiuar hebraisht në Kirtland. Ai tha se mori pjesë në kla-
sën e hebraishtes vetëm sepse në këtë mënyrë mund të përgatitej 
të merrte pjesë në një kolegj në lindje të Shteteve të Bashkuara.14 
Përsëri, Eliza shënonte se përveç mësimit të hebraishtes, “ai mësoi 
rreth shumë gjërave të tjera dhe zemra e tij u mbush plot me be-
sim në Ungjillin e përjetshëm” 15. Shpejt gjeti përgjigjet për pyetjet 
që kishte bërë në Kolegjin e Oberlinit, dhe në qershor 1836 ai u 
pagëzua nga Plaku Xhon Bointon, një nga anëtarët e parë të Kuo-
rumit të Dymbëdhjetë Apostujve në këtë periudhë ungjillore. Ai u 
konfirmua gjithashtu anëtar i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve 
të Ditëve të Mëvonshme.

Rreth dy javë më vonë një mik e pyeti: “Vëlla Snou, a e keni ma-
rrë Frymën e Shenjtë qysh kur u pagëzuat?” Ai kujtoi: “Ajo pyetje 
thuajse më mbushi me hutim dhe zhgënjim. Çështja ishte se, ndërsa 
i pata marrë ndoshta të gjitha çka më duheshin, unë nuk pata marrë 
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atë që doja të merrja” – që do të thotë se, edhe pse ishte konfirmuar, 
ai nuk kishte marrë një zbulesë të posaçme nga Fryma e Shenjtë. 
“Unë u ndjeva i pakënaqur”, tha ai, “jo me atë që pata bërë, por 
me veten. Ndërsa ndihesha në atë mënyrë, unë shkova në një vend 
ku më pëlqente t’i lutesha Zotit.” Ai u gjunjëzua për t’u lutur dhe 
menjëherë mori një përgjigje për lutjet e tij. “Ajo kurrë nuk do të 
hiqet nga kujtesa ime për sa kohë që kujtesa ime do të vazhdojë”, 
tha ai më vonë. “. . . Unë mora një njohuri të përsosur se kishte një 
Perëndi, se Jezusi, që vdiq mbi Kalvari, ishte Biri i Tij, dhe se Jozefi, 
Profeti, kishte marrë autoritetin që pohonte se e kishte. Kënaqësia 
dhe lavdia e marrjes së asaj dëshmie nuk mund të përshkruhen! 
Unë u ktheva në shtëpinë time. Unë mund t’i dëshmoja tani botës 
se e dija, nga një njohuri e sigurt, se Ungjilli i Birit të Perëndisë ishte 
rivendosur dhe se Jozefi ishte Profet i Perëndisë, i autorizuar të fliste 
në emër të Tij.” 16

I forcuar nga kjo përvojë, Lorenco u përgatit të ishte një misionar. 
Siç tha motra e tij Eliza, kthimi i tij në besim e çoi në një ndryshim 
të dëshirave të tija dhe “krijoi mundësi të reja përpara tij”. Ajo vë-
rejti: “Në vend të famës tokësore ushtarake, ai tani u fut në fushën 
e betejës për t’u bërë kampion me ushtritë e qiellit” 17.

Përballimi i Sfidave si Misionar Kohëplotë

Lorenco Snou filloi shërbimin e tij misionar në shtetin e Ohajos 
në pranverën e 1837-ës. Si vendimi i tij për t’u bashkuar me Kishën, 
edhe vendimi i tij për të shërbyer si misionar kohëplotë i kërkuan të 
ndryshonte pikëpamjet dhe planet e tij. Ai shkroi në ditarin e tij: “Në 
vitin 1837, hoqa tërësisht dorë nga idetë e mia të parapëlqyera” 18. Ai 
hoqi dorë nga plani i tij për të ndjekur një “arsimim mbi veprat an-
tike në greqisht dhe latinisht” në një kolegj në lindje të Shteteve të 
Bashkuara.19 Ai gjithashtu pranoi të udhëtonte pa trastë apo qese – 
me fjalë të tjera, të shkonte pa para, duke u mbështetur në mirësinë 
e të tjerëve për të siguruar ushqim apo strehë. Kjo ishte veçanërisht 
e vështirë për të, sepse në rininë e tij ai gjithmonë kishte ndier se 
ishte e rëndësishme ta paguante udhën e vet, duke përdorur paratë 
që ati i tij i kishte fituar me ndihmën e tij në fermën e familjes. Ai 
thotë: “Unë nuk isha mësuar të mbështetesha tek askush për ushqim 
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apo strehë. Nëse do të udhëtoja në çfarëdo largësie, im atë do të 
sigurohej që unë të nisesha me plot para për shpenzimet e mia. Dhe 
tani, të shkoja dhe të kërkoja për diçka për të ngrënë dhe për një 
vend për të vënë kokën, ishte shumë e vështirë për mua, duke qenë 
aq ndryshe nga përvoja ime e mëparshme.” 20 Ai “vendosi ta bënte”, 
por vetëm sepse kishte marrë “një njohuri të sigurt se Perëndia e 
kërkonte këtë” 21.

Disa ungjë, emta, kushërinj dhe miq të Plakut Snou morën pjesë 
në mbledhjet e para që drejtoi si misionar. Duke kujtuar herën e 
parë që predikoi, ai tha: “Unë isha shumë i druajtur atëherë, dhe 
. . . ishte diçka shumë e vështirë për mua të ngrihesha atje dhe të 
predikoja për të afërmit e mi dhe fqinjët që kishin ardhur. Mbaj 
mend se u luta thuajse gjithë ditën para mbrëmjes që duhej të  
flisja. U largova më vete dhe i kërkova Zotit të më jepte diçka që të 
thosha. Më vonë, emta ime më tha se ajo pothuajse u drodh kur më 

Plaku lorenco Snou
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pa gati për të folur, por unë e hapa gojën, dhe nuk e di se çfarë tha-
shë, por emta tha se fola mirë për rreth treçerek ore.” 22 Duke ndier 
mirënjohje ai kujtonte: “Unë besoja dhe ndieja një siguri se Shpirti 
i frymëzimit do të më nxiste dhe do të më jepte fjalët. Unë kisha 
kërkuar me lutje dhe agjërim – unë e pata përulur veten përpara 
Zotit, duke i kërkuar Atij në lutje të fuqishme të më jepte fuqinë 
dhe frymëzimin e Priftërisë së shenjtë; dhe kur qëndrova përpara 
atij kongregacioni, edhe pse nuk dija asnjë fjalë që mund të thosha, 
sapo hapa gojën për të folur, Fryma e Shenjtë erdhi fuqishëm te 
unë, duke ma mbushur mendjen me dritë dhe ide komunikimi e 
gjuhë të përshtatshme që mund ta përdorja për t’i thënë ato.” 23 Deri 
në kohën kur u largua nga zona, ai pati pagëzuar dhe konfirmuar 
ungjin, emtën, disa kushërinj dhe disa miq.24

Pasi ndau ungjillin me familjen dhe miqtë e tij, Plaku Snou vazh-
doi punët e tij misionare në qytete të tjera të mëdha e të vogla, duke 
shërbyer për rreth një vit. Ai shkroi: “Ndërsa isha në këtë mision, 
unë udhëtova në pjesë të ndryshme të Shtetit të Ohajos dhe gjatë 
kësaj kohe pagëzova shumë persona që kanë mbetur besnikë ndaj 
së vërtetës” 25.

Lorenco Snou kishte qenë në shtëpi për pak kohë, që nga koha 
e këtij misioni të parë, kur ndieu dëshirën për të predikuar përsëri 
ungjillin. “Ndjenja e thirrjes time si misionar ishte kaq e fortë në 
mendjen time”, tha ai, “saqë doja të kthehesha përsëri të punoja në 
të” 26. Këtë herë ai predikoi ungjillin në shtetet e Misurit, Kentakit 
dhe Ilinoisit dhe përsëri në Ohajo.

Disa njerëz ishin armiqësorë ndaj Plakut Snou dhe mesazhit që 
ai ndante. Për shembull, ai tregonte për një përvojë që kishte pasur 
në Kentaki kur një grup njerëzish qenë mbledhur në shtëpinë e 
dikujt për ta dëgjuar të predikonte. Pasi predikoi, ai mësoi se disa 
nga njerëzit po planifikonin ta sulmonin sapo të nisej. Ai kujtonte 
se “ndërsa gjithë njerëzit po përplaseshin me njëri-tjetrin” në shtëpi, 
njëri prej burrave “aksidentalisht e vuri dorën e vet në kontakt me 
një nga xhepat nën mesin e palltos sime, gjë që e bëri të ndihej 
befas i shqetësuar”. Duke ndier diçka të fortë në xhepin e Plakut 
Snou, ai menjëherë paralajmëroi miqtë e tij se misionari ishte i 
armatosur me pistoletë. Plaku Snou shkroi më vonë: “Kjo mjaftoi 
që – dikush, që donte të ishte bandit, të hiqte dorë nga planet e tij 
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djallëzore”. Disi argëtueshëm, Plaku Snou shtoi: “Pistoleta e supo-
zuar që shkaktoi alarmin e tyre dhe mbrojtjen time, ishte Bibla ime 
e xhepit, një dhuratë e çmuar për mua nga Patriarku i dashur, Ati 
Jozef Smith [Plaku]” 27.

Njerëz të tjerë e mirëpritën Plakun Snou dhe përqafuan mesa-
zhin që ndau. Në një vendbanim të Misurit ai u dha mësim pesë 
personave që ishin pagëzuar në mes të dimrit. Plaku Snou dhe të 
tjerë duhej të çanin akullin e një lumi në mënyrë që ai të mund të 
kryente ordinancën. Me gjithë të ftohtët, disa nga të kthyerit “dolën 
nga uji, duke duartrokitur dhe duke i drejtuar lëvdata Perëndisë” 28.

Dy misionet e para të Plakut Snou mbuluan një periudhë nga 
pranvera e 1837-ës deri në maj të 1840-ës. Pjesë nga letrat e tij për-
shkruajnë këtë kohë në shërbim të Zotit: “Unë e kalova pjesën tjetër 
të dimrit [të 1838-ës–1839-ës] në udhëtim dhe duke predikuar, . . . 
me shkallë të ndryshme suksesi dhe trajtimi – ndonjëherë njerëzit 
më pranonin në mënyrën më të njerëzishme dhe dëgjonin mesazhin 
tim me interes të madh, dhe, herë të tjera, njerëzit shanin dhe më 
ofendonin; por asnjëherë nuk u trajtova më keq se Jezusi, të cilin 
deklaroj që e ndjek” 29. “Kur tani shoh prapa përvojat që isha thirrur 
të kaloja, . . . habitem dhe befasohem shumë.” 30 “Zoti ishte me mua, 
dhe isha shumë i bekuar ndërsa kryerja punët e mia të vështira.” 31

Misioni në Angli

Në fillimet e majit të 1840-ës, Lorenco Snou u bashkua me shenj-
torët në Navu të Ilinoisit, por nuk qëndroi gjatë atje. Ai u thirr të 
kalonte Oqeanin Atlantik dhe të shërbente një mision në Angli dhe 
u largua nga Navuja po atë muaj. Përpara se të largohej, gjeti kohë 
të vizitonte familjet e disa prej nëntë apostujve që tashmë ishin duke 
shërbyer në Angli.

Kur vizitoi familjen e Brigam Jangut, pa se shtëpia e tyre e vogël 
me trungje nuk kishte mbushje për mbylljen e të çarave midis trun-
gjeve, duke i lënë “të ekspozuar ndaj erës dhe stuhive”. Motra Jang 
ishte e lodhur pasi sapo ishte kthyer nga një kërkim i pafrytshëm 
për lopën e familjes që siguronte qumështin. Me gjithë rrethanat e 
saj të vështira, ajo i tha Plakut Snou: “Ju e shihni gjendjen time, por 
thuaji atij [bashkëshortit tim] të mos shqetësohet, apo mërzitet aspak 
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për mua – unë dua që ai të qëndrojë në fushën e punës gjersa ta 
ketë plotësuar me nder misionin e tij”. I ndikuar nga “gjendja e var-
fërisë ekstreme” të Motrës Jang, Plaku Snou donte ta ndihmonte: 
“Unë kisha vetëm pak para – të pamjaftueshme për të bërë një të 
dhjetën e largësisë për në zonën e punës, pa ndonjë mënyrë për të 
gjetur pjesën tjetër të parave që duheshin, dhe atëherë isha një natë 
përpara nisjes. Unë nxora nga xhepi një pjesë të shumës së vogël 
që kisha, . . . por ajo kundërshtoi ta pranonte; ndërsa unë ngulmoja 
me forcë që ta merrte, dhe ajo i kundërshtonte vazhdimisht paratë 
– pjesërisht me qëllim dhe pjesërisht padashur, paratë ranë me 
zhurmë në dysheme nëpër të çarat midis dërrasave të liruara, që e 
zgjidhën diskutimin dhe, duke i thënë mirupafshim, unë e lashë atë 
t’i merrte ato me nge.” 32

Nga Ilinoisi, Plaku Snou udhëtoi për në Nju-Jork, ku mori një 
anije për të lundruar përmes Oqeanit Atlantik. Në udhëtimin 42-di-
tor në det, anija kaloi përmes tri stuhive shumë të forta. Rrethuar 
nga pasagjerë të tmerruar që qanin, Plaku Snou qëndroi i qetë, duke 
besuar se Perëndia do ta mbronte. Kur anija u fut në dok në Liver-
pul të Anglisë, zemra e Plakut Snou ishte “plot me mirënjohjen më 
të madhe ndaj Atij që ruan dhe mbështet ata njerëz të cilët i thërret 
dhe i dërgon përpara si shërbestarë për shpëtimin e kombeve të 
tokës” 33.

Pasi shërbeu si misionar në Angli për rreth katër muaj, Plaku 
Snou mori një përgjegjësi shtesë. Ai u caktua të shërbente si presi-
dent i konferencës së Londrës, një thirrje e ngjashme me presidentin 
e distriktit sot. Ai vazhdoi të predikonte ungjillin dhe gjithashtu të 
mbikëqyrte punën e udhëheqësve të priftërisë, të tillë si presidentë 
të degëve, në zonë. Ndërsa shërbente në këtë pozicion udhëheqës, 
shpesh i raportonte Plakut Parli P. Prat, anëtar i Kuorumit të Të 
Dymbëdhjetëve dhe president i misionit. Ai shkruante për shumë 
persona që po “kërkonin udhën e shpëtimit”, ai gjithashtu shkruante 
për një dhomë “aq të mbushur sa nuk i nxinte të gjithë” në mbledh-
jen e së dielës dhe për “kënaqësinë e pagëzimit [të të kthyerve]  
në vathën e Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht”. Entuziast dhe  
optimist rreth punës, ai thoshte: “Edhe pse rrethuar me ligësi egois-
 te të të gjitha llojeve, Sioni fillon të dalë befas dhe, unë besoj, pa  
kaluar shumë do të bëhet një llambë ndriçuese në këtë qytet” 34.
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Konferenca e Londrës përjetoi një rritje të rëndësishme me Pla-
kun Snou si president. Ndërsa Plaku Snou kënaqej me këtë sukses, 
ai gjithashtu luftonte me përgjegjësitë e udhëheqjes. Në një letër 
drejtuar Plakut Hiber C. Kimball të Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, 
ai pohoi se këto sfida e kishin bërë që t’i “përballonte përgjegjësitë 
e udhëheqjes në një mënyrë ndryshe nga sa i kishte përballuar ndo-
njëherë më parë” 35. Ai i tregoi Plakut Kimball: “Ju dhe Plaku [Uill-
ford] Udraf thatë se kjo duhet të ishte një shkollë përvoje, që tashmë 
ka qenë fakt. . . . Qysh kur kam ardhur këtu, diçka e re ka ndodhur 
vazhdimisht midis shenjtorëve. Pa mbaruar një gjë, një tjetër do të 
dilte.” Ai tregoi një të vërtetë që e pati mësuar shpejt në përgjegjë-
sitë e tij të reja: “Unë nuk mund t’i përballoj vështirësitë, [veç nëse] 
Perëndia më ndihmon shumë fort” 36. Ai shprehu një ndjenjë të ngja-
shme në një letër drejtuar Plakut Xhorxh A. Smith të Kuorumit të 
Të Dymbëdhjetëve: “Ajo pak që kam bërë nuk është bërë nga unë, 
por është bërë nga Perëndia. Një gjë që e kam mësuar plotësisht 
në përvojën time ndërsa përpiqesha të lartësoja detyrën time si 
mësues në Izrael, qe që nga vetja nuk di asgjë, as nuk mund të bëj 
ndonjë gjë; gjithashtu e shoh qartë se asnjë shenjtor nuk mund të 
ketë sukses veçse nëse është i bindur ndaj udhëzimeve dhe këshi-
llës së atyre njerëzve që janë thirrur të kryesojnë në Kishë. Unë jam 
i sigurt se, për aq kohë sa do t’i mbaj ligjet e tij, Zoti Perëndi do të 
më mbështesë dhe ndihmojë në detyrën time. . . . Për sa kohë do 
të eci i përulur përpara tij, ai do të më falë fuqi të jap dhe të marr 
këshillë në drejtësi dhe në shpirtin e zbulesës.” 37

Përveç predikimit të ungjillit dhe shërbimit si president i konfe-
rencës së Londrës, Plaku Snou shkroi një trakt fetar, apo broshurë, 
për të ndihmuar misionarët të shpjegonin ungjillin e rivendosur. Ky 
trakt, i quajtur The Only Way to Be Saved [E Vetmja Mënyrë për t’u 
Shpëtuar], më vonë u përkthye në disa gjuhë dhe u përdor gjatë 
gjithë gjysmës së dytë të shekullit të 19-të.

Plaku Snou shërbeu në Angli deri në janar të 1843-shit. Përpara se 
të largohej, ai përmbushi një detyrë që pati marrë nga Presidenti Bri-
gam Jang. Në anën e një faqeje të ditarit të tij, ai shkroi të vetmen për-
mendje të kësaj detyre: “Iu dhanë dy Libra të Mormonit Mbretëreshës 
Viktoria dhe Princit Albert sipas kërkesës së Presidentit B. Jang” 38.
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Kur Plaku Snou u largua nga Anglia, ai udhëhoqi një grup shenj-
torësh britanikë të ditëve të mëvonshme të emigronin në Navu. Ai 
shkruante në ditarin e tij: “Unë isha përgjegjës për një kompani me 
dyqind e pesëdhjetë vetë, shumë prej të cilëve ishin miq të mi të 
afërm që ishin futur në besëlidhje si rezultat i mësimdhënies sime. 
Situata që ishte tani, duke u kthyer përmes oqeanit i rrethuar nga 
miq, ishte shumë për t’u pasur zili në krahasim me udhëtimin e 
vetmuar që bëra dy vjet e gjysmë më parë.” 39 Përvojat e Plakut Snou 
në anijen Suanton treguan aftësitë e tij udhëheqëse dhe besimin 
e tij në Perëndi. Tregimi i mëposhtëm është marrë nga ditari i tij:

“Unë i mblodha [shenjtorët] dhe me pëlqimin e të gjithëve i or-
ganizova në divizione dhe grupe brenda tyre, duke caktuar udhë-
heqësit e duhur te secili, dhe vendosa rregulla për drejtimin e 
kompanisë. Unë zbulova se gjendeshin disa Priftërinj të Lartë dhe 
rreth tridhjetë Pleq midis nesh, dhe duke ditur dëshirën e natyrshme 
që shumë Pleq kanë për të bërë qoftë edhe diçka të vogël me anë 

Shumë shenjtorë të hershëm emigruan nga europa për t’u 
bashkuar me shenjtorët në Shtetet e bashkuara të amerikës.
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të së cilës të mund të përmirësojnë pak emrin e tyre, dhe nëse nuk 
mund ta bëjnë në një mënyrë do të përpiqen në një mënyrë tjetër, 
prandaj vendosa se do të ishte më mirë nëse e përcaktoja vetë se 
si duhej të vepronin; si rezultat emërova sa më shumë që munda 
në një detyrë apo në një tjetër dhe i bëra të gjithë përgjegjës për 
përmbushjen e tyre. Gjatë javës, e gjithë kompania mblidhej çdo 
mbrëmje [për] lutje. Ne kishim njerëz që predikonin dy herë në javë; 
mbledhje të dielave dhe marrjen e sakramentit.

Kapiteni ynë, me të cilin doja të zhvilloja miqësi të mirë, dukej 
shumë jo miqësor dhe i rezervuar. . . . Unë mund ta vija re lehtësisht 
që ai kishte paragjykime kundër nesh. – Ne kishim rreth dy javë 
në det, gjatë të cilave nuk ndodhi ndonjë gjë shumë serioze nga 
ç’ndodh zakonisht në det, kur ndodhi ngjarja vijuese.

Kujdestari i kapitenit, një i ri gjerman, pësoi një aksident që i 
kërcënoi jetën. Duke qenë një i ri shumë i moralshëm, i matur dhe 
i qëndrueshëm, duke pas qenë me kapitenin [në] disa udhëtime, 
ai kishte arritur të fitonte dashurinë e kapitenit, të oficerëve dhe të 
ekuipazhit; shenjtorët gjithashtu ishin bërë shumë të afërt me të. 
Për shkak të këtij rreziku të vdekjes së tij . . . u krijua një ndjenjë e 
madhe dëshpërimi dhe brenge në gjithë anijen.

Atij i dilte gjak nga goja, shoqëruar me spazma të rënda, humbje 
ndjenjash dhe dridhje të pakontrolluara. Më në fund, pasi kishin 
provuar pa asnjë rezultat disa mjete shërimi, të gjitha shpresat për 
jetën e tij mbaruan. Marinarëve, përpara se të shkonin nëpër shtre-
tërit e tyre, iu kërkua nga kapiteni t’i shkonin në kabinë një nga 
një për t’i shprehur lamtumirën atij; që sipas rrethanave u bë pa 
shpresën më të vogël për ta parë të gjallë mëngjesin tjetër. Shumë 
sy ishin të përlotur ndërsa ata ktheheshin nga kabina.

Motra Martin [një nga shenjtoret e ditëve të mëvonshme në anije] 
ndërsa ishte ulur vetëm në anë të shtratit të tij, i shprehu dëshirën 
e saj që unë të mund të thirresha t’i administroja një bekim priftë-
rie dhe ndoshta ai, sidoqoftë, mund të shërohej. Ai me gëzim ra 
dakord për këtë. Unë isha i përgjumur në shtratin tim kur erdhi 
mesazhi, ndërkohë që ora ishte rreth dymbëdhjetë e natës. U ngrita 
menjëherë dhe shkova te kabina, [dhe] gjatë rrugës pashë zëvendës-
komandantin e anijes, që sapo kishte shkuar për ta parë. Sapo më 
kaloi mua, ai takoi një Vëlla me emrin Steins dhe i tha se Z. Snou 
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po shkonte për të vendosur duart mbi kujdestarin. ‘Por’, tha (me 
zë të dëshpëruar), ‘është krejt pa dobi; tani gjithçka ka mbaruar 
për shokun e gjorë.’ ‘Oh’, tha Plaku Steins, ‘Zoti mund ta shërojë 
atë nëpërmjet vënies së duarve’. ‘. . . A mendoni kështu?’ ia ktheu 
marinari në pafajësinë e zemrës së tij.

Ndërsa eca më tej takova kapitenin te dera e kabinës, i cili dukej 
se kishte qarë. ‘Gëzohem që keni ardhur, Z. Snou’, tha ai, ‘edhe 
pse është pa dobi, sepse kujdestari do të vdesë shpejt.’ Unë u futa 
në dhomën e tij dhe iu ula pranë shtratit. Frymëmarrja e tij ishte 
shumë e shkurtër dhe dukej si një person që po vdiste. Ai nuk 
mund të fliste me zë të lartë, por më dha të kuptoja se donte [që] 
unë të administroja një bekim priftërie për të. Mësuam që kishte 
një bashkëshorte dhe dy fëmijë në Hamburg të Gjermanisë, të cilët 
vareshin prej tij për jetesën e tyre. Ai dukej tepër i shqetësuar për ta.

Vendosa duart mbi kokën e tij dhe pa mbaruar dhënien e bekimit 
priftëror, ai u ngrit në pozicion ndenjur, përplasi [rrahu] së bashku 

Në anijen Suanton, një burrë i plagosur rëndë u shërua menjëherë 
pas administrimit të një bekimi priftërie nga Plaku lorenco Snou.
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duart e veta, duke i thirrur lavde Zotit që ishte shëruar; shumë 
shpejt pas kësaj që ndodhi, u ngrit nga shtrati i tij [dhe] doli nga 
kabina dhe ecte nëpër kuvertë.

Mëngjesin tjetër gjithkush u habit që e pa kujdestarin gjallë, dhe 
ata u çuditën që e shihnin të aftë të merrej me punën e tij si za-
konisht. Çdonjëri prej marinarëve pretendonte se kjo qe një mre-
kulli; shenjtorët e dinin që ishte ashtu, gëzoheshin dhe lavdëronin 
Zotin; kapiteni besoi fort në këtë e u ndie thellësisht mirënjohës, 
dhe paskëtaj zemra e tij u lidh me ne. Ai na ofroi çdo lehtësi dhe 
favor të veçantë që varej prej tij për të na e dhënë, dhe vazhdimisht 
shqetësohej për nevojat dhe mungesat tona; mori pjesë në të gjitha 
mbledhjet tona, bleu dhe lexoi librat tanë. Marinarët bënë gjithashtu 
të njëjtën gjë dhe kur u ndava prej tyre në Nju-Orlins [Luiziana], më 
bënë një premtim se do të pagëzoheshin. Rreth një vit më vonë, 
mora një letër nga kryemarinari, që më tregonte se ata . . . e kishin 
përmbushur premtimin e tyre. Kapiteni gjithashtu deklaroi synimin 
e tij për të marrë ungjillin në një të ardhme dhe të jetuarit me shenj-
torët. Kujdestari u pagëzua kur arritëm në Nju-Orlins; dhe duke u 
ndarë nga ai, më bëri dhuratë një Bibël, të cilën e mbaj tani.” 40

Plaku Snou shkroi: “Disa nga marinarët qanë kur u larguam për-
fundimisht nga anija Suanton. Në fakt, të gjithë ne kishim ndjenja 
shumë solemne.” 41 Nga Nju-Orlinsi, Plaku Snou dhe shokët e tij 
shenjtorë hipën në një traget dhe u ngjitën nëpër lumin Misisipi. 
Ata arritën në Navu më 12 prill 1843.

Devotshmëri e Vazhdueshme ndaj Punës së Zotit

Pasi shërbeu si misionar kohëplotë për pothuaj shtatë vjet, Lo-
renco Snou pa mundësitë e veta për ndryshim të shërbimit për një 
kohë. Në dimrin e 1843–1844-ës, grupi që administronte financat 
e një shkolle vendore, i ofroi atij një punë si mësues. Ai e pranoi 
ofertën, edhe pse e dinte se shumë nga studentët “ishin krenarë për 
aftësinë e tyre për të rrahur mësuesit e rrënuar shkollat”. Ai vendosi 
që mënyra për të fituar respektin e studentëve ishte të tregonte 
respekt për ta. Motra e tij Eliza kujtonte: “Ai iu foli atyre djemve 
sikur të ishin zotërinjtë më të respektuar. . . . Ai punoi veçanërisht 
shumë për t’u lënë mbresa me ndjenjën që interesohej për ta” dhe 
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dëshirën e tij për “t’i ndihmuar të vazhdonin me studimet e tyre. . . . 
Në këtë mënyrë, me bujari dhe bindje, ndjenjat e tyre u zbutën – ai 
fitoi mirëbesimin e tyre dhe me durim e përpjekje të vazhdueshme, 
të rinjtë e potershëm u shndërruan në studentë të respektuar; dhe 
shumë përpara mbarimit të semestrit, me një përparim befasues, ata 
mësuan të studionin shumë.” 42

Në 1844-ën ai mori një detyrë të re në Kishë. Ai u caktua të udhë-
tonte në Ohajo dhe të mbikëqyrte një fushatë për zgjedhjen e Jozef 
Smithit si president të Shteteve të Bashkuara. Profeti qe zhgënjyer 
me mënyrën se si ishin trajtuar shenjtorët e ditëve të mëvonshme 
nga qeveria e Shteteve të Bashkuara dhe u pati shkruar një letër 
kandidatëve aktualë për president që të përcaktonin qëndrimin e 
tyre ndaj Kishës. I pakënaqur me përgjigjet e tyre, ai pati vendosur 
të kandidonte vetë për president.

Kuorumi i Të Dymbëdhjetë Apostujve caktoi Lorenco Snoun dhe 
të tjerë të “formonin një organizatë politike kudo në shtetin e Oha-
jos për përkrahjen e Jozefit për Presidencën” 43. Duke bërë këtë, 
ata i bënë të ditur publikut mënyrat se si ishin shkelur të drejtat 
kushtetuese të shenjtorëve. Lorenco tha se pati “një periudhë shumë 
interesante” 44. Disa njerëz e kundërshtuan fuqishëm kandidaturën e 
Profetit, ndërsa të tjerë ndienin se Jozef Smithi mund ta udhëhiqte 
kombin drejt suksesit dhe mbarësisë.

“Gjatë kohës së këtyre pikëpamjeve të kundërta”, kujtonte Lo-
renco Snou, “përparimi im befas u mbyll nga një raportim i sigurt 
për masakrën e Profetit dhe të vëllait të tij Hajrëm” 45. Ai u kthye në 
Navu “me zemër të brengosur” 46.

Edhe gjatë kësaj kohe tragjike, shenjtorët punuan me zell për të 
ndërtuar mbretërinë e Perëndisë. Siç vërejti më vonë Lorenco: “Nën 
drejtimin e të Plotfuqishmit, mbretëria përparoi” 47. Ata vazhduan 
të predikonin ungjillin e të forconin njëri-tjetrin, dhe punuan së  
bashku për të përfunduar ndërtimin e një tempulli në qytetin e tyre.

Kur Lorenco Snou u mblodh me shenjtorët në Navu, ai pati ven-
dosur që të mos martohej kurrë, duke zgjedhur në vend të kësaj 
t’ia përkushtonte jetën e vet predikimit të ungjillit. Motra e tij Eliza  
më vonë vërejti: “Gjithçka dëshironte ishte që t’ia kushtonte shër-
besës kohën e tij, talentet e tij, gjithçka që kishte dhe që mund të 
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bënte”. Ai ndiente se jeta familjare disi do ta “ulte dobinë e tij” në 
punën e Zotit.48

Pikëpamjet e Lorencos mbi martesën dhe familjen filluan të ndry-
shonin në 1843-shin kur foli vetëm për vetëm me Profetin Jozef 
Smith mbi brigjet e lumit Misisipi. Profeti dëshmoi për zbulesën 
që pati marrë lidhur me martesën me më shumë se një grua. Ai i 
tha Lorencos: “Zoti do të hapë udhën tënde që ta pranosh dhe t’i 
bindesh ligjit të Martesës Çelestiale” 49. Me këtë këshillë, Lorenco 

lorenco Snou shërbeu si drejtues i kompanive të pionierëve 
që arritën në luginën e Solt-lejkut në 1848-ën.
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filloi të kuptonte se martesa ishte një urdhërim i Zotit dhe një pjesë 
thelbësore e planit të lumturisë të Atit Qiellor.

Në 1845-ën, Lorenco Snou lidhi martesë me më shumë se një 
grua, siç praktikohej atëherë në Kishë, duke u martuar me Sharlot 
Skuajërs dhe me Meri Edëlain Godard. Ai më vonë u vulos me gra 
të tjera. Besnikëria e dashuria e tij ndaj bashkëshorteve dhe fëmijëve 
u bë pjesë e besnikërisë dhe dashurisë së tij ndaj punës së Zotit.

Shenjtorët vazhduan të ngrenë mbretërinë e Perëndisë në Navu, 
por përndjekja vazhdoi gjithashtu. Në shkurt të 1846-ës, në dimrin 
e ftohtë, bandat i detyruan që t’i braktisnin shtëpitë e tyre dhe tem-
pullin e tyre. Ata filluan një udhëtim të gjatë nga perëndimi drejt 
një shtëpie të re.

Duke Ndihmuar Shenjtorët të Mblidhen 
në Luginën e Solt-Lejkut

Edhe pse Lorenco Snou dhe familja e tij u larguan nga Navuja me 
pjesën tjetër të shenjtorëve, ata nuk arritën në luginën e Solt-Lejkut 
veçse pas më shumë se një viti pas kompanisë së parë të pionie-
rëve. Sikurse shumë nga pionierët e hershëm shenjtorë të ditëve 
të mëvonshme, ata qëndruan në vendbanime të përkohshme për-
gjatë udhëtimit. Lorenco dhe familja e tij qëndruan për një kohë të 
shkurtër në një vendbanim në Ajoua të quajtur Gardën-Grouv, ku 
ndërtuan kasolle me trungje për shenjtorët që do të vinin pas tyre. 
Prej andej, u transferuan në një vendbanim që quhej Maunt-Pisga 
[Mount Pisgah / Mali Pisga], po ashtu në Ajoua.

Në Maunt-Pisga, Lorenco punoi me familjen e tij dhe shenjtorët 
e tjerë, përsëri duke siguruar për nevojat e tyre dhe për nevojat e 
atyre që do të vinin pas tyre rrugës për në Luginën e Solt-Lejkut. Ata 
ndërtuan shtëpi me trungje dhe madje mbollën e u kujdesën për të 
lashta, duke ditur se me gjasa të tjerë do t’i korrnin frytet. Gjatë një 
pjese të kohës së tyre në Maunt-Pisga, Lorenco u thirr të kryeson te 
një vendbanim. Ndërsa mjerimi, sëmundja dhe vdekja pllakosën 
njerëzit, përfshirë familjen e tij, ai punoi me zell për t’i ndihmuar 
njerëzit të gjenin shpresë, të forconin njëri-tjetrin dhe të qëndronin 
të bindur ndaj urdhërimeve të Zotit.50
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Në pranverën e 1848-ës, Presidenti Brigam Jang e udhëzoi Lo-
renco Snoun të largohej nga Maunt-Pisga dhe të udhëtonte për në 
luginën e Solt-Lejkut. Lorencos iu dha përsëri një pozicion udhëhe-
qës, këtë herë si drejtues i kompanive të pionierëve. Grupet arritën 
në luginën e Solt-Lejkut në shtator të 1848-ës.

Shërbimi si Anëtar i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve

Më 12 shkurt 1849, Lorenco Snou mori një mesazh se duhej 
të merrte pjesë në një mbledhje të Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apos tujve. Ai menjëherë ndërpreu atë që po bënte dhe shkoi në 
mbledh je, që ndërkohë ishte në sesion. Gjatë rrugës, pyeste veten 
përse ishte thirrur përpara Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve. Ai qe 
hutuar – a ishte akuzuar për ndonjë veprim të gabuar? Duke e 
ditur se kishte qenë besnik në kryerjen e detyrës së tij, e largoi 
atë shqetësim. Por nuk mund ta përfytyronte se çfarë e priste. Kur 
arriti, u befasua kur mësoi se ishte thirrur që të shërbente si anëtar 
i kuorumit. Në po atë mbledhje, ai dhe tre të tjerë – Plaku Çarls C. 
Riç, Plaku Frenklin D. Riçards dhe Plaku Erastus Snou, një kushëri 
i largët i Lorencos – u shuguruan Apostuj.51

Shugurimi i Lorenco Snout në shërbesën si Apostull përcaktoi 
karakteristikat e pjesës tjetër të jetës së tij. Thirrja e tij si një nga 
“dëshmitarët e veçantë të emrit të Krishtit” (DeB 107:23) ndikoi në 
gjithçka që bëri. Ai më vonë shprehu ndjenjat e tij rreth përgjegjë-
sive personale të një Apostulli:

“Së pari, një Apostull duhet të zotërojë një njohuri Hyjnore, me 
anë të zbulesës prej Perëndisë, se Jezusi jeton – që Ai është Biri i 
Perëndisë së gjallë.

Së dyti, ai duhet të jetë shenjtërisht i autorizuar të premtojë Fry-
mën e Shenjtë; një parim Hyjnor që zbulon gjërat e Perëndisë, duke 
bërë të njohur vullnetin dhe qëllimet e Tij, duke udhëhequr te çdo 
e vërtetë, dhe duke treguar gjërat që do të vijnë, siç është shpallur 
nga Shpëtimtari.

Së treti, atij i është dhënë autoritet nga fuqia e Perëndisë që 
të administrojë ordinancat e shenjta të Ungjillit, që i konfirmo-
hen çdo personi me anë të dëshmisë Hyjnore. Mijëra njerëz që 
tani banojnë në këto lugina malore, që i morën këto ordinanca si 
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rezultat i predikimit tim, janë dëshmi e gjallë e së vërtetës së kësaj 
deklarate.” 52

Përveç përgjegjësisë individuale të thirrjes së tij, Plaku Snou kish te 
një bindje për atë se çfarë do të thoshte të ishe anëtar i Kuoru-
mit të Të Dymbëdhjetëve: “Ne, Të Dymbëdhjetët, jemi të vendosur  
të heqim dorë nga gjithçka që do të na e largonte vëmendjen nga 
shtegu i detyrës, që të mund të jemi sikurse Presidenca [e Parë]  
është një, dhe të jemi të bashkuar nga parimi i dashurisë që lidh 
Birin e Perëndisë me Atin” 53.

Me këtë kuptim të thirrjes së tij personale dhe të misionit të Kuo-
rumit të Të Dymbëdhjetëve, Plaku Lorenco Snou ia kushtoi jetën 
e tij ndihmës për të ngritur mbretërinë e Perëndisë mbi tokë. Ai iu 
përgjigj thirrjes për të shërbyer në shumë mënyra të ndryshme dhe 
në shumë vende të ndryshme.

Misioni italian

Gjatë konferencës së përgjithshme të tetorit të 1849-ës, Plaku 
Snou u thirr për të themeluar një mision në Itali. Edhe pse nuk e 
njihte vendin, kulturat dhe gjuhët e tij, ai nuk ngurroi ta pranonte 
thirrjen. Në më pak se dy javë pas konferencës, ai qe gati të nisej, 
pasi pati bërë më të mirën për të siguruar ndihmë për bashkëshortet 
dhe fëmijët gjatë mungesës së tij.

Ndërsa ai dhe misionarë të tjerë udhëtonin për në lindje të Shte-
teve të Bashkuara, ku do të hipnin në një anije për të kapërcyer 
Oqeanin Atlantik, mendimet e tij u përqendruan te familja e tij dhe 
te njerëzit të cilëve shpejt do t’u shërbente. Në një letër drejtuar 
motrës së tij Eliza, ai shkruante: “Shumë ndjenja të kundërta më 
pushtuan mendjen. . . . Ne po shpejtonim larg e më larg magnetit të 
fuqishëm – SHTËPISË! Por ne e dinim se puna që po bënim, ishte 
të çonim dritë tek ata që qëndronin në errësirë dhe në Luginën e 
Hijes së Vdekjes, dhe mendjet tona u mbushën me dashuri, dhe 
lotët tanë u fshinë.” 54

Plaku Snou dhe shokët e tij të misionit mbërritën në Gjenova të 
Italisë, në korrik 1850. Ata mund ta kuptonin se puna e Zotit do të 
përparonte ngadalë. Plaku Snou shkruante: “Unë jam një i huaj, i 
vetëm në këtë qytet të madh, 12.875 kilometra larg familjes sime 
të dashur, i rrethuar nga një popull, me mënyrat dhe sjelljet e të 
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cilit nuk njihem. Unë kam ardhur të ndriçoj mendjet e tyre, dhe t’i 
udhëzoj në parimet e drejtësisë; por nuk shoh mjete të mundshme 
për ta përmbushur këtë qëllim. Duket sikur nuk ka mundësi që kjo 
të ndodhë.” I shqetësuar rreth “veprimeve të pamenda, . . . ligësisë, 
errësirës së madhe dhe paragjykimit” të popullit të cilit ishte thirrur 
që t’i shërbente, ai shkruante: “Unë i kërkoj Atit tim Qiellor që ta 
shohë me mëshirë këtë popull. O Zot, lejoji ata të bëhen objekt i 
dhembshurisë Tënde, që të mos vdesin. Fali mëkatet e tyre dhe 
lejomë që të njihem ndër ta, që ata të mund të të njohin Ty, dhe të 
dinë se Ti më ke dërguar që të themeloj Mbretërinë Tënde. . . . A 
ke Ti disa të zgjedhur midis këtij populli tek i cili unë jam dërguar? 
Më udhëhiq tek ata, dhe emri Yt do të ketë lavdi nëpërmjet Jezusit 
Birit Tënd.” 55

Plaku Snou i gjeti këta “të zgjedhur” midis një grupi njerëzish të 
quajtur valdensianë. Valdensianët jetonin në një luginë malore në 
rajonin e Piemontit, pikërisht në jug të kufirit italo-zviceran dhe 
në lindje të kufirit italo-francez. Paraardhësit e tyre qenë përndje-
kur dhe përzënë nga një vend në tjetrin për shkak se besonin tek 
autoriteti i Apostujve të lashtë dhe donin që të ndiqnin mësimet e 
Apostujve më tepër se të bashkoheshin me kishat e kohës.

Në një letër drejtuar Presidentit Brigam Jang, Plaku Snou 
shkruan te se valdensianët kishin vuajtur ndër shekuj nga “padituria 
dhe egërsia” dhe “kishin qëndruar të patundur, gati si shkëmbi i 
rrahur nga dallgët në një oqean të stuhishëm”. Por pikërisht para 
se shenjtorët e ditëve të mëvonshme të arrinin në Itali, valdensianët 
filluan të gëzonin “një periudhë qetësie të thellë”, dhe dukej se kishin 
më shumë liri fetare se të tjerët në Itali. “Kështu”, vërejti ai, “udha qe 
hapur vetëm një periudhë të shkurtër para fillimit të misionit, dhe as-
një pjesë tjetër e Italisë nuk qeveriset nga ligje të tilla të favorshme.”

Duke dashur të mësojë më shumë rreth këtij populli, Plaku Snou 
shkoi në një bibliotekë për të gjetur një libër rreth tyre. Ai kujtonte: 
“Bibliotekari që pyeta, më tha se kishte një vepër me përshkrimin 
që kërkoja, por atë sapo e kishin marrë. Ai nuk pati mbaruar mirë 
fjalinë kur një zonjë hyri me librin. ‘Oh’, tha ai, ‘kjo është një rastësi 
e mrekullueshme, ky zotëri sapo pyeti për këtë libër.’ Shpejt u binda 
se ky popull ishte i denjë për të qenë populli i parë në Itali që t’i 
jepej mësim rreth Ungjillit.” 56
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Plaku Snou dhe shokët e tij ishin të etur të predikonin ungjillin 
në rajonin e Piemontit, por ata ndienin se duhej të vepronin me kuj-
des, duke zhvilluar miqësi dhe duke u treguar njerëzve se mund t’u 
besohej. Kur ndien se patën krijuar marrëdhënie të mira me njerëzit, 
ata u ngjitën në një mal pranë, i kënduan “lëvdata Perëndisë në qi-
ell” dhe ofruan një lutje, duke e dedikuar vendin e Italisë për punë 
misionare. Ata gjithashtu shprehën përkushtimin e tyre personal 
ndaj punës, dhe Plaku Snou administroi bekime priftërie për shokët 
e tij të misionit për t’i ndihmuar në përgjegjësitë e tyre. I frymëzuar 
nga përvoja e tyre në mal, Plaku Snou e quajti vendin Mali Brigam.57

Edhe pas kësaj përvoje, thuajse dy muaj kaluan përpara se di-
kush të shprehte dëshirën për t’u bashkuar me Kishën. Më 27 tetor 
1850, misionarët u gëzuan të shihnin më në fund pagëzimin dhe 
konfirmimin e parë në Itali.58 Plaku Snou më vonë raportoi: “Puna 
këtu është e ngadalshme dhe e lodhshme. . . . Sidoqoftë, Kisha 
është themeluar. Pema është mbjellë dhe po i shtrin rrënjët e saj.” 59

Një natë Plaku Snou pa një ëndërr që e ndihmoi të kuptonte na-
tyrën e misionit të tij në Itali. Në ëndërr, ai po peshkonte me miqtë 
e tij. “Ne u gëzuam të vinim re peshkun e madh e të bukur në sipër-
faqen e ujit, gjithandej, në një largësi të madhe”, tha ai. “Ne pamë 
shumë persona që hidhnin rrjetat dhe fijet e tyre të peshkimit; por 
ata dukeshin të ishin të gjithë të palëvizshëm; ndërsa, ne ishim në 
lëvizje të vazhdueshme. Ndërsa kaloja njërin prej tyre, zbulova se një 
peshk ishte kapur te grepi im, dhe mendova se kjo mund, ndoshta, të 
turbullonte ndjenjat e këtij personi, sikur t’i ishte hequr prej duarsh; 
sidoqoftë, ne vazhduam dhe erdhëm në breg. Atëherë, unë tërhoqa 
fijen time dhe u befasova e u brengosa shumë kur pashë sa i vogël 
ishte peshku im. M’u duk shumë e çuditshme që, mes një turme aq të 
madhe peshqish të fisëm dhe me pamje superiore, të bëja një kapje 
aq të vogël. Por i gjithë zhgënjimi im u zhduk kur zbulova se cilësitë 
e tij ishin të një natyre shumë të jashtëzakonshme.” 60

Ëndrra e Plakut Snou ishte profetike. Ai nuk pa një numër të 
madh të kthyerish në besim në Itali dhe, siç vërejti më vonë një 
misionar tjetër, ata që pranuan ungjillin “nuk ishin të pasurit dhe 
fisnikët” 61. Sidoqoftë, Plaku Snou dhe shokët e tij të misionit ishin 
mjete në duart e Zotit në sjelljen e njerëzve të mirë e besnikë në 
mbretërinë e Perëndisë – njerëz që shprehën mirënjohje që kishin 
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“filluar të ecnin në udhën e një jete të re dhe të përjetshme” 62. Dhe 
si rezultat i udhëheqjes së Plakut Snou, Libri i Mormonit u përkthye 
në italisht.

Thuajse një shekull e gjysmë më vonë, një tjetër Apostull, Plaku 
Xhejms E. Faust, foli rreth burrave dhe grave që u bashkuan me Ki-
shën në saje të punës së Plakut Snou dhe shokëve të tij të misionit: 
“Disa ishin në kompanitë e para të karrocave të dorës që erdhën në 
luginën e Solt-Lejkut. . . . Shumë nga pasardhësit e tyre u kujdesën 
për vreshtat e kishës së saporivendosur dhe sot po japin ndihmesa 
të jashtëzakonshme për kishën në mbarë botën, duke besuar, siç 
besonin paraardhësit e tyre, se Apostujt mbajnë çelësat që nuk 
ndryshken kurrë.” 63

Duke Ngritur Kishën

Plaku Snou më vonë shërbeu në misione të tjera, duke lartë-
suar thirrjen e tij si anëtar i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve për të 
punuar “nën drejtimin e Presidencës së [Parë të] Kishës . . . për të 
ngritur kishën dhe për të rregulluar të gjitha punët e saj në të gjitha 
kombet” (DeB 107:33).

Në 1853-shin, Presidenti Brigam Jang e thirri Lorenco Snoun për 
të udhëhequr një grup familjesh në një vendbanim në kontenë e 
Boks-Elderit në Jutan veriore. Vendbanimi ekzistues ishte i vogël, i 
paorganizuar dhe duke u dobësuar. Plaku Snou menjëherë shkoi për 
të punuar, duke organizuar njerëzit në përputhje me ligjin e përkush-
timit siç ishte dhënë mësim nga Profeti Jozef Smith. Njerëzit krijuan 
një qytet të lulëzuar, që Plaku Snou e quajti Brigam-Siti në nderim 
të Presidentit Jang. Duke punuar së bashku dhe duke mbështetur 
njëri-tjetrin, qytetarët ngritën një sistem shkollash, fabrika, një sistem 
ujitjeje, një organizatë për blerje dhe shitje mallrash dhe madje një 
shoqatë teatrale. Megjithëse nuk e jetuan plotësinë e ligjit të përkush-
timit, ata u drejtuan nga parimet e tij, dhe treguan se çfarë mund të 
realizojë një komunitet me bashkëpunim dhe punë të vështirë. “Nuk 
kishte njerëz dembelë në Brigam-Siti”, shkroi bija e Presidentit Snou, 
Lesli. “Ishte një kohë veprimtarie dhe mbarësie që ndoshta nuk ishte 
parë kurrë në historinë e ndonjë vendbanimi tjetër në shtet” 64.

Plaku Snou dhe familja e tij jetuan në Brigam-Siti për shumë 
vite. Ai i kryesoi shenjtorët atje, duke u larguar herë pas here për 
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të shërbyer në misione të shkurtra gjetkë. Në 1864-ën, u largua për 
rreth tre muaj, duke shërbyer në një mision të shkurtër në Ishujt 
Havai. Ai shkoi me Plakun Ezra T. Benson, që ishte gjithashtu anëtar 
i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, dhe Pleqtë Jozef F. Smith, Alma 
Smith dhe Uilliam W. Klaf.65 Në 1872–1873-shin, Plaku Snou dhe të 
tjerë shoqëruan Presidentin Xhorxh A. Smith, Këshilltar i Parë në 
Presidencën e Parë, në një turne nëntëmujor nëpër pjesë të Europës 
dhe të Lindjes së Mesme, përfshirë një vizitë në Tokën e Shenjtë. 
Ata shkuan me kërkesë të Presidentit Brigam Jang, që shpresonte 
se ndikimi i tyre i drejtë do të ndihmonte të përgatiteshin kombe të 
tjera për të marrë ungjillin e rivendosur.66 Në 1885-ën, Plaku Snou 
u thirr për të vizituar disa grupe indianësh të Amerikës në veripe-
rëndim të Shteteve të Bashkuara dhe në shtetin e Uajomingut. Duke 
filluar në gusht dhe duke mbaruar në tetor, ai themeloi atje misione 
dhe organizoi udhëheqësit e Kishës për të ndihmuar ata që ishin 
pagëzuar dhe konfirmuar.

Puna e Tempullit

Presidenti Hiber J. Grant, Presidenti i shtatë i Kishës, vërejti se 
Presidenti Lorenco Snou “për vite ia kushtoi jetën e tij punës në 

Çizme, këpucë, pajime kuajsh dhe kapele prodhoheshin 
në këtë ndërtesë në brigam-Siti të jutas.
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Tempull” 67. Kjo dashuri për punën në tempull filloi në ditët e hershme 
të kthimit në besim të Presidentit Snou dhe u thellua gjatë shërbimit 
të tij si Apostull. Ai mori pjesë në mbledhjet në Tempullin e Kirtlandit 
shpejt pasi u pagëzua dhe konfirmua. Më vonë, ai me entuziazëm 
pranoi një thirrje për të mbledhur dhurimet për të ndërtuar tempullin 
në Navu. Sapo u ndërtua Tempulli i Navusë, ai shërbeu si punonjës 
tempulli atje, duke ndihmuar shenjtorët e ditëve të mëvonshme të 
merrnin indaumentin dhe ordinancat e vulosjes përpara eksodit të 
tyre drejt Perëndimit. Përgjegjësitë e tija në tempull vazhduan dhe 
u zgjeruan kur u thirr të shërbente si Apostull. Ai foli në shërbimet 
e dedikimit në Tempullin e Loganit në Juta. Pasi Presidenti Uillford 
Udraf dedikoi Tempullin e Mantit në Juta, Presidenti Snou lexoi lut-
jen e dedikimit në seancat e ditëve në vazhdim. Kur guri i fundit u 
vendos në majën më të lartë të Tempullit të Solt-Lejkut, ai udhëhoqi 
një kongregacion të madh në thirrjen 3 herë “Hosana, Hosana, Ho-
sana Perëndisë dhe Qengjit. Amen, Amen dhe Amen.” Pasi u dedikua 
Tempulli i Solt-Lejkut, ai shërbeu si presidenti i parë i tempullit atje.

Në datëlindjen e 80-të të Presidentit Snou, një gazetë vendore 
përfshiu këtë vlerësim nderues: “Në pjesën e mëvonshme të jetës së 
tij, [ai është] ende i zënë dhe energjik në kauzën e madhe së cilës i 
ka dhënë vitet e tij të mëparshme, ai është duke vazhduar brenda 
hapësirave të shenjta të Tempullit punët e lavdishme të cilave ai 
dhe shokët e tij i kanë kushtuar veten – punë të një rëndësie të tillë 
të madhe për këtë botë që është vrerosur me mëkat dhe vdekje” 68.

Duke u Shërbyer individëve

Kur Presidenti Snou udhëtonte nga një vend në tjetrin, duke u 
dhënë mësim grupeve të mëdha të njerëzve, ai gjente kohë për t’u 
shërbyer individëve dhe familjeve. Për shembull, në mars të 1891-
shit, kur shërbente si President i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, ai 
po fliste në një konferencë në Brigam-Siti. Në mes të fjalës së tij, një 
shënim u vendos në katedër. Një dëshmitar okular tha se ai “e ndali 
bisedën e tij, lexoi shënimin dhe pastaj u shpjegoi Shenjtorëve se 
ishte një thirrje për të vizituar disa njerëz që ishin në një dëshpërim 
të madh”. Ai kërkoi falje dhe u largua nga katedra.

Shënimi ishte nga një banor i Brigam-Sitit i quajtur Xhejkob 
Xhensen. Ai thoshte se bija e Xhejkobit, Ela, kishte vdekur atë ditë pas 
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një lufte disa javore me skarlatinë. Vëllai Xhensen e pati shkruar shë-
nimin thjesht për ta informuar Presidentin Snou për vdekjen dhe që t’i 
kërkonte atij të planifikonte për funeralin. Por Presidenti Snou donte 
ta vizitonte menjëherë familjen, edhe pse kjo kërkoi që ta ndërpriste 
shpejt bisedën dhe të largohej nga mbledhja ku kryesonte. Përpara 
se të largohej nga mbledhja, Presidenti i kërkoi Raxher Klausonit, që 
atëherë ishte president i Kunjit të Boks-Elderit, që ta shoqëronte.

Xhejkob Xhenseni kujtonte çfarë ndodhi kur Presidenti Snou dhe 
Presidenti Klauson arritën te shtëpia e tij:

“Pasi qëndruan në anë të shtratit të Elës për një a dy minuta, Pre-
sidenti Snou kërkoi nëse kishim vaj të përkushtuar në shtëpi. Unë u 
befasova shumë, por i thashë po dhe ia prura. Ai ia dorëzoi shishen 
e vajit Vëllait Klauson dhe i kërkoi ta vajoste Elën. [Presidenti Snou] 
atëherë ishte personi që vulosi vajosjen dhe dha bekimin.

Gjatë administrimit të bekimit mua më bënë veçanërisht 
përshtyp je disa nga fjalët që përdori dhe mund t’i kujtoj mirë ato 
tani. Ai tha: ‘E dashur Ela, unë të urdhëroj ty, në emër të Zotit, Jezu 
Krishtit, të rikthehesh dhe të jetosh, misioni yt nuk ka mbaruar. Ti 
do të jetosh ende për të kryer një mision të madh.’

Ai tha se ajo duhej ende të jetonte për të ndërtuar një familje të 
madhe dhe për të qenë një ngushëlluese për prindërit dhe miqtë e 
saj. Unë i kujtoj mirë këto fjalë. . . .

. . . Pasi Presidenti Snou pati përfunduar bekimin, u kthye nga 
bashkëshortja ime dhe unë dhe tha: ‘Tani mos mbani më zi apo të 
hidhëroheni. Do të jetë në rregull. Vëllai Klauson dhe unë jemi të 
zënë dhe duhet të ikim, ne nuk mund të qëndrojmë, por ju duhet 
të jeni të durueshëm dhe të prisni, dhe mos mbani zi, sepse gjithçka 
do të jetë në rregull.’ . . .

Ela mbeti në atë gjendje për më shumë se një orë pasi Presidenti 
Snou i administroi bekimin, gjë që përbënte më shumë se tre orë 
gjithsej pasi kishte ndërruar jetë. Ne po qëndronim ulur atje duke 
vështruar anës së shtratit, nëna e saj dhe unë, kur krejt papritur ajo 
hapi sytë. Ajo kërkoi rreth dhomës, na pa ne ulur atje, por përsëri 
kërkonte për dikë tjetër, dhe e para gjë që tha qe: ‘Ku është ai? Ku 
është ai?’ Ne pyetëm: ‘Cili? Ku është, kush?’ ‘Pse, Vëllai Snou’, u për-
gjigj ajo. ‘Ai më thirri të kthehem’.” 69
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Kur Ela qe në botën e shpirtrave, ajo pati ndier një paqe dhe 
lumturi të tillë që nuk donte të rikthehej. Por ajo iu bind zërit të 
Presidentit Snou. Nga ajo ditë, ajo ngushëlloi anëtarët e familjes 
dhe miqtë, duke i ndihmuar që të kuptonin atë që ata nuk kishin 
nevojë të mbanin zi për të dashurit e tyre që kishin ndërruar jetë. 70 
Më vonë ajo u martua, pati tetë fëmijë dhe shërbeu besnikërisht në 
thirrjet e saj në Kishë.71

Duke Udhëhequr Kishën si Profet, 
Shikues dhe Zbulues i Zotit

Më 2 shtator 1898, Presidenti Uillford Udraf u largua nga kjo jetë 
pasi shërbeu si President i Kishës për më shumë se nëntë vjet. Pre-
sidenti Lorenco Snou, që atëherë shërbente si President i Kuorumit 
të Dymbëdhjetë Apostujve, ishte në Brigam-Siti kur mori vesh laj-
min. Ai hipi në një tren për në Solt-Lejk-Siti sa më shpejt që mundi, 
duke ditur se përgjegjësia e udhëheqjes së Kishës tani qëndronte 
mbi Kuorumin e Të Dymbëdhjetëve.

Duke u ndier jo aq i përshtatshëm, por gati të ndiqte vullnetin e 
Zotit, Presidenti Snou shkoi në Tempullin e Solt-Lejkut dhe u lut. 
Në përgjigje të lutjes së tij, ai u vizitua nga Vetë Zoti. Presidenti 
Snou më vonë dëshmoi se ai “në të vërtetë e pa Shpëtimtarin . . . 
në Tempull, dhe foli me Të ballë për ballë”. Zoti i tha të vazhdonte 
menjëherë me riorganizimin e Presidencës së Parë, jo të priste siç 
ishte vepruar kur Presidentë të mëparshëm të Kishës patën vde-
kur.72 Presidenti Snou u mbështet nga Kuorumi i Të Dymbëdhjetëve 
si President i Kishës më 13 shtator 1898, datë pas së cilës filloi të 
shërbente si President. Ai u mbështet nga anëtarësia e përgjithshme 
e Kishës më 9 tetor dhe u veçua si Presidenti i pestë i Kishës më 
10 tetor.

Nga shembulli i Presidentit Snou dhe nga zbulesat që mori, shenj-
torët e ditëve të mëvonshme arritën ta njihnin atë si profetin e tyre. 
Ata nga fetë e tjera arritën ta respektonin gjithashtu si një njeri të 
vërtetë të Perëndisë.

Ndërveprime me Shenjtorët e Ditëve të Mëvonshme

Presidenti Snou shpesh kryesoi në konferenca kunji kur ishte 
President i Kishës. Kur takohej me shenjtorët, ai shprehte dashurinë 
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dhe respektin e tij për ta. Fjalët dhe veprimet e tij tregonin se ndërsa 
e njihte shenjtërinë e thirrjes së tij, ai nuk e konsideronte veten më 
të mirë se njerëzit të cilëve u shërbente.

Në një konferencë kunji, Presidenti Snou mori pjesë në një se-
ancë të veçantë për fëmijët e kunjit. Fëmijët u ftuan të formonin një 
rresht të organizuar në mënyrë që të mund t’i afroheshin profetit 
një nga një dhe të shtrëngonin dorën me të. Përpara se ta bënin 
këtë, ai u ngrit dhe tha: “Kur unë të shtrëngoj dorën me ju, dua që t’i 
ngrini sytë drejt fytyrës sime, në mënyrë që gjithmonë të më mbani 
mend. Tani unë nuk jam më i mirë nga shumë njerëz të tjerë, por 
Zoti ka vënë përgjegjësi të mëdha mbi mua. Qysh kur Zoti e bëri 
Veten të njohur te unë, në mënyrë të përsosur, jam përpjekur të 
kryej çdo detyrë që më është ngarkuar. Është për shkak të pozitës 
së lartë që unë mbaj, që dua të më mbani mend, mbani mend se 
keni shtrënguar dorën me Presidentin e Kishës së Jezu Krishtit. Unë 

Presidenca e Parë dhe Kuorumi i Dymbëdhjetë apostujve në 1898-
ën. reshti sipër, nga e majta në të djathtë: anton H. land, Xhon W. 

Tejlor, Xhon Henri Smith, Hiber j. Grant, brigam jang i riu, Xhorxh 
Tisdejl, raxher Kloson, Meriner W. Merill. rreshti i mesit: Fransis 

M. liman, Xhorxh Q. Kenon, lorenco Snou, jozef F. Smith, Frenklin 
D. riçards. rreshti poshtë: Matias F. Kauli, abraham o. Udraf.
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shpresoj që nuk do të harroni asnjëherë të luteni për mua dhe për 
këshilltarët e mi, Presidentët Kenon dhe Smith dhe për Apostujt.” 73

Biri i Presidentit Snou, LeRoi ndau tregimin e mëposhtëm nga 
një konferencë kunji në Riçfild të Jutas: “Presidenti Lorenco Snou 
dhe Frensis M. Liman [i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve] ishin të 
pranishëm në një konferencë kunji në Riçfild. Pas këngës së hapjes 
presidenti i kunjit pyeti Vëllain Liman se cilin do të thërriste për të 
bërë lutjen. Vëllai Liman tha: ‘Kërkoji Presidentit Snou’, në kupti-
min që pyet Presidentin Snou se cili duhet të bëjë lutjen. Në vend 
të kësaj, gjithsesi, presidenti i kunjit i kërkoi Presidentit Snou që të 
bënte lutjen. Presidenti Snou me mirësjellje u përgjigj dhe përpara 
se të fillonte lutjen shprehu kënaqësinë e tij që ishte thirrur dhe tha 
se ishte bërë një kohë e gjatë qysh kur i qe dhënë kjo kënaqësi. U 
tha se bëri një lutje hapjeje të mrekullueshme.” 74

Ndërveprime me ata të Feve të Tjera

Ndikimi i Presidentit Snou shtrihej përtej shokëve të tij shenjtorë 
të ditëve të mëvonshme. Kur njerëzit e feve të tjera e takonin atë, 
ata krijonin respekt për të dhe Kishën që ai përfaqësonte. Reverend 
W. D. Kornell, shërbestar në një kishë tjetër, vizitoi Solt-Lejk-Sitin 
dhe pati rastin të kalonte kohë me Presidentin Snou. Ai shkroi:

“Unë u shoqërova për në praninë e tij mbresëlënëse nga sekretari 
i tij i dashur dhe me përvojë, dhe u gjenda duke shtrënguar dorën 
me një nga burrat më të këndshëm dhe të dashur që kisha takuar 
ndonjëherë – një burrë i cili ka aftësinë e veçantë ta çlirojë një per-
son menjëherë nga çdo shqetësim në praninë e tij – një mjeshtër 
në artin e bashkëbisedimit, me një gjeni të rrallë, që e mundëson 
atë t’ju bëjë të ndieni një mirëseardhje çlodhëse në praninë e tij.

Presidenti Snou është një burrë i kulturuar, në mendje, shpirt 
dhe trup. Fjalët e tij janë shumë të mira, diplomatike, miqësore e 
prej dijetari. Lëvizjet e tij tregojnë elegancën e shkollave fine ku 
ka studiuar. Cilësia bazë e shpirtit të tij është aq miqësore sa e një 
fëmije. Ju i prezantoheni atij. Jeni i kënaqur me të. Bisedoni me të, 
e pëlqeni atë. Nëse takoheni me të gjatë, do e doni atë.” Duke iu 
drejtuar lexuesve të tij, që kishin dukshëm ide paragjykuese rreth 
Kishës, Reverend Kornell komentonte: “Dhe përsëri, ai është një 
‘Mormon’! Epo, nëse ‘Mormonizmi’ arrin ndonjëherë të krijojë një 
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burrë të vrazhdë, brutal nga Presidenti Snou, ai ka vërtet shumë 
për të bërë. Nëse ‘Mormonizmi’ ka qenë një forcë formimi që i ka 
dhënë botës një burrë të qetë në shpirt, aq të disiplinuar siç është 
ai, dhe të kompletuar në intelekt, sigurisht duhet të ketë diçka te 
‘Mormonizmi’ që është e mirë në fund të fundit.” 75

Një shërbestar tjetër, Reverend Prentis, gjithashtu shkroi për një 
takim me Presidentin Snou: “Fytyra që tregon se Princi i Paqes 
mbretëron në shpirtin e tij, është dëshmia e tij më e mirë. Herë pas 
here në një jetë kushtuar studimit të njerëzve, unë kam gjetur një 
dëshmi të tillë. E tillë ishte fytyra që pashë sot. . . . Unë prisja të gjeja 
inteligjencë, vullnet të mirë, dinjitet, qetësi mendimi e sjelljesh dhe 
forcë të përvijuara në fytyrën e Presidentit të Kishës së Jezu Krishtit 
të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme; por kur iu prezan tova 
Lorenco Snout, për një çast u befasova. . . . Fytyra e tij ishte fuqi 
paqeje; prania e tij lutje për paqe. Në thellësitë e qeta të syve të 
tij nuk ishte vetëm ‘shtëpia e lutjes së qetë’, por banesa e forcës 
shpirtërore. Ndërsa foli për ‘një fjalë profetike më të vërtetuar’ dhe 
sigurinë e shpresës që ishte e tija, dhe besimin e qëndrueshëm që 
pati pushtuar sprovat e vështirësitë e një jete tragjike, unë vëreja 
emocionet që përshkonin fytyrën e tij dhe studioja me vëmendje të 
shtangur hijet delikate të shprehjes, që flisnin aq qartë për mënyrën 
se si punonte shpirti i tij; dhe më erdhi ndjenja më e çuditshme, që 
unë po ‘qëndroja mbi një terren të shenjtë’: se ky burrë nuk vepron te 
nga shtysa normale të politikës, të interesit, apo përshtatjes, por ai 
‘vepronte ndryshe nga njerëzit e tjerë’. . . . Nëse Kisha Mormone 
mund të paraqesë të tillë dëshmitarë, do nevojitet vetëm pak aftësia 
e shkrimtarit të mirë apo gojëtaria e predikuesit të madh.” 76

Zbulesa mbi Të Dhjetën

Presidenti Lorenco Snou është ndoshta më i mirënjohur për një 
zbulesë që mori mbi ligjin e së dhjetës. Në maj të 1899-ës, ai ndieu 
shtysën të udhëtonte në Seint-Xhorxh të Jutas, me udhëheqës të 
tjerë të Kishës. Edhe pse nuk e dinte se përse duhej të shkonin, ai 
dhe vëllezërit e tij iu përgjigjën nxitjes shpejt dhe brenda dy javësh 
ata ishin në Seint-Xhorxh. Më 17 maj, pasi arritën në Seint-Xhorxh, 
Presidenti Snou mori një zbulesë se duhej të predikonte ligjin e së 
dhjetës. Ditën tjetër bëri deklaratën vijuese për shenjtorët: “Fjala 
e Zotit për ju nuk është ndonjë gjë e re; është thjesht kjo: TANI 



32

j e T a  D H e  S H ë r b e S a  e  l o r e N c o  S N o U T

KA ARDHUR KOHA PËR ÇDO SHENJTOR TË DITËVE TË MËVONSHME, I CILI 

SHPRESON TË JETË I PËRGATITUR PËR TË ARDHMEN DHE T’I MBAJË KËMBËT E 

VETA TË VENDOSURA MBI NJË THEMEL TË DUHUR, QË TË BËJË VULLNETIN E 

ZOTIT DHE TË PAGUAJË TË PLOTË TË DHJETËN E TIJ. Kjo është fjala e Zotit 
drejtuar juve, dhe do të jetë fjala e Zotit drejtuar çdo vendbanimi 
kudo në vendin e Sionit.” 77

Pasi dha këtë mesazh në Seint-Xhorxh, Presidenti Snou dhe sho-
kët e tij të udhëtimit ndanë të njëjtin mesazh në qytetet e Jutas 
jugore dhe në komunitete të tjera midis Seint-Xhorxhit dhe So-
lt-Lejk-Sitit. Në kohën që u kthyen më 27 maj, ata patën mbajtur 
24 mbledhje në të cilat Presidenti Snou pati mbajtur 26 fjalime dhe 
pati shtrënguar dorën me 4.417 fëmijë. Ata udhëtuan 676 kilometra 
me tren dhe 494 kilometra me kuaj e qerre.78 Përvoja e mbushi 
Presidentin Snou me energji dhe ai kishte dëshirë për të vazhduar 
të predikonte ligjin e së dhjetës kudo në Kishë. “Jam aq i kënaqur 
me rezultatin e kësaj vizite”, tha ai, “që do të dëshiroja të udhëtoja 
në të gjitha kunjet në Sion, në të ardhmen e afërt.” 79 Ai kryesoi në 
shumë konferenca kunjesh, ku u premtoi shenjtorëve se bindja ndaj 
këtij ligji do t’i përgatiste anëtarët e Kishës që të merrnin bekime 
materiale dhe shpirtërore.80 Ai gjithashtu premtoi se bindja ndaj 
ligjit të së dhjetës do t’i lejonte anëtarët e Kishës që të çliroheshin 
nga borxhi.81

Kudo në Kishë, anëtarët iu përgjigjën këshillës së Presidentit 
Snou me përkushtim të përtërirë. Në 1904-ën, historiani Orson F. 
Uitni, që më vonë do të shërbente si anëtar i Kuorumit të Të Dy-
mbëdhjetëve, shkroi: “Ndikimi i veprimit ishte i menjëhershëm. Të 
dhjetat dhe ofertat derdheshin me një gatishmëri dhe bujari të pa-
njohur për vite, dhe në shumë drejtime gjendja e Kishës u përmi-
rësua dhe potenciali i saj për të ardhmen dukej më i mirë. Që më 
parë, njerëzit e kishin dashur dhe kishin besim te Presidenti Snou 
dhe tani këto ndjenja të mira ishin rritur dhe intensifikuar.” 82 Presi-
denti Hiber J. Grant, që ishte anëtar i Kuorumit të Të Dymbëdhje-
tëve kur Presidenti Snou mori zbulesën mbi të dhjetën, më vonë 
deklaroi: “Lorenco Snou erdhi në presidencën e Kishës kur ishte 
tetëdhjetë e pesë vjeç, dhe ajo që përmbushi gjatë tre viteve të tjera 
të jetës së tij është thjesht e mahnitshme ta mendosh. . . . Në tre 
vite të shkurtra ky burrë, që bota e konsideronte tepër të moshuar 
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për të bërë ndonjë gjë të dobishme, ky burrë që nuk ishte marrë 
me çështje financiare, që për vite ia pati kushtuar jetën e tij punës 
në tempull, u mor me problemet e financave të Kishës së Krishtit, 
nën frymëzimin e Perëndisë së gjallë, dhe në ato tre vite ndryshoi 
gjithçka, financiarisht, nga errësira në dritë.” 83

Ndarja e Dëshmisë në Ditët e Fundit të Shërbesës së Tij

Më 1 janar 1901, Presidenti Snou mori pjesë në një mbledhje të 
posaçme në Tabernakullin e Solt-Lejkut për të mirëpritur shekullin 
e 20-të. Njerëz nga të gjitha fetë ishin ftuar të merrnin pjesë. Presi-
denti Snou pati përgatitur një mesazh për ngjarjen, por ai nuk ishte 
në gjendje ta lexonte vetë ngaqë kishte një ftohje të rëndë. Pas 
një himni hapjeje, një lutje hapjeje dhe një kënge të kënduar nga 
Kori i Tabernakullit, biri i Presidentit Snou, LeRoi u ngrit dhe lexoi 
mesazhin, të titulluar “Përshëndetje Botës nga Presidenti Lorenco 
Snou”.84 Fjalët e mbylljes së mesazhit tregonin ndjenjat e Presidentit 
Snou rreth punës së Zotit:

“Në vitin e tetëdhjetë e shtatë të moshës sime në tokë, unë ndi-
hem plot me një dëshirë të fortë për të mirën e njerëzimit. . . . Unë 
ngre duart e mia dhe ftoj bekimet e qiellit mbi banorët e tokës. Le 
të buzëqeshë nga lart mbi ju drita e diellit. Le të vijnë lirisht thesaret 
e dheut dhe frutat e tokës për të mirën tuaj. Le të përzërë drita e së 
vërtetës errësirën nga shpirti juaj. Le të rritet drejtësia dhe të pakë-
sohet forca e ligësisë. . . . Le të triumfojë drejtësia dhe të asgjësohet 
korrupsioni. Qofshin të zakonshme midis njerëzve virtyti dhe dëli-
rësia e nderi, derisa e keqja të kapërcehet dhe toka të jetë pastruar 
nga poshtërsia. Le të shkojnë këto ndjenja, si zëri i ‘Mormonëve’ në 
malet e Jutas, tek e gjithë bota, dhe le ta dinë të gjithë popujt se 
urimi dhe misioni ynë janë për bekimin dhe shpëtimin e të gjithë 
racës njerëzore. . . . U lëvdoftë Perëndia në fitoren që po vjen mbi 
mëkatin e dhimbjen dhe varfërinë e vdekjen. Paçi të gjithë paqe!” 85

Më 6 tetor 1901, Presidenti Lorenco Snou u ngrit t’u fliste shokëve 
të tij shenjtorë në seancën e mbylljes së konferencës së përgjith-
shme. Ai kishte qenë shumë sëmurë për disa ditë dhe kur arriti te 
katedra, tha: “Vëllezër dhe motra të mia të dashura, është shumë 
e mrekullueshme për mua që duhet të përpiqem t’ju flas këtë pas-
dite”. Ai ndau një mesazh të shkurtër rreth udhëheqjes në Kishë. 
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Pastaj tha fjalët e fundit që anëtarësia e përgjithshme e Kishës do të 
dëgjonte prej tij: “Perëndia ju bekoftë. Amen” 86.

Katër ditë më vonë, Presidenti Snou vdiq nga pneumonia. Pas 
funeralit në Tabernakullin e Solt-Lejkut, trupi i tij u varros në një 
varrezë në Brigam-Sitin e tij të dashur.
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Të Mësuarit me Anë të Besimit

“Le të vazhdojmë, vëllezër dhe motra, të punojmë në 
emrin e Zotit Perëndisë sonë; duke mbledhur urtësi 
dhe zgjuarsi ditaditës, në mënyrë që çdo rrethanë 
që paraqitet, të mund të shërbejë për të mirën tonë.”

Nga Jeta e Lorenco Snout

Kur ishte i ri, Lorenco Snou nuk po i kryente detyrat e tij në fer-
mën e familjes, ai ishte zakonisht duke lexuar – “i fshehur me librin 
e tij”, siç thoshin anëtarët e familjes. Sipas motrës së tij Eliza, ai qe 
“gjithmonë student, në shtëpi dhe po ashtu në shkollë” 1. Dashuria 
e tij për të mësuar shtohej ndërsa ai rritej. Në fakt, ai thoshte se ar-
simimi qe “ylli udhëheqës” i rinisë së tij.2 Pas ndjekjes së shkollave 
publike, ai studioi në 1835-ën në Kolegjin e Oberlinit, një shkollë 
private në shtetin e Ohajos. Në vitin 1836, përpara se të bashkohej 
me Kishën, ai pranoi ftesën e Elizës për të shkuar në Kirtland të 
Ohajos, ku studioi hebraisht në një klasë ku ishte Profeti Jozef Smith 
dhe shumë nga Apostujt.

Pasi u pagëzua dhe u konfirmua, ai më në fund e drejtoi intere-
simin e tij më shumë tek “arsimimi që marrim nga Shpirti” 3 sesa te 
“studimet e gjërave nga librat” 4. Në këtë kërkim, ai nuk e humbi ku-
rrë dëshirën e zjarrtë për të mësuar. Për shembull, kur ishte 80 vjeç 
dhe shërbente si President i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, 
ai qëndroi përpara shenjtorëve në konferencën e përgjithshme të 
tetorit të 1894-ës. Duke folur rreth bisedave të vëllezërve të tij me 
më pak përvojë dhënë më parë atë ditë, ai tha: “Disa ide që unë 
nuk i pata menduar kurrë më parë, u dhanë mësim dhe ato ishin 
shumë të dobishme” 5. Gjashtë vite më pas, kur ishte President i 
Kishës, mori pjesë në një konferencë të drejtuar nga Shkolla e së 
Dielës. Pasi dëgjoi të tjerët që folën, më në fund ai doli në podium. 
Ai e filloi bisedën duke thënë: “Unë jam vërtet i kënaqur dhe i 
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Gjatë gjithë jetës së tij, Presidenti lorenco Snou kërkoi të mësonte “me 
anë të studimit dhe gjithashtu me anë të besimit” (Deb 88:118).
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befasuar nga ato që pashë dhe dëgjova. . . . Vërtet mund të them se 
mësova; dhe nëse unë, një burrë tetëdhjetë e gjashtë vjeçar, mund të 
mësohet, unë nuk shoh arsye përse të rriturit në përgjithësi të mos 
mund të kenë dobi si dhe të kënaqen nga pjesëmarrja në mbledhjet 
tuaja.” 6 [Shih sugjerimin 1 në faqen 45.]

Mësime të Lorenco Snout

Të mësuarit kërkon besim, përpjekje dhe këmbëngulje.

Në këtë themel feje, që ju dhe unë e kemi pranuar, ka diçka të 
madhe e të lavdishme dhe diçka të re për të mësuar çdo ditë, që 
është me vlerë të madhe. Dhe nuk është vetëm privilegj për ne, por 
është e nevojshme që ne t’i marrim këto gjëra dhe t’i grumbullojmë 
këto ide të reja. 7

E gjithë ideja e mormonizmit është përmirësim – mendërisht, 
fizikisht, moralisht dhe shpirtërisht. Asnjë arsimim i pjesshëm nuk 
mjafton për shenjtorin e ditëve të mëvonshme. 8

Është me dobi të rrosh gjatë mbi tokë dhe të fitosh përvojën e 
njohurinë që vjen nga kjo: sepse Zoti na ka treguar se çfarëdo in-
teligjence që fitojmë në këtë jetë, do të ngrihet me ne në ringjallje, 
dhe sa më shumë njohuri e inteligjencë fiton një njeri në këtë jetë 
aq më e madhe është përparësia që ai do të ketë në botën që vjen 
[shih DeB 130:18–19]. 9

Ka disa njerëz që nuk mësojnë dhe që nuk përmirësohen aq 
shpejt sa munden, ngaqë sytë dhe zemrat e tyre nuk janë të për-
qendruara te Perëndia; ata nuk mendojnë seriozisht, as e kanë atë 
njohuri që mund ta kenë; ata humbasin shumë nga ajo që mund të 
kishin marrë ose mësuar. Ne duhet të fitojmë njohuri përpara se të 
fitojmë lumturi të përhershme; ne duhet t’i kemi të hapur mirë sytë 
për gjërat e Perëndisë.

Edhe pse ne tani mund të lëmë pas dore përmirësimin e kohës 
vetjake, përmirësimin e aftësive intelektuale, ne dikur do të jemi të 
detyruar që t’i përmirësojmë ato. Ne kemi kaq shumë punë për të 
bërë dhe, nëse dështojmë të mësojmë sot, do të kemi shumë më 
tepër për të bërë nesër. 10
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Duhet të ketë një aktivizim të mendjes, një përdorim të atyre 
talenteve që Perëndia na ka dhënë; ato duhet të ushtrohen. Pastaj, 
duke qenë të ndriçuar nga dhurata dhe fuqia e Frymës së Shenjtë, 
ne mund t’i marrim ato ide, atë inteligjencë dhe ato bekime që janë 
të nevojshme për të na përgatitur për të ardhmen, për ngjarjet që 
do të vijnë.

I njëjti parim do të zbatohet në të gjitha veprimet tona në lidhje 
me gjërat e Perëndisë. Ne duhet të bëjmë një përpjekje . . . Të qën-
druarit kot, pa e vënë veten në veprim, nuk na sjell dobi; nëse ne 
qëndrojmë tërësisht asnjanës, asgjë nuk përmbushet. Çdo parim 
që zbulohet nga qiejt, është për dobinë tonë, për jetën tonë, për 
shpëtimin tonë dhe për lumturinë tonë. 11

Ne [si anëtarë] mund të mendojmë, ndoshta, se nuk është e ne-
vojshme të bëjmë përpjekje për të gjetur atë çfarë Perëndia kër-
kon nga ne; ose me fjalë të tjera të gjejmë parimet që Perëndia ka 
zbuluar, mbi të cilat ne mund të marrim bekime shumë të rëndë-
sishme. Janë zbuluar, thjesht dhe qartë, parime që janë llogaritur 
të ekzaltojnë shenjtorët e ditëve të mëvonshme dhe t’i ruajnë ata 
nga shumë shqetësime dhe probleme, por përsëri, nga mungesa 
e këmbënguljes nga ana jonë që t’i mësojmë dhe t’i zbatojmë ato 

“arsimimi që marrim nga shpirti”, meriton “vëmendjen tonë kryesore.”
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parime, ne dështojmë të marrim bekimet që janë të lidhura me 
bindjen ndaj tyre. 12

Le të vazhdojmë, vëllezër dhe motra, të punojmë në emrin e 
Zotit Perëndisë sonë; duke mbledhur urtësi dhe zgjuarsi dita-ditës, 
në mënyrë që çdo rrethanë që paraqitet, të mund të shërbejë për të 
mirën tonë dhe të rrisë besimin e zgjuarsinë tonë.13 [Shih sugjerimin 
2 në faqen 45.]

Arsimimi që marrim nga Shpirti, meriton 
vëmendjen tonë kryesore.

Ka një lloj arsimimi që meriton vëmendjen kryesore nga të gjithë 
dhe me të cilin duhet të merren të gjithë – që është arsimimi që 
marrim nga Shpirti. 14

Një njohuri e vogël shpirtërore është shumë më e vlefshme sesa 
thjesht opinione, nocione dhe ide, ose edhe argumente shumë të 
përpunuara; një njohuri e vogël shpirtërore është shumë e rëndë-
sishme dhe nga më të vlerësuarat. 15

Ne nuk duhet t’i lëmë pas dore përmirësimet tona shpirtërore 
ndërsa kërkojmë mirëqenie materiale. Është detyra jonë të bëjmë 
çdo përpjekje me qëllim përparimin tonë në parimet e dritës dhe 
njohurisë, si dhe të rritjes rreth nesh të bekimeve tokësore dhe ko-
moditeteve të kësaj jete. 16

Nëse mendjet tona janë tepër të njëanshme, duke i kushtuar më 
shumë vëmendje sigurimit të të mirave tokësore, duke shpërfillur 
pasurinë shpirtërore, ne nuk jemi kujdestarë të mençur.17 [Shih su-
gjerimin 3 në faqen 45.]

Ne përfitojmë nga dëgjimi i parimeve të 
ungjillit në mënyrë të përsëritur.

Ju i keni dëgjuar [disa parime] ndoshta me qindra herë dhe prapë 
duket se është e nevojshme se ato gjëra duhet të na mësohen në 
mënyrë të vazhdueshme. Përsëri, kjo është diçka si ajo që unë gjej 
në leximin e Librit të Doktrinës e Besëlidhjeve. Sa herë që lexoj një 
zbulesë në atë libër, unë marr një ide të re, edhe pse mund ta kem 
lexuar të njëjtën zbulesë shumë herë. Unë besoj se kjo është përvoja 
juaj gjithashtu; nëse jo, atëherë është shumë ndryshe nga imja. 18



K a P i T U l l i  1

42

Me ne është ashtu siç është me fëmijët që mësojnë alfabetin. 
Mësuesi i thotë fëmijës: “Këtu është germa a; a do të përpiqesh dhe 
do ta mbash mend atë?” Fëmija përgjigjet: “Po, unë do të përpiqem 
ta mbaj mend”. Mësuesi kalon te germa tjetër dhe thotë: “Kjo është 
germa b; a do ta shohësh dhe të përpiqesh ta mbash mend?” “Oh, 
po”, thotë fëmija. Pastaj mësuesi rikthehet te germa a. “Cila germë 
është kjo?” Fëmija e ka harruar. Mësuesi edhe një herë i tregon 
fëmijës se ajo është germa a dhe kthehet te germa b, dhe zbulon 
se fëmija e ka harruar atë gjithashtu dhe përsëri duhet të mësohet 
mbi germën b. Kjo është në mëngjes. Pasdite fëmija thirret përsëri 
dhe pyetet, dhe mësuesi edhe një herë sheh se fëmija i ka harruar 
germat dhe duhet t’ia mësojë në mënyrë të përsëritur. Dhe kështu 
mësimi duhet të bëhet në mënyrë të përsëritur aq sa, nëse mësuesi 
nuk ka pasur shumë përvojë dhe nuk dinte çfarë të priste, ai me 
siguri do të shkurajohej. Kështu është edhe me shenjtorët e ditëve të 
mëvonshme. Edhe pse ne mund të lodhemi nga dëgjimi i gjërave të 
përsëritura, ato duhet të jenë në mënyrë që ne të mund t’i mësojmë 
plotësisht. Ne duhet t’i mësojmë ato. Unë e di se shenjtorët e ditëve 
të mëvonshme më në fund do t’i mësojnë të gjitha ligjet e urdhëri-
met e Perëndisë dhe do të mësojnë t’i zbatojnë ato saktësisht. Por ne 
nuk kemi arritur ende tek ajo pikë.19 [Shih sugjerimin 4 në faqen 45.]

Kur mblidhemi për të mësuar ungjillin, edhe mësuesi 
edhe nxënësi kanë nevojë për drejtim nga Shpirti.

Kur [një mësues] qëndron përpara njerëzve, ai duhet ta bëjë duke 
kuptuar se ai qëndron përpara tyre me qëllim që t’u transmetojë 
njohuri, që ata të mund ta marrin të vërtetën në shpirtin e tyre dhe 
të ngrihen në drejtësi duke marrë më tepër dritë, duke përparuar 
në arsimimin e tyre në parimet e shenjtërisë.

Kjo nuk mund të bëhet përveçse me punë të mendjes, me një 
energji besimi dhe duke kërkuar me gjithë zemër Shpirtin e Zotit, 
Perëndisë sonë. Është po kështu për dëgjuesit; pa iu kushtuar vë-
mendje e veçantë asaj, që u kërkohet atyre herë pas here nga folësit, 
që u drejtohen njerëzve nga ky podium, dhe pa i vënë në punë 
njerëzit mendjet e tyre me gjithë fuqitë dhe me gjithë forcën e tyre 
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në lutjet e tyre përpara Zotit, ata nuk do të marrin për vete atë të 
mirë dhe përfitim që duhet ta marrin. 20

Ajo që unë dua nga shenjtorët e ditëve të mëvonshme është që 
gjatë kësaj konference, ndërsa Pleqtë do të ngrihen të na flasin, 
besimi dhe lutjet tona të mund të jepen për secilin që flet, që ai të 
mund të thotë gjëra të tilla dhe që ne të mund të kemi shpirtin për 
të marrë gjëra të tilla të dobishme për të gjithë. Ky është privilegji 
dhe detyra jonë. Ne nuk kemi ardhur rastësisht në konferencë; ne 
kemi ardhur në këtë konferencë duke pritur të marrim diçka që do 
të jetë e dobishme për ne. 21

Ju duhet t’i kërkoni Zotit t’i lejojë [folësit] të thonë diçka që ju 
doni ta dini, që ata të mund të sugjerojnë diçka për ju që do të jetë 
pak a shumë me dobi. Nëse keni ndonjë dëshirë për të ditur disa 
gjëra që nuk i kuptoni, lutuni që [folësit] të mund të thonë diçka që 
do të ndriçojë mendjen tuaj lidhur me atë që ju shqetëson, dhe ne 
do të kemi një Konferencë të madhe e të shkëlqyer, një më të mirë 
nga sa kemi pasur ndonjëherë më parë. E çuditshme siç mund të 
duket, Konferenca jonë e fundit gjithmonë duket si më e mira, dhe 
le të jetë kështu edhe kjo; dhe ju vëllezër dhe motra, i lini zemrat 
tuaja të ngrihen te Zoti dhe ushtroni besim ndërsa vëllezërit tanë ju 
flasin. Ne nuk do të zhgënjehemi dhe ju nuk do të shkoni në shtëpi, 

Ne duhet “të përgatisim zemrën tonë për të marrë dhe përfituar nga” 
mesazhet që jepen në konferencën e përgjithshme dhe në mbledhje të tjera.
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ju nuk do të largoheni nga kjo Konferencë pa ndier se jeni bekuar 
shumë dhe bollshëm. 22

Unë mendoj se shumë nga dëgjuesit tani përpara meje kanë ar-
dhur nga largësi të mëdha për t’u takuar me ne në këtë konferencë 
të përgjithshme; dhe se secili është nxitur për t’u mbledhur këtu 
nga shtysa të pastra – nga një dëshirë për të përmirësuar e përsosur 
veten në çështje që kanë lidhje me dobinë e tyre në mbretërinë e 
Perëndisë. Me qëllim që të mos zhgënjehemi në këtë, bëhet e nevoj-
shme që të përgatisim zemrën tonë për të marrë dhe përfituar nga 
sugjerimet që mund të bëhen nga folësit gjatë zhvillimit të Konfe-
rencës, gjë që mund të nxitet nga Shpirti i Zotit. Unë kam menduar 
dhe vazhdoj të mendoj se ngritja jonë morale nuk varet aq shumë 
nga folësi sesa nga ne vetë. 23

Kur ne mblidhemi . . . , bëhet privilegji ynë që të marrim udhë-
zim nga ata persona që na flasin dhe nëse nuk e bëjmë këtë, faji, 
në përgjithësi, është te ne. 24

Unë kam vënë re te disa njerëz diçka që e konsideroj të jetë 
dobësi. Ata mblidhen, disa prej tyre, më shumë me qëllim që të 
kënaqen me oratorinë e folësit të tyre, me qëllim që të admirojnë 
stilin me të cilin ai mund t’u drejtohet atyre, ose ata mblidhen më 
shumë me qëllim që të shohin folësin ose të spekulojnë lidhur me 
karakterin e tij . . . sesa me qëllimin që të marrin udhëzime që do 
t’u bëjnë mirë dhe do t’i ngrenë moralisht në drejtësi. . . .

. . . Nëse nuk i ushtrojmë ato aftësi që na janë dhënë, dhe nuk 
marrim Shpirtin e Zotit, vetëm pak informacion do të merret nga 
folësit, edhe pse idetë mund të jenë përcjellë si të një vlere e dobie 
të madhe. Megjithëse idetë mund të jenë përcjellë me një stil gojë-
tarie shumë të ngathët, nëse njerëzit do të përpiqen, . . . ata shpejt 
do të mësojnë se kurrë nuk do të largohen nga mbledhja pa pasur 
përfituar mendja e tyre nga folësit. 25

Nuk është gjithmonë ligjërata e gjatë që u siguron shenjtorëve të 
ditëve të mëvonshme atë që është më e dobishme; por në ligjëratat 
e ndryshme që jepen, ne mund të mbledhim ndonjë ide, ose befas 
mund të kuptojmë ndonjë parim që do të jetë i vlefshëm për ne 
më pas. 26
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Ne jemi mbledhur me qëllim që të adhurojmë Perëndinë dhe 
të zhvillojmë punën e nevojshme për të çuar përpara çështjen e 
së vërtetës mbi dhé. Hollësitë e udhëzimeve do të varen shumë 
nga gjendja e mendjes sonë. Ne duhet të largojmë nga mendja 
jonë punët laike dhe t’ia përkushtojmë vëmendjen qëllimit të kësaj 
Konference. 27

Për informimin e njohurinë tonë shpirtërore ne jemi tërësisht të 
varur – ne ndihemi aq të varur – nga Zoti. Dhe në përpjesëtim me 
ushtrimin e besimit tonë ne marrim informacion, që përcillet nëpër-
mjet shërbëtorëve të Zotit. . . . Ai na flet nëpërmjet shërbëtorëve të 
tij, që na flasin në raste si ky, kur mblidhemi bashkë për të adhuruar 
Perëndinë tonë.28 [Shih sugjerimin 5 në faqen 46.]

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 faqet 37 dhe 39 që përshkruajnë disa nga përpjek-
jet e Presidentit Snou për të mësuar gjatë gjithë jetës. Çfarë e 
nxit një person të vazhdojë të mësojë gjatë gjithë jetës së tij 
apo të saj? Mendoni rreth vetë qasjes suaj ndaj të mësuarit dhe 
mendoni thellë mënyrat si mund të vazhdoni të mësoni gjatë 
gjithë jetës suaj.

 2. Studioni këshillën e Presidentit Snou rreth përpjekjes dhe këm-
bënguljes në të mësuarin e ungjillit (faqet 39–41). Në çfarë 
mënyrash ndryshon studimi juaj vetjak kur ju me të vërtet 
përpiqeni? Si mund t’i ndihmojmë fëmijët dhe të rinjtë që të 
përpiqen për të mësuar?

 3. Presidenti Snou i nxiti shenjtorët të ndjekin “arsimimi[n] që 
marrim nga Shpirti” (faqe 41). Çfarë do të thotë kjo për ju? 
Çfarë mund të pasojë kur arsimimi ynë përqendrohet me tepri 
te pasuria tokësore?

 4. Si lidhet shembulli i fëmijës që mëson alfabetin, (faqe 42) me 
përpjekjet tona për të mësuar ungjillin? Ndërsa keni studiuar 
fjalët e profetëve të lashtë dhe të ditëve të mëvonshme, cilat 
parime keni parë të përsëriten?
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 5. Në çfarë mënyrash mund ta përgatisim zemrën tonë për të 
mësuar në orët mësimore dhe mbledhjet e Kishës? Si mund të 
përpiqemi për të mësuar, madje edhe kur thjesht po dëgjojmë 
një bisedë në një mbledhje sakramenti apo konferencë? (Për 
disa shembuj, shih faqet 42–45.)

Shkrime të Shenjta Përkatëse: 2 Nefi 9:28–29; 28:30; Mosia 2:9; DeB 
50:13–22; 88:118, 122; 136:32–33

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. Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
f. 3.

 2. Në Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow, f. 28.

 3. Deseret News: SemiWeekly, 31 mars 
1868, f. 2.

 4. Në Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow, f. 28.

 5. “Glory Awaiting the Saints”, Deseret Se
miWeekly News, 30 tetor 1894, f. 1.

 6. “Tithing”, Juvenile Instructor, prill 1901, 
f. 214–215.

 7. Në Conference Report, prill 1898, f. 13.
 8. “ ‘Mormonism’ by Its Head”, The Land 

of Sunshine, tetor 1901, f. 257.
 9. Në “Old Folks Are at Saltair Today”, De

seret Evening News, 2 korrik 1901, f. 1; 
mesazh i përgatitur nga Lorenzo Snow 
dhe lexuar nga djali i tij LeRoi.

 10. Deseret News, 21 tetor 1857, f. 259.
 11. Deseret News, 28 janar 1857, f. 371.
 12. Deseret News: SemiWeekly, 16 korrik 

1878, f. 1.
 13. Deseret News: SemiWeekly, 7 dhjetor 

1869, f. 7.

 14. Deseret News: SemiWeekly, 31 mars 
1868, f. 2.

 15. Deseret News, 22 nëntor 1882, f. 690.
 16. Deseret News, 19 korrik 1865, f. 330.
 17. Deseret News, 19 korrik 1865, f. 330.
 18. Deseret SemiWeekly News, 30 mars 

1897, f. 1.
 19. Deseret SemiWeekly News, 28 korrik 

1899, f. 10; kursivet shtuar.
 20. Deseret News, 28 janar 1857, f. 371.
 21. Në Conference Report, tetor 1899, f. 2.
 22. Në Conference Report, tetor 1900, f. 5.
 23. Në Conference Report, tetor 1898, f. 

1–2.
 24. Në Conference Report, prill 1898, f. 61.
 25. Deseret News, 28 janar 1857, f. 371.
 26. Në Conference Report, prill 1899, f. 2.
 27. Deseret News, 11 prill 1888, f. 200; 

nga një parafrazë e hollësishme e një 
ligjërate të Lorenzo Snow-t mbajtur në 
konferencën e përgjithshme të prillit të 
1888-ës.

 28. Salt Lake Daily Herald, 11 tetor 1887, f. 
2.



47

K A P I T U L L I  2

Pagëzimi dhe Dhurata 
e Frymës së Shenjtë

“Ky . . . ishte sistemi i Ungjillit në ditët e apostujve, 
besim në Jezu Krisht, pendim, pagëzim nëpërmjet 

zhytjes për faljen e mëkateve dhe vendosja e duarve për 
marrjen e Frymës së Shenjtë. Kur ky sistem u kuptua 

dhe u zbatua siç duhej, fuqia, dhuratat, bekimet 
dhe privilegjet e lavdishme pasuan menjëherë.”

Nga Jeta e Lorenco Snout

Edhe pas marrjes së dëshmisë që Jozef Smithi ishte profet, Lore-
nco Snoun e mundonte vendimi për t’iu bashkuar Kishës së Jezu 
Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Ai e dinte se nëse 
do të bëhej anëtar i Kishës, do t’i duhej të braktiste disa nga aspi-
ratat e tij tokësore. Por pas një përvoje që ai e quajti si “luftën e tij 
më të vështirë të zemrës dhe të shpirtit”, ai pranoi të pagëzohej. Ai 
rrëfeu: “Nëpërmjet ndihmës së Zotit – sepse unë ndihem i sigurt 
se Ai duhet të më ketë ndihmuar – unë i lashë në altar krenarinë, 
ambicien dhe aspiratat e mia tokësore dhe, i përulur si një fëmijë, 
shkova tek ujërat e pagëzimit dhe mora ordinancat e ungjillit. . . . 
Unë mora pagëzimin dhe ordinancën e vendosjes së duarve nga 
një njeri që deklaroi se kishte autoritet hyjnor.” 1

Pasi e mori vetë këtë bekim, ai ishte dëshirues t’ua tregonte të tje-
rëve. Në një letër që e shkroi kur ishte misionar në Itali, ai thoshte: 
“Në shumë vende hapja e derës së mbretërisë së Perëndisë vjen me 
shumë shqetësim dhe ankth. Ne përjetuam vetë një masë të madhe 
nga kjo. Prandaj, ajo ishte me plot kënaqësi, unë u futa në ujë me 
kandidatin e parë për jetë të përjetshme. Kurrë nuk tingëlloi kaq 
ëmbël gjuha italiane sa në këtë kohë interesante, kur unë kreva 
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jezu Krishti vendosi një shembull për ne kur ai u pagëzua me anë të zhytjes.
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këtë ordinancë të shenjtë dhe hapa një derë që askush nuk mund 
ta mbyllë.” 2 [Shih sugjerimin 1 në faqen 58.]

Mësime të Lorenco Snout

Ne marrim bekime nga Perëndia kur 
ndjekim parimet që Ai ka vendosur.

Ka disa parime të vendosura nga Perëndia që, kur kuptohen dhe 
zbatohen, do t’u sigurojnë njerëzve zotërim të njohurive, dhuratave 
dhe bekimeve shpirtërore. Në kohët e hershme të botës, gjithashtu 
në ditët e apostujve, njerëzit erdhën në zotërimin e fuqive shpirtë-
rore dhe privilegjeve të ndryshme duke siguruar një kuptim dhe një 
bindje besnike ndaj disa rregullave që vendosi Zoti. Si për shembull, 
Abeli, një nga bijtë e Adamit, duke marrë informacion se ofrimi i 
flijimeve ishte një sistem i krijuar nga Perëndia, nëpërmjet të cilit 
njerëzit mund të merrnin bekime, ai iu vu punës, ndoqi sistemin, 
bëri flijimin, nëpërmjet të cilit ai fitoi shfaqje të lavdishme të Shumë 
të Lartit [shih Zanafilla 4:4; Hebrenjve 11:4].

Përsëri, kur paradiluvianët [njerëzit përpara përmbytjes së madhe] 
qenë korruptuar dhe erdhi koha kur shkatërrimi po vinte mbi ta, 
Zoti zbuloi një rrugë me të cilën të drejtët të mund të shpëtonin; 
prandaj, të gjithë ata që e kuptuan dhe e ndoqën atë rrugë, qenë 
të sigurt se do ta arrinin bekimin e premtuar [shih Zanafilla 6–8].

Jozueu, përpara se të arrinte zotërimin e Jerikos, duhej të për-
mbushte disa hapa të caktuara nga Perëndia. Duke qenë se hapat 
u kryen siç duhej, sipas urdhërimit, qyteti i Jerikos ra menjëherë në 
zotërim të tij. [Shih Jozueut 6.]

Një shembull tjetër: rasti i Naamanit, komandantit të ushtrisë 
siriane; – tregohet që, i sëmurë nga lebra dhe duke dëgjuar për 
Eliseun, profetin, ai i bëri kërkesë atij për ta shëruar nga ajo sëmun-
dje. Profeti, duke pasur Frymën e Shenjtë mbi vete, e cila [përcjell] 
Mendjen e Perëndisë, e njoftoi se, duke u larë në ujërat e Jordanit 
shtatë herë, ai mund të shërohej. Fillimisht, Naamani e mendoi këtë 
veprim si tepër të thjeshtë dhe qe i pakënaqur, dhe donte të mos 
pranonte – të mos përdorte një mënyrë kaq të thjeshtë. Gjithsesi, 
pas më shumë arsyetimesh të nevojshme, duke përulur veten, ai 
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shkoi përpara duke iu bindur rregullave; dhe vini re! Bekimi erdhi 
menjëherë. [Shih 2 Mbretërve 5:1–14.] . . .

Kur erdhi periudha ungjillore, dhurata dhe bekime u morën nga 
parime të ngjashme; që do të thotë, nga bindja ndaj disa rregullave 
të vendosura. Zoti përsëri përcaktoi disa veprime, duke u premtuar 
të gjithëve që do t’i kryenin ato, disa privilegje të veçanta; dhe kur 
ato veprime kryheshin – duke respektuar çdo hollësi – atëherë ato 
bekime të premtuara ishte e sigurt që do të realizoheshin.3

Ordinancat e jashtme të pagëzimit dhe të konfirmimit 
janë të lidhura pazgjidhshmërisht me punën 

e brendshme të besimit dhe të pendimit.

Disa përfytyrojnë më kot se gjatë periudhës ungjillore, dhura-
tat dhe bekimet fitoheshin jo nëpërmjet zbatimeve të jashtme, apo 
punëve të jashtme, por thjesht nëpërmjet besimit dhe pendimit, 
nëpërmjet veprimeve mendore, të pavarura nga ato fizike. Por, duke 
lënë mënjanë traditat, paragjykimet dhe kredot e njerëzve, ne do të 
shohim te fjala e Perëndisë, ku do të zbulojmë se punët e jashtme 
apo ordinancat e jashtme, në periudhën ungjillore, qenë të lidhura 
pazgjidhshmërisht me punët e brendshme, me besimin dhe pen-
dimin. Në vërtetim të kësaj, unë po ju paraqes vrojtimin që vijon:

Shpëtimtari tha: “Përse më thirrni, ‘Zot, Zot’ dhe nuk bëni atë që 
ju them?” [Lluka 6:46.] Përsëri; ai thotë: “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”. [Shih Mateu 
7:24.] Dhe, “Ai që beson dhe është pagëzuar, do të jetë i shpëtuar”. 
[Marku 16:16.] Po kështu, ai thotë: “Kush nuk ka lindur nga uji dhe 
nga Fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë”. [Gjoni 
3:5.] Këto thënie të Shpëtimtarit tonë kërkojnë që njerëzit të kryejnë 
punë të jashtme me qëllim që të marrin shpëtimin e tyre.

Në ditën e Rrëshajëve, Pjetri i thotë turmës përreth: “Pendohuni 
dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e 
mëkateve, dhe ju do të merrni dhuratën e Frymës së Shenjtë”. [Shih 
Veprat e Apostujve 2:38.] Në këtë thënie profetike, ne mësojmë se 
njerëzit duhej të kryenin një punë të jashtme, pagëzimin në ujë, me 
qëllim që të mund të merrnin faljen e mëkateve dhe pastaj dhura-
tën e Frymës së Shenjtë. Por, përpara kryerjes së punës së jashtme, 



K a P i T U l l i  2

51

duhet të kryhet puna e brendshme – besimi dhe pendimi. Besimi 
dhe pendimi vijnë përpara pagëzimit; dhe pagëzimi përpara faljes 
së mëkateve dhe marrjes së Frymës së Shenjtë. . . .

Disa e mendojnë si gabim përfshirjen e pagëzimit midis parimeve 
thelbësore të shuguruara nga Perëndia, për t’u zbatuar për arritjen 
e faljes së mëkateve. Në përgjigje, ne themi se Shpëtimtari dhe 
apostujt kanë vepruar kështu përpara nesh; prandaj, ne ndihemi 
të detyruar të ndjekim shembullin e tyre. . . . Pagëzimi . . . largon 
shpirtrat tanë nga mëkatet dhe ndotjet, nëpërmjet besimit në shly-
erjen e madhe. . . .

Është qartësisht e dukshme se duhet treguar kujdes për punët e 
jashtme dhe po ashtu për besimin dhe pendimin, me qëllim që të 
merren privilegjet e ungjillit.4 [Shih sugjerimin 2 në faqen 58.]

Pagëzimi administrohet nëpërmjet zhytjes dhe dhurata e 
Frymës së Shenjtë jepet nëpërmjet vendosjes së duarve.

Pagëzimi në ujë, ngaqë është pjesë e Ungjillit të Krishtit, ne sho-
him si rrjedhim se shërbëtorët e Perëndisë në kohët e hershme ishin 
shumë të vëmendshëm në kryerjen e tij. . . .

Në ditën e rrëshajëve, rreth 3.000 njerëz u pagëzuan.
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Tani do t’i kushtojmë një çast përpjekjes për të arritur një përfy-
tyrim të drejtë të mënyrës me të cilën kryhej pagëzimi. Është krejt e 
qartë se ishte vetëm një mënyrë ose metodë me të cilën kjo ordinan cë 
duhej të kryhej dhe ajo mënyrë u ishte shpjeguar apostujve dhe  
ndiqej rreptësisht prej tyre në çdo rast kryerjeje. Me qëllim që ne  
të mund të arrijmë një nocion të drejtë të kësaj çështjeje, do të jetë 
e nevojshme t’u referohemi rrethanave në të cilat kryhej pagëzimi.

Thuhet për Gjon [Pagëzorin] se ai pagëzonte në Enon, sepse atje 
kishte shumë ujë [shih Gjoni 3:23]; atëherë, nëse spërkatja do të 
kishte qenë mënyra, zor se mund të supozojmë që ai do të shkonte 
në Enon sepse atje kishte shumë ujë, pasi fare pak ujë vërtet do 
të spërkaste gjithë Judenë, që ai mund ta arrinte pa udhëtuar për 
në Enon. Neve na është treguar gjithashtu se ai pagëzoi në Jordan 
dhe se pasi kreu ordinancën për Shpëtimtarin tonë, ai doli nga uji, 
duke treguar qartë se ai ishte zhytur në ujë me qëllim që ordinan ca 
të mund të kryhej në një mënyrë të përshtatshme [shih Mateu 
3:16]. Përsëri; flitet për eunukun, që ai u zhyt në ujë me Filipin dhe 
pastaj doli nga uji [shih Veprat e Apostujve 8:26–38]; tani duhet të 
pranohet nga cilido që pretendon arsyetim dhe lidhje logjike se po 
t’i përgjigjej qëllimit spërkatja me pak ujë në ballë, atëherë personat 
nuk do të ishin zhytur në ujë për të marrë ordinancën. Pali, në një 
shkrim për shenjtorët, na jep një dëshmi të qartë në favor të zhytjes. 
. . . Ai apostull deklaron atje se shenjtorët qenë varrosur me Krishtin 
me anë të pagëzimit [shih Romakëve 6:4; Kolosianëve 2:12].

Është thjeshtësisht e qartë se ata nuk do të qenë varrosur me anë 
të pagëzimit pa qenë tërësisht të zhytur dhe mbuluar në ujë. Një 
objekt nuk mund të thuhet të jetë varrosur kur një pjesë e tij mbetet 
e pambuluar; kështu, gjithashtu, një njeri nuk është varrosur në ujë 
nëpërmjet pagëzimit pa u zhytur tërësia e personit në mjedisin ujor. 
Ky shpjegim i apostullit mbi mënyrën e pagëzimit përputhet shumë 
bukur me atë që jepet nga Shpëtimtari ynë: “Nëse nuk lindni nga 
uji” etj. Të lindësh nga një gjë do të thotë të jesh vendosur brenda 
asaj gjëje; dhe duke u zhytur, ose dalë prej saj, të lindësh nga uji, 
duhet gjithashtu të shënojë vendosje në brendësi të ujërave dhe 
nxjerrje jashtë përsëri.

Unë besoj se tashmë është thënë mjaft për të bindur çdo mendje 
të arsyeshme dhe pa paragjykime se zhytja ishte mënyra me të cilën 
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ordinanca e pagëzimit kryhej në kohët e hershme të krishtërimit, 
kur Ungjilli qe shpallur në pastërtinë dhe plotësinë e tij, prandaj, 
unë po i mbyll vëzhgimet e mia mbi këtë çështje.

Ne mësojmë nga kapitulli i 6-të i Hebrenjve se vendosja e duarve 
u rendit midis parimeve të Ungjillit. Dihet nga të gjithë se kjo or-
dinancë, si dhe pagëzimi me anë të zhytjes për faljen e mëkateve, 
është shumë e shpërfillur në ditët tona në kishat e krishtera; pran-
daj, disa vërejtje mbi këtë temë, shpresoj, do të jenë të dobishme. 
Ne kemi disa raste ku Krishti vendosi duart e tij mbi të sëmurët dhe 
i shëroi ata; dhe në thirrjen e tij drejtuar apostujve, në kapitullin 
e fundit të Markut, ai thotë se, këto shenja do t’i përcjellin ata që 
do të besojnë; ata do t’i vënë duart mbi të sëmurët dhe këta do të 
shërohen etj. Anania vendosi duart mbi Saulin, i cili menjëherë fitoi 
shikimin pas kryerjes së kësaj ordinance [shih Veprat e Apostujve 
9:17–18]. Pali, kur iu mbyt anija në ishullin e Maltës, vendosi duart 
mbi babanë e Publit, qeveritar i ishullit, dhe e shëroi atë nga ethet 
[shih Veprat e Apostujve 28:8]. Këto pak shënime tregojnë qartë 
se vendosja e duarve ka qenë caktuar nga Perëndia që të jetë [një 
mënyrë] nëpërmjet së cilës mund të arrihen bekime qiellore.

Edhe pse shërimi i të sëmurëve ka qenë lidhur me kryerjen e 
kësaj ordinance, përsëri, kur e studiojmë çështjen më tej, ne do të 
zbulojmë se një bekim edhe më i madh lidhej me këtë ordinancë. 
Neve na është treguar se, në qytetin e Samarisë, nga Filipi qenë pa-
gëzuar burra dhe gra, gjë që u dha atyre që u pagëzuan një gëzim 
të madh. Ata ndoshta po u gëzoheshin rrjedhimeve nga marrja e 
faljes së mëkateve, nëpërmjet besimit, pendimit e pagëzimit dhe nga 
marrja e një pjese prej Frymës së Shenjtë të Perëndisë, që natyrisht 
i ndoqi ata, pasi patën marrë përgjigjen për një vetëdije të mirë në-
përmjet faljes së mëkateve të tyre. Nëpërmjet kësaj pjese të Shpirtit 
të Shenjtë, që arritën ta kishin, ata filluan të shohin mbretërinë e 
Perëndisë. Sepse do të kujtohet që Shpëtimtari ynë ka shpallur: ‘Se 
asnjë njeri nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë, nëse nuk 
ka rilindur’; dhe në vargun më pas, ai thotë: ‘Ai nuk mund të hyjë 
në të, nëse nuk ka lindur dy herë, së pari nga uji, pastaj nga Fryma’ 
[shih Gjoni 3:3–5].

Tani ata njerëz në Samari patën lindur nga uji – ata patën marrë 
lindjen e parë, prandaj, ata qenë në gjendje të shihnin mbretërinë e 
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Perëndisë, duke parashikuar me sytë e besimit bekimet, privilegjet 
dhe lavditë e saj të ndryshme; por përderisa ata nuk patën lindur 
për herë të dytë, që është, nga Fryma, ata nuk patën hyrë në mbre-
tërinë e Perëndisë – ata nuk i patën marrë privilegjet e ungjillit në 
plotësinë e tyre. Kur apostujt në Jerusalem dëgjuan për suksesin 
e Filipit, ata dërguan Pjetrin dhe Gjonin në Samari, me qëllim që 
të kryenin vendosjen e duarve. Prandaj, kur arritën në Samari, ata 
vendosën duart mbi ata që patën qenë pagëzuar, dhe ata morën 
Frymën e Shenjtë. [Shih Veprat e Apostujve 8:5–8, 12, 14–17.] 5 [Shih 
sugjerimin 3 në faqen 58.]

Bekimet e pagëzimit dhe të konfirmimit vijnë vetëm kur 
ato ordinanca administrohen nga autoriteti i duhur.

Nëse [ordinancat] nuk janë administruar nga një person që është 
dërguar vërtet nga Perëndia, ato bekime nuk do të vijnë. Apos-
tujt dhe të shtatëdhjetët qenë shuguruar nga Jezu Krishti për të 

Ne marrim dhuratën e Frymës së Shenjtë nëpërmjet vendosjes së duarve.
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administruar ordinancat e Ungjillit, nëpërmjet të cilave duhet të 
merreshin dhuratat dhe bekimet e botëve të përjetshme. Prandaj, 
Krishti u thotë apostujve: “Kujt do t’ia falni mëkatet, do t’i jenë 
falur, kujt do t’ia mbani, do t’i jenë mbajtur” [shih Gjoni 20:23], që 
do të thotë, çdo njeri që do të vinte në përulësi, duke u penduar 
sinqerisht për mëkatet e tij dhe do të pagëzohej nga apostujt, do t’i 
faleshin mëkatet e tij nëpërmjet gjakut shlyes të Jezu Krishtit dhe, 
nëpërmjet vendosjes së duarve, do të merrte Frymën e Shenjtë; por 
atyre, që do të kundërshtonin të merrnin nga apostujt këtë rend 
të gjërave, mëkatet do t’u mbeteshin. . . . Kjo fuqi dhe ky autoritet 
i administrimit të Ungjillit iu ishte dhënë të tjerëve nga apostujt; 
kështu që apostujt nuk ishin të vetmit që mbanin këtë detyrë me 
përgjegjësi. . . . Tani, deri sa dikush të mund të gjendet që mban 
një detyrë si kjo, dikush që ka autoritetin të pagëzojë dhe të ven-
dosë duart, askush nuk është nën ndonjë detyrim që t’i marrë këto 
ordinanca, as nuk ka pse t’i presë bekimet, përveç nëse ato janë 
administruar ligjërisht.

. . . Autoriteti i administrimit të ordinancave të Ungjillit [kishte] 
humbur për shumë shekuj. . . . Kisha e krijuar nga apostujt gradua-
lisht ra, u end nëpër shkretëtirë dhe humbi autoritetin e saj, prif-
tërinë e saj dhe, duke ndryshuar sistemin e Perëndisë, ajo humbi 
gjithashtu dhuratat dhe hiret e saj; ajo i shkeli ligjet dhe ndryshoi 
ordinancat e ungjillit; e zëvendësoi zhytjen me spërkatje dhe e hoqi 
tërësisht vendosjen e duarve; përbuzi profecinë dhe nuk besonte 
te shenjat. . . .

Gjoni, në Zbulesat e tij, duke parë dhe folur për endjen e kishës 
në errësirë, . . . flet, te [kapitulli 14, vargu 6], për rivendosjen e Un-
gjillit. “Pastaj pashë një engjëll tjetër që fluturonte në mes të qiellit 
dhe që kishte ungjillin e përjetshëm, që t’ua predikojë banorëve 
të dheut”; kështu është e qartë se ajo profeci duhej të përmbushej 
dikur përpara ardhjes së dytë të Shpëtimtarit tonë.

. . . Unë tani sjell dëshmi, duke pasur sigurinë më të lartë nga 
zbulesa prej Perëndisë, se kjo profeci tashmë është përmbushur, që 
një engjëll nga Perëndia ka takuar një njeri në këto ditë të mëvon-
shme dhe rivendosi atë që qe humbur, madje priftërinë, – çelësat e 
mbretërisë, – plotësinë e Ungjillit të përjetshëm.6 [Shih sugjerimin 
4 në faqen 58.]
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Kur ne e mbajmë besëlidhjen e pagëzimit dhe 
përpiqemi të kërkojmë udhëheqje nga Fryma e Shenjtë, 

bekimet e premtuara është e sigurt se do të vijnë.

Ky ishte atëherë sistemi i Ungjillit në ditët e apostujve, besim në 
Jezu Krisht, pendim, pagëzim nëpërmjet zhytjes për faljen e mëka-
teve dhe vendosja e duarve për marrjen e Frymës së Shenjtë. Kur 
ky sistem u kuptua dhe u zbatua siç duhej, fuqia, dhuratat, bekimet 
dhe privilegjet e lavdishme pasuan menjëherë; dhe në çdo epokë 
dhe periudhë, kur këto hapa pranohen dhe zbatohen siç duhet në 
vendin e rendin e tyre të përshtatshëm, të njëjtat bekime është e 
sigurt se do të vijnë; por kur shpërfillen, qoftë tërësisht apo pjesë-
risht, ose do të ketë një mungesë të plotë të atyre bekimeve, ose 
një pakësim të madh të tyre.

Krishti, në porosinë e tij drejtuar apostujve, flet për disa dhu-
rata mbinatyrore që merreshin nga ata që i bindeshin këtij sistemi 
gjërash [shih Marku 16:15–18]. Pali . . . jep një rrëfim më të plotë 
të dhuratave të ndryshme që shoqërojnë plotësinë e ungjillit; ai 
përmend nëntë prej tyre dhe na informon se ato janë ndikime ose 
fryte të Frymës së Shenjtë [shih 1 Korintasve 12:8–10]. Tani Fryma 
e Shenjtë u qe premtuar të gjithëve, madje për të gjithë ata që Zoti 
do të thërriste [shih Veprat e Apostujve 2:37–39]. Duke qenë kjo 
dhuratë e pandryshueshme në natyrën e në veprimet e saj dhe 
duke qenë e lidhur në mënyrë të pandashme nga premtimi me 
këtë model apo sistem të gjërave, bëhet logjik, i pajtueshëm dhe 
në përputhje me shkrimet e shenjta parashikimi i të njëjtave dhu-
rata dhe bekime; dhe nëse Noeu, pasi pati ndërtuar Arkën, mundi 
të pretendonte dhe të arrinte shpëtimin e tij fizik sipas premtimit 
[shih Moisiu 7:42–43]; ose Jozueu, pasi kishte ardhur rreth Jerikos 
aq herë sa është përmendur, mundi të ngjitej te muret e saj të shka-
tërruara dhe të zinte robër banorët e saj [shih Jozueut 6:12–20]; apo 
izraelitët, pasi i kishin ofruar flijimet e urdhëruara, më pas, siç ishte 
premtuar, mund t’u faleshin mëkatet e tyre [shih Levitiku 4:22–35]; 
ose Naamani, pasi iu bind urdhrit të Eliseut, për t’u larë shtatë herë 
në ujërat e Jordanit, mundi të kërkonte dhe të arrinte shërimin e tij 
[shih 2 Mbretërve 5:1–14]; apo së fundi, njeriu i verbër, pasi qe larë 
në pellgun e Siloamit, nëse më pas mundi të pretendonte dhe të 
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realizonte shpërblimin e premtuar [shih Gjoni 9:1–7], atëherë, unë 
them, me drejtësi dhe me qëndrueshmëri, që kurdoherë që një njeri 
do të lërë mënjanë paragjykimet dhe mendësitë e tij sektare e tradi-
tat e rreme dhe do të pajtohet me gjithë sistemin e ungjillit të Jezu 
Krishtit, atëherë nuk ka asgjë nën botën çelestiale që do të veprojë 
kundër kërkimit e marrjes së dhuratës së Frymës së Shenjtë dhe të 
të gjitha bekimeve lidhur me Ungjillin në këtë epokë apostolike.

Për të arritur besimin që do të na shpëtojë në praninë e Perën disë, 
ne duhet të marrim Frymën e Shenjtë dhe për të marrë Frymën 
e Shenjtë, ne duhet të besojmë në Zotin Jezu Krisht, pastaj të 
pendohemi për mëkatet tona, që do të thotë, t’i braktisim ato, pastaj 
të shkojmë më tej dhe të zhytemi në ujë për faljen e mëkateve, pastaj 
të marrim vendosjen e duarve.7

Kur ne e kemi marrë këtë Ungjill, ne kemi bërë besëlidhje për-
para Perëndisë që do të udhëhiqemi, që do të drejtohemi dhe do të 
ndjekim sugjerimet e Shpirtit të Shenjtë, që ne do të ndjekim sugje-
rimet e parimit që jep jetë, që jep njohuri, që jep kuptim për gjërat 
e Perëndisë, që komunikon mendjen e Perëndisë; dhe që ne do të 
punojmë për përmbushjen e qëllimit të Perëndisë për shpëtimin 
e familjes njerëzore, duke zgjedhur si moto të jetës: “Mbretërinë e 
Perëndisë, ose asgjë”. Se sa mirë i kemi mbajtur këto besëlidhje . . . 
dhe i kemi ndjekur diktimet e Shpirtit të Shenjtë, ne vetë duhet të 
jemi gjykatësit. Për aq sa e kemi bërë këtë, ne kemi pasur bekimet 
nga i Plotfuqishmi të zbresin mbi ne dhe mendja jonë është ndri-
çuar, kuptimi ynë është rritur dhe ne kemi ecur përpara në rrugën e 
shenjtërisë, në rrugën e përsosjes. . . . Në atë masë që kemi dështuar 
në besnikërinë tonë . . . në atë masë ne kemi qenë humbës në këtë 
përpjekje ku jemi angazhuar për të arritur jetë të përjetshme, për të 
arritur urtësi dhe njohuri, dhe mençuri hyjnore mjaftueshëm për të 
mposhtur ligësitë dhe tundimet që na rrethojnë. Dhe për aq sa kemi 
ndjekur sugjerimet e këtij Shpirti hyjnor, ne kemi përjetuar paqe 
dhe gëzim në shpirtrat tanë, kemi mundur armikun, kemi mbledhur 
për vete thesare që tenja dhe ndryshku nuk mund t’i prishin, aq e 
kemi çuar veten përpara në shtegun e mbretërisë çelestiale.8 [Shih 
sugjerimin 5 më poshtë.]



K a P i T U l l i  2

58

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. Ndërsa lexoni tregimet në faqet 49–50, mendoni për pagëzimin 
dhe konfirmimin tuaj apo për rastin kur ju patë dikë tjetër të 
merrte këto ordinanca. Çfarë besëlidhjesh bëtë kur morët këto 
ordinanca? Si kanë ndikuar në jetën tuaj këto besëlidhje?

 2. Përse besimi dhe pendimi nuk mjaftojnë pa ordinanca? Përse 
ordinancat dështojnë pa besim dhe pendim? Ndërsa meditoni 
ose diskutoni këto pyetje, shihni sërish mësimet nga Presiden ti 
Snou mbi punët e brendshme dhe ordinancat e jashtme 
(faqet 50–51).

 3. Studioni mësimet nga Presidenti Snou në faqet 51–54, duke 
shënuar shkrimet e shenjta të cilave iu referua ai. Në çfarë 
mënyrash këto shkrime të shenjta e lartësojnë kuptimin tuaj 
mbi nevojën për zhytje? Përse mendoni se vendosja e duarve 
për dhuratën e Frymës së Shenjtë është “bekim . . . më i madh” 
se vendosja e duarve për bekimin e të sëmurit?

 4. Lexoni pjesën që fillon në faqen 55. Cilat janë “dhuratat dhe 
hiret” që keni në jetën tuaj për shkak të priftërisë që është 
rivendosur?

 5. Studioni dy paragrafët e fundit të kapitullit. Çfarë do të thotë 
për ju të udhëhiqeni dhe të drejtoheni nga “sugjerimet e Shpir-
tit të Shenjtë”?

 6. Si lidhet Doktrina e Besëlidhje 68:25–28 me mësimet në këtë 
kapitull? Çfarë mund të bëjnë prindërit për të ndihmuar fëmi-
jët e tyre që të kuptojnë besimin, pendimin, pagëzimin dhe 
dhuratën e Frymës së Shenjtë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: 2 Nefi 31:12, 17–20; Mosia 18:8–10; 
Alma 5:14; DeB 20:37; 36:2; 39:6; 130:20–21

Ndihmë për Mësimdhënien: “[Shmangni] tundimin për të përfshirë 
tepër përmbajtje mësimore. . . . Po mësojmë njerëzit, jo lëndën e 
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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).

Shënime
 1. “How He Became a ‘Mormon’”, Juve

nile Instructor, 15 janar 1887, f. 22.
 2. “Organization of the Church in Italy”, 

Millennial Star, 15 dhjetor 1850, f. 373.
 3. The Only Way to Be Saved (pamflet, 

1841), f. 2–3; kursivet e origjinalit janë 
hequr; pikëzimi është standardizuar. 
Lorenzo Snow e shkroi këtë pamflet 
tetë vite përpara thirrjes së tij për të 
shërbyer si një Apostull. Ai u përkthye 
më vonë në gjuhë të tjera, përfshirë 
në italisht, frëngjisht, holandisht, da-
nisht, gjermanisht, suedisht, bengalisht, 

armenishten e Turqisë dhe greqishten 
e Turqisë. Ai u ribotua herë pas here 
gjatë pjesës tjetër të viteve 1800, gjatë 
shërbesës së tij si Apostull.

 4. The Only Way to Be Saved, f. 3–4, 6; 
kursivet në origjinal janë hequr.

 5. The Only Way to Be Saved, f. 6–9.
 6. The Only Way to Be Saved, f. 10–12; 

kur sivet në origjinal janë hequr.
 7. The Only Way to Be Saved, f. 9–10.
 8. Në Conference Report, prill 1880, f. 

79–80.
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“Ne duhet të thellohemi në gjërat e Perëndisë, ta vendosim 
themelin tonë mbi shkëmb, derisa të vijmë tek ai ujë që do të 

jetë në ne burim i përhershëm i jetës së përjetshme.”
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Kthimi Gjatë Gjithë Jetës në 
Besim: Vazhdimi i Përparimit 

në Parimet e së Vërtetës

“Besimi ynë duhet të jetë i shkrirë brenda nesh, një 
pjesë e qenies sonë që nuk mund të braktiset.”

Nga Jeta e Lorenco Snout

Lorenco Snou u pagëzua dhe u konfirmua në qershor të 1836-ës. 
Duke kujtuar dëshminë e tij në rritje, ai më vonë tha: “Unë besoja 
se ata, [shenjtorët e ditëve të mëvonshme], kishin besimin e vërtetë 
dhe unë u bashkova me Kishën. Deri në kthimin tim në besim 
ishte thjesht një çështje arsyeje.” 1 Ai kujtonte: “Unë isha plotësisht i 
kënaqur që pata bërë atë çka ishte urtësi për mua që ta bëja në ato 
rrethana” 2. Megjithëse ishte i kënaqur për një kohë me këtë kuptim, 
ai shpejt ishte i etur për një shfaqje të veçantë të Frymës së Shenjtë. 
Ai tha: “Unë nuk pata ndonjë shfaqje, por unë e prisja” 3.

“Kjo shfaqje nuk e pasoi menjëherë pagëzimin tim, siç e prisja”, 
kujtonte ai. “Por, edhe pse vonoi, kur unë e mora, kuptimi i saj 
qe më i përsosur, i prekshëm dhe i mrekullueshëm edhe nga sa 
shpresat e mia më të forta më patën nxitur të prisja. Një ditë ndërsa 
studioja, rreth dy-tre javë pasi isha pagëzuar, unë fillova të mendoja 
për faktin se nuk kisha arritur një njohuri të së vërtetës për veprën 
– që unë nuk kisha kuptuar përmbushjen e premtimit: ‘Ai që bën 
vullnetin tim do ta njohë doktrinën’; [shih Gjoni 7:17] dhe fillova të 
ndihesha shumë i shqetësuar.

Unë i lashë mënjanë librat e mi, u largova nga shtëpia dhe u 
enda përreth nëpër fushat dhe nën ndikimin shtypës të një ndjesie 
të trishtuar, të pashpresë, ndërsa një ndjesi e keqe dukej se më rre-
thonte. Unë isha mësuar që, në mbarim të ditës, të tërhiqesha për 
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një lutje vetjake te një korie, në një largësi të vogël nga shtëpia ime, 
por këtë herë nuk ndjeva dëshirë për ta bërë atë.

Shpirti i lutjes qe larguar dhe qiejt dukeshin si tunxh mbi kokën 
time. Më në fund, duke kuptuar se koha e zakonshme kishte ardhur 
për lutjen vetjake, vendosa që të mos hiqja dorë nga lutja ime e 
mbrëmjes dhe, si formalitet, u gjunjëzova siç e kisha zakon të bëja 
dhe në vendin tim të zakonshëm për t’u lutur, por pa u ndier siç 
ndihesha zakonisht.

Nuk pata hapur ende gojën në përpjekje për t’u lutur, kur ndieva 
një tingull, tamam mbi kokën time, si fëshfëritja e një rrobe mëndaf-
shi dhe menjëherë Shpirti i Perëndisë zbriti tek unë, duke rrethuar 
gjithë qenien time, duke më mbushur fund e krye dhe oh, gëzimi 
dhe lumturia që ndieva! Nuk ka gjuhë që mund të përshkruajë ka-
limin e menjëhershëm nga një ndjesi e fortë errësire mendore dhe 
shpirtërore në një shkëlqim drite e njohurie, siç u dha për kuptimin 
tim në atë kohë. Unë pastaj mora një njohuri të përsosur që Perën-
dia jeton, që Jezu Krishti është Biri i Perëndisë dhe për rivendosjen 
e Priftërisë së Shenjtë dhe plotësinë e ungjillit.

Ishte një pagëzim i plotë – një zhytje fizike në parimin apo ele-
mentin qiellor, që është Fryma e Shenjtë; dhe madje më reale dhe 
fizike në ndikimet e saj mbi çdo pjesë të trupit tim sesa zhytja në 
ujë; duke larguar përgjithmonë, për sa kohë ka arsye dhe kujtesë, 
çdo mundësi dyshimi apo frike lidhur me faktin që na është dhënë 
historikisht se ‘Fëmija i Bethlehemit’ është vërtet Biri i Perëndisë; gji-
thashtu faktin se Ai është duke iu zbuluar tani fëmijëve të njerëzve 
dhe është duke transmetuar njohuri, njësoj si në kohët apostolike. 
Unë isha plotësisht i kënaqur, siç duhej të isha, sepse pritshmëritë e 
mia qenë më shumë se të realizuara, mendoj se mund të them me 
siguri, në një shkallë të pakufishme.

Unë nuk mund të them sa gjatë qëndrova nën ndikimin e këtij 
gëzimi të hareshëm dhe ndriçimi hyjnor, por kaluan disa minuta 
përpara se ndjenja çelestiale, që më mbushi dhe më rrethoi, filloi 
gradualisht të tërhiqet. Duke u ngritur nga pozicioni gjunjëzuar, me 
zemrën të mbushur me mirënjohje ndaj Perëndisë, përtej fuqisë për 
ta përshkruar, unë ndieva – se e dija që ai më kishte dhënë mua 
atë që vetëm një Qenie e Plotfuqishme mund të japë – që është e 
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një vlere më të madhe se të gjitha vlerat dhe nderet që botët mund 
të dhurojnë.” 4

Lorenco Snou mbeti besnik ndaj dëshmisë që mori atë ditë, dhe 
ai punoi me zell për ta rritur njohurinë e tij shpirtërore dhe për 
të ndihmuar të tjerët që të vepronin po ashtu. “Nga ajo kohë dhe 
në vazhdim”, tha ai, “unë jam përpjekur të jetoj në një mënyrë të 
tillë që të mos e humbas Shpirtin e Tij të Shenjtë, por të drejtohem 
vazhdimisht prej tij, duke u përpjekur të zhvishem nga egoizmi im 
dhe nga çfarëdo ambicie e gabuar dhe duke u përpjekur të punoj 
për qëllimet e Tij.” 5 Ai deklaroi: “Për sa kohë që kujtesa vazhdon 
dhe arsyeja ka kontrollin, unë nuk do të mundem kurrë të lejoj që 
dëshmia dhe njohuria e fuqishme që m’u transmetuan të mbeten të 
heshtura” 6. [Shih sugjerimin 1 në faqen 69–70.]

Pak kohë pasi u pagëzua dhe u konfirmua, lorenco Snou mori 
një shfaqje të qetë të Frymës së Shenjtë, që i ndryshoi jetën.
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Mësime të Lorenco Snout

Marrja e një dëshmie është një pikënisje e mirë 
për shenjtorët e ditëve të mëvonshme.

Themeli mbi të cilin ne kemi vendosur besimin tonë, është i 
madh dhe i lavdishëm. Unë e di vetë këtë. Unë kisha qenë në këtë 
Kishë për një kohë të shkurtër kur arrita të siguroj njohurinë më të 
përsosur që kishte një Perëndi, që kishte një Bir, Jezu Krishti, dhe 
se Jozef Smithi ishte pranuar nga Perëndia si profeti i Tij. Ajo ishte 
një njohuri që asnjë njeri nuk mund ta përcjellë. Ajo erdhi nëpër-
mjet një zbulese nga i Plotfuqishmi. Ajo është një pikënisje shumë 
e mirë për një shenjtor të ditëve të mëvonshme dhe ajo është diçka 
që çdo njeriu, që ka një synim për të përparuar në këtë shteg, do 
t’i nevojitet dikur. Çdo njeri do të gjendet në rrethana të një natyre 
të tillë që do të ketë nevojë për forcë; dhe ajo forcë do të vijë nga 
njohuria mbi faktin se shtegu në të cilin ai po udhëton do ta çojë 
tek arritja e dëshirave të tij më të larta dhe më të mira.7

Vëllezër dhe motra, ka disa gjëra rreth të cilave ju dhe unë du-
het të mendojmë. Koha ka ardhur kur është e nevojshme që çdo 
burrë dhe çdo grua të dijë vetë lidhur me themelin në të cilin ata 
qëndrojnë. Ne të gjithë duhet të përpiqemi të shkojmë pak më afër 
Zotit. Është e nevojshme për ne të përparojmë pak dhe të arrijmë 
një njohuri të plotë të atyre gjërave që duhet t’i kuptojmë plotësisht. 
Ky është privilegji i çdo shenjtori të ditëve të mëvonshme.8 [Shih 
sugjerimin 2 në faqen 70.]

Ne mund të rritemi në besimin dhe në 
njohurinë tonë shpirtërore.

Burrat dhe gratë mund të rriten në njohurinë e tyre shpirtërore; 
ata mund të bëhen më të mirë ndërsa vitet u shtohen mbi supe.9

Unë ndiej se shenjtorët e ditëve të mëvonshme po përparojnë; 
që ata po marrin një arsimim. Ne po ngrihemi lart e më lart. Ne po 
përparojmë në një gjendje dhe botë më të epërme dhe te një rrafsh 
më i lartë; dhe ne po marrim një arsimim të tillë, që urtësia e botës, 
me të gjitha arritjet, doktrinat dhe parimet e saj të rreme, nuk do të 
ndikojë te shenjtorët e ditëve të mëvonshme, sepse ata po ngrihen 



K a P i T U l l i  3

65

mbi teoritë dhe hipotezat e shpikjeve njerëzore dhe po lartësohen 
në gjëra të së vërtetës që ngrenë mendjen, ekzaltojnë kuptimin dhe 
po e vendosin veten gjithnjë e më plotësisht mbi parimet e vërteta 
të jetës e të lavdisë. Ne e kemi zemrën të mbushur me këto të vër-
teta dhe nuk mund ta dimë ditën apo orën në të cilën besimi ynë 
është rritur, por ne ndiejmë, kur ne shohim prapa javën, muajin apo 
vitin e fundit, që ne jemi rritur në besim dhe në njohurinë e besimit 
dhe të fuqisë së Perëndisë; ne e dimë se ne jemi afruar më shumë 
te Perëndia ynë dhe ne ndiejmë se ne kemi një marrëdhënie të 
ngushtë me Perëndinë, Atin tonë.10 [Shih sugjerimin 3 në faqen 70.]

Nëse dëshirojmë të rritemi në besim dhe njohuri 
shpirtërore, ne duhet të përpiqemi vetë.

Çdo njeri duhet të mësojë që të mbështetet në vetë njohurinë 
e tij; ai nuk mund të varet nga fqinji i tij; çdo njeri duhet të jetë i 

“burrat dhe gratë mund të rriten në njohurinë e tyre shpirtërore; 
ata mund të bëhen më të mirë ndërsa vitet u shtohen mbi supe.”
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pavarur; ai duhet të varet nga Perëndia i tij tërësisht për veten e vet. 
Varet nga ai vetë që të shohë nëse do ta kapërcejë valën e shqetë-
simit dhe do t’i kapërcejë pengesat që janë vendosur në shtegun e 
jetës për ta penguar përparimin e tij. Një njeri mund të marrë kum-
tim nga ndikimet e Shpirtit të Shenjtë dhe ai i afrohet Perëndisë e 
rritet në besimin e tij sipas masës së zellit të tij.11

Është e pamundur të përparosh në parimet e së vërtetës, të rri-
tesh në njohurinë qiellore, [përveç nëse] ushtrojmë aftësitë tona të 
arsyes dhe përpiqemi vetë në një mënyrë të përshtatshme. Ne kemi 
një rast të shënuar te Doktrina e Besëlidhje të një keqkuptimi nga 
ana e Oliver Kaudrit, që prek këtë parim. Zoti i premtoi atij dhura-
tën për të përkthyer analet e lashta. Sikurse shumë prej nesh sot, ai 
pati idenë e gabuar në lidhje me ushtrimin e dhuratës. Ai mendoi se 
gjithçka që ai duhej të bënte, duke qenë se kjo dhuratë i qe prem-
tuar atij nga Perëndia, ishte që ta lejonte mendjen e tij të priste në 
plogështi pa përpjekje, gjersa ajo të vepronte vetvetiu. Por kur ato 
anale u vendosën përpara tij, asnjë njohuri nuk u transmetua, ato 
mbetën ende të vulosura, siç mund të thuhet, sepse asnjë fuqi për 
të përkthyer nuk erdhi tek ai.

Megjithëse dhurata për të përkthyer qe dhënë, ai nuk mund ta 
kryente punën, thjesht sepse ai nuk bëri përpjekje përpara Perën-
disë me qëllimin e zhvillimit të dhuratës brenda tij; dhe ai u zhgë-
njye së tepërmi, dhe Zoti, në mirësinë dhe mëshirën e tij, e vuri në 
dijeni atë për gabimin e vet, duke përdorur gjuhën që vijon –

“Vër re, ti nuk ke kuptuar; ke menduar se do të ta jap atë, kur ti 
nuk e more mundimin as për të më pyetur. Por, vër re, unë të them 
se ti duhet ta studiosh atë tërësisht në mendjen tënde; më pas ti du-
het të më pyesësh nëse është e drejtë dhe nëse është e drejtë, unë 
do të bëj që kraharori yt do të digjet përbrenda” etj. [Shih DeB 9.]

Kështu edhe lidhur me ne, për sa i përket gjërave që marrim 
përsipër. Nëse presim të përmirësohemi, të përparojmë në punën 
që kemi përpara dhe së fundi të arrijmë të zotërojmë ato dhurata 
dhe lavdi, duke ardhur në gjendjen e ekzaltimit që parashikojmë, 
duhet të arsyetojmë dhe mendojmë thellë, duhet të përpiqemi dhe 
kjo gjithashtu në maksimumin e aftësisë sonë.12
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Ne duhet ta . . . kuptojmë vetë Shpirtin dhe jo të kënaqemi duke 
ecur në dritën e të tjerëve; ne duhet ta kemi Shpirtin të bashkuar 
me vetë shpirtin tonë. . . .

Një individ që merr përsipër të mësojë të luajë në flaut, fillimisht 
e gjen të vështirë të bëjë notat dhe që të luajë saktësisht një melodi 
kërkohet shumë zell dhe durim. Ai duhet të vazhdojë, të pushojë, 
të rikthehet dhe të fillojë nga e para, por pas një kohe ai aftësohet, 
përmes një përpjekjeje të madhe, për t’u bërë i aftë për atë melodi. 
Kur thirret për ta luajtur atë melodi më pas, nuk ka nevojë për të 
rikujtuar ku t’i vendosë gishtat, por luan natyrshëm. Nuk ishte e 
natyrshme në fillim; duhej shumë durim dhe punë përpara se të 
bëhej i natyrshëm të luajturit e melodisë.

Është po kështu për çështjet që kanë lidhje me gjërat e Perëndisë. 
Neve na duhet të përpiqemi vetë dhe të vazhdojmë nga hiri në hir, 
ta kemi bërë ligjin e veprimit aq shumë pjesë të vetes, saqë të mund 
të jetë e natyrshme bërja e atyre gjërave që na kërkohen.13 [Shih 
sugjerimin 4 në faqen 70.]

Ndërsa thellohemi në gjërat e Perëndisë dhe qëndrojmë 
besnikë, besimi ynë bëhet pjesë e qenies sonë.

Ka një rrezik po të kënaqemi me një përparim sipërfaqësor, me 
përparimin thjesht në sipërfaqe. Ne flasim për të ecur në dritën e 
Shpirtit dhe të ndierit të tij mbi ne, por a i bëjmë ne këto gjëra? Ne 
duhet të thellohemi në gjërat e Perëndisë, ta vendosim themelin 
tonë mbi shkëmb, derisa të vijmë tek ai ujë që do të jetë në ne bu-
rim i përhershëm i jetës së përjetshme.14

Ka njerëz midis nesh te të cilët Shpirti i të Plotfuqishmit dikur 
qëndroi fuqishëm, synimet e të cilëve ishin dikur po aq të mira dhe 
të pastra sa ato të engjëjve dhe që bënë besëlidhje me Perëndinë 
që do t’i shërbenin Atij dhe do të mbanin urdhërimet e Tij në çdo 
rrethanë dhe në të gjitha rrethanat. . . . Por si është puna tani me 
disa nga ata Pleq? Ata nuk kanë të njëjtën dëshmi sot. Dashuritë e 
tyre janë vendosur mbi gjërat e kësaj bote, të cilat Zoti i ka aftësuar 
ata për t’i pasur, saqë ata tani presin deri sa të thirren dhe, në shumë 
raste kur thirren, ata binden më shumë nga dëshira për ta mbajtur 
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vendin dhe pozitën e tyre, sesa nga një dashuri e vërtetë zemre për 
punën për të cilën mund të jenë thirrur.

Kjo është gjendja e të gjithë njerëzve, pavarësisht se sa mirë fi-
llojnë, të cilët i lejojnë mendimet dhe dashuritë e tyre të shkojnë 
pas botës dhe mënyrave të saj; dhe ka një provë të qartë dhe të 
padiskutueshme se kur ndodh kështu me njerëzit, ata duan më 
shumë botën sesa duan Zotin dhe veprën e Tij mbi tokë. Duke pa-
sur marrë dritën e Ungjillit të përjetshëm dhe duke marrë pjesë në 
gjërat e mira të mbretërisë, duke qenë fara e Izraelit dhe trashëgues 
të premtimeve të mëdha e të lavdishme, ne duhet të punojmë me 
besnikëri dhe zell për të përmbushur atë që Perëndia ka përcaktuar 
të bëhet nëpërmjet nesh; ne duhet të jemi burra dhe gra të besimit 
dhe të fuqisë si dhe të punëve të mira dhe, kur ne e shfaqim veten 
sadopak të pakujdesshëm dhe shpërfillës, do të jetë e mjaftueshme 
për ne ta kuptojmë këtë me qëllim që të korrigjojmë veten dhe të 
rikthehemi në shtegun e detyrës.15

Asgjë nuk mund të jetë më e marrë sesa ideja e një njeriu për 
ta lënë mënjanë besimin e tij si një copë veshjeje. Nuk mund të 
ketë një gjë të tillë që njeriu të lërë besimin e tij pa lënë veten e tij. 
Besimi ynë duhet të jetë i shkrirë brenda nesh, një pjesë e qenies 
sonë që nuk mund të braktiset. Nëse mund të ketë një gjë të tillë si 
një njeri që lë besimin e tij, në çastin që ai vepron kështu ai shkon 
në një terren mbi të cilin nuk di asgjë, ai e dorëzon veten te forcat 
e errësirës, ai nuk është në terrenin e vet, ai nuk ka punë atje. Ideja 
e pleqve të Izraelit që betoheshin, gënjenin dhe deheshin është 
shumë poshtë tyre; ata duhet të jenë përmbi gjëra të tilla. Le të 
largojmë prej nesh çdo ligësi dhe të jetojmë sipas çdo fjale që del 
nga goja e Perëndisë [shih DeB 98:11]. Le të mbajmë çdo detyrë që 
na caktohet me ambicie dhe energji që të mund të kemi shpirtin 
e Perëndisë tonë, dritën e së vërtetës dhe zbulesat e Jezu Krishtit 
brenda nesh vazhdimisht.16

Qëndroni me anijen e Sionit. Nëse barkat vijnë tek ana, duke tre-
guar ngjyra të bukura dhe duke bërë premtime të mrekullueshme, 
mos zbrisni nga anija për të shkuar në breg me ndonjë barkë tjetër, 
por vazhdoni në anije. Nëse jeni keqpërdorur nga ndonjë prej atyre 
që janë në anije, që nuk kanë shpirtin e duhur, kujtoni se anija vetë 
është në rregull. Ne nuk duhet ta lejojmë mendjen tonë të preket 
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për shkak të ndonjë gjëje që njerëzit në anije mund të na bëjnë; 
anija është në rregull dhe shërbestarët janë në rregull, dhe ne do të 
jemi në rregull nëse qëndrojmë në anije. Unë mund t’ju siguroj se 
anija e Sionit do t’ju çojë ju drejt e në vendin e lavdisë.17

Unë do të [paraqes një] shembull lidhur me sjelljen dhe marrjen 
e këtij shpirti në ne dhe zotimin e madh që, në kohë tundimesh, ne 
të mos mund të nxirremi nga drejtimi. Vendosni një trangull në një 
fuçi uthulle dhe do të ketë vetëm pak efekt mbi të në orën e parë, 
edhe në 12 orët e para. Shikojeni me kujdes dhe do të zbuloni se 
efekti i krijuar është thjesht mbi lëkurë, sepse kërkohet një kohë 
më e gjatë që ta regjë. Pagëzimi i një personi në këtë Kishë ka një 
ndikim mbi të, por jo efektin për ta regjur atë menjëherë. Kjo gjë 
nuk e vendos ligjin e drejtësisë dhe të detyrës tek ai gjatë 12 ose 24 
orëve të para; ai duhet të qëndrojë në kishë, si trangulli në uthull, 
derisa të mbushet plotësisht me shpirtin e drejtë, deri sa të jetë i 
regjur në ‘mormonizëm’, në ligjin e Perëndisë; ne duhet t’i kemi ato 
gjëra të shkrira në qenien tonë.

. . . Vëllezër dhe motra, unë . . . e lë këtë temë në vëmendjen, gjy-
kimin dhe përsiatjen tuaj të kujdesshme, duke iu lutur Zotit Perëndi 
për etërit tanë që të derdhin Shpirtin e Tij mbi njerëzit e Tij. Ju jeni 
ata të cilët Zoti i ka zgjedhur për ta përlëvduar atë në Praninë e Tij, 
dhe Zoti ju bekoftë dhe ju mbushtë me Shpirtin e Tij, dhe qofshin 
sytë tuaj të qartë për të dalluar gjërat që lidhen me shpëtimin tuaj. 
Dhe nëse ka ndonjë burrë apo grua që nuk është zgjuar plotësisht, 
ardhtë shpejt koha që Shpirti dhe fuqia e Frymës së Shenjtë të mund 
të jetë mbi ta, që të mund t’u mësojë atyre gjëra të së kaluarës, të 
së tashmes dhe që do të vijnë, dhe me ndihmën e Zotit, të vendosë 
drejtësi dhe parimin e së vërtetës në ta, që ata të mund të jenë të 
përgatitur për vështirësitë që do të vijnë.18 [Shih sugjerimin 5 në 
faqen 70.]

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 përsëri përvojën e Lorenco Snout të shënuar në faqet  
61–63. Si u bë dëshmia juaj e vërtetë për ju? Merrni parasysh të 
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ndani përvojën tuaj me një anëtar të familjes ose me një mik, si 
p.sh. me dikë që i shërbeni si mësues shtëpie apo si mësuese 
vizitore.

 2. Presidenti Snou tha se të fituarit e një dëshmie është “një pikë-
nisje shumë e mirë për një shenjtor të ditëve të mëvonshme” 
(faqe 64). Përse dëshmia është vetëm një pikënisje – jo vend-
mbërritja e fundit?

 3. Në pjesën që fillon te fundi i faqes 64, Presidenti Snou vë 
përballë arsimimin e botës me arsimimin “më [të] lartë” që 
Zoti ofron. Si mundemi ta ndjekim këtë “arsimim më të lartë”? 
Çfarë bekimesh ju kanë ardhur ju ndërsa keni vepruar në këtë 
mënyrë?

 4. Lexoni pjesën që fillon në faqen 65. Kur keni pasur nevojë të 
“mbështete[ni] në vetë njohurinë [tuaj]”? Çfarë munden të bëjnë 
prindërit dhe mësuesit për të ndihmuar fëmijët dhe të rinjtë që 
të mbështeten mbi vetë njohurinë e tyre?

 5. Rishikoni këshillën e Presidentit Snou në pjesën e fundit 
të kapitullit (faqet 67–69). Çfarë mendoni se do të thotë të 
“thellohe[sh] në gjërat e Perëndisë”? Çfarë mendoni se do të 
thotë ta kemi besimin tonë të “shkrirë brenda nesh”?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: 2 Nefi 31:20; Mosia 5:1–4, 15; Alma 
12:9–10; 3 Nefi 9:20; Moroni 10:5; DeB 50:24

Ndihmë për Mësimdhënien: “Shumë mësimdhënie që zhvillohet në 
Kishë bëhet shumë ngurtë, është leksion. Ne nuk reagojmë fort 
mirë ndaj leksioneve në klasa. Ne 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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Punë e hershme misionare në ishujt Havai
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Të Forcuar nga Fuqia e 
Frymës së Shenjtë

“Vendosni që të jetoni përulësisht dhe në mënyrë të tillë 
që gjithmonë ta keni Shpirtin e Zotit si një mik tuajin.”

Nga Jeta e Lorenco Snout

Në bisedën e tij të parë në konferencë të përgjithshme si Presi-
dent i Kishës, Lorenco Snou na mësoi: “Ne mbështetemi te Shpirti i 
Zotit që të na ndihmojë dhe të na shfaqë herë pas here atë që është 
e nevojshme që ta përmbushim në rrethana të pazakonta, të cilat 
mund të na rrethojnë” 1. Presidenti Snou mund të mos kishte qenë 
gjallë që ta bënte atë deklaratë nëse dy nga miqtë e tij nuk do të 
ishin mbështetur në Shpirtin e Zotit në një rrethanë të pazakontë 
34 vite më përpara.

Në 1864-ën, Pleqtë Lorenco Snou dhe Ezra T. Benson, të Kuo-
rumit të Dymbëdhjetë Apostujve, shkuan në një mision në Ishujt 
Havai. Ata shoqëroheshin nga tre misionarë të tjerë: Pleqtë Jozef F. 
Smith, Uilliam Klaf dhe Alma L. Smith. Kur anija e tyre u ankorua në 
brigjet e ishullit Maui, të gjithë përveç Jozef F. Smithit hipën në një 
barkë më të vogël për të shkuar në breg. Ndërsa ata po i afroheshin 
ishullit, valë të larta i goditën, duke bërë që timonieri të humbiste 
kontrollin e barkës. Barka u përmbys dhe të gjithë që ishin brenda 
u flakën në ujë. Shpejt çdonjëri doli në sipërfaqe përveç Plakut 
Snou. Një grup banorësh të ishullit u sulën për ta ndihmuar, duke 
marrë Uilliam Klafin dhe Alma L. Smithin në një barkë shpëtimi për 
të kërkuar mikun e tyre. Plaku Klaf tregoi:

“Gjëja e parë që pashë nga Vëllai Snou ishin flokët e tij që plus-
konin mbi ujë rreth njërit skaj të barkës së përmbysur. Sapo e futëm 
në barkën tonë, ne i thamë varkëtarit të voziste për në breg me 
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gjithë shpejtësinë e mundshme. Trupi i tij ishte i tendosur dhe jeta 
me sa dukej e shuar.

Vëllai A. L. Smith dhe unë qemë ulur përbri njëri-tjetrit. Ne e 
shtrimë Vëllain Snou mbi prehrin tonë dhe, gjatë rrugës për në breg, 
i dhamë ndihmë me shpejtësi dhe i kërkuam Zotit t’ia kursente je-
tën, që të mund të kthehej në familjen dhe shtëpinë e tij.

Kur mbërritëm në breg, e mbartëm atë për një copë rrugë te disa 
fuçi të mëdha që shtriheshin në plazhin me rërë. Ne e vendosëm atë 
me fytyrë poshtë në një nga fuçitë dhe e rrokullisëm prapa e para 
derisa ia dolëm t’ia nxirrnim ujin që pati gëlltitur. . . .

Kur Plaku lorenco Snou po shërbente një mision në ishujt Havai, jeta e tij u 
shpëtua nëpërmjet administrimit të frymëzuar të shokëve të tij të misionit.
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Pasi punuam për ta shpëtuar për një farë kohe, pa ndonjë shenjë 
kthimi në jetë, njerëzit që rrinin pranë, thanë se nuk mund të bëhej 
asgjë më shumë për të. Por ne nuk ndienim që të hiqnim dorë prej 
tij, dhe përsëri luteshim dhe punonim me të, me një siguri që Zoti 
do t’i dëgjonte dhe do t’u përgjigjej lutjeve tona.

Më në fund neve na erdhi në mendje që të vendosnim gojën 
tonë mbi të tijën dhe të bënim një përpjekje të frynim mushkëritë 
e tij, duke fryrë e duke nxjerrë me radhë ajrin, duke imituar, me sa 
mundeshim, procesin natyror të frymëmarrjes. Këtë ne e vazhduam 
derisa ia dolëm të frynim mushkëritë e tij. Pas pak, ne pamë një 
shenjë të zbehtë kthimi në jetë. Një lëvizje e lehtë e syve që, deri 
atëherë, qenë të hapur dhe si prej të vdekuri, si dhe një zhurmë e 
lehtë në grykë, qenë simptomat e para të jetës që rikthehej. Këto 
u bënë gjithnjë dhe më të dallueshme, gjersa ndërgjegjja u rikthye 
plotësisht.”

Duke rikujtuar këtë përvojë, Plaku Uilliam Klaf e dinte përse ai 
dhe Plaku Alma L. Smith qenë në gjendje të shpëtonin jetën e Plakut 
Snou. “Ne nuk bëmë vetëm atë që është e zakonshme në raste të 
tilla”, tha ai, “por gjithashtu atë që Shpirti dukej se na pëshpëriste.” 2 
[Shih sugjerimin 1 në faqen 82.]

Mësime të Lorenco Snout

Nëpërmjet dhuratës së Frymës së Shenjtë ne drejtohemi 
tek e gjithë e vërteta dhe forcohemi në besimin tonë.

[Ka] një bekim të caktuar që lidhet vetëm me bindjen ndaj un-
gjillit, që [është] dhurata e Frymës së Shenjtë. . . . Shpëtimtari, që 
padyshim dinte gjithçka rreth natyrës dhe karakterit të kësaj dhu-
rate, tha se ajo do t’i drejtojë ata që e marrin, te çdo e vërtetë dhe 
do t’u kumtojë gjërat që do vijnë [shih Gjoni 16:13]. Dhurata e 
Frymës së Shenjtë duhet të jetë më e madhe se ai shpirt që buron 
nga Perëndia, duke mbushur pafundësinë e hapësirës dhe duke i 
dhënë dritë çdo njeriu që vjen në botë [shih DeB 84:46]; dhurata e 
Frymës së Shenjtë duhet të drejtojë te çdo e vërtetë dhe t’u tregojë 
atyre gjërat që do të vijnë.

Gjithashtu, duke folur për ndikimet e tij, Apostulli [Pal] thotë: 
“Fryma i jepet çdo njeriu që të përfitojë prej tij. Njërit i jepet besim.” 
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[Shih 1 Korintasve 12:7, 9.] Jo një besim i zakonshëm, i rëndomtë, që 
disa njerëz e pretendojnë në ditët tona; por një besim që i aftëson 
ata që e kanë këtë besim të fortë, të jenë të prerë e të copëtuar, 
të flakur në gropën e luanëve, në furra zjarri dhe t’u nënshtrohen 
torturave të çdo lloji. Ky ishte lloji i besimit që Fryma e Shenjtë u 
dha atyre që e zotëronin, duke e aftësuar atë që e mbante që të 
qëndronte në mes të çdo vështirësie, të sfidonte çdo vështirësi dhe 
të jepte jetën, nëse ishte e nevojshme, për kauzën që mbështeste. 
Ka një fuqi frymëzuese e të gjithëfuqishme në këtë besim, dhënë 
nga Zoti nëpërmjet Frymës së Shenjtë, që asnjë parim tjetër nuk 
mund ta përcjellë. Njërit i qe dhënë besim, një tjetri njohuri [shih 
1 Korintasve 12:8], jo ajo që fitohet thjesht duke lexuar libra, por 
njohuri nga i Plotfuqishmi. Një parim vetëfrymëzues ishte tek ata, 
që ishte i prekshëm, që u jepte atyre njohuri për kauzën që patën 
përqafuar. Ata e dinin, nëpërmjet zbulesës nga Perëndia, se kauza 
së cilës i bindeshin, ishte e vërtetë, ajo u ishte zbuluar atyre në një 
mënyrë që nuk mund të vihej në dyshim, dhe ata e dinin vetë. Ata 
pastaj u vendosën . . . mbi shkëmbin e zbulesës.3

Pjetri duke u predikuar njerëzve tha: “Pendohuni dhe secili nga 
ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve, 
dhe ju do të merrni dhuratën e Frymës së Shenjtë. Sepse premtimi 
është për ju dhe për bijtë tuaj dhe për gjithë ata që janë larg, për ata 
që Zoti, Perëndia ynë, do t’i thërrasë.” [Veprat e Apostujve 2:38–39.] 
Kjo dhuratë e Frymës së Shenjtë është një parim i ndryshëm nga 
çdo gjë që ne shohim të shfaqet në botën sektare. Ai është një pa-
rim mençurie dhe zbulese. Ai është një parim që zbulon gjërat e 
kaluara, të tashme dhe që do të vijnë, dhe këto dhurata të Frymës 
së Shenjtë duhet të merreshin nëpërmjet bindjes ndaj kërkesave të 
ungjillit, siç shpallej në kohën e Pjetrit dhe siç shpallet nga Pleqtë 
e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në 
këto ditë. Ishte mbi këtë shkëmb ku besimi i tyre duhet të bazohet; 
nga ky burim ata duhet të marrin njohuri për doktrinën që kanë 
përqafuar, dhe neve na është thënë nga Shpëtimtari “se portat e 
ferrit nuk do të triumfojnë mbi ata”. [Shih 3 Nefi 11:39.] . . .

. . . Themeli mbi të cilin Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të 
Ditëve të Mëvonshme është ndërtuar është shkëmbi i zbulesës – 
shkëmbi mbi të cilin Jezusi tha se do të ndërtonte kishën e Tij, dhe 
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portat e ferrit nuk do të triumfojnë mbi të [shih Mateu 16:17–18]. Ne 
nuk e kemi marrë këtë njohuri nëpërmjet mishit dhe gjakut, ne nuk 
e kemi marrë këtë dëshmi nga njeriu, ne nuk e kemi marrë atë në-
përmjet leximit të Biblës . . . apo të Libri të Mormonit, por ne e kemi 
marrë atë nëpërmjet frymëzimit nga Fryma e Shenjtë, që na mëson 
gjërat e Perëndisë, gjëra të së kaluarës, të së tashmes e të së ardhmes 
dhe që jep mësim për gjërat e Perëndisë, duke i bërë ato të shfaqen 
qartë për ne. Ju nuk mund ta hiqni këtë njohuri prej nesh duke na 
burgosur apo me ndonjë lloj tjetër përndjekjeje. Ne do të qëndrojmë 
me të deri në vdekje.4 [Shih sugjerimin 2 në faqen 82.]

“është e drejta jonë të kemi shfaqje të Shpirtit në çdo ditë të jetës sonë.”
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Çdo shenjtor i ditëve të mëvonshme e ka Frymën 
e Shenjtë si një mik që i jep këshillë.

Ka një mënyrë me anë të së cilës njerëzit mund ta mbajnë ndër-
gjegjen e tyre të pastër përpara Perëndisë e njeriut, dhe ajo është 
që të ruajnë brenda tyre Shpirtin e Perëndisë, që është shpirti i 
zbulesës te çdo burrë dhe grua. Fryma e Shenjtë do t’u zbulojë nje-
rëzve, edhe në gjërat më të thjeshta, çfarë duhet të bëjnë, duke bërë 
sugjerime për ta. Ne duhet të përpiqemi të mësojmë natyrën e këtij 
Shpirti, që ne të mund të kuptojmë sugjerimet e tij dhe pastaj ne do 
të jemi gjithmonë në gjendje të veprojmë drejt. Ky është privilegji i 
madh i çdo shenjtori të ditëve të mëvonshme. Ne e dimë se është 
e drejta jonë të kemi shfaqje të Shpirtit në çdo ditë të jetës sonë.

Njerëz vijnë tek unë shumë të ethshëm për këshillë mbi një çësh-
tje apo një tjetër. Ata nuk kanë nevojë të vijnë gjithmonë tek unë 
(në disa rrethana, sigurisht, do të ishte shumë e nevojshme), sepse 
Shpirti është brenda tyre për të bërë mirë dhe për të plotësuar sy-
nimet e Perëndisë. . . . Nuk është gjithmonë e nevojshme për ta që 
të vijnë te Presidenti i Kishës ose te Të Dymbëdhjetët, apo te Pleqtë 
e Izraelit, për t’u këshilluar; ata vetë mund të arrijnë çka u nevojitet; 
ka një mik që di saktësisht çfarë t’u thotë atyre. Që nga koha që ma-
rrim Ungjillin, zhytemi në ujërat e pagëzimit dhe na vendosen duart 
më pas për dhuratën e Frymës së Shenjtë, ne kemi një mik, nëse 
nuk e largojmë nga vetja duke vepruar gabim. Ai mik është Shpirti 
i Shenjtë, Fryma e Shenjtë, që merr pjesë në gjërat e Perëndisë dhe 
na i shfaq neve. Ky është një mjet i madh që Zoti ka siguruar për 
ne, që të mund të njohim dritën dhe të mos zvarritemi vazhdimisht 
në errësirë.5 [Shih sugjerimin 5 në faqen 83.]

Fryma e Shenjtë mund të na sjellë 
lumturi dhe paqe të mendjes.

Zoti ka vendosur disa dëshira dhe ndjesi natyrore në gjirin tonë 
dhe kështu është me të gjithë njerëzimin, me të gjithë familjen nje-
rëzore. Ka të rrënjosura dhe të ndërthurura në qenien e tyre disa 
dëshira dhe aftësi për gëzim, dëshira për disa gjëra në natyrën e tyre 
që janë përllogaritur të nxisin paqen dhe mirëqenien tonë, që u për-
gjigjen ndjenjave të tyre dhe nxisin lumturinë e tyre; por mënyrën 
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se si arrihet kënaqësia e atyre aftësive e dëshirave, bota nuk e njeh 
dhe as e kupton; por Zoti e ka parë të përshtatshme të na vendosë 
në pozitën dhe në shtegun e të kuptuarit të atyre gjërave nëpërmjet 
të qenit besnik dhe të ecurit në dritën e Shpirtit të Shenjtë dhe të 
marrjes të së vërtetës.6

Është privilegji i shenjtorëve të ditëve të mëvonshme që të jetojnë 
në Ungjill në një mënyrë të tillë që do të ndihen të miratuar nga 
Perëndia. Sigurisht, ne bëjmë ndonjëherë gjëra për të cilat na vjen 
turp kur i mendojmë, por ne pendohemi për to në zemrën tonë dhe 
vendosim të mos i bëjmë përsëri. Ajo është e gjitha që Zoti kërkon 
prej nesh; dhe burrat e gratë që jetojnë kështu, jetojnë pa ndëshkim. 
Ata kanë drejtësi dhe gëzim në Frymën e Shenjtë.7

Nëse mbajmë dritën e Shpirtit brenda nesh, ne mund të ecim në 
ungjill në mënyrë të tillë që të mund të gëzojmë dukshëm paqe dhe 
lumturi në këtë botë; dhe ndërsa ecim përpara, duke u përpjekur 
për paqe dhe lumturi që gjenden në rrugën tonë, me kohë, ne do 
të kemi paqe të mendjes që nuk mund ta gëzojnë veçse ata që janë 
të mbushur me Shpirtin e Shenjtë.8 [Shih sugjerimin 3 në faqen 82.]

Ne kemi nevojë për ndihmën e Frymës së Shenjtë 
ndërsa durojmë sprova, përmbushim detyrat 
tona dhe përgatitemi për lavdinë çelestiale.

Ka shumë gjëra të rëndësishme që kërkohen nga ne dhe shumë 
gjëra që ne mund t’i bëjmë, kur ndihmohemi nga Shpirti i Zotit, të 
cilat ndonjëherë mund të duken thuajse të pamundura për t’i kryer.9

Unë dëshiroj t’ju kujtoj vëllezër dhe motra të mia . . . që ne 
mbështetemi për informacionin dhe zgjuarsinë tonë te Shpirti i Pe-
rëndisë që, nëse është kultivuar siç duhet, mund të jetë në ne një 
shpirt frymëzimi, zbulese, për të bërë të shfaqet qartë në kuptimin 
tonë mendja dhe vullneti i Perëndisë, që na mëson detyrat e dety-
rimet tona dhe atë çka kërkohet prej nesh. . . . Ne kemi nevojë për 
ndihmë. Ne rrezikojmë të bëjmë atë që do të na çojë në shqetësim 
dhe në errësirë, dhe ato gjëra që nuk priren për të mirën tonë, por 
me ndihmën e atij ngushëlluesi që Zoti u ka premtuar shenjtorëve 
të tij, nëse jemi të kujdesshëm të mbajmë vesh pëshpëritjet e tij dhe 
të kuptojmë natyrën e gjuhës së tij, ne mund të shmangim shumë 
shqetësim dhe vështirësi serioze.10
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Ne mbështetemi tërësisht në shpirtin e frymëzimit dhe unë nuk e 
di nëse ka pasur ndonjëherë ndonjë kohë që nga koha kur Adami 
ishte në Kopshtin e Edenit, kur Shpirti i Perëndisë ishte më i ne-
vojshëm se koha e tanishme. Shenjat e kohëve dhe qasja e shpejtë 
e ngjarjeve që do të sprovojnë shenjtorët e ditëve të mëvonshme 
dhe ndershmërinë e tyre, kërkojnë që ne tani të kërkojmë me zell 
Shpirtin e Perëndisë dhe ndihmë Hyjnore, sepse me siguri do të 
nevojitet në ngjarjet që afrohen me shpejtësi tani. Ne e dimë se kemi 
pasur nevojë për të në të kaluarën. Ne mund të shohim lehtësisht 
se po të mos kishim pasur Shpirtin e Perëndisë që të na drejtonte 
nëpër shumë nga ngjarjet nëpër të cilat kemi kaluar, ne nuk do t’i 
gëzonim shpresat e tanishme për ekzaltim e lavdi, dhe rrethanat 
tona do të ishin shumë më pak të favorshme. Dhe nëse kemi pasur 
nevojë për Shpirtin e Shenjtë në të kaluarën, ne mund të kuptojmë 
vërtet se ai do të nevojitet në të ardhmen.11

Ne duhet të kuptojmë – dhe unë them se ne e kuptojmë përgji-
thësisht – se puna të cilën po bëjmë në këtë jetë nuk mund të bëhet 
për lavdinë e Perëndisë apo kënaqjen e vetes tonë thjesht me anë 
të vetë zgjuarsisë sonë natyrore. Ne mbështetemi vetëm te Shpirti i 
Zotit që të na ndihmojë dhe të na shfaqë herë pas here atë që është 
e nevojshme që ne ta përmbushim në rrethana të pazakonta, të cilat 
mund të na rrethojnë.12

Do të ishte vërtet thjesht marrëzi të presësh që shenjtorët e ditëve 
të mëvonshme, në këto ditë, të pajtoheshin me ligjin çelestial, me li-
gjin që vjen nga Perëndia dhe me planet e tij për t’i lartësuar njerëzit 
në praninë e tij, pa u mbështetur ata nga një fuqi e mbinatyrshme 
[qiellore]. Ungjilli e premton këtë. Ungjilli premton dhuratën e Fry-
mës së Shenjtë, që është hyjnore në natyrën e saj, dhe të cilën nuk 
e gëzon ndonjë kategori tjetër njerëzish, dhe që, siç na është thënë 
nga Shpëtimtari, do t’u prijë në çdo të vërtetë dhe t’i frymëzojë ata 
që e kanë dhe t’u japë një njohuri për Jezusin, një njohuri për Atin 
dhe për gjërat që kanë lidhje me botën çelestiale; që duhet t’i fry-
mëzojë ata, që e kanë, me një njohuri të gjërave që do të vijnë dhe 
gjërat që ishin në të kaluarën; dhe t’i frymëzojë ata në një masë që 
duhet të gëzojnë dhurata mbinatyrore – dhuratën e gjuhëve dhe të 
profecisë, të vendosin duart mbi të sëmurët me anë të së cilës ata 
duhet të shërohen.
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Atyre që e morën këtë ungjill, u ishin premtuar këto fuqi e dhu-
rata mbinatyrore dhe një njohuri për veten, që ata të mund të mos 
mbështeteshin te ndonjë njeri apo grup njerëzish në lidhje me të 
vërtetën e besimit që ata kishin pranuar; por që ata do të merrnin 
njohuri nga Ati se besimi erdhi prej tij, se ungjilli erdhi prej tij dhe se 
shërbëtori i tij kishte të drejtën dhe autoritetin t’i administronte ato 
ordinanca, në mënyrë që asnjë erë doktrineje të mos i lëkundte ata 
apo t’i largonte nga shtegu në të cilin po ecnin; në mënyrë që ata 
të mund të ishin të përgatitur për lavdinë që do të zbulohej, dhe të 
bëheshin pjesëmarrës të saj; në mënyrë që të mund të duronin çdo 
sprovë apo pikëllim që do të ishte vullneti i Perëndisë që t’u sillej 
atyre, për t’i përgatitur ata më plotësisht për lavdinë çelestiale; në 
mënyrë që ata të mos ecnin në errësirë, por në dritën dhe fuqinë e 
Perëndisë dhe të ngriheshin mbi gjërat e botës, dhe të ishin eprorë 
ndaj gjërave përreth tyre, në mënyrë që ata të mund të ecnin të pa-
varur nën botën çelestiale dhe në dritën e Perëndisë e të qiellit, si 
njerëz të lirë, duke ndjekur atë drejtim që do të shënohej për ta me 
anë të Frymës së Shenjtë, atë drejtim me anë të të cilit ata mund ta 
lartësonin veten për njohurinë e fuqinë dhe kështu ta përgatisnin 
veten për të marrë lavdinë që Perëndia propozoi t’ua jepte atyre, 
dhe për të zënë vendin e ekzaltuar tek i cili Perëndia paracaktoi 
për t’i ngritur ata.13

Ne duhet të jetojmë në mënyrë të tillë që të dimë se drejtimi ynë 
në jetë është i pranueshëm për Perëndinë. Ne duhet të kuptojmë 
zërin dhe pëshpëritjet e Shpirtit të Shenjtë. Në ditën kur qielli nuk 
është errësuar nga retë, ne zbulojmë objektet përreth, bukurinë 
dhe qëllimin e tyre. Kështu ne bazohemi në Shpirtin e Perëndisë 
për dritë mbi parimet e së vërtetës dhe të shpëtimit. Asnjë i shpallur 
shenjtor i ditëve të mëvonshme nuk mund të gëzojë ndonjë masë të 
madhe lumturie përveçse duke jetuar kështu dhe kështu e vendos 
veten nën drejtim hyjnor.14 [Shih sugjerimin 4 në faqen 83.]

Kur ne jetojmë me përulësi, Fryma e Shenjtë 
na ndihmon në shtegun tonë përpara.

Vendosni që të jetoni përulësisht dhe në mënyrë të tillë që gjith-
monë ta keni Shpirtin e Zotit si një mik tuajin, që t’ju bëjë sugjerime 
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herë pas here si të nevojitet në rrethanat e pazakonta në të cilat 
mund të gjendeni. . . .

. . . Se sa gjatë mund të jetoj, unë nuk e di, dhe nuk shqetëso-
hem për këtë. Unë vërtet dua, dhe kjo është diçka që ju duhet ta 
dëshironi, të kem atë përulësi dhe atë butësi, dhe atë thjeshtësi që 
të kem shpirtin e zbulesës. Është privilegji juaj, i secilit prej jush, të 
keni mjaft nga shpirti i zbulesës për të ditur saktësisht se çfarë është 
e përshtatshme që të bëni. Është privilegji juaj ta keni atë po aq sa 
është privilegji im të di se çfarë të bëj nesër, kur e nesërmja vjen, 
në interesin më të mirë të Kishës në përgjithësi.15

Ne duhet të përpiqemi, aq sa është e mundur, të harrojmë të 
gjitha gjërat e botës që na brengosin e zemërojnë, dhe ta për-
qendrojmë mendjen te Zoti, duke pasur mjaftueshëm nga Shpirti 
i Tij i Shenjtë që të mund të jemi në gjendje të marrim një njohuri 
dhe sugjerime të tilla, që do të na ndihmojnë në shtegun që kemi 
përpara.16 [Shih sugjerimin 5 më poshtë.]

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. Ndërsa rishikoni rrëfimin në faqet 73–75, mendoni rreth ras-
teve kur jeni bekuar sepse dikush tjetër ka ndjekur nxitjet e 
Frymës së Shenjtë. Gjithashtu mendoni rreth rasteve kur ju 
keni ndjekur një nxitje për të ndihmuar dikë tjetër.

 2. Lexoni pjesën që fillon në faqen 75. Çfarë mendoni ju se do të 
thotë të jesh “[vendosur] . . . mbi shkëmbin e zbulesës”? (Për 
disa shembuj, shih faqet 75–77.) Si mundet që zbulesa vetjake 
të na japë forcë për “të qëndr[uar] në mes të çdo vështirësie” 
dhe për “të sfid[uar] çdo vështirësi”?

 3. Presidenti Snou tha se Fryma e Shenjtë mund të na ndihmojë 
“të gëzojmë . . . paqe dhe lumturi në këtë botë” (faqe 79). Kur 
ju ka ndihmuar Fryma e Shenjtë të jeni të lumtur e të ndieni 
paqe? Cilat janë disa mënyra të tjera se si Fryma e Shenjtë 
mund të na ndihmojë? (Për disa shembuj, shih faqet 78–82.)
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 4. Ndërsa studioni pjesën që fillon në faqen 79, mendoni se si 
keni mësuar të njihni nxitjet nga Fryma e Shenjtë. Si mund 
ta ndihmoni një anëtar të familjes apo mik të njohë nxitjet e 
Shpirtit?

 5. Ky kapitull përfshin dy referenca për Frymën e Shenjtë si një 
mik (faqet 78 dhe 81). Pse mendoni se ne kemi nevojë për 
përulësi dhe thjeshtësi për ta pasur Frymën e Shenjtë si mikun 
tonë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Lluka 12:12; Gjoni 14:26–27; Romakëve 
14:17; 1 Korintasve 12:4–11; Galatasve 5:22–25; 1 Nefi 10:17–19; 
2 Nefi 32:5

Ndihmë për Mësimdhënien: “Për të nxitur diskutimin, përdorni py-
etjet në çdo kapitull. . . . Ju gjithashtu mund të hartoni vetë pyetjet 
tuaja posaçërisht për ata që u jepni mësim” (nga faqja VI e këtij 
libri).
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Destinacioni  
Madhor i Besnikut

“Është një kënaqësi e madhe të flasësh për gjërat e 
mëdha që Perëndia propozon t’u dhurojë bijve dhe 

bijave të Tij dhe që ne do t’i arrijmë nëse jemi besnikë.”

Nga Jeta e Lorenco Snout

Në pranverën e 1840-ës, Lorenco Snou ishte në Navu të Ilinoisit, 
duke u përgatitur të nisej për një mision në Angli. Ai vizitoi shtë-
pinë e mikut të tij Henri G. Shervud dhe i kërkoi Vëllait Shervud 
të shpjegonte një pjesë nga shkrimet e shenjta. “Ndërsa dëgjoja 
me vëmendje shpjegimin e tij”, kujtonte më vonë Presidenti Snou, 
“Shpirti i Zoti qëndronte fuqishëm mbi mua – sytë e mendjes sime 
u hapën dhe unë, i habitur dhe i mrekulluar, pashë po aq qartë si 
diellin në mesditë, shtegun e Perëndisë dhe të njeriut. Unë shkrova 
dy vargëshin në vijim që shpreh zbulesën, siç m’u shfaq mua. . . .

Siç është njeriu tani, ishte Perëndia dikur:
Siç është Perëndia tani, mundet njeriu të jetë.” 1

Duke ndierë se pati marrë “një komunikim të shenjtë” që duhej 
ta ruante me kujdes, Lorenco Snou nuk dha mësim për doktrinën 
publikisht derisa mësoi se Profeti Jozef Smith e pati dhënë mësim 
atë.2 Sapo mësoi se doktrina ishte një njohuri publike, ai dëshmoi 
për të shpesh.

Përveçse e bëri këtë të vërtetë një temë për shumë nga prediki-
met e tij, ai e përvetësoi atë si motiv të jetës së tij. Biri i tij LeRoi tha: 
“Kjo e vërtetë e zbuluar i bëri përshtypje Lorenco Snout ndoshta 
më shumë se gjithçka tjetër; ajo ndikoi aq thellë tek ai saqë u bë 
frymëzimi i jetës së tij dhe i dha atij kuptimin e përgjithshëm për 
vetë të ardhmen e tij të madhe dhe misionin e punën e fuqishme të 
Kishës” 3. Ajo ishte “drita dhe udhëzuesi i përhershëm” i tij dhe “një 



K a P i T U l l i  5

86

yll i shkëlqyer, ndriçues përpara tij gjithë kohën – në zemrën e tij, 
në shpirtin e tij dhe në gjithë qenien e tij” 4.

Në këtë kapitull Presidenti Snou jep mësim doktrinën që ne 
mund të bëhemi si Ati ynë Qiellor. Në kapitullin 6, ai jep këshillë 
praktike se si ne mund ta zbatojmë këtë doktrinë në jetën tonë.

Mësime të Lorenco Snout

Ngaqë ne kemi shenjtëri brenda nesh, ne 
mund të bëhemi si Ati ynë në Qiell.

Ne u lindëm në shëmbëlltyrën e Perëndisë, Atit tonë; ai na krijoi 
të ngjashëm me veten e tij. Në përbërje të projektit tonë shpirtëror 
është natyra e hyjnisë; në lindjen tonë shpirtërore Ati ynë përcolli 
tek ne mundësitë, fuqitë dhe aftësitë që zotëronte ai vetë, aq sa 
zotëron një fëmijë në gjirin e nënës së tij, edhe pse në një gjendje 
të pazhvilluar, aftësitë, fuqitë dhe ndjenjat e prindit të tij.5

Unë besoj se ne jemi bij dhe bija të Perëndisë dhe se Ai na ka 
dhënë aftësinë për urtësi dhe njohuri pa fund, sepse Ai na ka dhënë 
neve një pjesë të Vetvetes. Na është treguar se qemë bërë sipas 
shëmbëlltyrës së Tij dhe ne gjejmë se ka një cilësi të dallueshme 
të pavdekësisë në shpirtin e njeriut. Ka një organizëm shpirtëror 
brenda këtij tabernakulli [trupit fizik], dhe ai organizëm shpirtëror 
ka një karakter hyjnor në vetvete, edhe pse ndoshta në një gjendje 
fëmijërore; por ai ka brenda tij aftësinë e përmirësimit dhe të përpa-
rimit si foshnja që ushqehet nga nëna e tij. Edhe pse foshnja mund 
të jetë shumë e paditur, përsëri ka mundësi tek ai që, duke kaluar 
përmes sprovave të ndryshme nga fëmijëria në pjekuri, të aftësohet 
për t’u ngritur në një epërsi që është vërtet e mrekullueshme, kra-
hasuar me paditurinë e tij foshnjore.6

Ne kemi karakter hyjnor brenda vetes; ne kemi pavdekësi brenda 
vetes; shpirti ynë është i pavdekshëm; ai nuk mund të shkatërrohet; 
ai nuk mund të asgjësohet. Ne do të jetojmë nga gjithë përjetësia 
në të gjithë përjetësinë.7

Është një kënaqësi e madhe të flasësh për gjërat e mëdha që 
Perëndia propozon t’u dhurojë bijve dhe bijave të Tij dhe që ne 
do t’i arrijmë nëse jemi besnikë. . . . Udhëtimi ynë në këtë shteg të 
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ekzaltimit do të na sjellë plotësinë e Zotit Jezu Krisht, për të qën-
druar në praninë e Atit tonë, për të marrë plotësinë e Tij, për të 
pasur kënaqësinë e rritjes në pasardhësit tanë botë pa fund, për të 
gëzuar ato shoqërime të këndshme që kemi pasur në këtë jetë, për 
të pasur bijtë dhe bijat tona, bashkëshortët dhe bashkëshortet tona, 
të rrethuar me të gjithë gëzimin që qielli mund të dhurojë, trupat 
tanë të mbuluar me lavdi si të Shpëtimtarit, pa sëmundje e gjithë 
të këqijat e jetës, pa zhgënjime e shqetësime e sakrifica të pakënd-
shme që po bëjmë këtu.8

Ati ynë Qiellor ka marrë ekzaltim dhe lavdi nëpërmjet një rruge 
të vazhdueshme përparimi, dhe ai na tregon të njëjtin shteg, dhe 
duke qenë se ai është i mbuluar me fuqi, autoritet dhe lavdi, ai 
thotë: “Ejani dhe zotëroni po atë lavdi dhe lumturi që zotëroj unë” 9.

Njerëzit e Perëndisë janë të çmuar në dritën e Tij; dashuria e Tij 
për ta do të vazhdojë gjithmonë, dhe në fuqinë, forcën dhe dashu-
rinë e Tij, ata do të triumfojnë dhe do të mposhtin zaptuesin. Ata 
janë fëmijët e Tij, të bërë sipas shëmbëlltyrës së Tij dhe të përcak-
tuar për t’u bërë si Ai përmes bindjes ndaj ligjeve të Tij. . . .

Ndërsa studiojmë shkrimet e shenjta, ne mësojmë për natyrën tonë hyjnore.
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. . . Ky është destinacioni i lartë i bijve të Perëndisë, ata që ka-
përcejnë, që janë të bindur ndaj urdhërimeve të Tij, që pastrojnë 
veten madje siç Ai është i pastër. Ata janë që të bëhen si Ai; ata do 
ta shohin Atë ashtu siç Ai është; ata do të vështrojnë fytyrën e Tij 
dhe do të mbretërojnë me Të në lavdinë e Tij, duke u bërë si Ai në 
çdo hollësi.10 [Shih sugjerimin 1 në faqen 93.]

Shkrimet e shenjta japin mësim për 
potencialin tonë hyjnor.

Zoti ka vendosur përpara nesh nxitës të llojit më madhështor. 
Në zbulesat që Perëndia na ka dhënë, ne gjejmë atë që mund të 
arrijë një person që do të udhëtojë në këtë shteg njohurie dhe që 
do të drejtohet nga Shpirti i Perëndisë. Unë nuk kisha qenë anëtar 
i kësaj Kishe për [një kohë të gjatë] kur m’u shfaq shumë qartë ajo 
që mund të arrijë një njeri nëpërmjet një bindjeje të vazhdueshme 
ndaj Ungjillit të Birit të Perëndisë. Ajo njohuri ka qenë si një yll i 
përhershëm përpara meje dhe ka bërë që unë të jem kërkues në 
përpjekjen për të bërë atë që ishte e drejtë dhe e pranueshme për 
Perëndinë. . . . Pas gjithë arsimimit që morëm për gjërat që lidhen 
me botët çelestiale, duket se ka disa shenjtorë të ditëve të mëvon-
shme që janë aq shumë të kënaqur thjesht me njohurinë se puna 
është e vërtetë, saqë kur ju shkoni të flisni me ta për të ardhmen 
tonë të madhe ata duken të befasuar dhe mendojnë se ajo nuk li-
dhet posaçërisht me ta. Gjon Zbuluesi, në kapitullin e tretë të letrës 
së tij të parë, thotë:

“Tani jemi bij të Perëndisë”. [1 Gjoni 3:2.]

. . . Dhe ai vazhdon:

“Por ende nuk është shfaqur ç’do të jemi; por dimë se, kur të 
shfaqet Ai, do të jemi të ngjashëm me Të, sepse do ta shohim se si 
është Ai.

Dhe kushdo që e ka këtë shpresë në të, le ta pastrojë veten, siç 
është i pastër Perëndia.” [Shih 1 Gjoni 3:2–3.]

. . . Shpirti i Perëndisë na ka komunikuar se ka të vërteta të ven-
dosura dhe solemne në shprehje të këtij lloji. Pali, duke u folur 
filipianëve, sugjeronte që ata të zhvillonin një ambicie që është 
shumë e huaj për njerëzit e kohës së sotme, edhe pse jo aq për 
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shenjtorët e ditëve të mëvonshme, veçanërisht ata që nuk janë të 
kënaqur të jenë thjesht fëmijë në njohurinë e gjërave që lidhen me 
Perëndinë. Ai thotë:

“Kini në ju po atë ndjenjë që ishte në Jezu Krishtin,

i cili, edhe pse ishte në trajtë Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të 
mbahej fort për të qenë barabar me Perëndinë”. [Filipianëve 2:5–6.]

. . . Kjo [është] ajo që Pali na mësoi, dhe ai e kuptonte për çfarë 
po fliste. Ai qe kapur në qiellin e tretë dhe dëgjoi gjëra, na tregon, të 
cilat ishin të ndaluara për njeriun që t’i shqiptojë [shih 2 Korintas ve 
12:1–7]. . . . A do të ishte gabim që ne t’u kërkonim njerëzve këtu 
të kultivonin një ambicie të kësaj natyre? Ka një numër thëniesh 
në Bibël, veçanërisht në Dhiatën e Re, që duken të çuditshme për 
njerëzit që nuk zotërojnë Shpirtin e Zotit.

“Kush fiton do t’i trashëgojë të gjitha gjërat.” [Zbulesa 21:7.]

Çfarë lloj shprehjeje është ajo? Cili e beson atë? Nëse një atë do 
t’i thoshte birit të tij: “Biri im, ji besnik dhe ndiq këshillat e mia, dhe 
kur të arrish në moshë ti do të trashëgosh gjithçka që unë zotëroj”, 
do të kishte kuptim, apo jo? Nëse ati do të tregonte të vërtetën, ai 
bir do të ketë diçka që ta nxisë të jetë besnik. A donte Jezusi të na 
mashtronte kur Ai përdori këtë shprehje? Unë do t’ju siguroj se nuk 
ka mashtrim në gjuhë. Ai donte të thoshte saktësisht atë që tha. 
Përsëri, Jezusi tha:

“Kujt fiton do t’i jap të ulet me mua mbi fronin tim, sikurse edhe 
unë fitova dhe u ula me Atin tim mbi fronin e tij”. [Zbulesa 3:21.]

Ajo është një thënie e mrekullueshme. A ka ndonjë të vërtetë në 
të? Ajo është e gjitha e vërtetë. Është Zoti i Gjithëfuqishëm që e tha 
atë. Neve na është treguar në shkrimet e shenjta nga Apostulli Pal:

“Ne e dimë në fakt se, në qoftë se kjo çadër, vendbanimi ynë 
tokësor, prishet, ne kemi një godinë nga Perëndia, një banesë të 
përjetshme, në qiej, që nuk është bërë nga dorë njeriu”. [2 Korintas ve 
5:1.]

Unë e besoj atë. Dhe kur ai thotë se Jezusi “do ta transformojë 
trupin tonë të përunjur, që të bëhet i ngjashëm me trupin e tij të 
lavdishëm” [Filipianëve 3:21], unë e besoj atë gjithashtu. A i besojnë 



K a P i T U l l i  5

90

shenjtorët e ditëve të mëvonshme këto gjëra rreth të cilave po flas? 
Ju duhet, sigurisht, t’u besoni atyre. Dhe përsëri:

“Sepse ai që pranon shërbëtorët e mi, më pranon mua;

Dhe ai që më pranon mua, pranon Atin tim;

Dhe ai që pranon Atin Tim, pranon mbretërinë e Atit tim; si rrje-
dhim, gjithçka që Ati im ka, do t’i jepet atij”. [DeB 84:36–38.]

A mundet dikush të mendojë për ndonjë gjë më shumë që mund 
të jepet? . . . Pali i kuptonte këto gjëra shumë mirë, sepse ai tha se ai 
“[rendte] drejt synimit, drejt çmimit të thirrjes së lartme të Perëndisë 
në Krishtin Jezus”. [Shih Filipianëve 3:14.]

Në këto vërejtje që kam bërë, ne mund të shohim diçka në lidhje 
me natyrën e kësaj thirrjeje të lartë në Krishtin Jezus. . . .

Në letrat e tij, apostulli Pal dëshmoi për potencialin 
tonë për t’u bërë si ati Qiellor dhe jezu Krishti.
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. . . Unë nuk e di se sa shumë ka këtu që kanë marrë një njohuri 
të vërtetë mbi këto gjëra në zemrat e tyre. Nëse keni, unë do t’ju 
tregoj se cilat do të jenë ndikimet e saj. Siç ka thënë Gjoni:

“Kushdo që e ka këtë shpresë në të, le ta pastrojë veten, siç është 
i pastër Perëndia”. [Shih 1 Gjoni 3:3.]

. . . Perëndia ka treguar rezultatet e udhëtimit në këtë rrugë drejt 
lavdisë dhe ekzaltimit dhe premtimet janë të sigurta. Zoti e dinte 
saktësisht çfarë mund të bënte Ai. Ai e dinte se me çfarë materialesh 
duhej të vepronte dhe Ai e dinte saktë atë që thoshte. Nëse bëjmë 
pjesën që Ai na ka caktuar dhe ruajmë gjendjen tonë të dytë, ne do 
të jemi të sigurt që do t’i përmbushim këto premtime në çdo hollësi 
dhe më shumë sesa ju dhe unë ndoshta mund të kuptojmë.11 [Shih 
sugjerimin 2 në faqen 93.]

Ndërsa kujtojmë bekimet që Zoti ka përgatitur për ne, ne 
gjejmë gëzim mes andrallave dhe shqetësimeve të jetës.

Çdo shenjtor i ditëve të mëvonshme që mund t’i dëgjojë fjalët e 
mia, ka potencialin të dalë në mëngjesin e ringjalljes së parë dhe 
të jetë i përlëvduar, i ekzaltuar në praninë e Perëndisë, duke pasur 
privilegjin e të folurit me Atin tonë ashtu si ne flasim me atin tonë 
tokësor.12

Nuk mund t’u ofrohen njerëzve mundësi më të lavdishme sesa 
u janë ofruar shenjtorëve. Asnjë njeri i vdekshëm nuk mund të 
dëshironte gjë më të madhe ose që do të ishte përfundimisht më e 
kënaqshme. Çdo gjë që lidhet me paqen, lumturinë, lavdinë dhe ek-
zaltimin e përsosur iu është ofruar shenjtorëve të ditëve të mëvon-
shme. Ne duhet ta kemi kuptimin e këtij potenciali dhe ta mbajmë si 
objektiv për t’u arritur. Ne nuk duhet t’i lëmë aspak mundësitë tona 
të zbehen duke bërë atë që nuk është e pranueshme përpara Zotit.13

Shpresat e mia në lidhje me jetën e ardhme janë të mëdha dhe 
të lavdishme në kulm, dhe unë përpiqem t’i mbaj këto perspektiva 
vazhdimisht të çelura; dhe kjo gjë është privilegji dhe detyra e çdo 
shenjtori të ditëve të mëvonshme.14

Ne jo të gjithë i kuptojmë plotësisht bekimet dhe privilegjet që 
janë përgatitur në ungjill që ne t’i marrim. Ne nuk i kuptojmë plo-
tësisht dhe nuk kemi para nesh një pamje të gjërave që na presin 
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në botët e përjetshme, as vërtet gjërat që na presin në këtë jetë dhe 
që janë përllogaritur të nxisin paqen e lumturinë dhe t’u përgjigjen 
dëshirave të zemrës sonë. . . .

Ne shpesh, në morinë e andrallave përreth nesh, bëhemi harrestar 
dhe këto gjëra nuk janë përpara nesh, atëherë ne nuk kup tojmë që 
ungjilli është projektuar dhe përllogaritur në natyrën e vet që të na 
japë ato gjëra të cilat do të sjellin lavdi, nder dhe ekzaltim, që do të 
sjellin lumturi, paqe dhe lavdi. Ne jemi të prirur t’i harrojmë këto gjëra 
mes andrallave dhe shqetësimeve të jetës, dhe ne nuk e kuptojmë 
plotësisht se privilegji është yni, dhe se Zoti e ka vendosur brenda 
mundësisë sonë ta ndjekim atë ungjill përmes të cilit ne mund të 
kemi paqe brenda nesh vazhdimisht. . . .

Përse duhet mbajtur zi? Përse duhet të ngrysen shenjtorët? Për se 
duhet të qajnë apo të qahen? Nuk ka arsye; por është jeta ose 
vdekja e vendosur përpara nesh; principatat dhe fuqitë janë tonat 
nëse vazhdojmë të jemi besnikë; dhe dëshpërimi e dëbimi nëse 
shpërfillim ungjillin.

Çfarë mund të dëshirojmë më shumë nga sa përfshihet në be-
simin tonë? Nëse do të qëndrojmë të vendosur mbi shkëmb dhe 
do të ndjekim Shpirtin që është vendosur në gjirin tonë, ne do të 
veprojmë drejt në rrugën e detyrave tona, ne do të veprojmë drejt 
ndaj atyre që janë vendosur mbi ne, ne do të veprojmë drejt qoftë 
në dritë apo në errësirë.

Ku është njeriu që do t’i lërë mënjanë dhe do t’i flakë tej ato 
mundësi që përfshihen në ungjillin që ne kemi pranuar? Në të gjen-
det kënaqësi, gjendet gëzim, gjendet qëndrueshmëri, gjendet diçka 
mbi të cilën mbështeten këmbët tona, gjendet themeli i sigurt mbi 
të cilin ndërtohet dhe mbi të cilin ofrojmë për Perëndinë atë që 
kërkohet prej nesh.15

Le të mos lejojmë kurrë që mundësitë tona të zbehen; le të jenë 
ato të freskëta përpara nesh ditë e natë dhe unë ju siguroj se, nëse 
do ta bëjmë këtë, rritja jonë nga dita në ditë dhe nga viti në vit do 
të jetë e mrekullueshme.16

Ne të gjithë po synojmë lavdinë çelestiale, dhe madhështia e 
mundësive përpara nesh nuk mund të shprehet me gjuhë njerëzore. 
Nëse do të vazhdoni besnikë në punën ku jeni angazhuar, ju do të 
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arrini në këtë lavdi dhe do të gëzoni përgjithmonë në praninë e Pe-
rëndisë dhe të Qengjit. Për këtë ia vlen të përpiqesh; për të ia vlen 
të sakrifikosh dhe i bekuar është burri apo gruaja që është besnik 
në arritjen e saj.17 [Shih sugjerimin 3 në faqen 93.]

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. Presidenti Lorenco Snou shpesh na mësoi se ne jemi fëmijë 
të Perëndisë (faqet 86–88). Si mundet kjo e vërtetë të ndikojë 
mënyrën se si ndihemi ne për veten dhe të tjerët? Si mund t’i 
ndihmojmë fëmijët dhe të rinjtë të kujtojnë se janë bij dhe bija 
të Perëndisë?

 2. Cilat janë mendimet tuaja rreth shkrimeve të shenjta të cituara 
nga Presidenti Snou për të dhënë mësim rreth potencialit tonë 
hyjnor? (Shih faqet 88–91.)

 3. Lexoni pjesën që fillon në faqen 91. Si mundet që “andralla[t] 
dhe shqetësime[t] [e] jetës” të na çojnë te harrimi i bekimeve të 
përjetshme të ungjillit? Çfarë mund të bëjmë ne për ta mbajtur 
potencialin tonë “të freskët” dhe “si objektiv për t’u arritur”? 
Në çfarë mënyrash mundet që kujtimi i destinacionit tonë të 
ndikojë mënyrën se si jetojmë?

 4. Ndërsa e keni studiuar këtë kapitull, çfarë keni mësuar rreth 
Atit tuaj Qiellor? Çfarë keni mësuar rreth destinacionit tuaj si 
një bijë apo bir i Perëndisë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Romakëve 8:16–17; 1 Korintasve 2:9–10; 
Alma 5:15–16; Moroni 7:48; DeB 58:3–4; 78:17–22; 132:19–24

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, f. 45).
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Të Bëhemi të Përsosur 
përpara Zotit: “Pak më të 

Mirë nga Dita në Ditë”

“Mos prisni të bëheni të përsosur menjëherë. Nëse 
prisni këtë, do të zhgënjeheni. Jini më i mirë sot nga 
sa ishit dje dhe jini më i mirë nesër nga sa jeni sot.”

Nga Jeta e Lorenco Snout

Presidenti Lorenco Snou një herë mori pjesë në një mbledhje prif-
tërie në të cilën një përfaqësues i secilit kuorum të pleqve u ngrit 
dhe raportoi mbi punën që kishte bërë kuorumi i tij. Ndërsa Presi-
denti Snou dëgjonte këta të rinj, iu kujtua vetja shumë vite përpara. 
Kur u ngrit të fliste, ai tha:

“Unë dua të them diçka, nëse është e mundur, që ju nuk do ta 
harroni kurrë, dhe mendoj se ndoshta edhe unë.

Unë shoh, siç shoh thuajse gjithmonë kur Pleq të rinj janë bash kë, 
dhe në fakt kur Pleqtë në moshë të mesme janë bashkë, një lloj 
mungese gatishmërie për të folur përpara dëgjuesve. Unë e shoh këtë 
këtu këtë mëngjes te të rinjtë që janë ngritur për të shprehur veten 
dhe për të dhënë informacion lidhur me punën e veçantë që kanë 
qenë duke bërë.

Nuk do të jetë gabim, ndoshta, nëse do t’ju tregoja pak nga për-
voja ime, kur fillova të flas në publik, madje përpara se të isha një 
Plak. Unë kujtoj herën e parë që u thirra për të dhënë dëshminë 
time . . . Ishte diçka që i trembesha shumë, sidoqoftë në të njëjtën 
kohë unë ndieva se ishte detyra ime të ngrihesha, por prita dhe 
prita. Njëri dha dëshminë, një tjetër dha dëshminë e tij, pastaj një 
tjetër dhe ata thuajse po mbaronin, por unë ende druhesha të ngri-
hesha. Unë nuk pata folur kurrë përpara një audience. . . . [Më në 
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Në Predikimin në Mal, Shpëtimtari tha: “jini, pra, të përkryer, ashtu 
siç është i përsosur ati juaj, që është në qiej” (Mateu 5:48).
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fund] vendosa se ishte koha për mua që të ngrihesha. Unë e bëra 
këtë. Mirë, sa gjatë mendoni ju se fola? Besoj rreth gjysmë minute 
– e pamundur të ketë qenë më shumë se një minutë. Ajo ishte për-
pjekja ime e parë; dhe e dyta, mendoj, ishte thuajse njësoj. Unë isha 
i druajtur, . . . por e ndava mendjen, plotësisht dhe vendosmërisht, 
që kurdoherë që të thirresha të kryeja një detyrë të kësaj natyre apo 
tjetër, unë do ta bëja pavarësisht se cili mund të ishte përfundimi. 
Ajo është pjesë e bazës së suksesit tim si Plak në Izrael.”

Presidenti Snou u tregoi të rinjve se jo shumë pas kësaj përvoje, 
ai mbajti mbledhjen e tij të parë si misionar me kohë të plotë. “Unë 
nuk i jam trembur kurrë ndonjë gjëje aq shumë në jetën time sa asaj 
mbledhjeje”, kujtoi ai. “Unë u luta gjithë ditën, u largova në vetmi 
dhe iu luta Zotit. Unë nuk pata folur kurrë më parë [në publik] për-
veç në ato mbledhje të dëshmive. Kisha frikë. Unë nuk mendoj se 
një njeri i është trembur ndonjëherë një rrethane pune më shumë 
se unë në atë kohë. Mbledhja u thirr dhe dhoma ishte mbushur 
plotësisht . . . Unë fillova të flas dhe mendoj se zura rreth treçerek 
ore.” 1 Në një tregim tjetër për të njëjtën mbledhje, ai shënoi: “Kur 
qëndrova përpara atij kongregacioni, edhe pse nuk dija asnjë fjalë 
që mund të thosha, sapo hapa gojën për të folur, Fryma e Shenjtë 
qëndroi fuqishëm mbi mua, duke mbushur mendjen time me dritë 
dhe ide komunikimi, dhe gjuhë të përshtatshme me të cilën t’i 
shprehja ato. Njerëzit u mahnitën dhe kërkuan një mbledhje tjetër.” 2

Presidenti Snou e ndau mësimin që donte që ta mësonin të rinjtë 
nga përvoja e tij: “Të dashur miq të mi të rinj, ka mundësi për ju që 
të bëheni të mëdhenj – pikërisht aq të mëdhenj sa ju doni që të jeni. 
Në fillim të jetës ju mund të keni për zemër gjëra shumë të vështira 
për t’u arritur, por ndoshta brenda mundësive tuaja. Në përpjekjet 
tuaja të para për të kënaqur dëshirat tuaja mund të dështoni, dhe 
përpjekjet tuaja të mëpasshme mund të mos japin atë që mund të 
quhet sukses. Por në masën që përpjekjet tuaja ishin përpjekje të 
sinqerta dhe në masën që dëshirat tuaja bazoheshin në drejtësi, 
përvoja që ju fitoni ndërsa ndiqni dëshirat e zemrës suaj duhet me-
doemos të jetë me dobi për ju, dhe gabimet tuaja madje, nëse bëni 
gabime, do të kthehen në favorin tuaj.” 3

Kjo ishte një temë e parapëlqyer e Presidentit Snou. Ai shpesh 
u kujtonte shenjtorëve urdhrin e Zotit për të qenë të përsosur dhe 
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i siguronte se nëpërmjet zellit të tyre dhe me ndihmën e Zotit, ata 
mund t’i bindeshin atij urdhri. Ai na mësoi: “Ne duhet të ndiejmë në 
zemrën tonë se Perëndia është Ati ynë dhe se ndërsa bëjmë gabime 
dhe jemi të dobët, sidoqoftë nëse jetojmë thuajse aq përsosmërisht 
sa mundemi, gjithçka do të jetë mirë për ne” 4.

Mësime të Lorenco Snout

Me zell, durim dhe ndihmë hyjnore ne mund t’i 
bindemi urdhrit të Zotit për të qenë të përsosur.

“Dhe kur Abrami u bë nëntëdhjetë e nëntë vjeç, Zoti i doli për-
para dhe i tha: ‘Unë jam Perëndia i plotfuqishëm; ec në praninë time 
dhe qëndro i ndershëm’.” [Zanafilla 17:1.]

Në lidhje me këtë unë do të citoj një pjesë nga fjalët e Shpëtim tarit 
në predikimin e tij në Mal, siç e përmban vargu i fundit i kapitullit të 
5-të të Mateut.

“Jini, pra, të përkryer, ashtu siç është i përsosur Ati juaj, që është 
në qiej.” [Mateu 5:48.] . . .

Ne mësojmë se Zoti iu shfaq Abrahamit dhe i bëri premtime 
shumë të mëdha, dhe se përpara se ai të ishte i përgatitur për t’i 
marrë ato, një kërkesë iu bë atij, që ai [Abrahami] duhet të bëhej i 
përsosur përpara Zotit. Dhe e njëjta kërkesë iu bë nga Shpëtimtari 
Dishepujve të tij, që ata duhet të bëheshin të përsosur, madje si Ai 
dhe Ati i Tij në Qiell ishin të përsosur. Unë besoj se kjo është një 
temë që u intereson shenjtorëve të ditëve të mëvonshme; dhe dua 
të ofroj disa vërejtje në formë sugjerimi, për t’u menduar me kujdes 
nga ata të cilëve u intereson.

Zoti ka për qëllim që t’u japë bekimet më të larta shenjtorëve 
të ditëve të mëvonshme; por, si Abrahami, ne duhet ta përgatisim 
veten për to, dhe për ta bërë këtë i njëjti ligj, që i qe dhënë atij nga 
Zoti, na është dhënë ne për ta zbatuar. Neve gjithashtu na kërkohet 
të arrijmë në një gjendje përsosmërie përpara Zotit; dhe Zoti në këtë 
rast, njësoj si në çdo rast tjetër, nuk ka bërë një kërkesë me të cilën 
nuk mund të pajtohesh, por nga ana tjetër, Ai ka vënë në përdorim 
të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme mjete me anë të të cilave 
ata mund të përshtaten me urdhrin e Tij të shenjtë. Kur Zoti i bëri 
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këtë kërkesë Abrahamit, Ai i dha atij mjetet me të cilat ai mund të 
aftësohej t’i bindej atij ligji dhe ta realizonte plotësisht kërkesën. Ai 
pati privilegjin e Shpirtit të Shenjtë, sepse na është thënë se ungjilli 
i qe predikuar Abrahamit dhe nëpërmjet këtij ungjilli ai mund të 
merrte atë ndihmë hyjnore që do ta aftësonte të kuptonte gjërat e 
Perëndisë, dhe pa të asnjë burrë nuk mund ta bëjë këtë; pa të asnjë 
njeri nuk mund të arrijë në një gjendje përsosmërie përpara Zotit.

Po kështu është me shenjtorët e ditëve të mëvonshme; ata nuk 
mund të arrijnë ndoshta te një moral dhe standard i tillë shpirtëror 
përveçse nëpërmjet një ndihme dhe mbështetjeje të mbinatyrshme 
[qiellore]. As nuk presim që shenjtorët e ditëve të mëvonshme do 
të përshtaten ose mund t’i përshtaten menjëherë këtij ligji në të 
gjitha rrethanat. Kërkohet kohë; kërkohet shumë durim dhe disip-
linë e mendjes dhe e zemrës që t’i bindesh këtij urdhërimi. Dhe 
megjithëse mund të dështojmë fillimisht në tentativat tona, përsëri 
kjo nuk duhet t’i shkurajojë shenjtorët e ditëve të mëvonshme nga 
përpjekja për të ushtruar një vendosmëri për t’iu bindur kërkesës 

Zoti e urdhëroi abrahamin: “ec në praninë time 
dhe qëndro i ndershëm” (Zanafilla 17:1).
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së madhe. Abrahami, edhe pse mund të ketë pasur besim për të 
shkuar përpara Zotit sipas këtij ligji hyjnor, përsëri pati raste kur 
besimi i tij u sprovua rreptësisht, por prapëseprapë ai nuk u shku-
rajua sepse ushtroi vendosmëri për t’u përshtatur me vullnetin e 
Perëndisë.

Ne mund të mendojmë se nuk mund ta përmbushim ligjin e 
përsosmërisë, se puna e përsosjes sonë është tepër e vështirë. Kjo 
mund të jetë e vërtetë pjesërisht, por përsëri mbetet fakti se ai është 
një urdhër nga i Plotfuqishmi për ne dhe ne nuk mund të mos e 
pranojmë. Kur përjetojmë kohë të vështira, atëherë është koha për 
ne që ta përdorim atë privilegj të madh për t’iu lutur Zotit për forcë 
dhe kuptim, zgjuarsi dhe hir me anë të të cilit ne mund të kapër-
cejmë dobësitë e mishit kundër të cilit duhet të bëjmë një luftë të 
vazhdueshme.5 [Shih sugjerimin 1 dhe 2 në faqen 107.]

Kur ne pajtohemi me një kërkesë nga Zoti, 
ne jemi të përsosur në atë veprim.

Abrahami u thirr që të linte fisin dhe vendin e tij [shih Abrahami 
2:1–6]. Nëse ai nuk do të ishte pajtuar me këtë kërkesë, ai nuk do 
të ishte pranuar nga Zoti. Por ai u pajtua; dhe ndërsa po largohej 
nga shtëpia e tij, ai pa dyshim po largohej në bindje të këtij ligji 
hyjnor të përsosmërisë. Nëse do dështonte në këtë, ai sigurisht nuk 
do të mund t’u bindej kërkesave të të Plotfuqishmit. Dhe ndërsa po 
largohej nga shtëpia e babait, ndërsa po ia nënshtronte veten kësaj 
sprove, ai po bënte atë që ndërgjegjja e tij dhe Shpirti i Perëndisë 
e justifikonin që ta bënte; dhe askush nuk mund ta kishte bërë më 
mirë përderisa nuk po bënte asnjë gabim kur po kryente këtë punë.

Kur shenjtorët e ditëve të mëvonshme morën ungjillin në kombet 
përreth botës dhe kur zëri i të Plotfuqishmit për ta ishte që të linin 
vendet e etërve të tyre, të linin fisin e tyre siç bëri Abrahami, kurdo 
që ata pajtoheshin me këtë kërkesë, atëherë ecnin në bindje ndaj këtij 
ligji dhe ata qenë aq të përsosur sa mund të jenë njerëzit në rrethanat 
dhe veprimin të cilin po kryenin, jo se ata qenë të përsosur në njo-
huri apo fuqi etj., por në ndjenjat e tyre, në integritetin, shtysat dhe 
vendosmërinë e tyre. Dhe ndërsa po kalonin oqeanin e madh, gjersa 
ata nuk mërmërisnin as ankoheshin, por u bindeshin këshillave që u 
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ishin dhënë dhe në çdo rast silleshin në një mënyrë të përshtatshme, 
ata ishin aq të përsosur sa Perëndia u kërkoi të ishin.

Zoti synon që të na çojë lart në mbretërinë çelestiale. Ai e ka 
bërë të ditur nëpërmjet zbulesës së drejtpërdrejtë se ne jemi krijesat 
e Tij, të lindur në botët e përjetshme, se ne kemi ardhur në këtë 
tokë për qëllimin e veçantë që ta përgatitim veten për të marrë 
një plotësi të lavdisë së Atit tonë kur të kthehemi në praninë e Tij. 
Prandaj, ne duhet të kërkojmë aftësinë që ta mbajmë këtë ligj që të 
shenjtërojmë shtysat, dëshirat, ndjenjat dhe dashuritë tona, që ato 
të mund të jenë të pastra e të shenjta dhe vullneti ynë në të gjitha 
gjërat t’i nënshtrohet vullnetit të Perëndisë dhe të mos kemi fare 
vullnet tonin përveçse për të bërë vullnetin e Atit tonë. Një njeri i 
tillë është i përsosur në veprimin e tij dhe ka bekimin e Perëndisë 
në gjithçka që bën dhe kudo që shkon.

Por ne jemi subjekte të marrëzisë, të dobësisë së mishit dhe jemi 
pak a shumë të paditur, prandaj jemi të rrezikuar për të bërë ga-
bime. Po, por kjo nuk është arsye që ne të mos ndihemi të dëshiruar 
për t’u pajtuar me këtë urdhërim të Perëndisë, veçanërisht duke 
parë se ai ka vendosur brenda mundësive tona mjetet e plotësimit 
të kësaj pune. Ky mendoj unë është kuptimi i fjalës përsosje, siç i 
është thënë Abrahamit nga Shpëtimtari ynë dhe nga Zoti.

Një person mund të jetë i përsosur në lidhje me disa gjëra dhe 
jo me të tjera. Një person që i bindet fjalës së urtësisë besnikërisht, 
është i përsosur për aq sa bëhet fjalë për atë ligj. Kur ne u penduam 
për mëkatet tona dhe u pagëzuam për faljen e tyre, ne qemë të 
përsosur për aq sa bëhet fjalë për atë çështje.6 [Shih sugjerimin 3 
në faqen 107.]

Në vend që të shkurajohemi kur dështojmë, ne 
mund të pendohemi dhe t’i kërkojmë Perëndisë 

për forcë që të veprojmë më mirë.

Tani neve na është thënë nga Apostulli Gjon se “jemi bij të Pe-
rëndisë, por ende nuk është shfaqur ç’do të jemi; por dimë se, kur 
të shfaqet ai, ne do të jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim 
se si është ai. Dhe kushdo që e ka këtë shpresë në të, le ta pastrojë 
veten, siç është i pastër ai, Krishti”. [Shih 1 Gjoni 3:2–3.] Shenjtorët 
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e ditëve të mëvonshme presin të arrijnë te kjo gjendje përsosjeje; 
ne presim të bëhemi si Ati dhe Perëndia ynë, fëmijë të fortë dhe të 
denjë për të jetuar në praninë e tij; ne presim që, kur Biri i Perën-
disë do të shfaqet, ne do të marrim trupat tanë të ripërtërirë dhe  
të përlëvduar dhe se “këta trupa të përunjur do të ndryshohen dhe 
do të bëhen të ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm”. [Shih Filipi-
anëve 3:21.]

Këto janë pritshmëritë tona. Tani të gjithë të pranishmit le t’i 
bëjnë vetes këtë pyetje: A janë pritshmëritë tona në themele të mira? 
Me fjalë të tjera, a po kërkojmë ta pastrojmë veten? Si mundet një 
shenjtor i ditëve të mëvonshme të ndihet i justifikuar në vetvete pa 
u përpjekur ta pastrojë veten madje siç Perëndia është i pastër, pa 
u përpjekur që ta mbajë ndërgjegjen e tij të paqortueshme përpara 
Perëndisë dhe përpara njerëzve në çdo ditë të jetës së tij? Ne pa-
dyshim, shumë nga ne, shkojmë nga dita në ditë, nga java në javë 
dhe nga muaji në muaj, përpara Perëndisë, duke mos ndier ndonjë 
ndëshkim, duke u sjellë siç duhet dhe duke u përpjekur me zell dhe 
me gjithë butësinë që Shpirti i Perëndisë të diktojë drejtimin tonë 
të përditshëm; dhe përsëri mund të ketë ndonjë rast apo raste në 
jetën tonë, kur jemi përpjekur shumë dhe ndoshta kemi dështuar; 
edhe nëse është kështu, kjo nuk është arsye që të mos përpiqemi 
përsëri, dhe këtë gjithashtu ta bëjmë me energji dhe vendosmëri të 
dyfishuar për të plotësuar objektivin tonë.7

Zoti dëshiron që të tregojë shpirtbutësi ndaj fëmijëve të Tij në 
tokë, por Ai kërkon prej tyre pendim të vërtetë kur ata bëjnë shkelje 
ose dështojnë në ndonjë detyrë. Ai pret bindjen e tyre dhe që ata të 
përpiqen të lënë mënjanë të gjitha mëkatet, ta pastrojnë veten dhe 
të bëhen vërtet populli i Tij, shenjtorët e Tij, kështu që të mund të 
përgatiten për të ardhur në praninë e Tij, të bëhen si Ai në të gjitha 
gjërat dhe të mbretërojnë me Të në lavdinë e Tij. Për të përmbushur 
këtë ata duhet të ecin në shtegun e ngushtë dhe të ngushtuar, duke 
e bërë jetën e tyre më të ndritur dhe më të mirë, duke qenë të mbu-
shur me besim dhe dashuri hyjnore, që është dashuria e pastër e 
Krishtit, dhe duke marrë pjesë besnikërisht në çdo detyrë në Ungjill.8

Nëse mund të lexojmë me hollësi jetën e Abrahamit ose jetën 
e burrave të tjerë të mëdhenj dhe të shenjtë, do të zbulojmë pa 
dyshim se përpjekjet e tyre për të qenë të drejtë nuk u kurorëzuan 
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kurdoherë me sukses. Prandaj, ne nuk duhet të shkurajohemi nëse 
do të dështojmë në një moment të dobët; por, në të kundërt, aty 
për aty të pendohemi për gabimin apo padrejtësinë që mund të 
kemi bërë dhe sa është e mundur ta korrigjojmë atë, dhe pastaj t’i 
kërkojmë Perëndisë për forcë të ripërtërirë për të vazhduar dhe për 
të vepruar më mirë.

Abrahami mund të shkonte përsosmërisht përpara Perëndisë ditë 
pas dite kur po linte shtëpinë e babait të tij, dhe ai dha prova të një 
mendjeje të lartë dhe të disiplinuar mirë në drejtimin që sugjeroi, 
kur barinjtë e tij u grindën me barinjtë e nipit të tij Lotit [shih Zana-
filla 13:1–9]. Erdhi një kohë në jetën e Abrahamit gjithsesi, që duhet 
të ketë qenë shumë e vështirë; në fakt zor se mund të përfytyrohet 
diçka më e rëndë; ajo ishte kur Zoti e thirri atë të ofronte si flijim 
birin e tij të dashur dhe të vetëm, madje Isakun nëpërmjet të cilit 
Abrahami priste përmbushjen e premtimit të madh që iu bë nga 
Zoti; por përmes shfaqjes së gatishmërisë së duhur ai qe në gjendje 
ta kapërcente sprovën dhe të vërtetonte besimin dhe integritetin e 
tij ndaj Perëndisë [shih Zanafilla 22:1–14]. Zor se mund të supozohet 
që Abrahami e trashëgoi një gjendje të tillë të mendjes nga prindërit 

Ne duhet të përpiqemi ditë për ditë që të përmirësojmë 
marrëdhëniet tona me anëtarët e familjes.
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e tij idhujtarë; por është e pranueshme të besosh se nën bekimin e 
Perëndisë ai qe aftësuar ta fitojë atë, pasi kaloi nëpër një luftim të 
ngjashëm me mishin siç jemi ne, dhe pa dyshim duke u mposhtur 
herë-herë dhe pastaj duke fituar gjersa qe aftësuar t’i qëndronte një 
prove aq të ashpër.

“Kini në ju po atë ndjenjë”, thotë Apostulli Pal, “që ishte në Jezu 
Krishtin, i cili, edhe pse ishte në trajtë Perëndie, nuk e çmoi si një 
gjë ku të mbahej fort për të qenë barabar me Perëndinë”. [Shih Fili-
pianëve 2:5–6.] Tani çdo njeri që ka këtë objektiv përpara tij do ta 
pastrojë veten siç Perëndia është i pastër dhe do të përpiqet të ecë 
përsosmërisht përpara Tij. Ne kemi marrëzitë tona të vogla dhe do-
bësitë tona; ne duhet të përpiqemi t’i kapërcejmë ato sa më shpejt 
që është e mundur dhe duhet ta rrënjosim këtë ndjenjë në zemrat 
e fëmijëve tanë, që frika nga Perëndia të rritet me ta qysh kur janë 
fare të rinj dhe që ata të mund të mësojnë të sillen siç duhet përpara 
Tij në të gjitha rrethanat.

Nëse bashkëshorti mund të jetojë një ditë pa grindje me bashkë-
shorten e tij ose pa trajtuar njeri në mënyrë të pakëndshme ose 
pa e brengosur Shpirtin e Perëndisë në ndonjë mënyrë, deri këtu 
kjo është mirë; ai është deri këtu i përsosur. Atëherë lejojeni atë të 
përpiqet të jetë po ashtu ditën tjetër. Por duke supozuar se ai do të 
dështojë në përpjekjen e tij të ditës tjetër, kjo nuk është arsye që ai 
nuk duhet të ketë sukses duke e bërë këtë ditën e tretë. . . .

Shenjtorët e ditëve të mëvonshme duhet ta kultivojnë këtë am-
bicie vazhdimisht që ishte aq qartësisht e paraqitur nga apostujt në 
kohët e vjetra. Ne duhet të përpiqemi të ecim çdo ditë në mënyrë 
që ndërgjegjja jonë të jetë e paqortueshme përpara kujtdo. Dhe 
Perëndia ka vendosur në Kishë disa mjete me anë të të cilave ne 
mund të ndihmohemi, domethënë, Apostuj dhe Profetë dhe Ungjill-
tarë etj., “për përsosjen e shenjtorëve” etj. [Shih Efesianëve 4:11–12.] 
Dhe ai gjithashtu na ka dhënë Shpirtin e tij të Shenjtë që është një 
udhëzues i pagabueshëm, që qëndron si një engjëll i Perëndisë, në 
krahun tonë, duke na treguar çfarë të bëjmë dhe duke na dhënë 
forcë dhe ndihmë kur rrethana të vështira dalin në rrugën tonë. 
Ne nuk duhet ta lejojmë veten të shkurajohemi kurdo që zbulojmë 
dobësinë tonë. Zor se mund të gjejmë një rast në të gjithë shembujt 
e lavdishëm dhënë për ne nga profetët, të vjetër apo modernë, 
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ku ata të lejonin Të Ligun t’i shkurajonte ata; por nga ana tjetër 
ata vazhdimisht përpiqeshin ta kapërcenin, të fitonin çmimin dhe 
kësh tu ta përgatisnin veten për një plotësi lavdie.9 [Shih sugjerimin 
4 në faqet 107–108].

Me ndihmë hyjnore, ne mund të jetojmë përtej 
veprimeve të marra dhe kotësive të botës.

Kur ne ngulitim në mendjen tonë se vërtet kemi fuqi brenda 
vetes nëpërmjet ungjillit që kemi marrë, ne mposhtim pasionet 
tona, orekset tona dhe në të gjitha gjërat ia nënshtrojmë vullnetin 
tonë vullnetit të Atit tonë Qiellor, dhe, në vend që të jemi mjeti që  
përcjellë ndjenja të pakëndshme në rrethin tonë familjar dhe në ata 
me të cilët shoqërohemi, por ndihmojmë shumë për të krijuar pak 
qiell mbi tokë, atëherë mund të thuhet se gjysma e betejës është 
fituar. Një nga vështirësitë kryesore nga e cila vuajnë shumë vetë 
është se ne jemi shumë të prirur të harrojmë objektivin e madh 
të jetës, motivin për të cilin Ati ynë Qiellor na ka dërguar këtu në 
vdekshmëri, si dhe thirrjen e shenjtë në të cilën jemi thirrur; dhe 
kështu, në vend që të ngrihemi mbi gjërat kalimtare të përkohshme, 
ne tepër shpesh e lejojmë veten të biem në nivelin e botës pa për-
fituar nga ndihma hyjnore që Perëndia ka krijuar, që është e vetmja 
që mund të na aftësojë t’i kapërcejmë ato. Ne nuk jemi më të mirë 
se pjesa tjetër e botës nëse nuk kultivojmë ndjenjën e të qenit të 
përkryer, madje siç Ati ynë në qiell është i përsosur.

Kjo ishte këshilla e Shpëtimtarit për shenjtorët e kohëve të lashta, 
që ishin njerëz me dëshira të ngjashme dhe që ishin subjekte të të 
njëjtave tundime si ne vetë; dhe Ai e dinte nëse njerëzit mund të 
pajtoheshin me të apo jo; Zoti kurrë nuk ka kërkuar dhe as do të 
kërkojë Ai gjëra nga fëmijët e Tij, që është e pamundur për ta që 
t’i kryejnë. Pleqtë e Izraelit, të cilët presin të dalin përpara botës 
për të predikuar ungjillin e shpëtimit mes një brezi të padrejtë e 
të çoroditur, midis njerëzish që janë plot ligësi dhe korrupsion, 
duhet veçanërisht ta zhvillojnë këtë shpirt. Dhe jo vetëm ata, por 
secili, çdo i ri dhe e re që i përket kësaj Kishe që është i denjë të 
quhet shenjtor, duhet ta kultivojë këtë dëshirë për të jetuar sipas 
kësaj kërkese, që ndërgjegjja e tyre të mund të jetë e pastër përpara 
Perëndisë. Është një gjë e mrekullueshme që qoftë të rinjtë qoftë 
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të vjetrit ta kenë këtë si objektiv të vetin; është veçanërisht e kënd-
shme të shohësh të rinjtë dhe të rejat tona të vendosin që drita dhe 
inteligjenca e Perëndisë të mund të duket në pamjen e tyre, që ata 
të mund të kenë një kuptim të saktë të jetës dhe të jenë në gjendje 
të jetojnë mbi veprimet e marra e kotësitë e botës dhe gabimet e 
ligësitë e njeriut.10

Nuk ka nevojë që shenjtorët e ditëve të mëvonshme të shqetë-
sohen mbi gjërat e kësaj bote. Ato të gjitha do të mbarojnë. Zemrat 
tona duhet të vendosen në gjërat e lartpërmendura; të përpiqemi 
për atë përsosjeje që ishte në Jezu Krishtin, që ishte përsosmërisht 
i bindur në të gjitha gjërat ndaj Atit dhe që kështu fitoi ekzaltimin 
e Tij të madh dhe u bë model për vëllezërit e Tij. Përse duhet të 
mërzitemi dhe të shqetësohemi për këto gjëra tokësore kur destina-
cioni ynë është aq i madh dhe i lavdishëm? Nëse do të qëndrojmë 
besnikë ndaj Zotit, do të mbajmë urdhërimet e Tij, do t’i përngjajmë 
përsosmërisë së Tij dhe do të përpiqemi të arrijmë realitetet e për-
jetshme të mbretërisë së Tij qiellore, gjithçka do të jetë mirë me ne 
dhe ne do të triumfojmë e do të arrijmë fitoren në fund.11

Në të gjitha veprimet dhe sjelljet tuaja, gjithmonë duhet të jeni të 
vetëdijshëm se ju tani po përgatiteni dhe krijoni për vete një jetë që 
do të vazhdojë në përjetësi; mos veproni mbi asnjë parim për të ci-
lin në qiell do të turpëroheshit ose nuk do ta donit si bazë veprimi, 
mos përdorni asnjë mjet për arritjen e një qëllimi që një ndërgjegje e 
ndriçuar çelestiale nuk do ta miratonte. Ndërsa ndjenjat dhe dëshirat 
ju shtyjnë te veprimi, le të sundojnë e drejtojnë gjithnjë parime të 
pastra, të ndershme, të shenjta dhe të virtytshme.12

Ne nuk mund të bëhemi të përsosur menjëherë, por 
ne mund të jemi pak më të mirë nga dita në ditë.

Fëmija rritet nga fëmijëria në djalëri dhe nga djalëria në burrëri, 
me një rritje të vazhdueshme dhe të qëndrueshme; por ai nuk mund 
ta dallojë mënyrën si ose kohën kur ndodh rritja. Ai nuk e kupton 
se po rritet; por duke zbatuar ligjet e shëndetit dhe duke qenë i 
kujdesshëm në rrugën e tij ai më në fund arrin në burrëri. Kështu 
ndodh edhe lidhur me vetë ne si shenjtorë të ditëve të mëvonshme. 
Ne rritemi dhe shumohemi. Ne nuk jemi të vetëdijshëm për këtë 
në moment; por pas një viti apo diçka e tillë ne zbulojmë se jemi, 
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mund të thuhet, larg mbi kodër, duke iu afruar majës së malit. Ne 
ndiejmë se kemi besim në Zot; se urtësitë e Tij janë gjithmonë do-
bisjellëse; se jemi të lidhur me Të; se Ai është në të vërtetë Ati ynë 
dhe se Ai na drejton gjatë jetës.13

Mos prisni të bëheni të përsosur menjëherë. Nëse prisni këtë, do 
të zhgënjeheni. Jini më i mirë sot nga sa ishit dje dhe jini më i mirë 
nesër nga sa jeni sot. Tundimet që ndoshta na mposhtin pjesërisht 
sot, le të mos na mposhtin po kaq nesër. Kështu vazhdoni të jeni 
pak më të mirë nga dita në ditë; dhe mos e lini jetën tuaj të konsu-
mohet pa u bërë mirë të tjerëve si edhe vetes.14

Çdo ditë e sapokaluar ose çdo javë e sapokaluar duhet të jetë më 
e mira që kemi përjetuar ndonjëherë, që do të thotë, ne vetë duhet 
të përparojmë nga pak çdo ditë, në njohuri e urtësi dhe në aftësinë 
për të bërë mirë. Ndërsa rritemi në moshë ne duhet të jetojmë më 
afër Zotit çdo ditë pasuese.15 [Shih sugjerimin 5 në faqen 108.]

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. Presidenti Snou pranoi se urdhri për të qenë i përsosur shkak-
ton shqetësim për disa shenjtorë të ditëve të mëvonshme (fa-
qet 98–100). Ndërsa studioni këtë kapitull, kërkoni për këshillë 
që mund ta ngushëllojë dikë që është i shqetësuar nga urdhri 
për të qenë i përsosur.

 2. Në pjesën që fillon në faqen 98, fraza “mbështetjeje [e] mbi-
natyrshme” i referohet ndihmës nga Zoti. Në çfarë mënyrash 
Zoti na ndihmon të bëhemi të përsosur?

 3. Në faqen 100, shikoni komentet e Presidentit Snou rreth 
Abrahamit dhe pionierëve të hershëm shenjtorë të ditëve të 
mëvonshme. Çfarë mendoni se do të thotë të jesh i përsosur “në 
veprimin të cilin [ne po kryejmë]”? Meditoni për atë që mund 
të bëni për t’u bërë më i përsosur në “ndjenjat, . . . integritetin, 
shtysat dhe vendosmërinë” tuaj.

 4. Presidenti Snou tha: “Ne nuk duhet ta lejojmë veten të shkura-
johemi kurdo që zbulojmë dobësinë tonë” (faqe 104). Si mund 
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të ngrihemi mbi ndjenjat e shkurajimit? (Për disa shembuj, shih 
faqet 102–105.)

 5. Si ju ndihmon ju të dini se nuk duhet të “prisni të bëheni të 
përsosur menjëherë”? (Shih faqen 107.) Mendoni rreth mëny-
rave të veçanta si mund ta ndiqni këshillën e Presidentit Snou 
“[jini] pak më të mirë nga dita në ditë”.

 6. Shihni për një ose dy thënie në këtë kapitull që janë veçanë-
risht frymëzuese për ju. Çfarë mendoni rreth këtyre thënieve?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: 1 Nefi 3:7; 3 Nefi 12:48; Ethëri 12:27; 
Moroni 10:32–33; DeB 64:32–34; 67:13; 76:69–70

Ndihmë për Mësimdhënien: “Individët ndikohen kur kontributet e 
tyre njihen. Ju mund të bëni një përpjekje të posaçme për të falë-
nderuar për komentet e çdo personi dhe, nëse është e mundur, i 
bëni komentet pjesë të diskutimeve të klasës” (Teaching, No Greater 
Call, f. 35–36).
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Besnikëria në Kohë Sprove: 
“Nga Vështirësitë në Dritën 

e Lavdishme të Diellit”

“Çdo burrë dhe grua që i shërben Zotit, pavarësisht 
se sa besnik mund të jetë, ka çastet e veta të 

errëta; por nëse ka jetuar besnikërisht, drita do 
të shpërthejë mbi të dhe lehtësimi do t’i vijë.”

Nga Jeta e Lorenco Snout

Në shkurt të 1846-ës shenjtorët e ditëve të mëvonshme u dety-
ruan të lënë shtëpitë e tyre në Navu të Ilinoisit. Ndërsa përgatiteshin 
të bënin udhëtimin drejt perëndimit te toka e tyre e re e prem-
tuar, ata ndoqën këshillën e Presidentit Brigam Jang për të krijuar 
vendbanime përgjatë rrugës. Ata jetuan në strehime të përkohshme 
dhe mbollën prodhime për shenjtorët që do të vinin pas tyre. Pasi 
kaluan një kohë të shkurtër në shtetin e Ajouas në vendbanimin e 
quajtur Gardën-Grouv [Kopshti i Korijes], Lorenco Snou dhe familja 
e tij shkoi në një vend që shenjtorët e quanin Maunt-Pisga [Mount 
Pisgah / Mali Pisga], gjithashtu në Ajoua. Ky vendbanim quhej si-
pas emrit të malit ku profeti Moisi pati parë vendin e premtuar të 
popullit të tij.

Disa muaj pas mbërritjes në Maunt-Pisga, Lorenco u thirr të krye-
sonte vendbanimin. “Në atë kohë”, kujtonte ai më vonë, “shenjtorët 
në Pisga ishin në një gjendje shumë të varfër, jo vetëm për ushqim 
dhe veshje, por gjithashtu për qe dhe qerre për të vazhduar udhë-
timin e tyre. Disa familje ishin pa gjë fare dhe të varura nga mbësh-
tetja prej fqinjëve të tyre, të cilët, në shumicën e rasteve, ishin pak 
të përgatitur për ta ushtruar këtë virtyt. Por, përveç gjithë kësaj, një 
valë e gjerë sëmundjeje pllakosi vendbanimin, ndërsa nuk kishte 
njerëz mjaftueshëm të përgatitur për t’u shërbyer të sëmurëve; dhe 
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Kur shenjtorët e ditëve të mëvonshme u dëbuan nga shtëpitë e tyre 
në Navu të ilinoisit, shumë gjetën gëzim mes vuajtjeve të tyre.



K a P i T U l l i  7

111

vdekja pasonte sëmundjen, dhe baballarët, nënat, fëmijët, vëlle-
zërit, motrat e miqtë më të dashur vdiqën dhe u varrosën me pak 
ceremoni dhe me varfëri për veshje të përshtatshme varrimi. Kështu 
hidhërimi dhe zija iu shtuan skamjes.”

Lorenco i njihte këto sprova personalisht. Ai dhe familja e tij për-
jetuan sëmundje, zhgënjime dhe pikëllim, përfshirë vdekjen e bijës 
së tij të sapolindur Leonora. Ai shkruante: “Leonora e vogël u sëmur 
dhe vdiq, dhe me dëshpërim të thellë e çuam trupin e saj në varrin 
e saj, që të mbetej vetëm, larg nga babai dhe nëna e saj që e lindën”.

Në këto rrethana, Lorenco i ndihmoi shenjtorët t’i përballonin 
sprovat e tyre me besim. Motra e tij, Eliza, shkroi: “Me një energji 
të paepur – një mendje praktike dhe një vendosmëri në qëllim, që 
kurrë nuk iu dorëzua zhgënjimit, ai e tregoi veten të aftë për një 
ngutësi që do t’i kishte tmerruar njerëzit me aftësi të zakonshme”. 
Ajo kujtonte: “Në radhë të parë ai vepronte për të frymëzuar dhe 
ndërthurur përpjekjet e njerëzve”. Ai i organizonte burrat në grupe 
pune. Disa shkonin në qytetet pranë për të fituar para për rezerva 
ushqimore dhe veshje. Të tjerë qëndronin në kamp, ku kujdeseshin 
për familjet aty, mbillnin të lashta dhe prodhonin e riparonin pro-
dukte që mund të përdoreshin në bashkësitë pranë.

Përveçse i ndihmoi shenjtorët që të punonin së bashku, Lorenco 
i nxiti ata të ushqeheshin shpirtërisht dhe të gëzonin argëtim të 
shëndetshëm. “Gjatë muajve të gjatë të dimrit”, tha ai, “unë përpi-
qesha t’i mbaja lart shpirtrat dhe kurajën e shenjtorëve në Pisga, jo 
vetëm duke organizuar mbledhje për adhurim dhe ushtrim fetar, 
në pjesë të ndryshme të vendbanimit, por gjithashtu duke siguruar 
furnizime dhe duke nxitur argëtime të përshtatshme të llojeve të 
ndryshme. . . .

Si shembull, do të përpiqem të përshkruaj një të tillë, që e sajova 
për argëtimin e sa më shumë vetëve që mund të grumbulloja nor-
malisht në banesën e vogël të familjes time, që ishte një ndërtesë 
njëkatëshe, rreth katër metra e gjysmë me nëntë metra, e ndërtuar 
me trungje, me një çati dhe dysheme prej balte, në njërën anë me 
një oxhak me lartësi normale, bërë me plisa bari prerë nga gjiri i 
Tokës Mëmë. Posaçërisht për këtë rast, ne e mbuluam dyshemenë 
me një shtresë të hollë kashte të pastër dhe i mbuluam muret me 
çarçafë të bardhë, të hequr nga shtretërit tanë pa pupla.
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Mënyra se si do ta ndriçonim përshtatshëm sallën tonë për 
ngjarjen e ardhshme ishte e një rëndësie të madhe dhe kërkoi 
shumë zotësi nga ana jonë. Por ia dolëm. Ne zgjodhëm rrepat më 
të mëdha dhe më të pastra nga gropa ku qenë groposur – bosha-
tisëm brendësinë e rrepave dhe vendosëm qirinj të shkurtër në to, 
duke i vënë në distancë nga njëri-tjetri përreth mureve, duke varur 

Një nga shenjtorët e ditëve të mëvonshme, i cili u vendos 
në Maunt-Pisga, e bëri këtë vizatim në një revistë.
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të tjera në tavan, që ishte bërë me dhé dhe thupra kashte. Ato drita 
përcillnin një ndikim . . . shumë paqësor, të qetë, dhe drita që re-
flektohej prej lëvoreve të rrepave jepte një pamje shumë tërheqëse.

Gjatë veprimtarive të mbrëmjes, disa nga miqtë e mi, me shpreh -
jet më të sinqerta të mundshme, më përgëzuan mua dhe familjen 
time për shijen dhe zotësinë e veçantë që treguam në ato zbuku-
rime të pashoqe dhe të lira.”

Lorenco kujtonte që “orët kalonin gjallërisht dhe lumturisht”. Ai 
dhe miqtë e tij argëtonin njëri-tjetrin me fjalime, këngë dhe recitime. 
Ai tha: “Në fund, të gjithë dukeshin plotësisht të kënaqur dhe lar-
goheshin duke u ndier aq të lumtur sikur të mos ishin pa shtëpi” 1. 
[Shih sugjerimin 1 në faqen 118.]

Mësime të Lorenco Snout

Sprovat dhe vuajtjet na ndihmojnë të përmirësohemi 
shpirtërisht dhe të përgatitemi për lavdinë çelestiale.

Është e pamundur për ne që të arrijmë shpëtimin tonë dhe të 
përmbushim qëllimet e Perëndisë pa sprova apo pa sakrifica.2

Sprovat dhe vuajtjet kanë qenë përvoja e shenjtorëve të ditëve 
të mëvonshme. Perëndia e përcaktoi që të ishte kështu. Unë besoj 
se në botën [paratokësore] të shpirtrave, kur na u propozua që të 
vinim në këtë kohë prove dhe të kalonim nëpër përvojën që po 
kalojmë tani, nuk qe krejtësisht e pëlqyeshme dhe e pranueshme; 
parashikimet nuk ishin shumë të këndshme në të gjitha drejtimet 
që mund të ishin dëshiruar. Përsëri nuk ka dyshim se ne e pamë 
dhe e kuptuam qartë në botën e shpirtrave se, me qëllim që të 
përmbushnim ekzaltimin dhe lavdinë tonë, kjo ishte një përvojë e 
nevojshme; dhe sado e papranueshme mund të na jetë dukur, ne 
ishim të gatshëm të pajtoheshim me vullnetin e Perëndisë dhe si 
pasojë ne jemi këtu.3

Zoti ka vendosur në zemrën e Tij se do të na provojë derisa të 
dijë atë që mund të bëjë me ne. Ai provoi Birin e Tij Jezusin. . . . 
Përpara se Ai [Shpëtimtari] të vinte në tokë, Ati e pati këqyrur drej-
timin e Tij dhe e dinte se mund të mbështetej në Të kur shpëtimi 
i botëve do të qe në rrezik të rrënohej; dhe Ai nuk u zhgënjye. 
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Kështu edhe në lidhje me ne. Ai do të na provojë dhe do të vazh-
dojë të na provojë me qëllim që të mund të na vendosë në pozi-
tat më të larta në jetë dhe të vendosë mbi ne përgjegjësitë më të 
shenjta.4

Nëse ia dalim t’i kapërcejmë me besnikërinë dhe integritetin tonë 
të plotë sprovat e vështira që afrohen, ne mund të presim në mba-
rim të sprovave tona, një vërshim të madh e të fuqishëm të Shpirtit 
dhe fuqisë së Perëndisë – një bekim të madh mbi të gjithë ata që 
do të kenë qëndruar të vërtetë në besëlidhjet e tyre. . . .

Disa nga vëllezërit tanë kanë pyetur nëse pas kësaj kohe do të 
mund ta ndiejnë veten të denjë për shoqërim të plotë me Profetë e 
Shenjtorë të lashtësisë, që përballuan sprova e përndjekje; dhe me 
shenjtorë . . . që vuajtën në Kirtland, në Misuri e në Ilinois. Këta 
vëllezër, që i kanë bërë vetes këtë pyetje, kanë shprehur keqardhje 
që nuk i përjetuan ato kohë vuajtjeje. Nëse ndonjë nga këta është 
i pranishëm, unë do të them, për ngushëllimin e tyre, ju duhet të 
prisni veçse një kohë të shkurtër dhe do të keni mundësi të ngja-
shme, deri sa t’ju përmbushet kjo dëshirë. Ju dhe unë nuk mund të 
bëhemi të përsosur përveçse nëpërmjet vuajtjes: Jezusi nuk mundi 
[shih Hebrenjve 2:10]. Në lutjen dhe agoninë e Tij në Kopshtin e 
Gjetsemanit, Ai paralajmëroi nevojën e procesit pastrues në jetën 
e atyre që ambicia i shtyn të sigurojnë lavdinë e një mbretërie çe-
lestiale. Askush nuk duhet të përpiqet të shpëtojë duke shpresuar 
për ndonjë shkallë kompromisi.5

Nuk ka ndonjë mënyrë tjetër përmes së cilës shenjtorët mund 
të bëjnë përmirësim shpirtëror dhe të jenë të përgatitur për një 
trashëgimi në mbretërinë çelestiale sesa nëpërmjet vuajtjes. Është 
procesi me të cilin njohuria rritet dhe paqja përfundimisht do të 
vendoset kudo. Është thënë se, nëse gjithçka përreth nesh do të qe 
paqësore dhe e begatë tani, ne do të bëheshim moskokëçarës. Do 
të ishte një gjendje ku do të gjendej gjithçka që do të dëshirohej 
nga një numër shumë i madh njerëzish; ata nuk do të përparonin 
drejt gjërave të përjetësisë.6

Qoftë individualisht apo kolektivisht, ne kemi vuajtur dhe do të 
na duhet të vuajmë përsëri, dhe përse? Sepse Zoti e kërkon atë nga 
ne për shenjtërimin tonë.7 [Shih sugjerimin 2 në faqen 118.]
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Kur ne qëndrojmë besnikë gjatë sprovave dhe tundimeve, 
ne tregojmë se e duam Perëndinë më shumë sesa botën.

Midis sprovave tona janë tundimet, nëpërmjet të cilave na mun-
dësohet të tregojmë se sa e vlerësojmë besimin tonë. Ju e dini mirë 
përvojën e Jobit lidhur me këtë. Atij iu dha një njohuri për ringjall-
jen dhe për Shëlbuesin, dhe ai e dinte se megjithëse duhej të vdiste, 
përsëri ai, në ditët e mëvonshme, do të shihte Shëlbuesin e tij mbi 
tokë [shih Jobi 19:25–26]. Tundimet ndaj të cilave u bë objekt tre-
guan se ai i vlerësonte këto çështje qiellore mbi gjithçka tjetër. . . .

. . . Ngaqë Perëndia është Miku ynë, ne nuk trembemi. Neve 
mund të na duhet t’u nënshtrohemi shumë kushteve që janë të 
papërshtatshme. Me anë të tyre na jepet mundësia t’u tregojmë en-
gjëjve se i duam gjërat e Perëndisë më shumë sesa gjërat e botës.8 
[Shih sugjerimin 3 në faqen 118.]

Në kohë sprovash, ne mund t’i drejtohemi atit 
tonë në Qiell për ngushëllim e forcë.
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Ndërsa qëndrojmë besnikë, Zoti na forcon për të 
kapërcyer tundimet dhe për të duruar sprovat.

Shumë nga ju mund të kenë sprova të rënda, që besimi juaj të 
mund të bëhet më i përsosur, mirëbesimi juaj të rritet, njohuria juaj 
për fuqitë e qiellit të rritet; dhe kjo, përpara se shëlbimi juaj të kry-
het. Nëse lind një problem . . . ; nëse sprova vjen dhe ju detyroheni 
ta përjetoni atë; nëse Satani është i lirë të futet midis jush, me të gji-
thë fuqitë e tij joshëse të mashtrimeve dhe të dinakërisë tërheqëse; 
nëse përndjekja e fortë e pamëshirshme vjen kundër jush; – atëherë, 
në atë çast, ngrini kokën tuaj dhe gëzohuni që jeni vlerësuar i denjë 
për të vuajtur në këtë mënyrë me Jezusin, shenjtorët dhe profetët e 
shenjtë; dhe ta dini se periudha e shëlbimit tuaj është afruar.

Unë e ndiej të nevojshme, vëllezër dhe motra të mia, t’ju nxit 
me një shprehje të ndier nga zemra. Jini me humor të mirë – mos 
u shkurajoni; sepse me siguri shpejt vjen dita kur lotët tuaj do të 
thahen, zemrat tuaja ngushëllohen dhe ju do të ushqeheni me frytet 
e punëve tuaja. . . .

Jini të ndershëm, jini të virtytshëm, jini respektues, jini të bindur 
e të përulur, të guximshëm e trima, kultivoni thjeshtësinë, jini si 
Zoti; mbahuni tek e vërteta edhe pse përmes zjarrit apo shpatës, 
torturës apo vdekjes.9

Nga koha e marrjes së Ungjillit prej nesh e deri tani, Zoti herë pas 
here na ka dhënë sprova dhe vuajtje, nëse mund t’i quajmë ato si 
të tilla; dhe ndonjëherë këto sprova kanë qenë të asaj natyre që e 
kemi pasur shumë të vështirë t’i pranojmë pa murmuritje e ankesë. 
Dhe përsëri në kohë të tilla Zoti na bekoi e na dha mjaft nga Shpirti 
i Tij për të na aftësuar t’i kapërcenim tundimet dhe t’u qëndronim 
sprovave.10

Çdo burrë dhe grua që i shërben Zotit, pavarësisht se sa besnik 
mund të jetë, ka çastet e veta të errëta; por nëse ka jetuar besnikë-
risht, drita do të shpërthejë mbi të dhe lehtësimi do t’i vijë.11

Gjithçka që kërkohet prej nesh, për të na bërë përsosmërisht të 
sigurt në të gjitha rrethanat e trazuara apo të përndjekjes, është që 
të bëjmë vullnetin e Perëndisë, të jemi të ndershëm, besnikë dhe 
ta mbajmë veten të përkushtuar ndaj parimeve që kemi marrë; të 
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sillemi mirë me njëri-tjetrin; të mos shkelim të drejtat e asnjë njeriu; 
të jetojmë sipas çdo fjale që del nga goja e Perëndisë, dhe Shpirti i 
tij i Shenjtë do të na ndihmojë dhe japë dorë në të gjitha rrethanat, 
dhe ne do të dalim nga e gjitha kjo të bekuar bollshëm në shtëpitë 
tona, në familjet tona, në tufat tona, në arat tona – dhe Perëndia do 
të na bekojë me çdo mënyrë. Ai do të na japë njohuri pas njohurie, 
inteligjencë pas inteligjence, urtësi pas urtësie.

E shtoftë Perëndia bekimin e tij mbi këtë popull. Qofshim bes-
nikë ndaj vetes, besnikë ndaj të gjitha parimeve që kemi pranuar, 
duke u përpjekur për të bekuar jetën e të tjerëve me gjithë zemrën 
tonë, dhe Perëndia do të derdhë Shpirtin e tij mbi ne, dhe në fund 
ne do të jemi fitimtarë.12 [Shih sugjerimin 3 në faqen 118.]

Duke kujtuar kohët e vështira, ne shohim se sprovat tona 
na kanë ndihmuar t’i afrohemi më shumë Perëndisë.

Kur mendojmë atë që Zoti ka bërë për ne në të kaluarën, mje-
disin tonë të tanishëm dhe shpresat tona të ardhme, themi se jemi 
popull i bekuar! Ndonjëherë kam menduar se një nga virtytet më të 
mëdha që shenjtorët e ditëve të mëvonshme mund të kenë, është 
mirënjohja ndaj Atit tonë Qiellor për atë që na ka dhënë dhe për 
shtegun nëpër të cilin na ka udhëhequr. Mundet që ajo ecje nëpër 
atë shteg të mos ketë qenë gjithmonë përvoja më e këndshme, por 
ne kemi zbuluar më pas se ato rrethana që ishin shumë të pakënd-
shme, shpesh kanë dalë më të leverdishmet për ne.13

Çdo sprovë nëpër të cilën kalon njeriu, nëse është besnik në atë 
sprovë dhe nderon Perëndinë e besimin që ka përqafuar, në fund 
të asaj sprove apo vuajtjeje ai individ është më afër Perëndisë, më 
afër lidhur me rritjen e besimit, urtësisë, njohurisë e fuqisë dhe si 
rezultat ka më shumë besim kur i bën thirrje Zotit për ato gjëra që 
dëshiron. Unë kam njohur individë që janë tronditur nga ideja e ka-
limit përmes provash të rënda, të cilët pasi kanë kapërcyer tundimin 
kanë thënë se mund t’i afrohen Zotit me më shumë besim dhe të 
kërkojmë për ato bekime që kanë dëshiruar. . . .

Ne kemi çdo arsye të gëzohemi dhe të jemi plot gëzim e kë-
naqësi, pavarësisht vështirësive që na rrethojnë. Dhe, sa kemi 
përparuar, sa njohuri kemi fituar dhe sa jemi në gjendje të kemi 
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më shumë tani sesa një, dy apo pesë vjet më parë, dhe a jemi në 
gjend je të durojmë më shumë tani sesa disa vite përpara? Zoti na 
ka forcuar dhe na ka rritur në zhvillimin tonë. Si foshnja, kur rritet 
nuk e di se si mori forcë pak nga pak dhe mënyrën se si u rrit në 
shtat. Foshnja është më i madh këtë vit nga viti i kaluar. Po kështu 
në lidhje me përparimin tonë shpirtëror. Ne ndihemi më të fortë sot 
sesa një vit më parë.14

Sakrificat që keni bërë, vështirësitë që keni duruar dhe mungesat 
që keni vuajtur do të . . . harrohen dhe ju do të gëzoheni që fituat 
përvojën që ato ju dhanë. . . . Disa gjëra duhet t’i mësojmë nëpër-
mjet asaj që vuajmë dhe njohurisë së siguruar në atë mënyrë, edhe 
pse procesi mund të jetë i dhimbshëm, do të jetë me vlerë të madhe 
për ne në jetën tjetër. . . .

. . . Unë e di se jeta juaj nuk ka qenë e gjitha e lumtur; ju keni 
kaluar pa dyshim nëpër sprova dhe ndoshta keni pasur shumë fat-
keqësi; por me integritet të vazhdueshëm ju do të dilni shpejt nga 
vështirësitë në dritën e lavdishme të diellit të botës çelestiale.15 [Shih 
sugjerimin 4 më poshtë.]

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. Meditoni për tregimin në faqet 109, 111–113. Si qenë në gjend je 
shumë nga shenjtorët në këtë tregim të jenë të lumtur me 
gjithë vuajtjen e tyre? Çfarë mund të bëjmë ne për t’i nxitur 
njerëzit që po përjetojnë sprova?

 2. Studioni mësimet e Presidentit Snou mbi atë se përse ne duhet 
të kemi sprova (faqet 113–114). Çfarë mendoni se do të thotë 
të “përparo[jmë] drejt gjërave të përjetësisë”? Përse mendoni 
se shumë njerëz nuk do të “përparonin drejt gjërave të përje-
tësisë” pa sprova?

 3. Në çfarë mënyrash duhet t’u përgjigjemi sprovave dhe tundi-
meve? (Për disa shembuj, shihni faqet 115–118.) Si na ndihmon 
Zoti në kohë sprovash?
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 4. Lexoni pjesën e fundit në këtë kapitull. Çfarë keni fituar ju nga 
sfidat që keni përjetuar?

 5. Kërkoni një ose dy thënie në këtë kapitull që ju japin shpresë. 
Çfarë vlerësoni te thëniet që keni zgjedhur? Shqyrtoni mënyrat 
se si mund t’ia tregoni këto të vërteta një anëtari familjeje apo 
miku që ka nevojë për inkurajim.

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Ligji i Përtërirë 4:29–31; Psalmeve 
46:1; Gjoni 16:33; Romakëve 8:35–39; 2 Korintasve 4:17–18; Mosia 
23:21–22; 24:9–16; DeB 58:2–4

Ndihmë për Mësimdhënien: Merrni parasysh të kontaktoni disa pje-
sëmarrës që më përpara, duke u kërkuar të përgatiten të tregojnë 
përvoja që lidhen me këtë kapitull. Për shembull, përpara se të 
jepni mësim nga ky kapitull, mund të jetë e dobishme t’u kërkoni 
disa personave që të përgatiten të flasin për atë që kanë mësuar 
nga sprovat e tyre.

Shënime
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“Më Heto, O Perëndi,  
dhe Njihe Zemrën Time”

Shenjtorët e drejtë të ditëve të mëvonshme përpiqen 
të “krijojnë një karakter përpara Perëndisë, tek i 
cili të mund të mbështeten në kohën e sprovës”.

Nga Jeta e Lorenco Snout

Më 15 dhjetor 1899, Presidenti Lorenco Snou, atëherë President 
i Kishës, foli në funeralin e Presidentit Frenklin D. Riçards, që pati 
shërbyer si President i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve. Nga 
fundi i predikimit të tij, Presidenti Snou tha: “Unë i kërkoj Zotit të 
Izraelit të bekojë shenjtorët e ditëve të mëvonshme dhe që ne të 
mund të jemi të përgatitur për ngjarjet në të ardhmen e afërt, me 
zemrat tona të pastra përpara Zotit”.

Duke ilustruar nevojën për të mbajtur “zemrën tonë të pastër për-
para Zotit”, Presidenti Snou tregoi për një përvojë që ai dhe Presi-
denti Riçards patën së bashku në vitet 1850, kur ata ishin Apostuj të 
rinj. Në atë kohë, Presidenti Brigam Jang po udhëhiqte një reformë 
në Kishë, duke u bërë thirrje shenjtorëve të ditëve të mëvonshme 
kudo që të pendoheshin dhe të rifreskonin zotimin e tyre për një 
jetesë të drejtë.

“Kur Presidenti Jang ishte ngritur për t’u bërë thirrje njerëzve që 
të pendoheshin dhe të përmirësoheshin”, kujtonte Presidenti Snou, 
“ai fliste shumë fuqishëm mbi çfarë duhej të bëhej me disa njerëz – 
të cilëve duhej t’u hiqej priftëria, për shkak të dështimit të tyre për 
ta lartësuar atë siç duhej të kishin bërë. Vëllezërit që jetonin në ato 
ditë, do të kujtojnë se sa fuqishëm fliste ai në këtë mënyrë. Mirë, 
kjo ndikoi në zemrën e Vëllait Frenklin dhe ndikoi në zemrën time 
gjithashtu; dhe ne e diskutuam çështjen lidhur me veten tonë. Ne 
vendosëm se duhet të shkonim te Presidenti Jang dhe t’i dorëzonim 
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Priftërinë tonë. Nëse ai ndiente në emër të Zotit se ne nuk e patëm 
lartësuar priftërinë tonë, ne do të hiqnim dorë prej saj. Ne shkuam 
tek ai, e gjetëm vetëm dhe ia treguam atij këtë. Mua m’u duk se 
pati lot në sytë e tij kur tha: ‘Vëlla Lorenco, Vëlla Frenklin, ju e keni 
lartësuar priftërinë tuaj kënaqshëm për Zotin. Perëndia ju bekoftë.’” 1

Gjatë gjithë jetës Presidenti Snou donte që zemra e tij të ishte e 
pastër përpara Zotit, dhe gjithashtu i nxiti shenjtorët të këqyrnin 
vetë denjësinë e tyre. Ai fliste me “një mënyrë që e rriste kuptimin 
tonë” për nevojën e krijimit të “një karakteri të përshtatshëm, si 
shenjtorë të ditëve të mëvonshme, përpara Perëndisë Atit tonë” 2. 
[Shih sugjerimin 1 në faqen 128.]

Mësime të Lorenco Snout

Nëse kemi krijuar një karakter të 
përshtatshëm, ne mundemi me besim ta 
ftojmë Perëndinë të këqyrë zemrat tona.

Përshtypja ime më e fuqishme është se elementi më i vlefshëm 
dhe që do të na shërbejë më shumë kur të kthehemi te bota e  
shpir t   rave, do të jetë ai që ne kemi krijuar një karakter të përshtatshëm 
dhe të përkufizuar mirë si shenjtorë besnikë e të qëndrueshëm në 
këtë gjendje prove.

Në rastet kur një i huaj bën kërkesë për punësim, ose një post ku 
kërkohet mirëbesim, shpesh kërkohet që ai të nxjerrë dokumente që 
dëshmojnë denjësinë e tij nga njerëz të besueshëm, letra rekoman-
dimi dhe letra prezantimi që janë tej mase të dobishme në mënyrën 
e tyre, duke ndihmuar të arrihen favore e privilegje që ndryshe do 
të ishte e vështirë të siguroheshin. Është, sidoqoftë, relativisht e lehtë 
të marrësh një ‘karakter’ të shkruar, të themi, një referencë që njeriu 
mund ta fusë në xhepin e vet; dhe, vërtet, sipas vëzhgimit tim nuk 
është i rrallë rasti që njerëzit mbajnë referenca të shkruara të cilat 
nuk e vërtetojnë karakterin e tyre real dhe të vërtetë.

Ka nga ata midis nesh që njihen si anëtarë të kësaj Kishe, të cilët 
bëjnë përpjekje të mëdha që të njihen për mirë nga ata që kanë 
përreth, por karakteri real i të cilëve, ose brendësia të themi, e nje-
rëzve të tillë, është e fshehur apo e maskuar. . . . Tani kjo lutje të 
cilës [i referohem] – “Më heto, o Perëndi, dhe njihe zemrën time; 
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më provo dhe njihi mendimet e mia. dhe shiko në se ka tek unë 
ndonjë rrugë të keqe dhe më udhëhiq nëpër rrugën e përjetshme” 
[Psalmeve 139:23–24] – është shumë kuptimplote; kjo qe një lutje që 
Davidi në drejtimin kryesor të jetës së tij mundi t’ia drejtonte Zotit 
me ndërgjegje dhe me një shkallë besimi. Por pati raste kur ai, në 
ofrimin e një lutjeje të këtij lloji, do të provonte ndjesinë e ngurrimit 
dhe të lëkundjes prej dobësisë.

Unë kam arsye të besoj se shumë shenjtorë të ditëve të mëvon-
shme, gjatë një pjese të madhe të jetës së tyre, mund t’i afrohen 
Zotit me të gjithë besimin dhe të bëjnë po këtë lutje – “Më heto, o 
Perëndi, dhe njihe zemrën time; dhe shiko në se ka tek unë ndonjë 
rrugë të keqe”, por nëse ne, si popull, mund të jetojmë në mënyrë të 
tillë që të jemi në gjendje në të gjitha kohërat të përkulemi përpara 
Zotit dhe t’i ofrojmë një lutje të tillë, kjo do të ishte një gjë shumë 
e hirshme, do të ishte një arritje që do ta kishim fituar me drejtësi 
dhe vepra të mira. . . . Unë do të rekomandoja që [çdo person] ta 
përshtaste këtë lutje të Davidit dhe të shihte se sa shumë mund të 
jetonte sipas dritës që ka, në mënyrë që ta bënte atë të gjithë pjesë 
të sinqertë të lutjeve të veta ndaj Perëndisë. Shumë vetë nuk arrijnë 
të vijnë deri te ky standard epërsie ngaqë bëjnë gjëra në fshehtësi 
ku syri i vdekshëm nuk mund të depërtojë, të cilat kanë një prirje 
të drejtpërdrejtë për t’i ndarë nga i Plotfuqishmi dhe për ta larguar 
Shpirtin e Perëndisë. Persona të tillë, kur janë vetëm, nuk munden 
ta bëjnë këtë lutje; ata nuk munden përveçse në janë penduar për 
mëkatet e tyre e kanë ndrequr gabimet që mund të kenë bërë dhe 
të kenë vendosur të veprojnë më mirë në të ardhmen nga sa kanë 
vepruar në të shkuarën, dhe kështu të krijojnë një karakter përpara 
Perëndisë, tek i cili të mund të mbështeten në kohën e sprovës dhe 
i cili do t’i bëjë ata të denjë të shoqërohen me qeniet e shenjta dhe 
me vetë Atin, kur ata të kenë kaluar në botën e shpirtrave.

. . . Ne duhet të jemi burra të vërtetë dhe gra të vërteta; duhet 
të kemi besim shumë të zhvilluar dhe duhet të jemi të denjë për 
shoqërimin e Frymës së Shenjtë që të na ndihmojë në punën e drej-
tësisë gjatë gjithë kohës, që të na aftësojë për të sakrifikuar vullnetin 
tonë për vullnetin e Atit, për të luftuar kundër natyrës sonë të rënë 
dhe për të vepruar drejt nga dashuria për të vepruar drejt, duke i 
mbajtur sytë tanë drejtuar vetëm nga nderi dhe lavdia e Perëndisë. 
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Për ta bërë këtë duhet të ketë një ndjenjë të brendshme të mendjes 
që është e ndërgjegjshme për përgjegjësinë në të cilën ndodhemi, 
e cila e njeh faktin se syri i Perëndisë është mbi ne dhe se për çdo 
veprim tonin dhe shtysë që e nxit atë veprim duhet të jepet llogari; 
dhe ne duhet të jemi vazhdimisht en rapport [në harmoni] me Shpir-
tin e Zotit.3 [Shih sugjerimin 2 në faqen 128.]

Shembujt në shkrimet e shenjta na mësojnë 
si ta përmirësojmë karakterin tonë.

Ka shumë gjëra që unë i admiroj në karakterin e profetëve dhe 
veçanërisht në atë të Moisiut. Unë admiroj vendosmërinë e tij për 
të plotësuar fjalën dhe vullnetin e Perëndisë në lidhje me Izraelin 
dhe gatishmërinë e tij për të bërë gjithçka që ishte brenda fuqisë 
së njeriut, të ndihmuar nga i Plotfuqishmi; dhe mbi të gjitha unë 
admiroj integritetin dhe besnikërinë e tij ndaj Zotit. . . .

Perëndia i admiron sot burrat dhe gratë që ndjekin drejtimin 
e moralit të lartë dhe që, pavarësisht nga fuqitë e Satanit që janë 
rreshtuar kundër tyre, mund të thonë: “Largohu prej meje, Satana” 
[shih Lluka 4:8], dhe që jetojnë një jetë të drejtë e të perëndishme; 
dhe njerëz të tillë kanë ndikim te Perëndia dhe lutjet e tyre kanë 
shumë fuqi [shih Jakobi [Bibël] 5:16]. Moisiu, për shembull, pati 
një fuqi të tillë te i Plotfuqishmi sa të ndryshonte qëllimin e Tij [e 
Perën disë] në një rast të caktuar. Do të mbahet mend që Zoti u inatos 
me izraelitët dhe i tha Moisiut se do t’i shkatërronte dhe se do ta 
merrte Moisiun e do të krijonte prej tij një popull të madh, dhe do 
t’i jepte atij e pasardhësve të tij atë që i pati premtuar Izraelit. Por 
ky udhëheqës e ligjvënës i madh, Moisiu, besnik ndaj detyrës së tij, 
qëndroi midis Perëndisë dhe popullit të Tij dhe iu lut Zotit në emër 
të popullit të tij; me anë të fuqisë që mund të ushtronte dhe që 
ushtroi, ai qe mjeti i shpëtimit të popullit nga shkatërrimi kërcënues. 
[Shih Eksodi 32:9–11; Përkthimi prej Joseph Smith-it, Eksodi 32:12.] 
Sa fisnik dhe i lavdishëm duhet të jetë dukur Moisiu në sytë e Zotit, 
dhe çfarë burimi kënaqësie duhet të ketë qenë për Të që të dinte se 
njerëzit e Tij të zgjedhur, në gjendjen e tyre kokëfortë dhe të paditur, 
kishin një burrë si Moisiu për t’i udhëhequr.

Te Jona përsëri ne gjejmë një tipar interesant të karakterit. Kur qe 
mbi ujërat e egërsuara dhe frikërat u shprehën nga detarët lidhur 
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me aftësinë e tyre për të shpëtuar anijen, Jona duke u ndier fajtor, si 
pasojë e zgjedhjes që pati bërë duke mos shkuar në Ninive siç ishte 
urdhëruar nga Zoti, doli dhe pranoi vetë se ishte shkaku i shkatërri-
mit që mund t’u ndodhte atyre, dhe ishte i gatshëm të sakrifikohej 
për të mirën e njerëzve që ndodheshin në anije. [Shih Jona 1:4–12.] 
Gjithashtu te profetë dhe njerëz të tjerë të Perëndisë, edhe pse, si 
Jona, mund të kenë shfaqur dobësi në disa raste, ka diçka vërtet 
madhështore dhe të admirueshme që shfaqet në karakterin e tyre.4 
[Shih sugjerimin 3 në faqen 128.]

Tiparet e karakterit të drejtë zhvillohen brenda 
nesh gradualisht ndërsa ushtrojmë besim 

dhe pendohemi për veprimet e këqija.

Tipare të tilla të karakterit siç janë shfaqur qartë tek individë të 
denjë që jetuan në lashtësi, nuk janë produkte të befta apo rastë-
sore, as janë fituar në një ditë, javë, muaj apo vit, por janë zhvillime 
graduale, janë rezultat i besnikërisë së vazhdueshme ndaj Perëndisë 

edhe pse jona “shfaq[i] dobësi”, ne mund të mësojmë nga 
veçoritë e tij “madhështore dhe të admirueshme”.
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dhe së vërtetës, që nuk varen as nga miratimi as nga kritikat e 
njerëzve.

. . . Është e rëndësishme që ne, si shenjtorë të ditëve të mëvon-
shme, duhet të kuptojmë dhe të kujtojmë se shpëtimi vjen përmes 
hirit të Perëndisë dhe përmes zhvillimit brenda nesh të atyre pari-
meve që drejtuan ata njerëz të drejtë të përmendur më sipër. Ideja 
nuk është të bësh mirë për lavdërim nga njerëzit; por të bësh mirë 
sepse duke bërë mirë ne zhvillojmë perëndishmërinë brenda nesh 
dhe duke vepruar kështu ne do të bëhemi të afërm me perëndi-
shmërinë, e cila me kohë do të bëhet element dhe pjesë e qenies 
sonë. . . .

A nuk bëjmë ndonjëherë gjëra për të cilat ndihemi të brengosur 
që i kemi bërë? Gjithçka mund të jetë mirë nëse ndalojmë së bëri 
gjëra të tilla kur e dimë që janë të gabuara; kur e shohim të keqen 
dhe pastaj ndryshojmë, kjo është gjithçka që mund të bëjmë dhe 
e gjitha që mund t’i kërkohet çdo njeriu. Por pa dyshim, është i 
tepruar rasti me disa njerëz që marrin parasysh dhe tremben më 
shumë nga bërja publike e gabimit që bëjnë, sesa nga vetë bërja e 
gabimit; ata pyesin veten për atë që do të thonë njerëzit kur të dë-
gjojnë atë që kanë bërë, etj. Dhe, nga ana tjetër, disa nxiten të bëjnë 
disa gjëra me qëllim që të marrin miratimin e miqve të tyre dhe nëse 
veprimet e tyre nuk arrijnë të nxjerrin komente të favorshme ose të 
miratohen, ata ndihen sikur puna e tyre të qe humbur dhe e mira 
që mund të kishin bërë qe një dështim i përgjithshëm.

Tani, nëse vërtet dëshirojmë t’i afrohemi Perëndisë; nëse dëshi-
rojmë ta vendosim veten në përputhje me shpirtrat e mirë të botëve 
të përjetshme; nëse dëshirojmë të krijojmë brenda vetes atë besim 
rreth të cilit lexojmë dhe me anë të të cilit shenjtorët e lashtë kryen 
punë të tilla të mrekullueshme, ne duhet, pasi të marrim Shpirtin e 
Shenjtë, të dëgjojmë pëshpëritjet e tij dhe të jemi në përputhje me 
sugjerimet e tij, dhe me anë të asnjë veprimi në jetën tonë të mos e 
largojmë atë nga vetja. Është e vërtetë se ne jemi krijesa të dobëta 
mëkatare, të prirura në çdo kohë ta largojmë Shpirtin e Perëndisë; 
por sapo zbulojmë se jemi në mëkat, duhet të pendohemi për atë 
veprim të gabuar dhe ta ndreqim aq sa është e mundur ose të 
ndreqim gabimin që mund të kemi bërë. Duke marrë këtë drejtim 
ne forcojmë karakterin tonë, ne çojmë përpara kauzën tonë dhe 
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forcojmë veten kundër tundimit; dhe me kohë do të kemi kapërcyer 
aq shumë saqë do të habitemi edhe vetë me përparimin që kemi 
bërë në kontrollin dhe përmirësimin e vetes.5 [Shih sugjerimin 4 në 
faqen 129.]

Ndërsa ruajmë karakterin tonë të drejtë, 
ne i afrohemi më shumë Zotit.

Ne kemi marrë një Ungjill që është i mrekullueshëm në veprimet 
e tij: nëpërmjet bindjes ndaj kërkesave të tij ne mund të marrim 
bekimet më të kërkuara që i janë premtuar apo dhënë ndonjëherë 
njerëzimit në çfarëdo epoke të botës. Por, si fëmija me lodrën apo 
gjënë që luan, ne gjithashtu shpesh kënaqemi me gjërat materiale, 
duke harruar mundësitë që kemi për të zhvilluar brenda vetes pari-
met e mëdha dhe të përjetshme të jetës e të vërtetës. Zoti dëshiron 
të krijojë një marrëdhënie më të afërt dhe më intime midis Vetes 
dhe nesh; Ai dëshiron që ne të përparojmë si qenie njerëzore dhe 
të rrisim njohurinë tonë, dhe kjo mund të bëhet vetëm nëpërmjet 
Ungjillit të përjetshëm, që është përgatitur posaçërisht për këtë që-
llim. Apostulli Gjon thotë: “Dhe kushdo që e ka këtë shpresë në të, 
le ta pastrojë veten, siç është i pastër ai (Krishti)”. [1 Gjoni 3:3.] A po 
i zbatojnë shenjtorët e ditëve të mëvonshme parimet e Ungjillit në 
jetën e tyre dhe kështu të përmbushin planin e Perëndisë?

. . . Çfarë mund të bëjmë në rrethanat për të ngritur veten edhe 
më lart në drejtësinë e Perëndisë tonë? Çfarë epërsish, bekimesh 
dhe privilegjesh jep ky sistem shpëtimi, të cilit i jemi bindur, dhe 
çfarë mjetesh do të shfrytëzohen për t’i fituar ato? Nëse duhet të 
ketë një sakrificë që kërkohet, do të jetë shumë e favorshme për 
të gjithë ata të cilët duan ta bëjnë besimin e tyre një studim, dhe 
të cilët po përpiqen të jenë në përputhje me kërkesat e tij duke e 
jetuar atë në jetën e tyre të përditshme, që të tregojnë gatishmërinë 
e tyre për t’iu nënshtruar vullnetit të Jehovait, duke njohur ndikimin 
e fuqinë e tij në kohë vështirësie si dhe në kohë mbarësie.

. . . Do të ishte mirë të kontrollonim veten, të komunikonim me 
veten privatisht, për t’u siguruar për mënyrën si qëndrojmë . . . për-
para Zotit, në mënyrë që, po të nevojitet, të mund të ripërtërijmë 
zellin e besnikërinë tonë dhe të shtojmë punët tona të mira.
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Nuk ka dyshim, duke folur për njerëzit në tërësi, se në sytë e 
Perëndisë ne po përmirësohemi shumë. Por megjithëse është pa 
dyshim kështu, jam i bindur se ka persona midis nesh të pajisur 
me dhurata shpirtërore dhe të prirur për të fituar kulturë, që, nëse 
vendosin, mund të ushtrohen në një masë shumë më të madhe nga 
e tanishmja, dhe të cilët mund të përparojnë shumë më shpejt në 
udhët e shenjtërisë dhe të shkojnë shumë më afër Zotit. Por shpirti 
që merret me gjërat e kësaj bote, po vepron mbi ta në atë masë që 
ata nuk i rrisin ato fuqi dhe bekime shpirtërore; ata nuk e vendosin 
veten në atë marrëdhënie të ngushtë me Zotin që është privilegji i 
tyre ta kenë.6

Karakteri ynë, si shenjtorë të ditëve të mëvonshme, duhet të ru-
het i paprekur, me çdo çmim apo sakrificë. Karakteri i miratuar 
nga Perëndia është i denjë të sigurohet, madje me çmimin e një 
vetëmohimi të përhershëm gjithë jetën.

Ndërsa jetojmë në këtë mënyrë, ne mund të shpresojmë . . . , me 
siguri të plotë se . . . do të kurorëzohemi me bijtë e bijat e Perëndisë 
dhe do të zotërojmë pasurinë dhe lavdinë e mbretërisë Çelestiale.7 
[Shih sugjerimin 5 në vijim.]

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. Ndërsa përsërisni tregimin në faqet 121 dhe 122, çfarë mësoni 
nga veprimet e Plakut Lorenco Snou dhe të Plakut Frenklin D. 
Riçards? Shqyrtoni se si mund t’i ndani këto parime me anëtarë 
të familjes apo të tjerë.

 2. Presidenti Snou tha: “Ne duhet të jemi burra të vërtetë dhe 
gra të vërteta” (faqe 123). Çfarë mendoni se do të thotë të jesh 
burrë i vërtetë ose grua e vërtetë?

 3. Shqyrtoni vërejtjet e Presidentit Snou rreth shembujve të Moi-
siut dhe të Jonas (faqet 124–125). Çfarë shihni ju te secili prej 
këtyre tregimeve që mund të na ndihmojë të përmirësojmë 
karakterin tonë?
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 4. Meditoni mbi të gjithë paragrafin e dytë në faqen 126. Përse 
mendoni ju se kemi nevojë të jemi të vetëdijshëm për të metat 
tona me qëllim që të forcojmë karakterin tonë? Si mund të 
arrijmë që vetë t’i shohim dobësitë tona pa u shkurajuar?

 5. Rishikoni këshillën e Presidentit Snou në pjesën e fundit të 
kapitullit (faqet 127–128). Mendoni që të gjeni kohë për të 
këqyrur veten dhe për të përcaktuar mënyrën si po qëndroni 
përpara Zotit.

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Psalmeve 24:3–5; 2 Pjetër 1:2–11; 
Mosia 3:19; Alma 48:11–13, 17; Ethëri 12:25–28; DeB 11:12–14; 
88:63–68

Ndihmë për Mësimdhënien: Kërkojuni pjesëmarrësve të zgjedhin një 
pjesë në kapitull dhe ta lexojnë në heshtje. Ftojini ata të mblidhen 
në grupe prej dy ose tre vetash, që zgjedhin të njëjtën pjesë, dhe të 
diskutojnë se çfarë kanë mësuar.

Shënime
 1. Deseret SemiWeekly News, 19 dhjetor 

1899, f. 5.
 2. Deseret News: SemiWeekly, 15 gusht 

1882, f. 1.
 3. Deseret News: SemiWeekly, 15 gusht 

1882, f. 1.
 4. Deseret News: SemiWeekly, 15 gusht 

1882, f. 1.

 5. Deseret News: SemiWeekly, 15 gusht 
1882, f. 1.

 6. Deseret News: SemiWeekly, 15 gusht 
1882, f. 1.

 7. Deseret News: SemiWeekly, 9 shkurt 
1886, f. 1.
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Fëmijët janë “një trashëgimi e çmuar nga Zoti”.
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Marrëdhëniet e 
Shenjta Familjare

“Nëse jemi besnikë ne do të shoqërohemi me njëritjetrin 
në një gjendje të pavdekshme dhe të lavdishme. . . . 

Ato lidhje të formuara këtu, që janë të një natyre nga 
më të qëndrueshmet, do të ekzistojnë në përjetësi.”

Nga Jeta e Lorenco Snout

Duke pritur ditëlindjen e tij të 70-të, Lorenco Snou ftoi të gjithë 
fëmijët e tij dhe familjet e tyre të mblidheshin në Brigam-Siti të Jutas 
për një “ribashkim dhe festim përvjetori me madhështi”. Ai u mor 
me banimin dhe ushqimin dhe programet e tyre kështu që të gjithë, 
përfshirë fëmijët e vegjël, do të gëzonin. “Sa më shumë që mendoj 
mbi këtë temë [të ribashkimit të një familjeje]”, shkroi ai, “aq më të 
mëdha janë shqetësimet dhe dëshirat e mia për një grumbullim të 
familjes, që unë të mund t’ju shoh ju të gjithë një herë në jetën time 
dhe t’ju jap një bekim atëror.” Ai i nxiti ata të mos lejonin asgjë që 
ta pengonte pjesëmarrjen e tyre “përveç pengesave më të rënda dhe 
të pakapërcyeshme” 1.

Familja Snou u mblodh nga 7 deri më 9 maj të 1884-ës dhe 
u kënaqën me muzikën, pjesët teatrale, fjalimet, poezinë, lojërat, 
ushqimin dhe bisedën miqësore.2 Motra e Presidentit Snou, Eliza, 
shënoi se gjatë gjithë ngjarjes, ai mori pjesë në “takime të ndryshme 
të familjes dhe, në cilësinë e Patriarkut, . . . u mor me dhënien e 
bekimeve për pjesëtarët” dhe me dhënien “e shumë këshillave atë-
rore, udhëzimeve dhe qortimeve”. Ndërsa ribashkimit po i afrohej 
fundit, e gjithë familja u bashkua që ta dëgjonte atë të fliste. Sipas 
shënimeve të Elizës, ai shprehu “kënaqësinë dhe mirënjohjen e tij 
ndaj Perëndisë që tani ai gëzoi lumturinë e të parit të fytyrave të 
këndshme e të buzëqeshura të familjes së tij të madhe dhe të së 
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mirës që parandiente se do të rridhte nga ky ribashkim”. Duke parë 
familjen e tij, Presidenti Snou thirri: “Zemra ime është mbushur plot 
me ndjenjat më të ngrohta të mirënjohjes për Atin tim Qiellor. . . . 
Fjalët janë të pafuqishme të shprehin ndjenjat e thella të zemrës 
sime për këtë mundësi të shenjtë e hyjnore në këtë festim të shta-
tëdhjetë vjetorit tim të lindjes, e të qenit këtu dhe e të parit të kësaj 
pamjeje frymëzuese të lavdishme dhe qiellore.”

Presidenti Snou vazhdoi: “Ky është ribashkimi i fundit familjar që 
kemi arsye të presim në këtë jetë. Na ndihmoftë Perëndia i etërve 
tanë të mbajmë ligjet e Tij, të jetojmë jetë të ndershme, të ruajmë të 
paprekur virtytin dhe integritetin tonë, t’i dëgjojmë pëshpëritjet e 
Shpirtit të Shenjtë dhe të kërkojmë me zell të pastrojmë veten, që 
asnjë anëtar i kësaj familjeje të mos humbasë duke dalë nga shtegu 
i ngushtë e i ngushtuar, por e tregofshim veten të gjithë të denjë për 
të dalë në mëngjesin e ringjalljes së parë, të kurorëzuar me lavdi, 
duke përjetësuar në pavdekësi bashkimin familjar e duke vazhduar 
të rritemi në pafundësinë e epokave të përjetësisë.” 3 [Shih sugjeri-
min 1 në faqen 138.]

Mësime të Lorenco Snout

Marrëdhëniet familjare janë të shenjta dhe 
mund të bëhen më të forta në përjetësi.

Nxisni martesën . . . dhe rrënjosni [te të tjerët] shenjtërinë e kësaj 
marrëdhënieje dhe detyrimin që kanë për të zbatuar atë urdhërim 
të madh që u qe dhënë nga Perëndia prindërve tanë të parë, për t’u 
shumuar dhe mbushur tokën [shih Zanafilla 1:28]. Kjo është gjith-
një e më shumë e nevojshme përpara prirjes së tanishme në botë 
për ta shpërfillur atë ligj dhe për të mos e respektuar besëlidhjen 
e martesës. Është dëshpëruese të vëresh shpeshtësinë e prishjes 
së martesave në vend dhe rritjen e prirjes për t’i parë fëmijët si një 
barrë dhe jo si një trashëgimi e çmuar nga Zoti.4

[Zoti] na ka treguar se, nëse jemi besnikë, ne do të shoqërohemi 
me njëri-tjetrin në një gjendje të pavdekshme dhe të lavdishme; që 
ato lidhje të formuara këtu, që janë të një natyre nga më të qëndrue-
shmet, do të ekzistojnë në përjetësi.5
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Shoqërimet që janë formuar këtu, do të vazhdohen nga [ne] në 
botët e përjetshme. Baballarët, nënat, motrat, vëllezërit – po, nënat 
që i shohin të dashurit e tyre të vdesin pranë tyre, e dinë se ata do 
të jenë fëmijët e tyre në botën e shpirtrave dhe se do t’i kenë ata 
ashtu siç qenë kur u larguan nga kjo jetë. Bashkëshortja kur sheh 
bashkëshortin të vdesë, kur jeta largohet prej tij, ajo e di se do ta 
ketë atë përsëri dhe gjen ngushëllim, shpëtim e gëzim, që jepet 
nga zbulesat e të Plotfuqishmit, në atë që do ta ketë bashkëshortin 
e saj në botët e përjetshme. Të njëjtat forma marrëdhëniesh këtu 
do të ekzistojnë përsëri përtej velit; lidhjet e formuara këtu do të 
vazhdojnë të forcohen në jetën tjetër që do të vijë. Dhe shenjtorët e 
ditëve të mëvonshme ndiejnë një siguri, sepse Perëndia ua ka dhënë 
atyre këtë siguri.6 [Shih sugjerimin 2 në faqen 138.]

Shenjtorët e ditëve të mëvonshme që nuk janë 
në gjendje të martohen apo të rrisin fëmijë në 

këtë jetë, do të jenë në gjendje të marrin të 
gjitha bekimet e ekzaltimit në jetën që vjen.

Një zonjë erdhi në zyrën tonë ditën e kaluar dhe kërkoi të më 
takonte për një çështje private. Ajo më tregoi se ndihej shumë keq, 
sepse mundësitë e saj për të gjetur një burrë nuk qenë të favorshme. 
. . . Ajo donte të dinte se si do të ishte gjendja e saj në jetën tjetër, 
nëse ajo nuk arrinte të gjente një bashkëshort në këtë jetë. Unë 
mendoj se kjo pyetje ngrihet në zemrën e të rinjve tanë. . . . Unë dë-
shiroj të jap një shpjegim të vogël për ngushëllimin dhe shpëtimin 
e njerëzve në këtë gjendje. Asnjë shenjtor i ditëve të mëvonshme, 
që vdes pasi ka jetuar një jetë besnike, nuk do të humbasë asgjë 
ngaqë nuk mundi të bëjë disa gjëra ndërkohë që atij apo asaj nuk 
iu dhanë mundësitë. Me fjalë të tjera, nëse një i ri apo e re nuk ka 
mundësi të martohet dhe jeton një jetë besnike deri në vdekjen e 
vet, ai apo ajo do të ketë të gjitha bekimet, ekzaltimin dhe lavdinë 
që mund të ketë një burrë apo grua që e pati këtë mundësi dhe e 
përmirësoi. Kjo është e sigurt dhe e vërtetë. . . .

Njerëzit që nuk kanë mundësi të martohen në këtë jetë, nëse 
vdesin besnikë ndaj Zotit, do t’u jepen mënyra me anë të të cilave 
mund të sigurojnë të gjitha bekimet e nevojshme për njerëzit në 
gjendjen e martesës. Zoti është i mëshirshëm dhe bujar dhe Ai 
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nuk është i padrejtë. Nuk ka padrejtësi në Të; sidoqoftë ne zor se 
mund ta shohim si të drejtë kur një grua apo burrë vdes pa e pasur  
mundësinë e martesës, nëse kjo nuk do të ndreqej në jetën tjetër. 
Do të kishte padrejtësi në këtë gjë, dhe ne e dimë se Zoti nuk është 
qenie e padrejtë. Motra ime Eliza R. Snou, unë besoj, ishte po aq grua 
e mirë sa çdo grua shenjtore e ditëve të mëvonshme që ka jetuar 
ndonjëherë, dhe ajo jetoi e pamartuar derisa e humbi aftësinë për të 
pasur fëmijë. . . . Unë për asnjë çast nuk mund të përfytyroj se ajo do 
të humbasë qoftë edhe një gjë të vetme në atë plan. Kjo do të bëhet 
për të në jetën tjetër dhe ajo do të ketë një mbretëri po aq të madhe 
sa do ta kishte pasur nëse do të kishte pasur mundësinë në këtë jetë 
për të krijuar familje.7

Kur bashkëshorti dhe bashkëshortja gëzojnë një unitet 
ndjenjash, ata nxisin dashuri dhe shpirtmirësi në shtëpi.

Sigurohuni që keqkuptimet e vogla, të parëndësishme për shqe-
tësimet shtëpiake të mos helmojnë lumturinë tuaj.8

Bashkëshorte, jini besnike ndaj bashkëshortëve. Unë e di se ju 
duhet të duroni shumë gjëra të pakëndshme dhe bashkëshortët tuaj 
duhet të durojnë disa gjëra gjithashtu. Padyshim ndonjëherë do të 
lodheni nga burrat tuaj, për shkak ndoshta të paditurisë së bashkë-
shortëve tuaj, ose ndonjëherë mbase nga vetë padituria juaj. . . .

. . . Unë thjesht po them që bashkëshortët tuaj janë të këqij – po 
aq sa ju jeni të këqija dhe ndoshta disa nga ata janë edhe më të 
këqij; por mos u mërzitni: përpiquni të duroni pakënaqësitë që 
krijohen herë pas here, dhe kur ta takoni njëri-tjetrin në jetën tjetër 
do të ndiheni të gëzuar që i duruat ato gjëra.

Bashkëshortëve u them: Shumë nga ju nuk i vlerësoni bashkë-
shortet siç duhet. . . . Jini të dashur me to. Kur ato dalin për në 
mbledhje, mbajeni fëmijën të paktën gjysmën e kohës. Kur foshnja 
ka nevojë të përkundet, dhe nuk keni shumë për të bërë, përkun -
deni. Jini të mirë kur herë pas here duhet të sakrifikoni pak për 
të qenë të mirë; ndihuni të mirë gjithsesi, pavarësisht nga lloji i 
sakrificës.9

Burrat duhet të jenë më atërorë në shtëpi, duke pasur ndjenja më 
delikate në lidhje me bashkëshortet dhe fëmijët, fqinjët dhe miqtë 
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e tyre, më bujarë dhe më të perëndishëm. Kur shkoj në një familje, 
unë vërtet admiroj të shoh kreun e asaj familjeje ta administrojë atë 
si burrë i Perëndisë, i dashur dhe fisnik, i mbushur me Frymën e 
Shenjtë dhe me urtësinë e kuptimin e Qiellit.10

Nëse krijoni familje në Sion, nëse arrini një martesë çelestiale 
që është e nevojshme për të ekzistuar aty, ju duhet ta bashkoni 
atë familje në një dhe Shpirti i Zotit duhet të jetë në krye të asaj 
familjeje dhe ai duhet të ketë atë dritë dhe atë inteligjencë që, nëse 
zbatohet në jetën dhe sjelljen e përditshme të atyre individëve, do 
të sjellë shpëtimin e asaj familjeje, sepse ai burrë mban shpëtimin 
e tyre në duart e tij.

Babai përpiqet dhe i lidh ndjenjat dhe dhembshuritë e tij me ato 
të familjes, për aq sa është në fuqinë e tij, dhe përpiqet të sigurojë 
të gjitha ato gjëra që janë të nevojshme për ngushëllimin dhe mi-
rëqenien e saj, dhe familja e tij nga ana tjetër duhet të përgjigjet 
e të shfaqë të njëjtën ndjenjë, të njëjtën shpirtmirësi e të njëjtën 
gatishmëri, dhe me zotësinë e saj më të mirë të shfaqë ndjenja mi-
rënjohëse për bekimet që merr.

Kjo është e nevojshme që të mund të ekzistojë një unitet ndje-
njash, ose unitet mendimi dhe një dashuri reciproke, që ata duke 
qenë një të mund të jenë lidhur së bashku në këtë mënyrë.11

Kur [burrat] luten në prani të bashkëshorteve dhe fëmijëve të 
tyre, ata duhet të jenë të frymëzuar nga dhurata e fuqisë së Frymës 
së Shenjtë, kështu që bashkëshorti të mund të jetë një burrë i tillë 
të cilin një bashkëshorte e mirë do ta nderonte, dhe që dhurata e 
fuqia e Perëndisë të mund të jetë vazhdimisht mbi ta. Ata duhet të 
jenë të bashkuar në familjet e tyre që Fryma e Shenjtë të mund të 
zbresë mbi ta, dhe duhet të jetojnë në mënyrë të tillë që bashkë-
shortja nëpërmjet lutjes të mund të shenjtërohet, që ajo të mund të 
shohë nevojën e shenjtërimit të vetes në praninë e bashkëshortit 
të saj dhe në praninë e fëmijëve të saj, që ata të mund të jenë një 
së bashku me qëllim që bashkëshortja dhe bashkëshorti të mund 
të jenë tërësisht të bashkuar, të përshtatshëm për të zënë një vend 
në institucionin dhe formacionin e mbretërisë së Perëndisë, që ata 
të mund të nxjerrin në pah një shpirt të pastër dhe t’u japin drejtim 
të pastër fëmijëve të tyre dhe fëmijëve të fëmijëve të tyre.12 [Shih 
sugjerimin 3 në faqen 138.]
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Fëmijët e mësojnë në mënyrën më të mirë 
ungjillin kur prindërit e tyre kërkojnë 
frymëzim dhe bëhen shembuj të mirë.

Kjo nuk është puna jonë me të cilën po merremi, është punë e 
Perëndisë. Ne drejtohemi në lëvizjet tona nga një qenie eprore. . . . 
E ardhmja e kësaj mbretërie do të mbështetet te pasardhësit tanë; 
dhe fuqia e triumfi i saj përfundimtar te edukimi e trajnimi i tyre i 
përshtatshëm. Nëse duam të kemi një ndikim të përshtatshëm mbi 
familjen tonë, ne duhet t’u tregojmë atyre shembuj të mirë si dhe 
t’u japim atyre porosi të mira morale. Ne duhet të jemi në gjendje 
të themi, bëj siç bëj unë, si dhe të themi bëj siç them unë.13

Përpiquni t’i mësoni fëmijët tuaj në një mënyrë të tillë, edhe me 
shembull edhe me dhënie këshillash morale, që ata t’ju ndjekin pa 
ngurrim në shembullin tuaj dhe të bëhen po aq të guximshëm për 
të vërtetën sa keni qenë edhe ju.14

Prindërit duhet të përpiqen t’i “bashko[jnë] . . . familje[t] [e tyre] në një”.
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Burrat që dëshirojnë të ruajnë pozitën e tyre përpara Perëndisë 
në priftërinë e shenjtë, duhet të kenë shpirtin e profecisë dhe të 
jenë të kualifikuar për të administruar jetën dhe shpëtimin e nje-
rëzve; dhe [madje] nëse nuk mund ta bëjnë atë për botën, duhet 
ta bëjnë atë në shtëpi, në familjet e tyre, në dyqanet e tyre dhe në 
rrugë që zemra e tyre të mund të frymëzohet me fjalët e jetës në 
mbrëmjet rreth vatrës, në dhënien mësim të ungjillit fëmijëve të tyre 
dhe fqinjëve të tyre po aq sa kur janë duke u folur vëllezërve të 
tyre nga kjo foltore. Ky veprim, i të pasurit pak nga Shpirti kur je në 
publik dhe pastaj lënia e tij mënjanë, nuk është i pranueshëm. Disa 
njerëz do t’u flasin njerëzve dhe pastaj do të shkojnë në shtëpi . . . , 
dhe në vend që të kenë fjalët e jetës në ta, ata bëhen shpirtërisht të 
vdekur, por kjo nuk do të pranohet më.

Ajo i bën baballarët e Izraelit të zgjohen dhe të bëhen shpëtim-
tarë të njerëzve, që të mund të jetojnë përpara Zotit në atë fuqi 
besimi dhe në atë dëshirë të vendosur që do t’i sigurojë se e kanë 
frymëzimin e të Plotfuqishmit për t’u dhënë mësim fjalët e jetës 
familjeve të tyre. . . .

Në këtë ne do të shohim një qëndrim vendosmërie që do të na 
aftësojë të bëhemi një, që të mund të mësojmë si ta duam njëri-tje-
trin, dhe unë i lutem Zotit që ta vendosë në çdo zemër atë dashuri 
që vendosi te Jezusi, Biri i tij, dhe që do të vazhdojë të vendosë 
njohuri për atë që është e mirë.15

Është puna e atit që të kualifikohet për t’i mësuar e udhëzuar 
fëmijët e tij, dhe t’u mësojë parime, në mënyrë që, duke i zbatuar 
ato udhëzime, të mund të jenë aq të lumtur sa janë në gjendje të 
jenë si fëmijë, ndërsa njëkohësisht mësojnë parimet mbi të cilat 
mund të arrijnë gjithë lumturinë dhe gëzimin e mundshëm në një 
moshë [madhore].16

Fëmijët tanë, nëse ne jemi të zellshëm për të zhvilluar te vetja 
parimet e pastra të jetës dhe të shpëtimit, do të rriten në njohurinë e 
këtyre gjërave dhe do të jenë në gjendje që me lehtësi më të madhe 
se ne të nxisin zhvillimin e një shoqërie qiellore dhe të rrënjosin 
lum turi e paqe përreth tyre.17 [Shih sugjerimin 4 dhe 5 në faqen 138.]
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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. Rilexoni ndjenjat e Presidentit Snou rreth mbledhjes së të gjithë 
familjes së tij së bashku (faqet 131–132). Cilat janë disa nga 
rezultatet e mira që mund të vijnë, kur ne i mbledhim familjet 
tona së bashku? Si mund t’i ndihmojmë familjet tona të qën-
drojnë të bashkuara?

 2. Në çfarë mënyrash është aktual sot i tërë paragrafi i dytë në 
faqet 132-133? Çfarë mund të bëjmë për t’i ndihmuar të rinjtë e 
Kishës të kuptojnë shenjtërinë e besëlidhjes së martesës? Çfarë 
mund të bëjmë për t’i ndihmuar që të jenë të dëshiruar për t’u 
martuar dhe për t’u bërë prindër?

 3. Presidenti Snou tha: “Keqkuptimet e vogla, të parëndësishme” 
mund të “helmojnë lumturinë [tonë]” në shtëpi (faqe 134). Cilat 
janë disa ide të veçanta që mund të na ndihmojnë ta shman-
gim këtë “[helm]”? (Për disa shembuj, shih faqet 134–135).

 4. Studioni pjesën që fillon në faqen 136. Përse ju mendoni se 
prindërit duhet të jenë në gjendje të thonë “bëj siç bëj unë” 
përveç “bëj siç them unë”? Në çfarë mënyrash munden prindë-
rit të japin mësim nëpërmjet shembullit? Cilat janë disa parime 
që keni mësuar si pasojë e shembullit të mirë të prindërve tuaj?

 5. Presidenti Snou shprehu shqetësim lidhur me prindërit që ja-
pin mësim me fuqi në kishë por jo në shtëpi (faqe 137). Men-
doni rreth asaj që mund të bëni për të ndarë “fjalët e jetës” me 
familjen tuaj.

Shkrime të Shenjta Përkatëse: 1 Nefi 8:10–12; Helamani 5:12; DeB 
68:25–28; 93:40–50; 132:19–20

Ndihmë për Mësimdhënien: “Duhet të jeni të kujdesshëm që të mos 
flisni më shumë nga sa nevojitet apo ta shprehni opinionin tuaj te-
për shpesh. Këto veprime mund të bëjnë që nxënësit të humbasin 
interesin. . . . Shqetësimi juaj kryesor duhet të jetë të ndihmoni të 
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tjerët të mësojnë ungjillin, jo të bëni një paraqitje mbresëlënëse. Kjo 
përfshin dhënien e mundësive nxënësve që të mësojnë njëri-tjetrin” 
(Teaching, No Greater Call, f. 64).

Shënime
 1. Shih Eliza R. Snow Smith, Biography 

and Family Record of Lorenzo Snow 
(1884), f. 453–454.

 2. Shih Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow, f. 461–483.

 3. Në Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow, f. 484–486.

 4. Në “Prest. Snow to Relief Societies”, 
 Deseret Evening News, 9 korrik 1901, 
f. 1; kjo bisedë qe mbajtur drejtpërdrejt 
për gratë në Shoqatën e Ndihmës.

 5. Deseret News, 11 prill 1888, f. 200; nga 
një parafrazim i hollësishëm i një li-
gjërate të Lorenzo Snow-t mbajtur në 
konferencën e përgjithshme të prillit të 
1888-ës.

 6. Salt Lake Daily Herald, 11 tetor 1887,  
f. 2.

 7. Millennial Star, 31 gusht 1899, f. 
547–548.

 8. Deseret News, 21 tetor 1857, f. 259.
 9. “The Grand Destiny of Man”, Deseret 

Evening News, 20 korrik 1901, f. 22.
 10. Deseret News: SemiWeekly, 31 mars 

1868, f. 2.
 11. Deseret News, 11 mars 1857, f. 3; në 

burimin origjinal faqja 3 është shënuar 
gabimisht si faqja 419.

 12. Deseret News, 14 janar 1857, f. 355.
 13. Deseret News, 26 korrik 1865, f. 338.
 14. Në “Scandinavians at Saltair”, Deseret 

Evening News, 17 gusht 1901, f. 8.
 15. Deseret News, 14 janar 1857, f. 355.
 16. Deseret News, 28 janar 1857, f. 371.
 17. Deseret News, 21 tetor 1857, f. 259.
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Më 6 prill 1892, mijëra njerëz u mblodhën për të dëshmuar vendosjen 
e gurit kulmor në majën më të lartë të Tempullit të Solt-lejkut.
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“Ejani në Tempuj”

“Mundësitë që Perëndia ka çelur para syve 
tanë, janë të mrekullueshme dhe madhështore; 

imagjinata nuk mund t’i përfytyrojë ato. 
Ejani në Tempuj dhe do t’ju tregojmë.”

Nga Jeta e Lorenco Snout

Shpejt pas pagëzimit dhe konfirmimit të vet, Lorenco Snou filloi të 
marrë pjesë në mbledhje në Tempullin e Kirtlandit. Atje, me Profetin 
Jozef Smith dhe udhëheqës të tjerë të Kishës, ai mori bekime të më-
dha shpirtërore. Në ditarin e tij ai shkruante: “Atje, me profetin Jozef, 
ne patëm dhuratën e profecisë – dhuratën e gjuhëve – interpretimin 
e gjuhëve – vegime dhe ëndrra të mrekullueshme u rrëfyen – kën-
dimi i koreve qiellore u dëgjua dhe shfaqje të mrekullueshme të 
fuqisë shëruese, nëpërmjet ushtrimit të priftërisë nga Pleqtë, u dësh-
muan. Në shumë raste, të sëmurët u shëruan – të shurdhët arritën 
të dëgjonin – të verbrit të shihnin dhe sakatët të ecnin. Ishte shfaqje 
e qartë se një ndikim i shenjtë e hyjnor – një atmosferë shpirtërore, 
përshkonte atë ndërtesë hyjnore.” 1

Lorenco Snou e donte Tempullin e Kirtlandit, duke ditur se “Biri i 
Perëndisë, në lavdinë e Tij, e pati nderuar me praninë e Tij mbretë-
rore”. Prandaj, u mahnit kur qëndroi për herë të parë në një foltore 
atje për të dhënë mësim. “Nuk ka fjalë që të përshkruajnë ndjenjat 
e mia”, tha ai, “kur, për herë të parë, unë u ngrita te një nga ato fol-
tore për t’iu drejtuar një audience – një foltore prapa së cilës, vetëm 
pak kohë përpara, qëndroi ky Personazh i shenjtë me – ‘flokët e tij 
të bardhë si dëborë e pastër, sytë e tij si flakë zjarri’ – ku gjithashtu 
Moisiu, Eliasi dhe Elija erdhën dhe i dorëzuan çelësat e periudhave 
të tyre ungjillore Jozef Smithit.” [Shih DeB 110.] 2

Shumë vite më vonë, më 6 prill 1892, Presidenti Lorenco Snou u 
ngrit përpara një mbledhjeje tjetër, këtë herë përpara Tempullit të 
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Solt-Lejk-Sitit thuajse të përfunduar. Rreth 40.000 shenjtorë të ditëve 
të mëvonshme qenë grumbulluar brenda rrethimit të Tempëll Skue-
rit [Sheshit të Tempullit] dhe rreth 10.000 të tjerë “qenë majë ndër-
tesave dhe vendeve pranë nga ku mund të shihnin” 3. Masa ishte 
mbledhur për një ceremoni në të cilën guri kulmor do të vendosej 
në majën më të lartë të tempullit. Më vonë atë ditë, statuja e engjëllit 
Moroni do të vendosej mbi gurin kulmor. I caktuar nga Presidenca 
e Parë, Presidenti Snou, që ishte atëherë President i Kuorumit të 
Dymbëdhjetë Apostujve, duhej të udhëhiqte shenjtorët në Thirrjen 
Hosana të përkushtimit [Hosana Shout]. Pasi i shpjegoi Thirrjen 
Hosana masës së mbledhur, ai shprehu dashurinë dhe entuziazmin 
e tij për punën në tempull.

“Fjalët e thirrjes, Hosana”, tha ai, “që do të shqiptohen gjatë ose 
pas vendosjes së gurit bazë sot, u paraqitën nga Presidenti Jozef 
Smith në Tempullin e Kirtlandit dhe u përdorën në atë mbledhje 
solemne ku fuqia e Perëndisë u duk dhe vegimi i të Plotfuqishmit 
iu shfaq vëllezërve. Kjo nuk është një deklaratë e zakonshme, por 
është – dhe ne dëshirojmë që ajo të kuptohet qartë – një thirrje e 
shenjtë dhe përdoret vetëm në raste të jashtëzakonshme si ky i ta-
nishmi përpara nesh. Ne dëshirojmë që gjithashtu të kuptohet qartë 
se duam që vëllezërit e motrat jo vetëm t’i shqiptojnë fjalët, por që 
zemrat e tyre të jenë plot me mirënjohje ndaj Perëndisë së qiellit, 
që ka përmbushur, nëpërmjet lirisë tonë të zgjedhjes, këtë punë të 
madhe dhe të jashtëzakonshme. Si sot tridhjetë e nëntë vjet më parë 
guri i themelit – guri i qoshes – i këtij Tempulli u vendos, dhe duke 
menduar e reflektuar mbi bekimet e mrekullueshme që Perëndia 
na ka dhënë neve, popullit të Tij, gjatë këtyre 39 viteve që kanë 
kaluar qysh nga ajo kohë, ne dëshirojmë që shenjtorët ta ndiejnë, 
kur të shpallin këtë thirrje, se ajo del nga zemra e tyre. Le të jenë 
zemrat tuaja të mbushura me mirënjohje.” Ai demonstroi Thirrjen 
Hosana dhe pastaj tha: “Tani kur të shkojmë përpara Tempullit dhe 
kjo thirrje të thuhet, ne duam që çdo burrë dhe çdo grua t’i thërrasë 
këto fjalë me gjithë forcën e zërit të vet, në mënyrë që çdo shtëpi në 
këtë qytet të mund të dridhet, njerëzit në çdo pjesë të këtij qyteti ta 
dëgjojnë atë dhe ajo të arrijë te botët e përjetshme” 4.

Tregimi i mëposhtëm i ceremonisë së gurit kulmor demonstron 
nderimin dhe gëzimin e shenjtorëve gjatë ngjarjes:
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“Pikërisht ndërsa erdhi ora e mesditës, Presidenti Uillford Udraf 
doli përpara platformës, ku mund të shihej plotësisht nga masa e 
grumbulluar, të cilët po prisnin solemnisht. Emocioni përshkoi zem -
rat e njerëzve ndërsa ai fliste:

‘Vëmendje, të gjithë ju shtëpia e Izraelit, dhe ju kombe të tokës! 
Tani ne do të vendosim gurin kulmor të Tempullit të Perëndisë 
sonë, themeli i të cilit u vendos dhe u përkushtua nga Profeti, Shi-
kuesi dhe Zbuluesi Brigam Jang.’

Presidenti Udraf pastaj shtypi një buton elektrik dhe guri kulmor 
i Tempullit lëvizi i sigurt në pozicionin e vet. Ajo që ndodhi më pas, 
është përtej fuqisë së fjalëve për ta përshkruar. Presidenti i nderuar i 
Të Dymbëdhjetëve, Apostulli Lorenco Snou, doli përpara dhe udhë-
hoqi dyzet mijë shenjtorë të thërrisnin së bashku:

‘Hosana! Hosana! Hosana! Perëndisë dhe Qengjit. Amen, amen 
dhe amen!

Hosana! Hosana! Hosana! Perëndisë dhe Qengjit. Amen, amen 
dhe amen!

Hosana! Hosana! Hosana! Perëndisë dhe Qengjit. Amen, amen 
dhe amen!’

Çdo thirrje u shoqërua nga valëvitja e shamive të dorës. . . . Sytë 
e mijërave njerëzve u përlotën ndërsa u mbushën me gëzim. Toka 
dukej sikur dridhej për shkak të lartësisë së zërit që i dërgonte 
jehonat e tij në kodrat përreth. Në histori nuk është shënuar një 
spektakël më i madh apo më madhështor nga kjo ceremoni e ven-
dosjes së gurit kulmor të Tempullit. Hosanatë zor se patën reshtur 
kur kongregacioni i madh shpërtheu në himnin e lavdishëm e fry-
mëzues: ‘Ky Shpirti i Per’ndis’ si një zjarr ja po digjet’.” 5

Presidenti Udraf përkushtoi Tempullin e Solt-Lejkut saktësisht një 
vit më vonë, më 6 prill 1893, pasi shenjtorët patën punuar 40 vjet 
për ta përfunduar. Presidenti Lorenco Snou u thirr për të shërbyer si 
presidenti i parë i këtij tempulli dhe e përmbushi këtë thirrje deri sa 
u bë President i Kishës në shtator të 1898-ës. Një portret i Presidentit 
Snou varet sot në Tempullin e Solt-Lejkut, në kujtim të besnikërisë së 
tij ndaj asaj që ai e quante “vepra e madhe që ne po përmbushim” 
në shtëpinë e Zotit 6. [Shih sugjerimin 1 në faqen 149.]
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Mësime të Lorenco Snout

Në tempuj ne mësojmë për bekimet e mrekullueshme 
që Perëndia ka përgatitur për besnikët.

Mundësitë që Perëndia ka çelur para syve tanë, janë të mreku-
llueshme dhe madhështore; imagjinata nuk mund t’i përfytyrojë 
ato. Ejani në Tempuj dhe do t’ju tregojmë. Shumë prej jush, mendoj, 
kanë qenë atje dhe kanë dëgjuar për gjërat e mrekullueshme që 
Perëndia ka përgatitur për ata që e duan Atë dhe vazhdojnë besnikë 
deri në fund. . . .

. . . Ai ka përgatitur për shenjtorët e ditëve të mëvonshme çdo 
gjë që ata mund të duan apo përfytyrojnë, me qëllim që të bëjë të 
ndodhë lumturia e tyre e plotë gjatë gjithë përjetësive të pafundme.7 
[Shih sugjerimin 2 në faqen 149]

Nëpërmjet ordinancave të tempullit ne krijojmë 
lidhje të shenjta që mund t’i mbajnë familjet 

të bashkuara për kohën dhe përjetësinë.

Mendoni për premtimet që ju janë bërë në ceremoninë e bukur 
dhe të lavdishme që përdoret në besëlidhjen e martesës në Tem-
pull. Kur dy shenjtorë të ditëve të mëvonshme lidhen së bashku në  
martesë, u bëhen premtime që lidhen me fëmijët e tyre, ato prem-
time arrijnë në përjetësi.8

Ne kemi marrë shumë urtësi dhe njohuri për gjëra të cilat e habi-
sin botën kur ne flasim për to. Ne kemi mësuar se, në tempuj, jemi 
në gjendje të formojmë lidhje që nuk prishen nga vdekja, por që 
arrijnë në përjetësi; lidhje të shenjta që i lidhin familjet së bashku 
për kohën dhe përjetësinë.9 [Shih sugjerimin 3 në faqen 149.]

Në tempuj ne marrim ordinancat e ekzaltimit 
në emër të paraardhësve tanë të vdekur.

Çdo bir dhe bijë e Perëndisë do të ketë mundësinë e nevojshme 
për ekzaltim dhe lavdi. . . . Ka vetëm një mënyrë me të cilën ek-
zaltimi dhe lavdia mund të arrihen. Ne duhet të pagëzohemi për 
heqjen e mëkateve dhe të vendosen duart mbi ne për marrjen e 
Frymës së Shenjtë. Këto dhe ordinanca të tjera janë absolutisht të 
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nevojshme për ekzaltim dhe lavdi; dhe atje ku njerëzit kanë jetuar 
kur Ungjilli ishte i paarritshëm, këto gjëra mund të kryhen me për-
kujdesjen e miqve të tyre. Ne kemi ardhur në botë tani me qëllim 
që t’i bëjmë këto gjëra – të paktën, është një nga qëllimet kryesore 
të ardhjes sonë. Ne e theksojmë shumë rëndësinë e kësaj pune.10

Ne nuk kemi ardhur në këtë botë rastësisht. Ne kemi ardhur për 
një qëllim të veçantë dhe padyshim ishte nëpërmjet disa përgatit-
jeve në jetën tjetër ku banonim që ne erdhëm në këtë jetë. Mirë, në 
Tempuj ne po përmbushim një punë të madhe në interes të paraar-
dhësve tanë. Herë pas here kemi marrë shfaqje të rëndësishme që 
Perëndia e ka miratuar këtë punë që po kryejmë në Tempujt tanë. 
Shfaqjet më të jashtëzakonshme janë përjetuar nga individë që po 
punojnë për linjën e paraardhësve të tyre. Është një punë e madhe 
kjo që po përmbushim. Me mijëra njerëz janë pagëzuar për të vde-
kurit e tyre gjatë kryerjes së punëve tona në tempuj. . . .

Tani, në Tempujt tanë ne lejojmë njerëz që të vijnë, pasi kanë 
gjurmuar paraardhësit e tyre, pavarësisht sa larg më parë, dhe që të 
pagëzohen për babanë, gjyshin e stërgjyshin etj. të tyre të vdekur, 
aq larg sa mund të arrijnë te linja e tyre. Pastaj ne i lejojmë të vu-
losin bashkëshortet me bashkëshortët e tyre, përgjatë gjithë linjës 
së paraardhësve, deri aq larg sa mund të zbulojnë për të. Marrim 
rastin e një të riu të virtytshëm që jetoi para se Ungjilli t’u paraqitej 
fëmijëve të njerëzve. . . . Ai u martua me një bashkëshorte dhe krijoi 
një familje; por kurrë nuk pati privilegjin të merrte Ungjillin, siç e 
keni ju dhe unë. Gjithsesi, ai i mësoi familjes parimet morale dhe 
qe i dashur e bujar me bashkëshorten dhe fëmijët e tij. Çfarë mund 
të bënte më shumë ai? Ai nuk mund të ndëshkohet ngaqë nuk e 
mori Ungjillin; sepse nuk kishte Ungjill për të marrë. Ai nuk duhet 
ta humbasë bashkëshorten e tij ngaqë, kur u martua me të, nuk 
mund të shkonte në Tempull dhe të vulosej me të për kohën dhe 
përjetësinë. Ai veproi sipas njohurisë më të mirë që pati, dhe ajo u 
martua me të për kohën, sipas zakonit të vendit. Ne e respektojmë 
atë martesë, të bërë solemne sipas ligjeve të vendit të tij. . . . Ne i 
vulosim fëmijët te prindërit e tyre dhe bashkëshortet te bashkëshor-
tët e tyre përgjatë gjithë linjës.11

Shpëtimtari tha në një rast: “Në të vërtetë, në të vërtetë po ju 
them: Po vjen ora, madje ka ardhur, kur të vdekurit do të dëgjojnë 
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Prindërit mund t’i ndihmojnë fëmijët e tyre që të 
pranojnë ftesën për të ardhur në tempull.
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zërin e Birit të Perëndisë”, dhe Ai vazhdoi dhe tha këtë shprehje të 
shkëlqyer: “Dhe ata që e kanë dëgjuar do të jetojnë”. [Gjoni 5:25.] 
Unë besoj se shumica do ta marrë të vërtetën. Ata do ta dëgjojnë 
zërin e Birit të Perëndisë; ata do ta dëgjojnë zërin e Priftërisë së 
Birit të Perëndisë dhe do ta marrin të vërtetën dhe do të jetojnë. 
Këta vëllezër e motra që po punojnë me aq zell në tempuj, do të 
kenë nderin e të qenit, në një kuptim, shpëtimtarë të të afërmve 
dhe miqve të tyre për të cilët i administruan këto ordinanca.12 [Shih 
sugjerimin 4 në faqen 149.]

Ne duhet të përpiqemi të kryejmë punën në 
tempull dhe atë të historisë së familjes, edhe 

nëse kërkon sakrificë nga ana jonë.

Tani, duhet të ketë një synim në mendjen e çdo burri dhe gruaje 
që të vijë në Tempujt tanë dhe të kryejë këtë punë. Ajo është një 
punë e madhe, dhe e rëndësishme gjithashtu. Kur të kthehemi në 
jetën tjetër dhe të gjejmë miqtë tanë të vdekur që jetojnë atje, nëse 
nuk kemi kryer punën që është e nevojshme për ekzaltimin dhe 
lavdinë e tyre, ne nuk do të ndihemi fort të lumtur dhe nuk do të 
jetë një takim shumë i këndshëm.

Nuk duhet të presim që mundësitë të jenë gjithmonë të kënaq-
shme dhe të këndshme; por duhet të përpiqemi madje edhe nëse 
kërkohet pak sakrificë nga ana jonë, për ta vënë veten në pozitën 
që ta kryejmë këtë punë. . . . Ne duam ethshëm që vëllezërit dhe 
motrat të mos e shpërfillin këtë punë të rëndësishme. A e dini se 
cila do të jetë puna kryesore gjatë një mijë viteve të [Mijëvjeçarit]? 
Do të jetë ajo që po përpiqemi t’i nxisim shenjtorët e ditëve të më-
vonshme të kryejnë në kohën e tanishme. Tempujt do të ndërtohen 
kudo në këtë tokë dhe vëllezërit e motrat do të shkojnë në to dhe 
ndoshta do të punojnë ditë e natë me qëllim që të përshpejtojnë 
punën dhe të përmbushin punët e nevojshme përpara se Biri i 
Njeriut të mund ta paraqesë mbretërinë e Tij tek Ati i Tij. Kjo punë 
duhet të përmbushet përpara se Biri i Njeriut të mund të vijë dhe të 
marrë mbretërinë e Tij për t’ia paraqitur Atit të Tij.13 [Shih sugjerimin 
5 në faqen 149.]
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Kur hyjmë në tempull me një zemër të pastër, Zoti na 
bekon sipas asaj që Ai e di se është më e mira për ne.

Ne ndiejmë kur futemi në këta tempuj se gëzojmë Shpirtin e Zotit 
më plotësisht se në çfarëdo vendi tjetër. Ato janë ndërtesat e Zotit 
dhe brenda mureve të tyre kryhet puna e Tij më e rëndësishme. . . .

. . . Unë jam i kënaqur që, kur njerëzit shkojnë brenda këtyre 
tempujve, ata nuk [largohen] pa u ndier më mirë dhe me një ven-
dosmëri në mendjet e tyre për të vepruar pak më mirë nga sa kanë 
vepruar. Kjo është ndjesia që ne duam që shenjtorët të marrin. . . .

. . . Jini besnikë, vëllezër dhe motra, dhe ngulmues; ejani në 
tempull dhe bëni punën tuaj aty, dhe do të gëzoheni, dhe do të 
jeni të përgatitur më mirë për t’u rezistuar gjërave të pakëndshme 
të botës.14

Ata që [futen] në Tempull me një zemër të pastër dhe me një 
shpirt të penduar, nuk [do të] dalin prej tij pa marrë bekime të ve-
çanta, edhe pse këto bekime në disa raste, ose ndoshta në shumë 
raste mund të jenë të ndryshme nga ajo që disa mund të presin. . . . 
Disa nga shenjtorët mund të jenë duke kërkuar për shfaqje të en-
gjëjve shërbyes . . . ose presin të shohin fytyrën e Perëndisë. Mund 
të mos jetë me dobi për ju të ndani shfaqje të tilla. Zoti e di se çfarë 
është më e mira për çdo individ dhe do t’i përshtatë dhuratat e Tij 
për krijimin e të mirës më të madhe për ata që i marrin ato. Mund të 
parashikohet me siguri se çdo shenjtor besnik që futet në atë Shtëpi, 
do të marrë një bekim që do t’i japë shumë kënaqësi. Përpara se ata 
që futen në Tempull të [largohen] prej tij, [do të] ngrihet diçka në 
zemrën e tyre dhe një kuptim që [do të] jetë i dobishëm për ta në 
jetën e tyre të ardhshme. Ata [e kanë] këtë të drejtë si shenjtorë të 
ditëve të mëvonshme.15 [Shih sugjerimin 6 në faqen 149.]

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.
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 1. Lexoni tregimin e ceremonisë së gurit kulmor për Tempullin e 
Solt-Lejkut (faqet 141–143). Nëse keni marrë pjesë në një për-
kushtim tempulli, mendoni se si jeni ndier në atë kohë. Çfarë 
i shprehim Zotit, kur marrim pjesë në një Thirrje Hosana?

 2. Rilexoni ftesën e Presidentit Snou: “Ejani në Tempuj” 
(faqe 144). Mendoni se si mund ta pranoni këtë ftesë dhe për 
mënyrën se si mund t’ua drejtoni këtë ftesë anëtarëve të famil-
jes dhe miqve.

 3. Ndërsa studioni pjesën e dytë në faqen 144, meditoni për  
bekimet që mund të vijnë nëpërmjet marrjes së ordinancave të 
tempullit dhe bërjes së besëlidhjeve të tempullit. Si kanë ndikuar 
këto bekime mbi ju dhe familjen tuaj?

 4. Lexoni paragrafin që fillon në fund të faqes 145. Në çfarë  
mënyrash veprojmë ne si “shpëtimtarë të të afërmve dhe miqve 
[tanë]” kur kryejmë këtë punë? Çfarë burimesh ka siguruar Kisha 
për të na ndihmuar?

 5. Çfarë mund të bëjmë për t’i dhënë punës në tempull dhe pu-
nës së historisë familjare vëmendjen dhe kohën që ato meri-
tojnë? (Përsërisni paragrafin që fillon në krye të faqes 147.)

 6. Cilat janë disa bekime shpirtërore e vetjake që mund të marrim 
kur marrim pjesën në punën në tempull? (Për disa shembuj, 
shih faqen 148.)

Shkrime të Shenjta Përkatëse: DeB 97:15–17; 109:1–23; 128:15–18; 
132:19; 138:57–59

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
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 2. Në Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow, f. 11–12.
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 8. Deseret SemiWeekly News, 30 mars 
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“Nuk Kërkoj Vullnetin Tim, 
por Vullnetin e Atit”

“Ne duhet t’ia nënshtrojmë vullnetin tonë vullnetit 
të Atit, dhe të frymëzohemi që të themi, cili është 

vullneti i Atit, të cilit duhet t’i shërbejmë këtu në botë? 
Atëherë çdo veprim që kryejmë do të jetë një sukses.”

Nga Jeta e Lorenco Snout

Më 31 mars 1899, Presidenti Lorenco Snou udhëtoi për në aka-
deminë “Brigam Jang” (tani universiteti “Brigam Jang”), ku një grup 
i madh shenjtorësh të ditëve të mëvonshme ishte mbledhur për të 
përkujtuar 85-vjetorin e tij. Në mëngjes, ai mbajti bisedën e takimit 
shpirtëror për burrat në kongregacion. Njëkohësisht, gratë patën një 
mbledhje të ngjashme, të drejtuar nga bashkëshortet e anëtarëve të 
Presidencës së Parë dhe të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve. 
Pasdite, të gjithë u mblodhën bashkë.

Si pjesë e mbledhjes së pasdites, 23 fëmijë “marshuan për të 
qëndruar te tribuna dhe, përballë Presidentit Snou, kënduan dy 
këngë . . . , pas së cilave çdo fëmijë i dhuroi Presidentit një buqetë 
me lule”. Presidenti Snou u shprehu mirënjohjen e tij fëmijëve dhe 
dha një bekim për ta. Pastaj tetë studentë të akademisë “Brigam 
Jang” erdhën te katedra një nga një. Secili, në përfaqësim të një 
organizate në shkollë, paraqiti një nderim të përgatitur me kujdes 
për profetin e tyre. Si përgjigje ndaj këtyre fjalëve të dashurisë e 
admirimit, Presidenti Snou tha:

“Tani vëllezër dhe motra, unë nuk di çfarë të them pas gjithë 
kësaj. Do të më pëlqente të shkoja në shtëpi dhe të mendoja rreth 
kësaj, por mendoj se priten disa fjalë dhe mendoj se duhet të them 
diçka, por vërtet nuk di çfarë të them. Unë do të them këtë, gjith-
sesi. Unë e kuptoj shumë qartë se nuk po e bëni këtë nder për mua 
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Në kopshtin e Gjetsemanit Shpëtimtari tha: “Mos u 
bëftë vullneti im, por yti” (lluka 22:42).
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si Lorenco Snou, por për shkak të pozitës që përfaqësoj në lidhje 
me vëllezërit e mi, këshilltarët e mi dhe anëtarët e Kuorumit të Të 
Dymbëdhjetëve. . . . Unë ndiej për çfarëdo që kam përmbushur, 
se nuk është Lorenco Snou, dhe për përvojat që më kanë sjellë në 
këtë pozitë si President të Kishës – nuk është Lorenco Snou, por 
Zoti që e ka bërë këtë. Kur Jezusi ishte në tokë Ai tha këtë shprehje 
të mrekullueshme; unë kam menduar për të dhe e kam gjithmonë 
në mendje ndërsa kryej punët e mia: ‘Unë s’mund të bëj asgjë nga 
vetja ime; gjykoj sipas asaj që dëgjoj dhe gjyqi im është i drejtë’. 
Tani, përse Ai tha se gjykimi i Tij ishte i drejtë? Ai thotë, sepse: ‘Nuk 
kërkoj vullnetin tim, por vullnetin e Atit tim që më ka dërguar’. [Shih 
Gjoni 5:30.] Ky është parimi, vëllezër dhe motra, mbi bazë të tij jam 
përpjekur të veproj që kur m’u zbulua se Ati im në qiell dhe Ati 
juaj në qiell ekziston. Unë jam përpjekur të bëj vullnetin e Tij. . . .

Është Zoti, Ai që nderoni kur më nderoni mua dhe këshilltarët 
e mi, dhe Kuorumin e Të Dymbëdhjetëve. Ne kemi zbuluar, secili 
prej nesh, që prej shumë kohe më parë se vetë nuk mund të bëjmë 
asgjë. Vetëm për aq sa kemi ndjekur atë parim, që Jezusi e ndoqi 
kur qe në botë, suksesi ka pasuar përpjekjet tona; dhe kështu do 
të jetë me ju.” 1

Mësime të Lorenco Snout

Kur ne kërkojmë vullnetin e Perëndisë, ne ndjekim 
një drejtim në të cilin nuk do të ketë dështim.

Ka një drejtim që burrat dhe gratë mund ta ndjekin, nëpërmjet të 
cilit nuk do të ketë dështim. Çfarëdo zhgënjimesh që mund të dalin 
apo dështime në dukje që mund të vijnë, në të vërtetë nuk do të 
ketë dështim si një gjë e përgjithshme. . . . Ka pasur raste kur dukej 
sikur po shkonim prapa; të paktën, kështu u dukej atyre që nuk 
kanë qenë plotësisht të ndriçuar lidhur me mendimin dhe vullnetin 
e Perëndisë. Kisha ka përjetuar përvoja shumë të çuditshme, dhe 
njerëzit kanë bërë sakrifica të mëdha. . . . Por ne i kemi kapërcyer 
këto sakrifica dhe si popull nuk kemi pasur dështim. Përse nuk ka 
pasur dështim? Sepse populli, si i tërë, e ka pasur mendjen të nguli-
tur në parimet e vërteta të jetës, dhe e ka përmbushur detyrën e vet. 
. . . Populli në përgjithësi ka pasur Shpirtin e Zotit dhe e ka ndjekur 
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atë. Prandaj nuk ka pasur dështim. Kështu mund të jetë edhe me 
individët. Ka një drejtim për çdo person për ta ndjekur, në të cilin 
nuk do të ketë dështim. Ai zbatohet për çështje materiale si edhe 
shpirtërore. Zoti na ka dhënë fjalën kyçe në këto vargje që i kam 
lexuar nga Libri i Doktrinës dhe Besëlidhjeve:

“Dhe nëse syri juaj drejtohet te lavdia ime, tërë trupat tuaj do të 
mbushen me dritë dhe nuk do të ketë errësirë në ju; dhe ai trup që 
mbushet me dritë, kupton gjithçka. Si rrjedhim, shenjtërojeni veten 
tuaj, që mendjet tuaja t’i përkushtohen tërësisht Perëndisë.” [DeB 
88:67–68.]

Ky është çelësi nëpërmjet të cilit një person mund të jetë gjith-
monë i suksesshëm. Pali thotë:

“Po rend drejt synimit, drejt çmimit të thirrjes së lartme të Perën-
disë në Krishtin Jezus”. [Filipianëve 3:14.]

Një synim fisnik që çdo [shenjtor] i ditëve të mëvonshme duhet 
ta ketë përpara tij vazhdimisht. Cili është ai çmim? . . . “Gjithçka që 
Ati im ka, do t’i jepet atij.” [DeB 84:38.]

Shpëtimtari në një rast të vetëm bëri një deklaratë të jashtëza-
konshme. Kjo është në kapitullin e 5-të të Shën Gjonit dhe është 
si më poshtë:

“Unë s’mund të bëj asgjë nga vetja ime”. [Gjoni 5:30.]

Është e mrekullueshme që Perëndia që krijoi botët, që zbriti këtu 
i veshur me mish, kreu mrekulli të fuqishme dhe sakrifikoi jetën 
e tij në malin e Kalvarisë për shpëtimin e familjes njerëzore – që 
Ai duhet të thotë: “Unë s’mund të bëj asgjë nga vetja ime”. Dhe Ai 
vazhdon duke thënë:

“Gjykoj sipas asaj që dëgjoj dhe gjyqi im është i drejtë, sepse nuk 
kërkoj vullnetin tim, por vullnetin e Atit që më ka dërguar”. [Gjoni 
5:30.]

Kjo është thënie e mrekullueshme dhe do të thotë shumë. Tani, 
ajo që duam, është ta kemi këtë shpirt në çdo veprim të jetës sonë 
dhe në çdo ndërmarrje, qoftë materiale apo shpirtërore dhe jo të 
mendojmë vetë. Ne duhet të përpiqemi të mësojmë se si duhet t’i 
shpenzojmë paratë dhe informacionin që Perëndia na ka dhënë. 
Përgjigjja është e thjeshtë – për lavdinë e Perëndisë. Sytë tanë duhet 
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të jenë vetëm nga lavdia e Perëndisë. Për këtë e lamë jetën para 
lindjes dhe [erdhëm] në këtë jetë të vdekshme. Ne duhet të përpi-
qemi të përkrahim interesat e Perëndisë Më të Lartë dhe të ndihemi 
siç u ndie Jezusi: “Unë s’mund të bëj asgjë nga vetja ime”. Duke 
qenë se ne veprojmë sot dhe nesër, këtë javë dhe javën tjetër, në 
interes të Perëndisë dhe sytë tanë janë vetëm te lavdia e Tij, nuk 
mund të ketë dështim.2 [Shih sugjerimin 1 në faqen 159.]

Kur i bindemi vullnetit të Perëndisë, Ai na 
jep fuqi të kemi sukses në punën e Tij.

Nga vetja nuk mund të bëjmë asgjë. Siç Jezusi tha: “Në të vërtetë, 
në të vërtetë po ju them se Biri nuk mund të bëjë asgjë prej vetve-
tes, përveç asaj që sheh se bën Ati; gjërat në fakt që bën Ati, i bën 
po ashtu dhe Biri”. [Gjoni 5:19.] Ai erdhi në këtë jetë për të bërë 
vullnetin e Atit të tij, dhe jo vullnetin e vet. Dëshira dhe vendos-
mëria jonë duhet të jenë njësoj. Kur na dalin gjëra që kërkojnë një 
përpjekje nga ana jonë, ne duhet t’ia nënshtrojmë vullnetin tonë 
vullnetit të Atit, dhe të frymëzohemi që të themi, cili është vullneti 
i Atit tonë, të cilit duhet t’i shërbejmë këtu në botë? Atëherë çdo 
veprim që kryejmë, do të jetë një sukses. Ne mund të mos e shohim 
suksesin e atij veprimi sot apo nesër, sidoqoftë ai do të përfundojë 
me sukses.3

“Por Moisiu i tha Perëndisë: ‘Kush jam unë që të shkoj te Faraoni 
dhe t’i nxjerr bijtë e Izraelit nga Egjipti?’” [Shih Eksodi 3:11.] . . .

“Atëherë Moisiu i tha Zotit: ‘Mjerisht, o Zot, unë nuk jam njeri i 
gojës; nuk isha i tillë në të kaluarën dhe nuk jam i tillë që kur i ke 
folur shërbëtorit tënd, sepse jam i ngathët në fjalë dhe kuvend’.” 
[Shih Eksodi 4:10.] . . .

Ne shohim në këto vargje që lexova, se Perëndia e thirri Moisiun 
të përmbushte një punë të veçantë; Moisiu ndieu paaftësinë dhe 
pazotësinë e tij për të bërë atë që i qe kërkuar. Puna ishte tepër e 
madhe. Ajo ishte tepër e thellë në natyrën dhe karakterin e saj dhe 
kërkonte atë që Moisiu ndiente se nuk e kishte si fuqi dhe aftësi; 
dhe ai e ndieu dobësinë e tij dhe i kërkoi Perëndisë të shihte të 
tjerë. . . . Ai kundërshtoi me ndjenjat e tij dhe kështu i foli Zotit duke 
i thënë: ‘Kush jam unë që duhet të përzgjidhem për të përmbushur 
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këtë punë të madhe, – sepse është e pamundur që të mund të për-
mbushet nga një aftësi çfarëdo si këto që kam unë’. . . .

Këto janë ndjenjat e mendimet që Moisiu kishte dhe donte që 
po këto t’ia transmetonte Perëndisë. Kështu ka qenë që nga fillimi; 
kur Zoti u bënte thirrje individëve, ata ndien paaftësinë e tyre, dhe 
kështu është kur pleqtë thirren t’ju flasin juve. Kështu ndodh me 
pleqtë që thirren për të shkuar te kombet e tokës si shërbestarë të 
ungjillit. Ata ndiejnë papërshtatshmërinë e tyre. Ata ndiejnë pamjaf-
tueshmërinë e tyre. . . .

Tani, kur Jeremia u thirr, ai u ndie njësoj si Moisiu. Ai tha se Zoti 
i pati bërë thirrje që të ishte profet, jo vetëm për shtëpinë e Izraelit, 
por për të gjitha kombet përreth. Ai nuk qe veçse një fëmijë, si Jozef 
Smithi, kur iu shfaq Perëndia për herë të parë. Jozefi qe vetëm rreth 
14 vjeç – thjesht fëmijë në një kuptim – i paditur, për sa i përkiste 
urtësisë dhe mësimit nga bota – kështu edhe me Jeremian, kur 
Perëndia e thirri për herë të parë – ai tha: “Unë nuk jam veçse një 
djalosh. Si mund ta përmbush këtë punë të madhe që kërkoni prej 
meje, për të plotësuar këto përgjegjësi të mëdha që propozoni të më 
jepni?” Ai e vuri zemrën dhe ndjenjat e tij kundër idesë së bërjes së 
kësaj pune të madhe. Por Perëndia i tha; . . . për ngushëllimin e tij: 
“Para se unë të të formoja në barkun e nënës sate, të kam njohur”. 
Ai tha se e njihte që në botën e shpirtrave [para lindjes] dhe që do 
të përmbushte atë që Zoti kërkonte prej tij: “Para se ti të dilje nga 
barku i saj, të kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kom-
beve”. [Shih Jeremia 1:5–6.] Jeremia doli dhe nëpërmjet fuqisë së të 
Plotfuqishmit përmbushi atë që Zoti kërkoi prej tij. . . .

Tani Zoti vepron shumë ndryshe nga njerëzit. Ai punon ndryshe. 
Apostulli Pal e ka thënë këtë. Ai tha: “Ju jeni thirrur. Nuk janë të ur-
tët që janë thirrur, por Perëndia ka zgjedhur të marrët për të turpë-
ruar ata që janë të urtë.” [Shih 1 Korintasve 1:25–27.] Dhe apostujt që 
Perëndia thirri, të cilët Jezusi, Biri i Perëndisë i thirri, dhe vuri duart 
e tij mbi ta dhe u dha priftërinë e tij dhe autoritetin e tij për të për-
mbushur punën e tij, ata nuk ishin të arsimuar; ata nuk i kuptonin 
shkencat, ata nuk kishin pozita të larta në Jude – ata qenë të varfër 
dhe analfabetë; me thirrje të thjeshta në jetë. . . . Mirë, atëherë, Zoti 
është i ndryshëm. Ai i bën thirrjet e Tij ndryshe nga ato thirrje që 
bëhen nga njerëzit. Dhe ka shumë gjasa që njerëzit të [ngatërrohen] 
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lidhur me veprimet e Perëndisë në mënyrën se si i thërret njerëzit; 
më të mirët e njerëzve, më të urtët e njerëzve shpesh herë [ngatë-
rrohen]. Moisiu qe [hutuar] lidhur me atë se si Zoti do ta aftësonte 
që të përmbushte atë që kërkonte por ai u udhëzua më pas. Zoti 
e ndihmoi dhe e mbështeti atë në një mënyrë të mrekullueshme, 
duke bindur vëllezërit e tij e Izraelin, kur ai u vizitua nga Jehovai 
i madh. Moisiu u këshillua me Izraelin dhe u tregoi misionin e tij 
dhe ata më në fund dhanë pëlqimin e tyre. Ata pranuan dhe morën 
këshillat e tij dhe udhëheqjen e tij dhe ai i nxori nga vendi i sklla-
vërisë në Egjipt. Ai qe i suksesshëm, jo i suksesshëm nga urtësia e 
vet; por ia atribuoi të gjithë suksesin e tij Perëndisë së Plotfuqishëm 
që e thirri. Dhe kështu bëjmë ne. . . .

Tani, mund të jetë e mjaftueshme të themi se Perëndia na ka 
thirrur. Ne nuk predikojmë [përveçse] kur Perëndia e kërkon atë. 
Thuajse çdo burrë ndër pleqtë e Izraelit, është ndier i papërgati-
tur kur është thirrur për të predikuar ungjillin, për të përmbushur 

Moisiu “ia atribuoi të gjithë suksesin e tij Perëndisë së 
Plotfuqishëm që e thirri. Dhe kështu bëjmë ne.”
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detyrat dhe detyrimet që i janë dhënë. Unë kam vënë re se disa 
nga folësit më të mirë që kanë folur ndonjëherë në këtë foltore, 
kur janë thirrur janë trembur, kanë ndier nevojën të kërkojnë besi-
min dhe mbështetjen e kongregacionit. Dhe ata kanë dalë përpara 
në fuqinë e Jehovait dhe kanë shpallur vullnetin e tij në frikë dhe 
dridh ma; por nuk qe nga forca dhe urtësia e tyre që iu drejtuan 
kështu shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Edhe pse mundet që të 
mos kenë pasur kurrë përfitimet e një arsimimi universitar, përsëri 
ata qëndrojnë përpara anëtarëve, jo duke u mbështetur në fuqinë e 
tyre por në fuqinë dhe forcën e ungjillit.4

Ne nuk mundemi gjithmonë të bëjmë atë që do të donim të 
bënim, por do të kemi fuqinë të bëjmë atë që duhet të bëjmë. 
Zoti do të na japë fuqinë që ta bëjmë këtë.5 [Shih sugjerimin 2 në 
faqen 159.]

Ne jemi thirrur të veprojmë në emrin e Perëndisë dhe 
pranojmë dorën e Tij në të gjitha të mirat që bëjmë.

Atë që bëjmë, e bëjmë në emër të Zotit Perëndi të Izraelit dhe 
jemi të gatshëm të pranojmë dorën e të Plotfuqishmit në çdo gjë 
që bëjmë. Kur Moisiu doli si çlirues i Fëmijëve të Izraelit nga sklla-
vëria e tyre prej egjiptianëve, ai nuk e paraqiti veten në llojin e 
një çliruesi të zakonshëm, por ai shkoi në emër të Zotit Perëndi 
të Izraelit, duke qenë i urdhëruar të përmbushte shëlbimin e tyre 
me anë të fuqisë dhe autoritetit që mori nga Perëndia. Dhe që nga 
çasti që u shfaq përpara tyre në këtë cilësi, gjersa përmbushi dety-
rën e tij, ai veproi në dhe nëpërmjet emrit të Zotit, dhe jo nga vetë 
urtësia apo zotësia e tij, as sepse kishte inteligjencë më të madhe 
nga pjesa tjetër e njerëzimit. Zoti iu shfaq në ferrishtën që digjej, 
dhe e urdhëroi të dilte dhe të përmbushte një punë të veçantë, që 
lidhej me paqen, lumturinë dhe shpëtimin e një populli të madh; 
dhe suksesi e mbarësia e saj vareshin nga zbatimi i rendit të gjërave 
zbuluar atij nga Perëndia i Qiellit. Suksesi dhe mbarësia e tij qenë 
siguruar përsosmërisht nga fakti se ajo punë që i ishte caktuar nuk 
qe një gjë e zbuluar prej tij, por vinte nga Jehovai. . . .

Kështu është edhe lidhur me ne sot. Puna e madhe që po për-
mbushet tani – mbledhja e njerëzve nga kombet e tokës, nuk e ka 
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prejardhjen nga mendja e ndonjë njeriu apo grupi njerëzish; por ajo 
erdhi nga Zoti i Plotfuqishëm.6

Ne mbështetemi te Perëndia; dhe në të gjithë veprat dhe punët 
tona dhe në të gjithë suksesin që është në punët tona, ndiejmë se 
ka qenë Perëndia që e ka përmbushur atë.7

Ne erdhëm në botë për një qëllim të madh, njësoj si Jezusi, vë-
llai ynë më i madh, për të bërë vullnetin dhe veprat e Atit tonë; në 
këtë ka paqe, gëzim dhe lumturi, një rritje të urtësisë, njohurisë 
dhe fuqisë së Perëndisë; jashtë kësaj nuk ka bekime të premtuara. 
Prandaj le t’ia përkushtojmë veten drejtësisë, të ndihmojmë këdo 
dhe të gjithë që të jenë më të mirë dhe më të lumtur; të bëjmë mirë 
për të gjithë dhe keq për askënd; të nderojmë Perëndinë dhe t’i 
bindemi Priftërisë së Tij; të edukojmë dhe të ruajmë një ndërgjegje 
të ndriçuar dhe të ndjekim Shpirtin e Shenjtë; të mos dorëzohemi, 
të qëndrojmë fort për atë që është e mirë, të durojmë deri në fund 
dhe kupa juaj e gëzimit do të jetë plot madje e tejmbushur, sepse i 
madh do të jetë shpërblimi juaj për sprovat tuaja dhe vuajtjet tuaja 
nën tundime, vështirësitë tuaja të rënda, dëshirat tuaja të zemrës 
dhe brengat; po, Perëndia ynë do t’ju japë një kurorë lavdie të pa-
shuar.8 [Shih sugjerimin 3 më poshtë.]

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. Studioni paragrafin që fillon në faqen 154. Si mund ta dini se 
kur sytë tuaj janë vetëm te lavdia e Perëndisë? Me kaq shumë 
argëtime në botë, si munden prindërit t’i ndihmojnë fëmijët e 
tyre t’i mbajnë sytë vetëm te lavdia e Perëndisë?

 2. Rilexoni komentet e Presidentit Snou rreth Moisiut dhe Jere-
mias (faqet 155–158). Si mund të na ndihmojnë këto tregime 
në përpjekjet tona për të shërbyer në kuorumet e priftërisë, 
Shoqatën e Ndihmës dhe në organizatat e tjera të Kishës?

 3. Presidenti Snou na mësoi se ne duhet të shërbejmë “në [emër] 
të Zotit” (faqe 158). Si do ta përshkruanit ju një person që 
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vepron në emrin e Zotit? Mendoni rreth mundësive që keni 
për të shërbyer në emrin e Zotit.

 4. Presidenti Snou përdor fjalët sukses dhe i suksesshëm disa herë 
në këtë kapitull. Si ndryshon përkufizimi i Perëndisë për suk-
sesin nga përkufizimi i botës? Pse ne mund të jemi të sigurt 
për sukses kur ndjekim vullnetin e Perëndisë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Filipianëve 4:13; 2 Nefi 10:24; Mosia 
3:19; Helamani 3:35; 10:4–5; 3 Nefi 11:10–11; 13:19–24; DeB 20:77, 
79; Moisiu 4:2

Ndihmë për Mësimdhënien: “Mos u trembni nga heshtja. Njerëzve 
shpesh u nevojitet kohë të mendojnë dhe t’u përgjigjen pyetjeve 
apo të shprehin atë që ndiejnë. Ju mund të ndaloni pasi keni bërë 
një pyetje, pasi është ndarë një përvojë shpirtërore, apo kur një 
person ka vështirësi për ta shprehur veten” (Teaching, No Greater 
Call, f. 67).

Shënime
 1. Në “Anniversary Exercises”, Deseret 

Evening News, 7 prill 1899, f. 9–10.
 2. “The Object of This Probation”, Deseret 

SemiWeekly News, 4 maj 1894, f. 7.
 3. Në Conference Report, tetor 1899, f. 2.
 4. Salt Lake Daily Herald, 11 tetor 1887,  

f. 2.

 5. Deseret News, 15 maj 1861, f. 82.
 6. Deseret News, 8 dhjetor 1869, f. 517.
 7. Salt Lake Daily Herald, 11 tetor 1887,  

f. 2.
 8. Në Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
f. 487.
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E Dhjeta, një Ligj për Mbrojtjen 
dhe Përparimin Tonë

“Ligji i së dhjetës është një nga më të rëndësishmit 
që i është zbuluar ndonjëherë njeriut. . . . 

Nëpërmjet bindjes ndaj këtij ligji shenjtorëve do 
t’u jepen bekimet e mbarësisë dhe të suksesit.”

Nga Jeta e Lorenco Snout

Në fillimet e majit 1899, Presidenti Lorenco Snou ndieu një nxitje 
për të vizituar qytetin e Seint-Xhorxhit dhe vendbanime të tjera në 
Jutën jugore. Shpejt e shpejt, ai filloi të organizonte një grup njerë-
zish, përfshirë disa Autoritete të Përgjithshme, që të ndërmerrnin 
një udhëtim të gjatë me të.

Kur Presidenti Snou bëri përgatitjet për udhëtimin, nuk i tha nje-
riu përse po shkonin – ai nuk e dinte as vetë arsyen. “Kur u larguam 
nga Solt-Lejk-Siti”, tha ai më vonë, “ne nuk e dinim se për çfarë 
pikërisht po shkonim t’i vizitonim këto vendbanime jugore.” 1 Por 
më 17 maj, shpejt pasi udhëtarët arritën në Seint-Xhorxh, vullneti 
i Zotit iu “shfaq qartë” profetit të Tij.2 Në një mbledhje mbajtur më 
18 maj 1899, Presidenti Snou tha:

“Është fjala e Zotit për ju, vëllezër dhe motra të mia, që ju duhet 
të pajtoheni me atë që kërkohet nga ju si njerëz të cilët keni përpara 
jush këto perspektiva të lavdishme të ekzaltimit dhe të lavdisë. Çfarë 
është ajo? Përse, ajo është diçka që ju është përsëritur herë pas here 
derisa ndoshta jeni lodhur duke e dëgjuar . . . Fjala e Zotit për ju 
nuk është ndonjë gjë e re; është thjesht kjo: KOHA KA ARDHUR TANI 

PËR ÇDO SHENJTOR TË DITËVE TË MËVONSHME, QË SHPRESON TË JETË I PËR-

GATITUR PËR TË ARDHMEN DHE T’I MBAJË KËMBËT E VETA TË VENDOSURA MBI 

NJË THEMEL TË DUHUR, QË TË BËJË VULLNETIN E ZOTIT DHE TË PAGUAJË TË 

PLOTË TË DHJETËN E TIJ. Kjo është fjala e Zotit drejtuar juve, dhe do të 
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Tabernakulli i Seint-Xhorxhit. Në këtë ndërtesë, Presidenti lorenco Snou 
mbajti të parën nga bisedat e tij të shumta mbi ligjin e së dhjetës.
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jetë fjala e Zotit drejtuar çdo vendbanimi kudo në vendin e Sionit. 
Pasi të largohem nga ju dhe ju të filloni të mendoni mbi këtë, do 
ta shihni vetë se koha ka ardhur kur çdo njeri duhet të ngrihet dhe 
të paguajë të plotë të dhjetën e tij. Zoti na ka bekuar dhe ka pasur 
mëshirë për ne në të kaluarën; por po vijnë kohë kur Zoti kërkon 
që të ngrihemi dhe të bëjmë atë që ka urdhëruar dhe jo ta shtyjmë 
për më vonë. Atë që po ju them në këtë Kunj të Sionit, unë do t’ia 
them çdo Kunji të Sionit që është organizuar. Nuk ka burrë apo grua 
që e dëgjon tani këtë që po them, që do të ndihet i kënaqur nëse 
ai apo ajo nuk do të paguajë një të dhjetë të plotë.” 3

Në 50 vitet e tij të mëparshme si Apostull, Presidenti Snou rrallë e 
pati përmendur ligjin e së dhjetës në predikimet e tij. Kjo ndryshoi 
në Seint-Xhorxh të Jutas, për shkak të zbulesës që mori. “Unë kurrë 
nuk pata një zbulesë më të përsosur”, tha ai më vonë, “sesa [zbulesa] 
që mora për këtë temë të së dhjetës” 4. Nga Seint-Xhorxhi, ai dhe 
shokët e tij të udhëtimit shkuan qytet më qytet në Jutën jugore dhe 
gjatë rrugës së tyre për në shtëpi në Solt-Lejk-Siti, duke mbajtur 
24 mbledhje. Presidenti Snou dha 26 predikime. Sa herë që foli, i 
këshilloi shenjtorët t’i bindeshin ligjit të së dhjetës.

Grupi u kthye në Solt-Lejk-Siti më 27 maj. Një reporter gazete 
vërejti: “Sot, Presidenti duket më i fortë dhe më aktiv sesa në ditën 
që u largua nga Solt-Lejku”. Duke iu përgjigjur një komenti se ai e 
pati “përballuar mrekullisht mirë udhëtimin”, profeti 85-vjeçar tha: 
“Po, kështu thonë të gjithë. . . . Udhëtimi më bëri mirë. Unë nuk jam 
ndier kurrë më mirë në jetën time. Unë ndiej se Zoti më mbështet 
në përgjigje të lutjeve të shenjtorëve.” 5

Përveç komentimit mbi mirëqenien e tij personale, ai ndau ndje-
njat e tij mbi besimin dhe drejtësinë e shenjtorëve në Jutën jugore. 
Ai tha se, ai dhe grupi i tij ishin pritur “me manifestimet më të 
sinqerta të gëzimit dhe të vlerësimit” 6. Ai tha se kur i këshillonte 
shenjtorët t’i bindeshin ligjit të së dhjetës: “Shpirti i Zotit vinte te nje-
rëzit dhe ata gëzoheshin pa masë, dhe në zemrat e tyre shpallnin se 
do ta zbatonin këtë parim në çdo imtësi dhe në frymën e ligjit të së 
dhjetës” 7. Në përgjigje të një pyetjeje rreth gjendjes së përgjithshme 
të njerëzve, ai tha: “Ata po jetojnë në shtëpi të rehatshme, janë të 
veshur veçanërisht mirë dhe duket që kanë plot nga gjërat e mira të 
tokës për të ngrënë e për të pirë. Në Kunjin e Seint-Xhorxhit njerëzit 
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po vuajnë nga [një] thatësirë e madhe, më e rënda që ka ndodhur 
ndonjëherë në vend, por ata kanë besim se shpejt do të kenë shi.” 8

Më 29 dhe 30 maj Presidenti Snou mbajti dy predikime mbi ligjin 
e së dhjetës, të parin drejtuar nëpunëseve të Shoqatës së Përmirë-
simit Reciprok të Të Rejave dhe pastaj nëpunësve të Shoqatës së 
Përmirësimit Reciprok të Të Rinjve.9 Në përfundim të bisedës së 
dytë, Plaku B. H. Roberts i Të Shtatëdhjetëve paraqiti vendimin e 
mëposhtëm, që u mbështet njëzëri nga të gjithë të pranishmit: “U 
vendos: ‘Që ne të pranojmë doktrinën e së dhjetës, siç paraqitet tani 
nga Presidenti Snou, si fjala dhe vullneti i tanishëm i Zotit për ne, 
dhe ne e pranojmë atë me gjithë zemrën tonë; ne do ta zbatojmë 
atë, dhe ne do të bëjmë gjithçka që është brenda fuqisë sonë që 
shenjtorët e ditëve të mëvonshme të veprojnë po kështu” 10. Më 2 
korrik të gjithë Autoritetet e Përgjithshme dhe përfaqësues nga të 
gjitha kunjet e lagjet në Kishë morën pjesë në asamblenë solemne 
në Tempullin e Solt-Lejkut, duke agjëruar dhe duke u lutur në për-
gatitje për mbledhjen. Atje ata njëzëri pranuan të njëjtin vendim.11 
Vetë Presidenti Snou ishte besnik ndaj këtij vendimi, duke dhënë 
mësim për ligjin e së dhjetës në shumë kunje dhe duke mbikëqyrur 
të njëjtën përpjekje nga udhëheqës të tjerë të Kishës.

Në muajt pas vizitës së Presidentit Snou në Jutën jugore, ai mori 
premtimin e përkushtimit të përtërirë të shenjtorëve të ditëve të 
mëvonshme për t’iu bindur ligjit të së dhjetës. Ky lajm i dha “këna-
qësinë dhe plotësinë më të madhe” 12, sepse e dinte se nëpërmjet 
bindjes së vazhdueshme ndaj këtij ligji, “bekimet e të Plotfuqishmit 
[do t’i] jepeshin këtij populli dhe Kisha [do të] përparonte me një 
forcë e shpejtësi që nuk [e kishte] provuar kurrë më parë” 13.

Presidenti Snou i pati siguruar në mënyrë të përsëritur shenjtorët 
se, kur t’i bindeshin ligjit të së dhjetës, ata do të bekoheshin indivi-
dualisht, si materialisht edhe shpirtërisht.14 Ai premtim u përmbush 
pjesërisht në gusht të 1899-ës, kur populli i Seint-Xhorxhit gëzoi 
një lehtësim të përkohshëm nga thatësira; besimi i tyre u shpërblye 
me 7.44 centimetra reshje, më shumë nga sa ata kishin pasur në 
13 muajt e mëparshëm të marrë së bashku.15 Presidenti Snou pati 
premtuar gjithashtu se zbatimi i ligjit të së dhjetës do të sillte bekime 
për të gjithë Kishën. Ai u ndie i sigurt se të dhjetat e besnikëve do 
ta çlironin Kishën nga borxhi i vet, që ishte shkaktuar kryesisht si 
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rrjedhim i përndjekjes.16 Ky premtim u përmbush në 1906-ën, pesë 
vjet pasi vdiq. Në konferencën e përgjithshme të prillit të 1907-ës, 
Presidenti Jozef F. Smith njoftoi:

“Nuk ka pasur kurrë një kohë në historinë e Kishës, besoj unë, 
kur ligji i së dhjetës u zbatua në mënyrë më të përgjithshme dhe më 
të ndershme sesa është zbatuar së fundi nga shenjtorët e ditëve të 
mëvonshme. Të dhjetat e njerëzve gjatë vitit 1906, e kanë tejkaluar 
të dhjetën e çdo viti tjetër. Ky është një tregues i mirë se shenjtorët 
e ditëve të mëvonshme po e kryejnë detyrën e tyre, se ata kanë be-
sim në Ungjill, se janë të gatshëm t’i mbajnë urdhërimet e Perëndisë 
dhe se po e jetojnë ligjin e së dhjetës ndoshta më besnikërisht se 
kurrë më parë. Unë dua t’ju them diçka tjetër, dhe e bëj këtë për t’ju 
përgëzuar, dhe ajo është që ne, nëpërmjet bekimit të Zotit dhe bes-
nikërisë së shenjtorëve në pagimin e së dhjetës së tyre, kemi qenë 
në gjendje t’i shlyejmë detyrimet tona të borxhit. Sot Kisha e Jezu 
Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme nuk ka borxh asnjë 
dollar që nuk mund ta paguajë menjëherë. Më në fund jemi në një 
pozicion që mund të paguajmë duke shmangur borxhin. Neve nuk 
na duhet më të marrim borxh, dhe nuk do të kemi nevojë për këtë 
nëse shenjtorët e ditëve të mëvonshme vazhdojnë të jetojnë fenë e 
tyre dhe të zbatojnë këtë ligj të së dhjetës.” 17 [Shih sugjerimin 1 në 
faqen 170.]

Mësime të Lorenco Snout

Ligji i së dhjetës është i lehtë për t’u kuptuar 
dhe mund të zbatohet nga të gjithë.

Unë lutem me ju në emër të Zotit, dhe unë lutem që çdo burrë, 
grua dhe fëmijë . . . do ta paguajë një të dhjetën e të ardhurës së 
vet si një të dhjetë.18

[E dhjeta] nuk është një ligj i vështirë. . . . Nëse një burrë merr 
dhjetë dollarë, e dhjeta e tij është një dollar; nëse merr njëqind 
dollarë, e dhjeta e tij është dhjetë dollarë. . . . Është shumë e lehtë 
për ta kuptuar.19

[Një njeri mund të pyesë veten:] ‘Sa do të paguaj unë nga kjo e 
dhjetë? A nuk mund të mbaj një pjesë për vete? Zoti është shumë 
i pasur dhe besoj se nuk do të shqetësohet nëse mbaj pak për 



K a P i T U l l i  1 2

166

vete; dhe kështu pak mbahet për vete. Por ajo shumë pak që është 
mbajtur do ta shqetësojë atë njeri, nëse ndërgjegjja e tij është si 
ndërgjegjja e shumicës së shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Ajo 
do ta shqetësojë pak a shumë gjatë ditës dhe gjithashtu, kur të men-
dojë për të natën. Ai nuk e ka atë lumturi që e ka për privilegj që 
ta gëzojë – lumturia largohet prej tij.20

Një e dhjetë e pjesshme nuk është aspak e dhjetë, ashtu siç nuk 
është pagëzim zhytja vetëm e gjysmës së trupit të një personi në 
ujë.21

Nuk ka burrë apo grua që nuk mund të paguajë një të dhjetën 
e asaj që merr.22

Vëllezër dhe motra, ne duam që ta bëni këtë çështje një temë për 
lutje. . . . Në vend që të kemi ide të tilla të padenja siç kanë disa 
lidhur me paratë, ne duhet ta paguajmë të dhjetën tonë. . . . Ajo që 
Zoti kërkon nga ne është ta paguajmë të dhjetën tonë tani. Dhe Ai 
pret që çdo person në të ardhmen të paguajë të dhjetën e vet. Ne e 
dimë se çfarë është një e dhjeta; le t’ia paguajmë atë Zotit. Atëherë 
mund të shkojmë me ndershmëri te Peshkopi dhe t’i kërkojmë një 
rekomandim për të shkuar në tempull.23

Presidenti Snou i këshilloi prindërit dhe mësuesit t’u 
mësojnë fëmijëve të paguajnë të dhjetën.
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Unë ju them në emër të Zotit Perëndi të Izraelit, nëse do ta pa-
guani të dhjetën këtej e tutje, Zoti do t’ju falë për të gjithë [mospa-
gimin e së dhjetës] në të kaluarën dhe bekimet e të Plotfuqishmit 
do të derdhen mbi këtë popull.24

Unë dua që këtë parim ta kemi aq të rrënjosur brenda zemrave 
tona sa të mos e harrojmë kurrë. Siç kam thënë më shumë se një 
herë, e di se Zoti do t’i falë shenjtorët e ditëve të mëvonshme për 
shkujdesjen e kaluar në pagimin e së dhjetës nëse do të pendohen 
tani dhe do të paguajnë një të dhjetë të ndërgjegjshme tani e në 
vazhdim.25 [Shih sugjerimin 2 në faqen 170.]

Kur paguajmë të dhjetën, kontribuojmë në punën e Kishës.

Kjo Kishë nuk mund të përparojë veçse nëse ka të ardhura, dhe 
këto të ardhura Perëndia i ka siguruar [me anë të ligjit të së dhjetës]. 
Tempujt tanë, në të cilët marrim bekimet më të larta që i janë dhënë 
ndonjëherë njeriut të vdekshëm, ndërtohen me anë të të ardhurave. 
Ne kurrë nuk mund t’i dërgojmë . . . Pleqtë jashtë në botë për të 
predikuar Ungjillin, siç po bëjmë tani, po të mos kishte të ardhura 
për ta bërë atë. . . . Pastaj ka mijëra gjëra të tjera që ndodhin vazh-
dimisht për të cilat kërkohen para. . . .

Nëse disa shenjtorë të ditëve të mëvonshme nuk do ta paguanin 
të dhjetën, katër Tempujt tanë këtu [në 1899-ën] nuk do të ishin 
ndërtuar kurrë, dhe gjykimet e statutet e Perëndisë lidhur me ekzal-
timin e lavdinë kurrë nuk do të mund të mbaheshin. Parimi i parë i 
veprimit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme është të shenjtërojnë 
vendin duke e mbajtur këtë ligj të së dhjetës dhe duke e vendosur 
veten në një pozicion ku mund të marrin ordinancat që lidhen me 
ekzaltimin dhe lavdinë e të vdekurve tanë.26 [Shih sugjerimin 3 në 
faqen 170.]

Zoti do të na bekojë materialisht dhe shpirtërisht 
kur i bindemi ligjit të së dhjetës.

Ligji i së dhjetës është një nga më të rëndësishmit që i është 
zbuluar ndonjëherë njeriut. . . . Nëpërmjet bindjes ndaj këtij ligji 
shenjtorëve do t’u jepen bekimet e mbarësisë dhe të suksesit.27
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Nëse e mbajmë këtë ligj . . . vendi do të shenjtërohet dhe ne 
do të gjykohemi të denjë për të marrë bekimet e Zotit dhe për 
mbështetje e ndihmë në çështjet tona financiare dhe në çdo gjë që 
bëjmë, tokësore si edhe shpirtërore.28

Shpëtimi tokësor i kësaj Kishe . . . varet nga bindja ndaj këtij 
ligji.29

Varfëri ka midis shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, dhe gjith-
monë do të ketë derisa t’i bindemi të paktën ligjit të së dhjetës.30

Unë besoj vërtet se, nëse shenjtorët e ditëve të mëvonshme do të 
pajtohen me këtë ligj, ne mund të kërkojmë çlirim nga çdo e keqe 
që mund të na vijë.31

Ai është një ligj i zbuluar posaçërisht për mbrojtjen dhe sigurinë 
tonë, gjithashtu për përparimin tonë në udhën e drejtësisë dhe të 
shenjtërisë; një ligj me anë të të cilit vendi ku banojmë mund të 

Fondet e të dhjetave përdoren për të paguar për 
ndërtimin dhe mirëmbajtjen e tempujve.
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bëhet i shenjtëruar; një ligj me anë të të cilit Sioni mund të ndërto-
het dhe të vendoset për të mos u mposhtur ose shkatërruar kurrë 
prej njerëzve të këqij dhe jobesimtarë.32

Ne kemi tempuj, dhe ne marrim bekime që lidhen me ta, madje 
ordinancat më të larta që i janë administruar ndonjëherë njeriut mbi 
tokë, për shkak të bindjes sonë ndaj këtij ligji.33

Ne nuk mund të jemi kurrë të përgatitur për të parë fytyrën e 
Perëndisë gjersa të jemi të ndërgjegjshëm në pagimin e së dhjetës 
dhe detyrimeve të tjera.34

Unë kam folur qartë, dhe them se ajo që ju kam thënë lidhur me 
të dhjetën, vjen prej Zotit. Veproni tani në përputhje me Shpirtin e 
Zotit dhe sytë tuaj do të hapen.35 [Shih sugjerimin 4 në faqen 170.]

Prindërit e mësuesit kanë një përgjegjësi të 
paguajnë të dhjetën dhe pastaj t’u mësojnë 

fëmijëve të bëjnë të njëjtën gjë.

Mësojuni [fëmijëve] të paguajnë të dhjetën e tyre ndërkohë që 
janë të rinj. Ju nëna, mësojuni fëmijëve tuaj që, kur të marrin ndonjë 
të hollë, duhet t’ia paguajnë një të dhjetën e saj Zotit, sado e vogël 
që mund të jetë ajo. Edukojini që ta paguajnë të dhjetën e tyre të 
plotë.36

Është mirë dhe e përshtatshme që . . . nëpunësit dhe mësuesit 
[në Kishë] duhet të fusin në zemrat dhe vetë shpirtrat e tyre frymën 
e këtij ligji, në mënyrë që të mund të kualifikohen plotësisht për 
të kumtuar të njëjtën gjë dhe për t’ia ngulitur brezit të ri rëndësinë 
dhe shenjtërinë e tij. Kërkohet nga ju, vëllezër dhe motra të mia, që 
jo vetëm t’i bindeni ligjit vetë, por t’ua mësoni atë të tjerëve, madje 
edhe brezit të ri, . . . dhe në përpjesëtim me aftësinë që keni për të 
marrë frymën e tij, do të jeni në gjendje ta thoni dhe ta jepni mësim 
atë. . . .

. . . Unë kërkoj këtë nga ju, jo vetëm që t’i bindeni atij, por t’ua 
mësoni fëmijëve të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, dhe t’i 
bëni që ta mbajnë mend, në mënyrë që kur të hyjnë në vitet e 
përgjegjshmërisë, të mund të thuhet se u ishte dhënë mësim, dhe 
se e zbatuan qysh nga rinia e në vazhdim.37 [Shih sugjerimin 5 në 
faqen 170.]
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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. Rishikoni rrëfimin e Presidentit Snou për marrjen e zbulesës 
mbi të dhjetën (faqet 161, 163–165). Mendoni rreth gatishmë-
risë së tij për të udhëtuar në Seint-Xhorxh dhe gatishmërinë 
e njerëzve për t’iu bindur ligjit të së dhjetës. Çfarë mund të 
përfitojmë nga ky rrëfim?

 2. Në cilat mënyra e dhjeta “nuk është një ligj i vështirë”? (Për 
disa shembuj, shih faqet 165–166.) Përse disa njerëz mund të 
mendojnë se ligji i së dhjetës është i vështirë për t’iu bindur? 
Si mundet që mësimet e Presidentit Snou ta ndihmojnë dikë 
të fitojë një dëshmi për pagimin e së dhjetës?

 3. Studiojeni paragrafin e parë që fillon në faqen 167. Cilat janë 
disa bekime që ju dhe të dashurit tuaj keni marrë nëpërmjet 
ndërtesave dhe programeve të financuara nga e dhjeta? Përse 
është privilegj të paguash të dhjetën?

 4. Presidenti Snou dëshmoi se ne do të bekohemi kur i bindemi 
ligjit të së dhjetës (faqet 167–169). Cilat janë disa bekime që 
ligji i së dhjetës ka sjellë në jetën tuaj? Po në jetën e pjesëtarëve 
të familjes dhe të miqve tuaj?

 5. Mendoni rreth këshillës së Presidentit Snou për prindërit dhe 
mësuesit (faqe 169). Përse mendoni se është e rëndësishme 
për fëmijët që të paguajnë të dhjetën e tyre, “sado e vogël që 
mund të jetë ajo”? Cilat janë disa mënyra për t’u mësuar fëmi-
jëve të paguajnë të dhjetat dhe ofertat?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Malakia 3:8–10; DeB 64:23; 119:1–7

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 pas-
qyroni 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, f. 64).
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Qysh nga kohët e hershme të Kishës, motrat e Shoqatës 
së Ndihmës kanë punuar së bashku dhe kanë forcuar 

njëra-tjetrën në aspektin material dhe shpirtëror.
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Shoqata e Ndihmës: 
Dashuri Hyjnore e Vërtetë 

dhe Fe e Pastër

“Asnjë institucion nuk është themeluar ndonjëherë 
me një qëllim më fisnik. Baza e tij është dashuria 

hyjnore e vërtetë, që është dashuria e pastër e Krishtit.”

Nga Jeta e Lorenco Snout

Në verën e 1901-shit, presidenca e përgjithshme e Shoqatës së 
Ndihmës organizoi një aktivitet njëditor për motrat e Shoqatës së 
Ndihmës në Luginën e Solt-Lejkut. Presidenti Lorenco Snou mori 
ftesë për të marrë pjesë dhe për t’i folur grupit. Ai e filloi bisedën 
e tij duke thënë: “Unë e vlerësoj privilegjin e të qenit në gjendje 
për të kaluar një apo dy orë me ju këtë pasdite, dhe besoj se ju të 
gjitha jeni të gëzuara sot. Çlodhja dhe argëtimi i përshtatshëm janë 
gjëra të mira, dhe unë gëzohem t’ju shoh ju motra të kënaqeni në 
pak pushim dhe çlodhje, sepse ju që punoni aq shumë çdo ditë në 
shtëpitë tuaja dhe në Shoqatën e Ndihmës sigurisht e meritoni të 
gjithë gëzimin që mund të keni.”

Presidenti Snou, motra e të cilit Eliza R. Snou pati shërbyer si 
presidente e dytë e përgjithshme e Shoqatës së Ndihmës, shprehu 
mirënjohjen për punën e Shoqatës së Ndihmës. Duke folur për gratë 
e Kishës, ai tha: “Është e vështirë të përfytyrosh çfarë do të kishte 
bërë kisha, ose çfarë përparimi do të kishte pasur puna e Zotit, pa 
gratë”. Për të cituar një shembull, ai iu referua programit misionar të 
Kishës në atë kohë, në të cilin burra të martuar shpesh u thirrën për 
të shërbyer misione kohëplota: “Kur ne burrat e kishës jemi larguar 
në misione jashtë vendit, misionet e grave të kishës në shtëpi kanë 
qenë në përgjithësi jo më pak të lodhshme sesa tonat larg shtëpive; 
dhe duke përjetuar sprova e sakrifica ato kanë treguar një durim, 
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qëndresë dhe pavarësi që ka qenë vërtet frymëzuese. Faleminderit 
Perëndisë për gratë e kësaj Kishe! Kështu ndihem unë sot ndërsa 
bash kohem në këtë mbledhje.” 1 [Shih sugjerimin 1 në faqen 177.]

Mësime të Lorenco Snout

Anëtaret e Shoqatës së Ndihmës janë shembull i 
dashurisë hyjnore të vërtetë dhe i besimit të pastër.

Shoqata e Ndihmës u organizua . . . nga Profeti Jozef Smith, nën 
frymëzimin e Zotit. . . . Sot ajo është organizuar si një nga forcat më 
të fuqishme për mirë në Kishë. . . .

Misioni i Shoqatës së Ndihmës është të ndihmojë të pikëlluarit, 
t’u shërbejë të sëmurëve e të dobëtve, të ushqejë të varfërit, të veshi 
të zhveshurit dhe të bekojë të gjithë bijtë e bijat e Perëndisë. Asnjë 
institucion nuk është themeluar ndonjëherë me një qëllim më fisnik. 
Baza e tij është dashuria hyjnore e vërtetë, që është dashuria e pas tër 
e Krishtit [shih Moroni 7:47], dhe ai shpirt është manifestuar në të 
gjitha shërbesat e Shoqatës midis njerëzve. Apostulli Jakob tha se “feja 
e pastër dhe pa njollë përpara Perëndisë dhe Atit është kjo: të vizitosh 
jetimët dhe të vejat në pikëllimet e tyre dhe ta ruash veten të pastër 
nga bota”. [ Jakobi [Bibël] 1:27.] Duke e pranuar këtë si të vërtetë, 
anëtaret e Shoqatës së Ndihmës kanë dhënë pa dyshim në jetën e 
tyre shembullin e fesë së pastër dhe të panjollë; sepse ato u kanë 
shërbyer atyre në pikëllim, kanë treguar me veprimet e tyre dashurinë 
për jetimët e të vejat, dhe e kanë ruajtur veten të pastër nga bota. Unë 
mund të dëshmoj se nuk ka gra më të pastra dhe më respektuese 
ndaj Perëndisë në botë nga ato që gjenden brenda anëtarësisë së 
Shoqatës së Ndihmës.2 [Shih sugjerimin 2 në faqen 178.]

Motrat e Shoqatës së Ndihmës punojnë me 
mbajtësit e priftërisë për të çuar përpara 

interesat e mbretërisë së Perëndisë.

Ka qenë gjithmonë një burim kënaqësie për mua të vërej se me 
sa besnikëri i keni mbështetur ju motra të Shoqatës së Ndihmës 
shërbëtorët e Zotit në të gjitha rrethanat. Ju gjithmonë jeni gjendur 
në krah të Priftërisë, gati për të forcuar krahët e tyre dhe për të 
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bërë pjesën tuaj që të ndihmoni për të çuar përpara interesat e 
mbretërisë së Perëndisë; dhe siç keni marrë pjesë në këto punë, 
po kështu ju me siguri do të merrni pjesë në triumfin e veprës dhe 
në ekzaltimin e lavdinë që Zoti do t’u japë fëmijëve të Tij besnikë.

. . . Një Peshkop i urtë do t’i vlerësojë punët e Shoqatës së Ndih-
mës në lagjen e tij. Çfarë mund të bëjë një Peshkop pa një Shoqatë 
Ndihme? Unë do t’u thosha të gjithë Peshkopëve në Kishë, nxitini 
motrat e Shoqatës së Ndihmës dhe mbështetini ato në punën e tyre 
të dashurisë hyjnore e të bujarisë, dhe ato do të jenë një bekim për 
ju dhe për njerëzit.3 [Shih sugjerimin 3 në faqen 178.]

Është mirë të kesh ndikimin e Shoqatës 
së Ndihmës në çdo shtëpi.

Unë do t’i këshilloja vëllezërit që t’i nxisnin bashkëshortet e tyre 
të [marrin pjesë në] shoqatë . . . ; sepse do të jetë një gjë e mirë ta 
kemi ndikimin e kësaj organizate në çdo shtëpi. Unë kërkoj nga 
ju, motra të mia, që ta çoni këtë ndikim kudo që shkoni, në vizitat 
tuaja në shtëpitë e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Zoti jua 
ka shfaqur qartësisht natyrën e marrëdhënies suaj me Të dhe çfarë 
pritet nga ju si bashkëshorte dhe nëna. Mësojuani këto gjëra atyre 
që vizitoni, veçanërisht zonjave të reja. . . .

Ju, motra të mia, si anëtare të Shoqatës së Ndihmës dhe si nëna 
të Izraelit, duhet ta përdorni gjithë ndikimin tuaj . . . në favor të 
mëmësisë dhe besnikërisë së pastër ndaj besëlidhjes së martesës.4 
[Shih sugjerimin 4 në faqen 178.]

Ndërkohë që Kisha rritet, motrat e Shoqatës së Ndihmës 
do të kenë mundësi më të mëdha për të shërbyer.

Nuk është e nevojshme për mua të përmend me hollësira se çfarë 
ka bërë Shoqata e Ndihmës në të kaluarën; puna e saj e shkëlqyer 
është e njohur në të gjithë Sionin dhe në shumë pjesë të botës. 
Mjafton të thuash se ajo ka qenë e vërtetë në misionin e saj dhe se 
lista e saj e arritjeve është më e shkëlqyer se e çdo organizate tjetër 
bamirëse. Shenjtorët e ditëve të mëvonshme janë krenarë për të dhe 
për arritjet e saj, dhe i janë mirënjohës Atit tonë në Qiell që frymë-
zoi shërbëtorin e Tij, Profetin, të krijonte një institucion të tillë. E 
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ardhmja e Shoqatës ka gjasa të jetë më madhështore. Ndërsa Kisha 
rritet, dobishmëria e Shoqatës së Ndihmës do të rritet në përputhje 
me të dhe ajo do të jetë edhe më e fuqishme për të bërë të mirën 
nga sa ka qenë në të kaluarën. Nëse të gjitha motrat do të mblidhen 
së bashku për të mbështetur shoqatën, ajo do të përmbushë një 
punë të madhe dhe do të jetë një bekim i vazhdueshëm për Kishën. 
Do të ishte kënaqësi të shihje gratë e moshës mesatare po aq të 
interesuara në këtë institucion sa të moshuarat, dhe duke u bërë 
të tilla ato do të zbulojnë se kjo do t’u forcojë besimin, do t’u japë 
ide më të gjera për jetën e përgjegjësitë e saj dhe do t’i përmirësojë 
rrënjësisht përgjatë rrugës së përparimit e përsosjes.5

Qysh nga fillimi i punës së tyre, bekimi i Perëndisë u është dhënë 
[grave të Kishës], dhe unë kam vërejtur me shumë admirim e kë-
naqësi dhe interes të thellë përparimin e tyre. . . . Ato kanë qenë 
habitshëm të suksesshme dhe është e mrekullueshme se si Perëndia 
i ka bekuar dhe ka derdhur Shpirtin e Tij mbi to. Ato janë bërë, 
gati mund ta them me respekt, si engjëj që qëndrojnë në praninë e 
njerëzve të botës.6 [Shih sugjerimin 5 në faqen 178.]

“anëtaret e Shoqatës së Ndihmës kanë dhënë pa dyshim në 
jetën e tyre shembullin e fesë së pastër dhe të panjollë.”
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Motrat e Shoqatës së Ndihmës, që besojnë në Perëndi dhe 
i shërbejnë Atij, do të bekohen në këtë jetë e në përjetësi.

Kjo është ajo që duam të rrënjosim në zemrat e motrave – se 
duhet të jenë të dobishme në vetë pozicionin e tyre dhe të mos 
shkurajohen për shkak të vështirësive në udhë, por të besojnë në 
Perëndi e të shohin tek Ai dhe bekimet e Tij të mrekullueshme, që 
ju premtoj se do të derdhen mbi ju. Kjo do të jetë përvoja juaj. . . . 
Më lejoni ta përsëris prapë, mos u shkurajoni, por shkoni përpara 
dhe bëni mirë, ushtroni besim, dhe me çdo mundësi që paraqitet 
kërkoni ta përmirësoni atë të mirë që keni bërë. Ne duam që të ush-
troni të gjitha talentet që Perëndia ju ka dhuruar. Dhe duhet thënë 
kjo rreth aftësive në lidhje me perspektivat tuaja për sukses. Kur 
një person fillon të udhëtojë në një shteg që Zoti e ka shënuar dhe 
nëpërmjet të cilit bën mirë në interes të Tij, ai është i sigurt që do 
të ketë sukses. Ai është saktësisht atje ku Perëndia do që ai të jetë, 
dhe atje është vendi ku ju mundeni, me të drejtën më të madhe, t’i 
kërkoni Perëndisë për bekimin e Tij.7

Unë nxitem të them, Perëndia i bekoftë drejtueset dhe anëtaret e 
Shoqatës së Ndihmës. Ju po kryeni një mision madhështor dhe unë 
do t’ju këshilloja të mos lodheni së bëri mirë [shih DeB 64:33]. Ne 
të gjithë po përpiqemi të fitojmë lavdinë çelestiale dhe madhësh-
tia e perspektivave përpara nesh nuk mund të shprehet në gjuhë 
njerëzore. Nëse do të vazhdoni të jeni besnikë në punën në të cilën 
jeni angazhuar, ju do të arrini në atë lavdi dhe do të gëzoheni për-
gjithmonë në praninë e Perëndisë dhe të Qengjit. Për këtë ia vlen të 
përpiqesh; për këtë ia vlen të sakrifikosh, dhe i bekuar është burri 
apo gruaja që është besnike në arritjen e vet. Perëndia ju bekoftë të 
gjithëve.8 [Shih sugjerimin 6 në faqen 178.]

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. Presidenti Snou deklaroi se do të ishte e vështirë të përfytyroje 
përparimin e punës së Zotit pa gratë e Kishës (faqe 173). Në 
cilat mënyra kontribuojnë gratë në punën e Zotit sot?
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 2. Meditoni mbi fjalët e Presidentit Snou rreth misionit të Sho-
qatës së Ndihmës (faqe 174). Mendoni për një rast kur motrat 
e Shoqatës së Ndihmës e përmbushën këtë mision duke ju 
ndihmuar ju ose familjen tuaj. Si kanë ndikuar veprime të tilla 
në jetën tuaj?

 3. Rishikoni pjesën që fillon në fund të faqes 174. Në cilat mënyra 
motrat e Shoqatës së Ndihmës i “ç[ojnë] përpara interesat e 
mbretërisë së Perëndisë”? Çfarë shembujsh keni dëshmuar të 
të punuarit së bashku të motrave të Shoqatës së Ndihmës dhe 
mbajtësve të priftërisë?

 4. Meditoni për lutjen e Presidentit Snou drejtuar motrave të Sho-
qatës së Ndihmës që të ushtrojnë ndikimin e tyre “në favor të 
mëmësisë dhe besnikërisë së pastër ndaj besëlidhjes së mar-
tesës” (faqe 175). Përse nevojitet ky ndikim sot në botë? Në 
cilat mënyra munden motrat e Shoqatës së Ndihmës të ndih-
mojnë të rejat që të përgatiten për martesën në tempull dhe 
mëmësinë?

 5. Presidenti Snou tha: “Ndërsa Kisha rritet, dobishmëria e [Sho-
qatës së Ndihmës] do të rritet në përputhje me të dhe ajo do të 
jetë edhe më e fuqishme për të bërë të mirën nga sa ka qenë 
në të kaluarën” (faqe 176). Në botën e sotme, çfarë mund të 
bëjnë motrat e Shoqatës së Ndihmës për ta rritur ndikimin e 
tyre për mirë?

 6. Studioni pjesën që fillon në faqen 177. Meditoni rreth mëny-
rave si jeni udhëhequr për të qenë “ku Perëndia do që [ju] të 
[jeni]”. Si ju ka ndihmuar Perëndia në këto përpjekje?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Isaia 1:17; Mateu 25:34–40; Mosia 
4:26–27; Alma 1:29–30; Moroni 7:44–48

Ndihmë për Mësimdhënien: “Ndërsa përgatiteni për të dhënë mësim, 
sigurohuni të përdorni metoda të ndryshme mësimdhënieje nga një 
mësim te tjetri. Kjo mund kuptojë përdorimin e diçkaje po aq të 
thjeshtë sa një poster plot ngjyra ose skicë muri në një mësim dhe 
një listë pyetjesh në tabelë në tjetrin” (Teaching, No Greater Call, 
f. 89).
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 8. Në “Prest. Snow to Relief Societies”, f. 1.
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Përpara se të shëronte një njeri të verbër, Shpëtimtari tha: “Unë 
duhet t’i kryej veprat e atij që më ka dërguar” (Gjoni 9:4).
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“Për Perëndinë Çdo Gjë 
Është e Mundur”

“Natyra e këtyre kërkesave ndaj nesh [është] e tillë që 
asnjë person nuk mund të pajtohet me to, pa ndihmë 

nga i Plotfuqishmi. . . . Ai e ka premtuar këtë ndihmë.”

Nga Jeta e Lorenco Snout

Presidenti Lorenco Snou ishte punëtor, që ndiqte këshillën e vet 
të përsëritur shpesh: “Ne duhet të përpiqemi vetë. . . . Të qëndruarit 
kot pa e vënë veten në veprim është pa dobi.” 1 Por ai e pranonte se, 
në dëshirën e tij për të ndërtuar mbretërinë e Perëndisë, përpjekjet e 
veta nuk do të mjaftonin kurrë pa hirin e Perëndisë – ose “ndihmën 
e mbinatyrshme” 2 siç e quante shpesh atë. Prandaj, ndërsa i nxiste 
anëtarët e Kishës që të punonin fort në “zhvillimin e parimeve [të 
drejta]”, njëkohësisht deklaronte se “ne, si shenjtorë të ditëve të më-
vonshme, duhet të kuptojmë dhe të mbajmë mend se shpëtimi vjen 
nëpërmjet hirit të Perëndisë” 3. Ai dëshmoi se Perëndia do t’i shtojë 
forcën e Tij përpjekjeve tona: “Aty ku Zoti na vendos, aty duhet të 
qëndrojmë; kur na kërkon që të nxisim veten për të mbështetur 
këto parime të shenjta, atë duhet të bëjmë; kjo është e gjitha rreth 
së cilës duhet të shqetësohemi; për të tjerat do të kujdeset Ati ynë 
Qiellor” 4.

Motra e Presidentit Snou, Eliza, vërejti se ai jetoi besnik ndaj kësaj 
mësimdhënieje. Ajo e përshkroi atë si një burrë që kishte “mirëbe-
sim të patundur në fuqinë dhe hirin ndihmues [të Perëndisë]”. Ajo 
tha se ai “e dinte në cilin besonte” dhe prandaj qe në gjendje të 
duronte “çdo vështirësi, çdo kundërshtim” dhe “të kapërcente çdo 
pengesë” 5.

Lorenco Snou e tregoi mirëbesimin e tij në fuqinë ndihmuese 
të Perëndisë kur udhëtoi për të shërbyer në mision në 1840-ën në 
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Angli. Në udhëtimin 42-ditor përmes Oqeanit Atlantik, ai dhe bashk-
udhëtarët e tij vuajtën mes tre shtrëngatash të mëdha. Ai më vonë 
tregonte se këto ishin “shtrëngata të tmerrshme – shtrëngata të cilat 
ata që ishin mësuar me oqeanin, i quanin shumë të rrezikshme”. 
Ai vuri re një ndryshim midis reagimit të tij ndaj shtrëngatave dhe 
reagimit të disa udhëtarëve të tjerë: “Në një numër rastesh, për të 
thënë më të paktën, skena ishte frikshëm tmerruese. Unë nuk u 
befasova që burra, gra e fëmijë, të cilët nuk qenë mësuar të besonin 
në Perëndi, shqetësoheshin dhe vuanin nga frika e qanin. Besimi im 
ishte tek Ai që krijoi detet dhe përcaktoi kufijtë e tyre. Unë isha me 
porosi të Tij – unë e dija se isha dërguar në këtë mision nga autori-
teti që njeh Ai dhe, edhe pse forcat e natyrës tërboheshin dhe anija 
lëkundej e dridhej mes valëve të fuqishme, Ai po drejtonte anijen 
dhe jeta ime ishte e sigurt nën kujdesin e Tij.” 6

Shumë vite më vonë, kur Lorenco Snou u bë President i Kishës, 
ai përsëri gjeti ngushëllim në njohurinë e tij se Zoti po drejtonte 
anijen. Në një mbledhje mbajtur më 13 shtator 1898, Kuorumi i Të 
Dymbëdhjetë Apostujve njëzëri shprehu angazhimin për ta mbësh-
tetur atë si President të Kishës. Një procesverbal i mbledhjes bën 
të njohur se ai atëherë u ngrit dhe tha se “nuk kishte vlerë që të 
paraqiste justifikime si paaftësi etj., për të mos marrë përsipër për-
gjegjësitë e pafund që kishte pozicioni. . . . Ai ndiente se i takonte 
të bënte më të mirën që mundej dhe të mbështetej te Zoti.” 7 [Shih 
sugjerimin 1 në faqen 187.]

Mësime të Lorenco Snout

Me ndihmën e Perëndisë, mund të bëjmë 
çdo gjë që kërkohet prej nesh.

Unë dëshiroj të flas në një mënyrë që do të jetë për lartësimin 
dhe përmirësimin tonë reciprok në ato gjëra që lidhen me shpë-
timin tonë. Për këtë qëllim dëshiroj besimin dhe lutjet e të gjithë 
atyre që besojnë në shikimin te Zoti për udhëzim dhe inteligjencë.

Ne duhet të kuptojmë marrëdhënien që kemi me Zotin, Perën-
dinë tonë, dhe pozitën e veçantë që zëmë. Për të përmbushur siç 
duhet detyrimet që kemi, ne kërkojmë ndihmë të mbinatyrshme. . . .
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. . . Jezusi i tha [një] të riu, i cili erdhi tek ai dhe donte të dinte se 
çfarë duhej të bënte që të trashëgonte jetë të përjetshme, që të “zba-
tonte urdhërimet”. I riu u përgjigj se i kishte mbajtur këto urdhërime 
për të cilat bëhej fjalë që nga rinia e tij dhe në vazhdim. Shpëtimtari, 
duke e parë atë, pa se kishte ende diçka që mungonte. I riu e pati 
mbajtur ligjin moral, ligjin që i ishte dhënë Moisiut, dhe për këtë 
Jezusi e deshi atë, por pa se kishte një gjë që mungonte. Ai ishte 
një burrë i pasur dhe kishte ndikim në botë për shkak të pasurisë 
së tij të madhe. Jezusi e dinte se, përpara se të mund ta lartësonte 
atë, apo këdo njeri tjetër në botën çelestiale, ishte e nevojshme që ai 
duhej të ishte i nënshtruar në të gjitha gjërat, dhe ta shihte bindjen 
ndaj ligjit çelestial si më të rëndësishmen. Jezusi e dinte se çfarë 
kërkohej nga çdo njeri për të fituar kurorën çelestiale – që asgjë nuk 
duhej të ishte më e dashur se bindja ndaj kërkesave të qiellit. Shpë-
timtari pa te ky i ri një kapje pas diçkaje që nuk ishte në përputhje 
me ligjin e mbretërisë çelestiale. Ai pa, ndoshta, një prirje tek ai që 
të mbahej te ndjenjat e tij, tek ajo që ishte e rrezikshme për të, dhe 
që do ta bënte bindjen ndaj urdhërimeve të parehatshme apo të 
pamundur, prandaj i tha se duhej të shkonte dhe të shiste gjithçka 
që kishte dhe “t’ua jepte të varfërve dhe ta ndiqte atë”.

Ky urdhërim e bëri të riun të ndihej i mërzitur dhe i trishtuar. 
Ai i shihte pasuritë si një objekt të mrekullueshëm në jetë, gjersa i 
sillnin atij ndikim në botë dhe të gjitha gjërat që ishin të dëshirue-
shme, gjersa i siguronin atij bekimet dhe gëzimet e jetës, dhe si 
mjete për ta ngritur atë në pozita të larta në shoqëri. Ai nuk mund 
ta mendonte idenë e arritjes së bekimeve, gëzimeve e privilegjeve 
në jetën e një njeriu dhe të gjërave të tilla siç i donte ai natyrisht, pa 
pasurinë e tij. Por ungjilli kishte fuqinë të siguronte çdo gjë që ishte 
e nevojshme për të plotësuar nevojat e kërkesat e njeriut dhe për ta 
bërë atë të lumtur. Pasuritë nuk qenë planifikuar për ta bërë këtë; 
dhe Zoti donte që ai të hiqte dorë nga këto ide dhe t’i largonte ato 
nga mendja dhe ndjenjat e tij, në mënyrë që të mund t’i siguronte 
të gjitha gjërat atij si shërbëtor i tij. Ai donte që ky njeri të ishte të-
rësisht i përkushtuar në shërbim të tij, të shkonte në punën e tij me 
qëllim të plotë të zemrës dhe të ndiqte nxitjet e Shpirtit të Shenjtë, 
dhe ta përgatiste veten për lavdinë çelestiale. Por ky i ri nuk ishte 
i gatshëm; ishte një sakrificë tepër e madhe. Dhe Shpëtimtari tha 
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mbi këtë rast: “Sa me vështirësi do të hyjnë ata që kanë pasuri në 
mbretërinë e qiejve. Është më lehtë të kalojë deveja nga vrima e 
gjilpërës, se sa i pasuri të hyjë në mbretërinë e Perëndisë.”

Dishepujt “u habitën tej mase” me këtë, “duke thënë midis tyre: 
‘Atëherë, kush do të shpëtojë vallë?’” Ata menduan se asnjë njeri 
nuk mund të kishte pasuri dhe të shpëtohej në mbretërinë e Pe-
rëndisë. Kjo ishte ideja që morën nga vërejtjet e Shpëtimtarit. Por 
Jezusi iu përgjigj: “Për njerëzit kjo është e pamundur, por jo për 
Perëndinë, pasi për Perëndinë çdo gjë është e mundur”. [Shih Mateu 
19:16–26; shih gjithashtu Përkthimin prej Joseph Smith-it të Mateut 
19:26, shënim në fund të faqes a, dhe të Markut 10:27, shënim në 
fund të faqes a.] 8 [Shih sugjerimin 2 në faqen 187.]

Perëndia ka premtuar të na ndihmojë në 
përpjekjet tona vetjake për ta jetuar ungjillin.

Ne, të vetëm, kurrsesi nuk mund t’u bindemi të gjitha urdhëri-
meve që Perëndia ka dhënë për ne. Vetë Jezusi nuk mund ta për-
mbushte veprën e Tij pa ndihmë hyjnore nga Ati i Tij. Ai tha në një 
rast: “Unë s’mund të bëj asgjë nga vetja ime; gjykoj sipas asaj që 
dëgjoj dhe gjyqi im është i drejtë, sepse nuk kërkoj vullnetin tim, 
por vullnetin e Atit që më ka dërguar”. [Gjoni 5:30.] Gjersa ishte 
e nevojshme për Atë, Zotin tonë, të kishte ndihmë hyjnore, edhe 
ne do ta gjejmë aq më tepër të rëndësishme të marrim ndihmën e 
Tij. Dhe në çdo rrethanë e kusht përreth shenjtorëve të ditëve të 
mëvonshme, ndërkohë që kryejnë detyrat e tyre, ata kanë të drejtë 
për ndihmë të mbinatyrshme nga Shpirti i Shenjtë, që t’i ndihmojë 
në kushtet e ndryshme që i rrethojnë dhe në detyrat që u kërkohet 
të kryejnë.

. . . Unë nuk mund të përfytyroj ndonjë gjë që është kaq shumë 
e rëndësishme sa puna për të arritur vetë ekzaltimin dhe lavdinë 
personale. Kjo pa dyshim është një qëllim i madh për të cilin erdhëm 
në botë. . . . Asnjë burrë apo grua nuk duhet të shkurajohet kur ndien 
se nuk mund të plotësojë atë që do të donte të plotëson te, por ne të 
gjithë duhet të bëjmë atë që mundemi për kryerjen e punës së madhe 
për të cilën jemi këtu.9
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Natyra e fesë që kemi pranuar, kërkon një drejtim të caktuar 
sjelljeje që asnjë fe tjetër që njohim nuk ua kërkon anëtarëve të 
saj; dhe natyra e këtyre kërkesave ndaj nesh [është] e tillë që asnjë 
person nuk mund të pajtohet me to, pa ndihmë nga i Plotfuqishmi. 
Është e nevojshme që të kuptojmë, të paktën pjesërisht, bekimet e 
mëdha dhe të rëndësishme që duhet të marrim përfundimisht duke 
u pajtuar me kërkesat e fesë apo të ungjillit që kemi pranuar. Sakri-
ficat që kërkohen prej nesh janë të një natyre që asnjë burrë apo 
grua nuk mund t’i bëjë pa u ndihmuar nga një fuqi e mbinatyrshme; 
dhe Zoti, duke propozuar këto kushte, kurrë nuk synoi që njerëzve 
të tij t’u kërkohej të pajtoheshin me to pa ndihmë të mbinatyrshme, 
dhe madje nga ajo lloj ndihme, që nuk është predikuar nga ndonjë 
kategori tjetër njerëzish fetarë. Ai e ka premtuar këtë ndihmë. . . .

Këto kërkesa . . . janë dhënë në çdo epokë e periudhë kur Pe-
rëndia i ftoi njerëzit t’i shërbenin dhe të merrnin ligjet e tij. Ato u 
dhanë në ditët e Izraelit, në fillimin e këtij populli. Ato iu kërkuan 
Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Ato iu kërkuan Moisiut dhe popullit 
që ai nxori nga skllavëria egjiptiane. Ato u kërkuan nga të gjithë 

“Puna në të cilën ju dhe unë jemi angazhuar mund të 
përparojë dhe të çohet më tej vetëm nëpërmjet bekimeve të 

Perëndisë mbi përpjekjet tona besnike e të ndershme.”
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profetët që ekzistuan që nga ditët e Adamit deri në periudhën e 
tanishme të kohës. Ato u kërkuan nga apostujt që e morën autori-
tetin e tyre nëpërmjet vendosjes së duarve prej Jezu Krishtit, Birit 
të Perëndisë së gjallë, dhe nga anëtarët e fesë të cilën apostujt e 
shpallën dhe e dhanë mësim për njerëzit në kohën e tyre, dhe as-
një burrë apo grup burrash apo klasë njerëzish nga koha e Adamit 
deri në kohën e tanishme nuk mund të pajtohet me këto kërkesa, 
përveç njerëzve të Perëndisë, kur iu dhurua fuqi nga lart, fuqi e 
cila mund të jepet vetëm nga Zoti Perëndia ynë.10 [Shih sugjerimin 
3 në faqen 187 .]

Kur marrim pjesë në punën e Perëndisë, 
kemi nevojë për ndihmën e Perëndisë.

Çfarëdo që mund të ndërmerrni për çuarjen më tej të interesave 
të Sionit, ju duhet të mbështeteni te Zoti për suksesin e saj.11

Mendja e një njeriu duhet të jetë vetëm te lavdia e Perëndisë në 
çdo gjë që ai fillon të kryejë. Ne duhet të kemi parasysh se vetë 
nuk mund të bëjmë asgjë. Ne jemi fëmijë të Perëndisë. Ne jemi 
në errësirë, [veç nëse] Perëndia ndriçon kuptimin tonë. Ne jemi të 
pafuqishëm, [veç nëse] Perëndia na ndihmon. Puna që duhet të 
bëjmë këtu është e asaj natyre që nuk mund ta bëjmë veç në kemi 
ndihmën e të Plotfuqishmit. . . . Në këtë është shqetësimi i madh me 
njerëzit e botës, dhe aq më shumë me Pleqtë e Izraelit; ne harrojmë 
se po punojmë për Perëndinë; harrojmë se jemi këtu me qëllim që 
të realizojmë disa qëllime që i kemi premtuar Zotit se do t’i kryejmë. 
Është një punë e lavdishme kjo në të cilën jemi angazhuar. Është 
puna e të Plotfuqishmit; dhe Ai ka përzgjedhur burrat dhe gratë të 
cilët i njeh nga përvoja e kaluar se do t’i realizojnë qëllimet e Tij.12

Kjo punë në të cilën ju dhe unë jemi angazhuar mund të përparojë 
dhe të çohet më tej vetëm nëpërmjet bekimeve të Perëndisë mbi 
përpjekjet tona besnike e të ndershme dhe vendosmërinë tonë për 
të përmbushur punët për të cilat kemi ardhur në këtë ekzisten cë. 
Kur shohim prapa përvojat nëpër të cilat kemi kaluar, ne e kuptojmë 
me lehtësi se mbarësia jonë ka qenë në varësi të përpjek jeve tona të 
ndershme për të përmbushur punën e Perëndisë, për të punuar në 
interes të njerëzve dhe për ta çliruar sa më shumë veten nga egoizmi. 
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Meqë ka qenë po kështu në të kaluarën, ne mund të besojmë 
plotësisht se përparimi ynë i ardhshëm do të varet nga vendosmëria 
jonë për të bërë vullnetin e Perëndisë në të gjitha rrethanat dhe nga 
ndihma që Ai do të na japë.13 [Shih sugjerimin 4 në faqen 187.]

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. Rishikoni rrëfimin në faqet 181–182. Përse mendoni se njerëzit 
që besojnë në Perëndi reagojnë ndaj sprovave aq ndryshe nga 
njerëzit që nuk besojnë në Perëndi?

 2. Meditoni mbi historinë e Shpëtimtarit dhe të riut pasanik 
(faqet 183–184). Cilat janë disa gjëra mbi të cilat njerëzit vendosin 
zemrën e tyre që mund t’i bëjnë të “ikin të trishtuar”? Përse kemi 
nevojë që t’i “largo[jmë]” gjëra të tilla nga jeta jonë përpara se të 
mund të marrim bekimet më të mëdha të Zotit?

 3. Presidenti Snou na mësoi se madje Shpëtimtari kishte ne-
vojë për “ndihmë hyjnore” për të “përmbush[ur] veprën e Tij” 
(faqe 184). Si mund t’i përdorni fjalët e Presidentit Snou për të 
ndihmuar dikë që ndihet i mangët në plotësimin e kërkesave 
të të jetuarit sipas ungjillit?

 4. Studioni pjesën e fundit të këtij kapitulli (faqet 186–187). Përse 
mendoni se ne ndonjëherë nuk i kërkojmë Perëndisë ndihmën 
e Tij? Mendoni rreth asaj që mund të bëni për ta marrë më 
shumë ndihmën e Tij në jetën tuaj.

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Filipianëve 4:13; 2 Nefi 10:23–24; 
25:23; Jakobi 4:6–7; Mosia 24:8–22; Nenet e Besimit 1:3

Ndihmë për Mësimdhënien: “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 pikëpamjet e 
tyre me pjesën tjetër të grupit” (faqe VII në këtë libër).
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Shërbim Besnik, Energjik 
në Mbretërinë e Perëndisë

“Duke e ditur se feja jonë është e vërtetë, ne 
duhet të jemi njerëzit më të përkushtuar në faqen 

e dheut ndaj kauzës që kemi përqafuar.”

Nga Jeta e Lorenco Snout

Nga fundi i 1851-shit, Presidenca e Parë botoi një letër në të cilën 
kërkonin që të gjithë anëtarët e Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve 
“të përfundonin punët e misioneve të tyre të ndryshme” dhe të 
ktheheshin në Solt-Lejk-Siti në prill të 1853-shit.1 Kështu misionit 
të Plakut Lorenco Snou në Itali po i afrohej fundit. Në shkurt të 
1852-shit, ai e caktoi punën misionare aty nën udhëheqjen e Vëllait 
Xhon Daniel Malan, një i kthyer së fundi në besim, dhe udhëtoi me 
Plakun Xhabez Udard për në shtetin ishullor të Maltës. Nga Malta, 
Plaku Snou shpresonte të hipte në një anije për në Indi. Misionarët 
e parë në atë vend po punonin nën mbikëqyrjen e tij dhe ai ndieu 
një dëshirë të madhe për t’u bashkuar me ta. Prej andej planifikoi 
të “plotësonte lundrimin rreth globit”, duke u kthyer në shtëpi nga 
Oqeani Paqësor për në Shtetet e Bashkuara perëndimore.2

Planet e Plakut Snou ndryshuan kur ai dhe Plaku Udard arritën 
në Maltë. Ai mësoi se do të vonohej në ishull për disa javë pasi në 
Detin e Kuq ishte shkatërruar një anije me avull. Në vend që të 
ankohej për vonesën, vendosi të shkonte në punë. Në një letër që 
mban datën 10 mars 1852, shkruante: “Unë ndiej se shumë të mira 
do të vijnë nga mënyra me të cilën Zoti mund të drejtojë përdorimin 
e kohës që kam tani, ndërkohë që jam i rrethuar nga një popull 
interesant dhe në një fushë shumë interesante pune, ku një vepër 
e madhe do të përmbushet, duke u shtrirë te kombet në afërsi”. Ai 
njoftoi se pati kërkuar për Plakun Tomas Obrej, një misionar në 
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Itali, “të vinte menjëherë dhe të sillte një furnizim të mirë me bro-
shura dhe libra”. Ndërkohë që Plaku Snou nuk e dinte saktësisht se 
çfarë do të bënin ai dhe shokët e tij të misionit në Maltë, ai shprehu 
dëshirën për të krijuar një degë të Kishës atje. Ky veprim, tha ai, 
“do të thyente prangat shpirtërore të shumë kombeve, pasi maltezët 
në marrëdhëniet e tyre tregtare janë përhapur përgjatë brigjeve të 
Europës, Azisë dhe Afrikës” 3.

Më 1 maj 1852, Plaku Snou dërgoi një letër ku raportonte për 
përparimin e punës në Maltë. Ai shkruante: “Njerëzit tani janë duke 
na vizituar vazhdimisht për të pyetur në lidhje me këtë ‘fe të çu-
ditshme’; disa mbrëmje më parë, në banesën tonë private, patëm 
njëherësh zotërinj nga tetë kombe të ndryshme, që kishin ardhur 
nga pjesë të ndryshme të qytetit për të diskutuar lidhur me doktrinat 
tona: midis tyre kishte njerëz nga Polonia dhe Greqia, të cilët tani 
po lexojnë me interes të madh veprat tona. Dy të rinj inteligjentë 
dhe energjikë, frytet e para të shërbesës sonë në këtë ishull, do të 
jenë në gjendje të ndihmojnë në çuarjen përpara të kauzës në të 
cilën jemi angazhuar; njërin nga të cilët e kemi shuguruar plak dhe 
është i aftë të flasë rrjedhshëm disa gjuhë.” 4

Plaku Snou kurrë nuk e realizoi ëndrrën e tij që të shërbente në 
Indi dhe të lundronte rreth globit. Në vend të kësaj, ai ndoqi me 
zell vullnetin e Zotit gjatë qëndrimit të tij të papritur në Maltë, duke 
ndërtuar një themel për punën misionare atje. Kur më në fund 
mundi të hipte në një anije në maj të 1852-shit, ai shkoi nga perën-
dimi në vend që të shkonte nga lindja, në zbatim të udhëzimeve 
të udhëheqësve të tij për t’u kthyer në Solt-Lejk-Siti. Rreth dy muaj 
më vonë, Pleqtë Udard dhe Obrej organizuan një degë të Kishës në 
Maltë.5 [Shih sugjerimin 1 në faqen 199.]

Mësime të Lorenco Snout

Ngaqë kemi marrë plotësinë e ungjillit, ne 
shërbejmë si ambasadorë të Krishtit.

Ne i dëshmojmë të gjithë botës se e dimë, nëpërmjet zbulesës 
hyjnore, madje nëpërmjet shfaqjeve të Frymës së Shenjtë, se Jezusi 
është Krishti, Biri i Perëndisë së gjallë, dhe se ai ia zbuloi veten 
Jozef Smithit po aq personalisht sa apostujve të tij në kohët e lashta 
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pasi u ngrit nga varri, dhe që ai i bëri të njohura Jozef Smithit të vër-
tetat qiellore që janë e vetmja mënyrë nëpërmjet të cilave njerëzimi 
mund të shpëtohet. Kjo . . . përbën një pozitë shumë të rëndësi-
shme dhe me përgjegjësi, duke ditur, siç e dimë, që Perëndia do të 
na mbajë përgjegjës për mënyrën se si e përdorim këtë mirëbesim 
të shenjtë që na ka dhënë.

Ne shfaqemi ashtu si apostujt e lashtë u shfaqën përpara botës, 
të cilët patën marrë nga Shëlbuesi i ringjallur thirrjen e tyre për të 
predikuar ungjillin e mbretërisë së Zotit tek të gjitha kombet, duke 
premtuar Dhuratën e Frymës së Shenjtë nëpërmjet vënies së duarve 
mbi të gjithë njerëzit që u besuan fjalëve të tyre. Ndërsa ata, midis 
përndjekjes dhe kundërshtimit, për shkak të thirrjes dhe autorizimit të 
tyre, shpallnin me shumë siguri ungjillin të ishte fuqia e Perëndisë për 
shpëtimin e të gjithë atyre që e besonin dhe i bindeshin, ne shpallim 
të njëjtat gjëra që shpallnin ata. Ashtu si ata predikonin, si thelbësore 
për shpëtimin, besimin në Zotin Jezu Krisht, pagëzimin për faljen 
e mëkateve dhe vendosjen e duarve, nga njerëz me autorizimin e 
duhur, për marrjen e Frymës së Shenjtë, ne predikojmë të njëjtat 
gjëra që predikonin ata. Ashtu sikurse ata me fuqinë e Frymës së 
Shenjtë u bënë dëshmitarë të Zotit Jezu Krisht dhe mbajtës besnikë 
të mesazhit të ungjillit të tij për të gjithë botën pagane, po ashtu, me 
dhe nëpërmjet të njëjtit Shpirt të Shenjtë, ne jemi bërë dësh mitarë të 
tij dhe, duke qenë të thirrur nga e njëjta thirrje hyjnore dhe e shenjtë, 
mbajmë rrjedhimisht të njëjtën pozitë.

Atëherë, duke mbajtur këtë pozitë, ne mbajmë të gjitha përgjegjë-
sitë e ambasadorëve të Krishtit, ne bëhemi përgjegjës për veprimet 
tona vetjake dhe për mënyrën me të cilën ne i përdorim talentet e 
aftësitë që Zoti na ka dhënë.6 [Shih sugjerimin 2 në faqen 199.]

Anëtarësia në Kishë është një thirrje për t’i 
ndihmuar të tjerët të marrin shpëtimin.

Kur Zoti thërret një individ ose grup individësh jashtë botës, nuk 
është gjithmonë me qëllim përfitimi për atë individ apo ata individë 
të veçantë. Qëllimi i Zotit nuk është thjesht shpëtimi i disa njerëzve 
që quhen shenjtorë të ditëve të mëvonshme . . . , por shpëtimi i të 
gjithë njerëzve, të gjallë e të vdekur. Kur Zoti e thirri Abrahamin, Ai 
i bëri disa premtime lidhur me lavdinë që duhej të vinte mbi të dhe 
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pasardhësit e tij, dhe ne gjejmë këtë thënie të mrekullueshme në 
këto premtime: se në të dhe në farën e tij të gjitha kombet e tokës 
do të bekohen [shih Zanafilla 22:15–18; Abrahami 2:9–11]. . . . Plani 
i Zotit ishte të bekonte jo vetëm Abrahamin dhe pasardhësit e tij, 
por të gjitha familjet e tokës. . . .

. . . Kur Jezusi erdhi, Ai erdhi si një sakrificë jo thjesht për të 
ndihmuar Izraelin, apo pasardhësit e Abrahamit, Isakut dhe Jako-
bit, por të gjithë familjen njerëzore, që të gjithë njerëzit të mund të 
bekohen në Të, që të gjithë njerëzit të mund të shpëtohen në Të; 
dhe misioni i Tij ishte të bëheshin përgatitjet nëpërmjet të cilave e 
gjithë familja njerëzore të mund të merrte përfitimet e Ungjillit të 
përjetshëm, jo, siç them unë, vetëm Izraeli, por e gjithë raca nje-
rëzore; dhe jo vetëm ata që banojnë në tokë, por gjithashtu ata në 
botën e shpirtrave. . . .

. . . Ne kemi të njëjtën Priftëri që kishte Jezusi, dhe ne duhet të 
veprojmë ashtu siç veproi Ai, të sakrifikojmë nga dëshirat e ndjenjat 
tona ashtu siç bëri Ai, ndoshta jo të martirizohemi për besimet tona 
siç bëri Ai, por ne duhet të bëjmë sakrifica me qëllim që të bëjmë të 
ndodhin qëllimet e Perëndisë dhe të jemi shpëtimtarë të botës, ose 
nuk do të jemi të denjë për këtë Priftëri të shenjtë. Perëndia synon 
të na bëjë shpëtimtarë jo vetëm të shumë njerëzve që tani banojnë 
në tokë, por të shumë njerëzve në botën e shpirtrave: Ai jo vetëm 
që do të na vendosë në një pozitë për të shpëtuar veten, por Ai do 
të na bëjë të aftë për të ndihmuar në shëlbimin e shumë filizave të 
të Plotfuqishmit.7 [Shih sugjerimin 3 në faqen 199.]

Çdo thirrje dhe përgjegjësi është e 
rëndësishme në punën e Zotit.

Tani çështja është, a e kuptojmë pozitën tonë, a e kuptojmë plo-
tësisht natyrën e punës që kemi marrë përsipër të përmbushim? 
Unë ndonjëherë shtyhem të besoj se disa nga vëllezërit tanë, Pleq të 
Izraelit, janë tepër të gatshëm dhe plot me dëshirë për të shmangur 
detyrimet nën të cilat janë për shkak të besëlidhjeve të tyre, besimi 
që kishin dikur duket thuajse i shuar, dhe ata duket të jenë shtruar 
në kënaqësinë e qetë të një anëtarësie formale e pa vepra në Kishë.

Ka të tjerë që mendojnë se, ngaqë emrat e tyre nuk janë shumë 
gjerësisht të njohur, ngaqë ata ndoshta . . . nuk po ndikojnë te 
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shumë njerëz, nuk ka shumë rëndësi se çfarë zakonesh përvetë-
sojnë, apo çfarë lloj shembujsh japin për vëllezërit e tyre. Por atë-
herë, nëse do të mbanin pozita me përgjegjësi, të tilla si Presidenca 
e Kishës, apo Këshilltar (në Presidencën e Parë), ose nëse do t’i 
përkisnin Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, ose nëse do të ishin 
Presidentë të Këshillit të Lartë, apo të Priftërinjve të Lartë apo të 
Të Shtatëdhjetëve, atëherë ata do ta konsideronin të rëndësishme 
mënyrën se si do të silleshin. Kështu ata manifestojnë një dobësi të 
madhe apo padituri të rëndë, llamba e tyre ose po shuhet ose ata 
nuk e kanë kuptuar kurrë pozitën që kanë zënë duke marrë përsi-
për përgjegjësitë e ungjillit.

Neve na është treguar në shëmbëlltyrën e Shpëtimtarit se mbre-
tëria e qiellit është si një zot shtëpie që, kur do të udhëtonte në një 
vend të largët, ia dha pasuritë e tij shërbëtorëve të vet. Njërit i dha 

“Nëse po e plotësoni detyrën tuaj, jeni në zotërim të asaj 
që bota nuk mund t’jua japë apo t’jua marrë.”
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pesë talenta, një tjetri dy dhe një tjetri një. Ai që mori pesë talentat 
shkoi e bëri tregti, dhe bëri edhe pesë talenta të tjera, duke e dyfi-
shuar sasinë që i qe mirëbesuar, dhe gjithashtu ai që kishte marrë 
dy talenta shkoi e fitoi edhe dy të tjera. Por ai që mori një talent, 
shkoi dhe e groposi në tokë dhe e fshehu denarin e zotit të tij. Ai 
pa dyshim mendonte se përgjegjësia e tij ishte aq e vogël saqë nuk 
mund të bënte shumë, dhe si rrjedhim nuk do ta ushtronte një talent 
me aq pak vlerë. [Shih Mateu 25:14–30.] A nuk i përshtatet drejt-
përdrejt kjo gjendjes së disa prej pleqve tanë? Një plak thotë: “Unë 
jam thjesht një zdrukthëtar, apo rrobaqepës, ose ndoshta thjesht 
ndihmësmurator, prandaj nuk ka shumë rëndësi se si sillem, nëse 
i kryej apo nuk i kryej ndershmërisht detyrat e mia në fushën time 
të thjeshtë. Por do të ishte shumë ndryshe nëse do të veproja në një 
pozitë disi më me përgjegjësi e të shquar.”

Ndal, vëllai im; mos e lejo veten të mashtrohesh nga ndjenja të 
tilla joshëse. Është e vërtetë se mund të jeni thjesht një ndihmësmu-
rator, por kujtoni që jeni një plak në Izrael, ju jeni një ambasador 
i Zotit Jezu Krisht dhe, nëse po e plotësoni detyrën tuaj, jeni në 
zotërim të asaj që bota nuk mund t’jua japë apo t’jua marrë; dhe 
mbaheni përgjegjës para Perëndisë për përdorimin e ndershëm të 
talentit për të cilin ju ka dhënë përgjegjësi, qoftë ai i madh apo i 
vogël.

Gjithsesi, ju ushtroni në një farë mase ndikim, madje edhe nëse 
është i vogël, ai ndikon te një apo te disa persona dhe për rezultatin 
e ndikimit që ushtroni, ju mbaheni pak a shumë përgjegjës. Pran-
daj, pavarësisht nëse e dini apo nuk e dini, keni marrë një rëndësi 
përpara Perëndisë dhe jeni një njeri që nuk mund të anashkalohet 
dhe nga kjo ju nuk mund të liroheni nëse dëshironi të mbështesni 
emrin që mbani.

Dhe cilat janë perspektivat e atij individi? Unë them se nëse ai 
nderon thirrjen e tij dhe gjendet besnik ndaj besimit që i është 
dhënë, perspektivat e tij për shpëtim dhe ekzaltim në mbretërinë e 
Perëndisë janë po aq të mira sa të çdo njeriu tjetër. Nëse ai e kupton 
pozitën e tij dhe jeton sipas saj, perspektivat e tij janë po aq të mira 
sa të kujtdo njeriu që ka jetuar ndonjëherë qysh nga koha e atit 
Adam deri në çastin e tanishëm; dhe është po aq e rëndësishme që 
të sillet si duhet sipas fushës së ndikimit në të cilën vepron, ashtu 
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siç duhet të bëjë cilido individ, që mund të thirret të veprojë në një 
pozitë më të lartë; ose, me fjalë të tjera, të cilit mund t’i jetë dhënë 
përgjegjësi për një numër më të madh talentesh. . . .

. . . Zoti nuk kërkon aq shumë nga njeriu që zotëron veç një ta-
lent, sa kërkon nga ai që zotëron më shumë se një; por, sipas asaj 
që ai ka edhe do të kërkohet prej tij. Prandaj, le të nxiten të gjithë 
dhe të përpiqen të përmirësojnë talentet e ndryshme që zotërojnë; 
dhe ai që mund të ketë një talent le ta përdori atë dhe jo ta fshehë 
në tokë; që do të thotë, atij që mund t’i jetë dhënë pak aftësi, le të 
përmirësohet dhe të mos ankohet ngaqë natyra mund të mos ketë 
qenë aq bujare me të sa me vëllain e tij më fatlum. Le të jemi të 
gjithë të kënaqur me gjendjen tonë dhe, nëse nuk është aq e dë-
shirueshme sa do të donim, duhet të përpiqemi me zellin e duhur 
që ta përmirësojmë, duke u ndier gjithmonë mirënjohës për qenien 
tonë tokësore dhe më posaçërisht për Shpirtin e Perëndisë që kemi 
marrë nëpërmjet bindjes ndaj Ungjillit. . . .

Unë mbaj mend kur lexova një histori . . . të një njeriu që, për 
shkak të urtësisë dhe patriotizmit të tij, pati fituar famë të madhe, 
por për shkak të smirës qe caktuar në një pozitë që konsiderohej 
shumë poshtëruese. Duke marrë detyrat e tij, thuhet se bëri këtë 
vërejtje domethënëse: “Nëse detyra nuk më nderon mua, unë do ta 
nderoj detyrën”. Shumë vështirësi do të shmangeshin dhe gjend ja 
e situata jonë do të ishte shumë më nxitëse nëse të gjithë do të 
nderonim detyrën në të cilën jemi thirrur të veprojmë. Na është 
thënë se vetë Zoti bëri veshje për prindërit tanë të parë, ose, me 
fjalë të tjera, në atë rast veproi si rrobaqepës; gjithashtu se Jezu 
Krishti ishte zdrukthëtar. Tani, Shpëtimtari duhet të ketë qenë një 
zdrukthëtar i nderuar dhe i ndershëm, përndryshe kurrë nuk do ta 
kishte merituar pozitën që zuri më pas. Nëse ne mund t’i bëjmë vë-
llezërit dhe motrat të shohin rëndësinë e të vepruarit ndershmërisht 
dhe besnikërisht në thirrjet e tyre përkatëse, shumë nga telashet 
dhe shqetësimet që përjetojmë tani do të shmangeshin dhe puna e 
Perëndisë do të vazhdonte me shpejtësi më të madhe, dhe të gjitha 
qëllimet e tij do të përmbusheshin më shpejt e vrullshëm; dhe për 
më tepër, si njerëz, ne do të ishim të përgatitur më mirë nga sa jemi 
tani për përhapjen e vullnetit të tij. . . .
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Ju bekoftë Perëndia, vëllezër dhe motra të mia, dhe ju aftësoftë 
të veproni gjithmonë si kujdestarë të mençur për atë që ju është 
mirëbesuar.8 [Shih sugjerimin 4 në faqen 200.]

Kur i shërbejmë Perëndisë me besim, energji dhe 
gazmend, Ai na forcon dhe na ndihmon të kemi sukses.

Unë them, njerëzit le t’i shërbejnë me besnikëri e energji Perën-
disë dhe të jenë gazmorë. . . . Ka periudha kur njerëzit gjenden në 
kushte ku është shumë e vështirë, nëse jo e pamundur, të kenë një 
pamje gazmore. Por periudha të tilla janë shumë të pakta.9

Duke e ditur se feja jonë është e vërtetë, ne duhet të jemi njerëzit 
më të përkushtuar në faqen e dheut ndaj kauzës që kemi përqafuar. 
Duke e ditur atë që dimë, ose që duhet ta dimë, se ungjilli që kemi 
pranuar premton gjithçka që zemra jonë do apo dëshiron nëse jemi 
besnikë, ne duhet të jemi shumë besnikë, të përkushtuar, energjikë 
dhe ambiciozë për të plotësuar synimet dhe dëshirat e Zotit ndër-
kohë që Ai i zbulon ato herë pas here nëpërmjet shërbëtorëve të 
Tij. Ne nuk duhet të jemi të vakët apo shpërfillës në marrjen e de-
tyrave tona, por me të gjithë forcën, fuqinë dhe shpirtin tonë duhet 
të përpiqemi të kuptojmë domethënien e thirrjes sonë dhe tiparet 
e punës në të cilën jemi angazhuar.

Kur Jezusi ishte në tokë, i urdhëroi dishepujt e Tij të dilnin dhe 
të predikonin ungjillin duke mos marrë as trasta, as bukë, pa u bërë 
merak për veten e tyre se çfarë do të hanin, ose çfarë do të pinin, 
ose çfarë do të vishnin, por thjesht të dilnin dhe të dëshmonin për 
ato gjëra që u ishin zbuluar. Duke bërë këtë ata i siguruan vetes 
bekimet e të Plotfuqishmit dhe suksesi i shoqëroi në të gjitha për-
pjekjet e tyre. Ata kishin shumë gjasa për të pasur sukses; asnjë fuqi 
nuk mund t’u zinte rrugën dhe t’i ndalonte në arritjen e suksesit më 
të sigurt, sepse ata dolën me fuqinë e të Plotfuqishmit për të kryer 
vullnetin e Tij, dhe ishte vepra e Tij që t’i mbronte e mbështeste 
dhe t’u jepte gjithçka që u nevojitej për suksesin. Nëpërmjet bindjes 
ndaj urdhërimeve të Zotit ata i siguruan vetes bekimet e jetës me 
privilegjin e daljes në mëngjesin e ringjalljes së parë, dhe patën si-
gurimin se për shkak të punës së tyre asnjë fuqi në tokë nuk mund 
t’i kundërshtonte me sukses ata. Këto ishin lloji i perspektivave që 
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do të kisha pëlqyer po të isha në pozitën e tyre a në çfarëdo pozite 
tjetër, sepse për mendjen e matur ideja e suksesit themelor në çfa-
rëdo drejtim jep shumë kënaqësi.

Tani, nëse, në vend që të bënin siç ishin urdhëruar, apostujt do 
të mendonin se duke bërë diçka tjetër do të mund të arrinin të njëj-
tin qëllim, ata nuk do të kishin arritur aq sukses në punën e tyre, 
as do ta kishin atë siguri për sukses që ishte pa dyshim një burim 
kënaqësie dhe përmbushjeje e vazhdueshme për ta, madje gjatë të 
gjitha sprovave dhe përndjekjeve me të cilat u përballën.

. . . Nëse apostujt apo të shtatëdhjetët në ditët e Jezusit do të për-
fytyronin se mund t’i kishin përmbushur misionet që u ishin dhënë 
duke ndërtuar një arkë siç bëri Noeu, ose duke ndërtuar depo drithi 
e depozituar drithëra siç bëri Jozefi, ata do ta kishin shumë gabim.

Jozefi në vendin e Egjiptit u thirr për të kryer një kategori de-
tyrash, që u kërkuan prej tij. Ai nuk ishte thirrur për të predikuar 
ungjillin pa marrë as trasta as bukë; por që të ndërtonte depo drithi 
dhe ta përdorte gjithë ndikimin e tij te Mbreti, fisnikët dhe populli 
i Egjiptit për të depozituar drithërat e tyre në mbrojtje nga një ditë 
urie. . . . Tani, të supozojmë që Jozefi kishte shkuar të punonte e të 
ndërtonte një arkë, ai nuk do të ishte pranuar nga Zoti, as nuk do 
kishte mundur të shpëtonte popullin e Egjiptit as shtëpinë e atit të 
vet. Kur Noeu u urdhërua të ndërtonte një arkë, po të supozojmë 
se kishte ndërtuar depo drithi, ai dhe shtëpia e tij nuk do të kishin 
shpëtuar. Kështu edhe në lidhje me ne, kur detyrat kërkohen nga 
ne, . . . çfarëdo që mund të na kërkohet të bëjmë brenda kufijve të 
mbretërisë së të Plotfuqishmit, ne duhet të ecim në frymën e këtyre 
kërkesave dhe t’i kryejmë ato nëse duam të fitojmë fuqi dhe ndikim 
te Perëndia ynë.10 [Shih sugjerimin 5 në faqen 200.]

Puna e Zotit ndonjëherë është e vështirë, 
por ajo sjell gëzim të madh.

Ne provojmë shumë gjëra, të shoqëruara me këtë punë, që nuk 
janë të pëlqyeshme, por ka një kënaqësi të madhe lidhur me të. Kur 
kujtojmë vendosmërinë tonë për t’ia përkushtuar veten kauzës së 
të vërtetës dhe mbajtjes së besëlidhjeve tona, ne ndiejmë gëzim të 
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madh, sepse thelbi i thirrjeve tona është shumë serioz për ne, thelb 
pa të cilin nuk mund të mbajmë lart mbretërinë e Perëndisë.11

Ne duhet t’i ripërtërijmë besëlidhjet tona përpara Perëndisë dhe 
engjëjve të shenjtë, që ne, me Perëndinë si ndihmuesin tonë, do t’i 
shërbejmë atij më besnikërisht gjatë vitit që vjen sesa në të kaluarën, 
që jeta jonë publike e private, veprimet tona, fryma dhe ndikimi që 
ushtrojmë të mund të jenë sipas motos: “Mbretërinë e Perëndisë ose 
asgjë”. Unë besoj . . . se ne mund t’i përkushtohemi tërësisht shër-
bimit ndaj Perëndisë tonë në krijimin e Sionit të tij mbi tokë, duke 
punuar me zell për qëllimin e së vërtetës dhe të drejtësisë në tokë, 
derisa të bëhet e gëzueshme për ne që të jemi aq të angazhuar, 
sa të bëhet e zakonshme që t’i shërbejmë Perëndisë e të mbajmë 
urdhërimet e tij dhe të zbatojmë ligjin çelestial, dhe që të mund të 
gëzojmë aq shumë Shpirtin e Shenjtë në zemrat tona sa të mund të 
kapërcejmë botën e të vendosim ligjin çelestial në mendjen tonë 
dhe ta vendosim atë në sjelljen tonë; që të mund ta kuptojmë në atë 
mënyrë veten tonë e privilegjet tona sa të mund të arrijmë në këtë 
jetë një pjesë të konsiderueshme të bekimeve që lidhen me ligjin 
çelestial dhe të cilat janë për t’u gëzuar në lavdinë çelestiale.12 [Shih 
sugjerimin 6 në faqen 200.]

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. Rishikoni rrëfimin në faqet 189 dhe 191. Çfarë fjalësh do të 
përdor nit për të përshkruar qëndrimin e Lorenco Snout rreth 
shërbimit ndaj Zotit? Mendoni rreth asaj që mund të bëni për 
të ndjekur shembullin e tij.

 2. Merrni parasysh pjesën që fillon në faqen 191. Përse mendoni 
se anëtarësia në Kishë sjell përgjegjësi të tilla të mëdha? Çfarë 
do të thotë për ju të jesh një ambasador i Krishtit?

 3. Presidenti Snou na mësoi se thirrjet tona në Kishë janë mun-
dësi për të “ndihmuar në shëlbimin” e fëmijëve të Perëndisë 
(faqet 192–193). Si mund të ndikojë ky kuptim në mënyrën se 
si shërbejmë në Kishë?
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 4. Presidenti Snou tha se duhet të shërbejmë me zell, pavarësisht 
se sa e vogël mund të duket përgjegjësia jonë (faqet 193–197). 
Kur keni parë dikë të nderojë një thirrje apo detyrë në dukje 
të vogël?

 5. Lexoni pjesën që fillon në faqen 197. Në çfarë mënyrash be-
simi, energjia dhe gazmendi ndikojnë në shërbimin tonë?

 6. Lexoni pjesën e fundit në kapitull (faqet 198–199). Kur keni 
përjetuar gëzimin e shërbimit në mbretërinë e Zotit? Si mund 
të gjejmë kënaqësi në shërbimin tonë edhe kur detyrat tona 
nuk janë të pëlqyeshme? Çfarë mund të bëjmë për të ndihmuar 
fëmijët dhe të rinjtë që t’i shërbejnë Zotit besnikërisht?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Psalmeve 100:2; 1 Korintasve 12:12–
31; Jakobi 1:6–7; 2:3; Mosia 4:26–27; DeB 64:33–34; 72:3; 76:5–6; 
107:99–100; 121:34–36

Ndihmë për Mësimdhënien: “Mbani vesh sinqerisht komentet e nxë-
nësve. Shembulli juaj do t’i nxisë ata të mbajnë vesh me kujdes 
njëri-tjetrin. Nëse nuk e kuptoni komentin e dikujt, bëni pyetje. Ju 
mund të thoni: ‘Nuk jam i sigurt nëse po kuptoj. A mund ta shpje-
goni përsëri?’ ose ‘A mund të më jepni një shembull për atë që doni 
të thoni?’” (Teaching, No Greater Call, f. 64).
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“Që Ne të Mund të Bëhemi Një”

“Zëri i të Plotfuqishmit na nxori nga mesi i 
rrëmujës . . . për të formuar një grup dhe një 

vëllazëri të dashur, në të cilën ne duhet ta 
duam njëritjetrin ashtu siç duam veten.”

Nga Jeta e Lorenco Snout

Përpara se shenjtorët të detyroheshin të largoheshin nga Navuja, 
Vëllezërit udhëheqës të Kishës u mblodhën në tempull. Ata bënë 
besëlidhje që nuk do t’i “ndërprisnin kurrë përpjekjet [e tyre], me 
të gjitha mjetet dhe ndikimet brenda mundësive [të tyre], derisa të 
gjithë shenjtorët që ishin detyruar të largoheshin nga Navuja, të ven-
doseshin në një vendgrumbullim të shenjtorëve” 1. I vendosur për 
ta mbajtur këtë besëlidhje, Presidenti Brigam Jang krijoi Fondin e 
Përhershëm të Emigrimit në 1849-ën. Sipas këtij programi, Kisha u 
jepte pará hua shenjtorëve që emigronin, me marrëveshjen që nje-
rëzit do t’i rikthenin huat pasi të arrinin në Juta dhe të gjenin punë.

Presidenti Jang thirri Plakun Lorenco Snou dhe të tjerë për të 
siguruar fonde për këtë përpjekje. Ishte e vështirë për Plakun Snou 
t’u kërkonte shenjtorëve dhurime – ata ishin të varfër vetë, duke 
qenë të dëbuar nga vendi në vend përpara se të vendoseshin në 
Luginën e Solt-Lejkut. Ai shkruante në ditarin e tij: “Në kryerjen e 
misionit për të kërkuar pará nga shenjtorët që, pasi ishin grabitur 
e plaçkitur, kishin bërë një udhëtim prej më shumë se 1.600 kilo-
metrash, dhe sapo qenë vendosur në një zonë pa ujë, të pabanuar 
të ‘Shkretëtirës së madhe Amerikane’, unë e gjeta veten pjesë të 
një detyre të vështirë. Me shumë pak përjashtime, njerëzit kishin 
shumë pak, ose asgjë që të mund ta kursenin.” Sidoqoftë, kudo që 
Plaku Snou shkoi, njerëzit dhanë gjithçka që mundeshin. Ai tregoi: 
“Përpjekjet dhe gatishmëria, që u manifestua kudo, për të nxjerrë 
një pjesë nga shuma e pakët që kishin – ndjenja e bujarisë dhe 
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Përpara se shenjtorët të largoheshin nga Navuja, udhëheqësit 
e priftërisë bënë besëlidhje për t’i ndihmuar të gjithë 

shenjtorët që donin t’i bashkoheshin emigrimit.
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madhështia e shpirtit, që unë e ndesha kudo në mes të varfërisë, 
përshëndetjet entuziaste që mora edhe aty ku skamja ishte gjendja 
më e zakonshme e njerëzve, ma mbushën zemrën me një gëzim të 
jashtëzakonshëm. Një burrë këmbënguli që të merrja lopën e tij të 
vetme, duke thënë se Zoti e kishte shpëtuar, dhe e kishte bekuar 
gjatë largimit nga vendi mëmë dhe ardhjes në një vend paqeje; dhe 
me dhënien e lopës së tij të vetme ndieu se do të bënte vetëm atë 
që kërkonte detyra dhe atë që do të priste nga të tjerët, po të kthe-
hej situata në të kundërtën.”

Pas mbledhjes së dhurimeve në Jutën veriore, Plaku Snou vërejti: 
“Zemrat e shenjtorëve u hapën, dhe, duke pasur parasysh rrethanat 
e tyre, ata dhanë bujarisht e plot, dhe sigurisht me gëzim” 2.

Edhe pse njerëzit kishin pak për të dhënë individualisht, përpjek-
jet e tyre të bashkuara bekuan shumë jetë. Fondi i Përhershëm i 
Emigrimit u zgjerua përtej qëllimit të tij fillestar, duke ndihmuar jo 
vetëm anëtarët e Kishës që kishin qenë në Navu. Ai vazhdoi për 38 
vjet, duke ndihmuar dhjetëra mijëra të kthyer në besim nga shumë 
vende të mblidheshin me shokët e tyre shenjtorë. [Shih sugjerimin 
1 në faqet 209–210.]

Mësime të Lorenco Snout

Kur jemi të bashkuar në ungjill, Zoti nëpërmjet 
nesh i tregon botës tiparet e Tij.

Jezusi iu lut Atit të tij që ata njerëz që Ati ia kishte dhënë Jezusit 
nga bota të mund të ishin një ashtu si ai dhe Ati ishin një, dhe thotë: 
‘Unë lutem që t’u jepni të njëjtën dashuri që keni për mua, që unë të 
mund të jem në ta dhe ti në mua, që të gjithë të mund të jemi një’. 
Ka diçka shumë të rëndësishme në këtë, dhe ne duhet ta ushtrojmë 
veten derisa të bëhemi si Ati dhe Biri, një në të gjitha gjërat.3

Nga vargjet që lexova [Gjoni 17:19–21], u tregua rëndësia dhe ne-
voja që Apostujt të jenë të bashkuar, në mënyrë që qëllimet e Zotit 
të kenë ndikim në botë. Sepse nëse Apostujt dhe ata që u besonin 
atyre nuk do të ishin të bashkuar, bota nuk mund të besonte në 
misionin dhe qëllimet e Shpëtimtarit. Prandaj Jezusi iu lut Atit që të 
gjithë ata, që Ati i pati dhënë, të mund të ishin një ashtu siç Ai dhe 
Ati ishin një, që bota të mund të besonte se Ati e pati dërguar Atë. 
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Në fakt kjo është ajo që Zoti planifikoi të ndodhte nëpërmjet Izrae-
lit duke i nxjerrë ata nga skllavëria egjiptiane; Ai donte të krijonte 
prej tyre një popull të bashkuar, një komb të veçantë, komb të një 
populli të cilin Perëndia mund ta nderonte dhe ta respektonte me 
qëllim që bota të mund të besonte, dhe që ata të mund të merrnin 
bekimet që Ai donte t’u jepte atyre, duke qenë se në racën njerë-
zore të gjithë janë fëmijë të Perëndisë; dhe nëse Izraeli do t’i kishte 
plotësuar kërkesat e Tij, bota, pa dyshim, do të përfitonte shumë 
nga ai veprim dhe qëllimet e Perëndisë do të realizoheshin më plo-
tësisht. Zoti donte të shfaqte karakterin e Tij dhe karakterin e qiejve 
dhe nëpërmjet Izraelit donte t’ia tregonte dashurinë e bekimet e 
Tij të gjithë familjes njerëzore; por Izraeli ishte i pabindur dhe nuk 
deshi ta dëgjonte zërin e Tij. . . .

Nëse kemi përçarje midis nesh; nëse jemi të përçarë qoftë shpir-
tërisht apo materialisht, ne kurrë nuk mund të jemi populli që Pe-
rëndia synon të bëhemi, as mundemi ndonjëherë të bëhemi mjete 
në duart e Tij për ta bërë botën të besojë se Priftëria e shenjtë është 
rivendosur dhe se kemi Ungjillin e përjetshëm. Me qëllim që të 
realizojmë qëllimet e Perëndisë, ne duhet të bëjmë siç bëri Jezusi – 
të përputhim vullnetin tonë individual me vullnetin e Perëndisë, jo 
vetëm në një gjë, por në të gjitha gjërat, dhe të jetojmë në mënyrë 
të tillë që vullneti i Perëndisë të jetë në ne.4 [Shih sugjerimin 2 në 
faqen 210.]

Uniteti është thelbësor në Kishë dhe në familjet tona.

Duhet të ketë unitet më të madh midis nesh nga ai që gjejmë 
sot. Ka një unitet të përsosur në kuorumin e Të Dymbëdhjetëve. 
A duhet të ketë një unitet të përsosur në atë kuorum? Me shumë 
siguri, secili do të thoshte Po, një unitet të përsosur në kuorumin 
e Të Dymbëdhjetë Apostujve. . . . Dhe ka një unitet të përsosur 
edhe në Presidencën e Parë, dhe a nuk duhet të ketë? Secili do të 
thotë, sigurisht, atje duhet të ketë. Dhe a duhet të ketë një unitet të 
përsosur në shtatë presidentët e Të Shtatëdhjetëve? Atje me shumë 
siguri duhet të ketë; ne të gjithë themi Po. A duhet të ketë një unitet 
të përsosur në Këshillat e Lartë të Kunjave të ndryshme të Sionit? 
Sigurisht duhet të ketë, dhe ka një mënyrë për ta plotësuar atë uni-
tet. Dhe me të njëjtën mënyrë në organizatat dhe kuorumet e tjera 
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të ndryshme. A duhet të ketë një unitet të përsosur në presidencat 
e Kunjave? Sigurisht, dhe nëse do të isha president i një Kunji, unë 
nuk do të pushoja asnjë ditë apo natë gjersa të kisha unitet me 
këshilltarët e mi. A duhet të ketë unitet midis Peshkopit dhe Këshill-
tarëve të tij? Me shumë siguri duhet të ketë.

Mirë, çfarë është më e rëndësishme? A nuk duhet të ketë unitet 
në familje? . . . Me shumë siguri duhet të ketë. Dhe përse duhet çdo 
burrë të jetë i kënaqur, përse çdo bashkëshort dhe baba i një famil-
jeje duhet të çlodhet i kënaqur derisa të krijojë unitet të përsosur, që 
do të thotë, aq sa një unitet i përsosur mund të realizohet? Dhe në 
këtë çështje babai duhet ta bëjë veten po aq të përsosur sa mundet 
të bëhet një burrë i përsosur në këtë jetë përpara familjes së tij. Dhe 
bashkëshortja duhet ta bëjë veten po aq të përsosur sa mundet një 
grua të bëhet në këtë jetë. Dhe pastaj ata janë të përgatitur t’i bëjnë 
fëmijët e tyre po aq të përsosur sa fëmijët janë të gatshëm dhe të 
aftë që të bëhen të përsosur. Edhe babai edhe nëna duhet të jenë 
shumë të kujdesshëm. Bashkëshortja kurrë nuk duhet të flasë pa 
respekt për bashkëshortin e saj në prani të fëmijëve. Nëse mendon 
se bashkëshorti i saj ka vepruar gabim (ai mund të ketë vepruar), 
ajo kurrë nuk duhet të flasë për të në prani të fëmijëve. Ajo duhet 
ta marrë atë jashtë pranisë së fëmijëve dhe atje t’i tregojë gabimet e 
tij, në një mënyrë të pëlqyeshme, por kurrë në prani të fëmijëve të 
flasë pa respekt për babanë. Dhe babai po ashtu. Ai nuk ka të drejtë 
të flasë pa respekt për bashkëshorten e tij në prani të fëmijëve. Dhe 
unë lutem që Perëndia do t’i japë bashkëshortit dhe bashkëshortes 
dëshirën e mirëkuptimin për ta ndrequr veten në çështje të tilla. 
Unë e di se shumë nga vështirësitë që paraqiten tani, dhe mungesa 
e respektit që gjejmë në lidhje me Priftërinë, midis të rinjve, vjen 
nga ky fakt, që ka pasur vështirësi në shtëpi dhe ka pasur shprehje 
të mungesës së respektit në praninë e tyre, për babanë nga nëna, 
ose për nënën nga babai. Tani unë e di se këto gjëra janë kështu.5 
[Shih sugjerimin 3 në faqen 210.]

Ne bëhemi të bashkuar kur e ndihmojmë 
njëri-tjetrin për të arritur paqe dhe lumturi.

Ne flasim shumë në lidhje me parimin e të dashurit të fqinjëve 
tanë po aq shumë sa duam vetveten; flasim rreth tij dhe ndonjëherë 
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mendojmë rreth tij, por sa bëjmë ne vërtet në frymën e këtyre gjë-
rave dhe sa e shohim që vështirësia gjendet brenda nesh? Duhet të 
kuptojmë se duhet të veprojmë në bazë të disa parimeve me anë 
të të cilave mund të bashkohemi tok si një popull, për të bashkuar 
ndjenjat tona së toku që ne të mund të bëhemi një, dhe kjo nuk 
mund të realizohet kurrë pa u bërë disa gjëra, dhe gjëra që kërkojnë 
një përpjekje të jashtëzakonshme nga ana jonë.

Si do të përpiqeshit të punonit për t’u bashkuar së toku? Si do 
të përpiqej një njeri që të punonte për t’u bashkuar me fqinjin e 
tij? Nëse dy persona, të cilët nuk ishin njohur asnjëherë, do të ishin 
shoqëruar së bashku, si do të punonin për të fituar miqësinë e një-
ri-tjetrit, dhembshurinë dhe dashurinë e njëri-tjetrit? Përse diçka do 
të duhet të bëhet, dhe jo vetëm nga njëri prej personave, por do të 
duhet të bëhet si nga njëri ashtu edhe nga tjetri. Nuk do të ishte e 
përshtatshme që njëri ta bënte vetëm punën e nevojshme; nuk do 
të shkonte që njëri të ishte i përshtatshëm për ato ndjenja dhe ta 
bënte punën i vetëm, por me qëllim që të bëhen një në ndjenjat 
dhe dashurinë e tyre – veprimi i të dyve do të ishte i nevojshëm. . . .

“a nuk duhet të ketë unitet në familje? . . . Me shumë siguri duhet të ketë.”
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. . . Diçka duhet të bëhet nga [secila] palë me qëllim që të fitohet 
miqësia e njëri-tjetrit dhe të bashkohemi tok si një komunitet. . . .

. . . Le të ndriçohen mendjet tuaja në mënyrë që të kuptoni e të 
kujdeseni për shqetësimet e miqve tuaj që janë përreth jush, dhe 
aty ku jeni në gjendje t’u sillni dobi miqve tuaj bëjeni atë, dhe duke 
e bërë atë ju do të shihni se ato gjëra që ju nevojiten do t’ju vijnë 
në dorë më shpejt sesa po të punoni tërësisht ju për t’i arritur ato 
për vete pa menduar për shqetësimet e miqve tuaj. Unë e di se ky 
është një parim i mirë dhe i rëndësishëm. . . .

. . . Është e nevojshme të dimë se është detyra jonë të mësojmë 
t’u sigurojmë paqen dhe lumturinë atyre që janë përreth nesh dhe 
kurrë të mos e lejojmë veten të dëmtojmë ndjenjat dhe të drejtat 
e fqinjëve tanë. Le të shkojë një njeri e të dëmtojë të drejtat e një 
vëllai, dhe sa kohë do t’i duhet për ta shkatërruar atë ndjenjë mi-
rëbesimi që ekzistonte më parë midis tyre? Dhe kur ato ndjenja të 
jenë shkatërruar, sa kohë do të duhet për ta krijuar atë ndjenjë që 
dikur ekzistonte midis tyre? Do të duhet një kohë e gjatë. Kjo është 
ajo ku duhet ta përqendrojmë vëmendjen tonë; unë e ndiej se është 
kështu; në të gjithë mendimin, në të gjitha lëvizjet tona dhe në me-
ditimin tonë vetjak ne duhet ta lejojmë mendjen tonë të mendojë 
rreth shqetësimeve të të gjithë njerëzve përreth nesh; dhe të mbajmë 
parasysh se ata kanë të drejta dhe privilegje ashtu si edhe ne; ne 
duhet ta besojmë fort këtë në mendjen tonë.

Tani mendoni për një njeri që vazhdimisht kujdeset për interesat 
e njerëzve përreth tij dhe lejojeni të dëshirojë që të jepen bekime 
për të gjitha gjërat që u përkasin vëllezërve të tij, dhe në këtë më-
nyrë ai do të krijojë lumturi te vetja dhe përreth tij. Lejojeni një njeri 
që të marrë drejtimin e kundërt dhe në vend të bekimit të të tjerëve 
dhe të të punuarit në dobi të tyre, të kërkojë për gabime dhe t’i 
rrëzojë, a do të bëjë ai të njëjtin përmirësim? Me siguri që jo.

. . . Nëse ndiejmë se është detyra jonë të shkojmë të punojmë me 
më shumë ambicie se deri tani për të siguruar mirëbesim, ne do ta 
bëjmë po të jetë në fuqinë tonë për të dhënë bekime dhe favore të 
botës për të siguruar miqësinë e atyre përreth nesh. Në këtë mënyrë 
dhe në asnjë tjetër mund të lidhemi së toku dhe ta tregojmë që kemi 
një ndjenjë bujare dhe vëllazërore. – Ne duhet ta tregojmë këtë 
ndjenjë me anë të veprave tona . . . në vend të [thjesht] shtrëngimit 
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të dorës një personi e thënies Perëndia të bekoftë njeri i mirë e 
ditën tjetër, [duke] mos menduar fare për çka kemi thënë më parë, 
por [duke] dëmtuar ndjenjat e tij.6

Kur një njeri nuk është i gatshëm të sakrifikojë në dobi të vëlle-
zërve të tij, dhe kur e di që po cenon ndjenjat e vëllezërve të tij, . . . 
ai njeri nuk është i drejtë përpara Zotit, dhe ku është dashuria e atij 
personi për vëllain e tij?

Kur një vëlla nuk është i gatshëm të vuajë për vëllain e tij, si 
mund të jetë e mundshme për të që të shfaqë se ka dashuri për 
vëllain e tij? Unë ju them se është budallallëku dhe dobësia jonë që 
nuk duam të ndihmojmë vëllezërit tanë, por nëse ata shkelin mbi 
të drejtat tona ne menjëherë kundërpërgjigjemi, dhe nëse na shke-
lin me këmbë menjëherë kërcejmë mbi ta. . . . Kur shoh një vëlla 
që është ofenduar, dhe pastaj kthehet e kërcen mbi ofenduesin, 
atëherë them se sa larg është ai vëlla nga rruga e detyrës, dhe unë 
i them atij se duhet të mësojë ta kontrollojë veten ose nuk do të 
shpëtohet kurrë në mbretërinë e Perëndisë.7

Unë do të lexoj disa paragrafë në Librin e Doktrina e 
Besëlidhjeve:

“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.” [DeB 64:8–9.] . . .

Ndërsa po lexoj këtu, ka një gjë që dishepujt e Shpëtimtarit nuk 
e përmbushën – ata nuk ia dolën të krijonin atë bashkim shpirti 
e ndjenje që duhet të kishin pasur, dhe Zoti i ndëshkoi për të. 
Zoti kërkon që njerëzit ta falin njëri-tjetrin, madje shtatëdhjetë herë 
shtatë. Dhe edhe nëse personi nuk kërkon falje, ne duhet ta falim. 
. . . Atij që nuk fal vëllain e tij, na është thënë, tek ai mbetet mëkati 
më i madh – që do të thotë, ai është mëkatues më i madh se per-
soni që e ka ofenduar atë. Zoti kërkon nga ne që ta duam fqinjin 
tonë ashtu siç duam vetveten – një gjë shumë e vështirë në shumë 
rrethana; por do të na duhet ta arrijmë atë nivel përsosjeje, dhe ne 
do ta arrijmë atë.8 [Shih sugjerimin 4 në faqen 210.]
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Ndërkohë që bëhemi të bashkuar në ungjill, ne 
rritemi në dritë e inteligjencë, dhe përgatitemi 

të banojmë në praninë e Perëndisë.

Ne duhet të bashkohemi së toku dhe të veprojmë si Davidi dhe 
Jonathani duke pasur një zemër [shih 1 Samuelit 18:1] dhe më mirë 
të këputet krahu nga trupi ynë sesa të plagosim njëri-tjetrin. Çfarë 
populli i fuqishëm do të ishim nëse do të ishim në këtë gjendje, 
dhe ne duhet ta arrijmë këtë gjendje, sado pak ndjenja miqësie që 
mund të ndiejmë në kohën e tanishme. Unë thjesht mund t’ju them 
se dita do të vijë kur duhet të bëhemi të bashkuar në këtë udhë 
nëse duam të jemi në prani të Perëndisë ndonjëherë. Ne do të na 
duhet të mësojmë t’i duam fqinjët tanë ashtu siç duam veten tonë. 
Ne duhet të arrijmë në atë nivel, sado larg të jemi prej tij në kohën 
e tanishme, nuk ka rëndësi, duhet t’i mësojmë këto parime dhe t’i 
fusim në zemrën tonë. Tani këtë unë mund ta shoh qartë, dhe kjo 
është arsyeja përse flas rreth këtyre çështjeve në stilin që po flas, 
sepse dua që t’i mbjell në mendjet e shenjtorëve, dhe t’i kenë këto 
gjëra mes ndjenjave të tyre të përditshme.9

Zëri i të Plotfuqishmit na nxori nga mesi i rrëmujës, që është 
Babilonia, për të formuar një grup dhe një vëllazëri të dashur, në 
të cilën ne duhet ta duam njëri-tjetrin ashtu siç duam veten. Kur 
largohemi nga ky qëllim, Shpirti i Perëndisë tërhiqet jashtë nesh në të 
njëjtën masë sa të largimit tonë. Por nëse vazhdojmë t’i përmbushim 
ato besëlidhje që kemi bërë kur pranuam Ungjillin, ka një rritje 
përkatëse të dritës e inteligjencës, dhe ka një përgatitje të fuqishme 
për atë që do të vijë. Dhe për shkak të besnikërisë sonë dhe të 
bindjes sonë ndaj besëlidhjeve që kemi bërë, themeli mbi të cilin 
qëndrojmë bëhet si kolonat e qiellit – i patundur.10 [Shih sugjerimin 
5 në faqen 210.]

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. Rishikoni përvojën e Lorenco Snout me Fondin e Përher-
shëm të Emigrimit (faqet 201 dhe 203). Sot në Kishë, çfarë 
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mundësish kemi për të dhënë pará apo të mira për të ndih-
muar të tjerët? Në çfarë mënyrash mund të na ndihmojnë këto 
përpjekje për t’u bërë një?

 2. Meditoni mbi mësimet e Presidentit Snou rreth arsyes përse 
Zoti do që të jemi të bashkuar (faqet 203–204). Përse mendoni 
se njerëzit e tjerë do të kenë më shumë gjasa të fitojnë dëshmi 
për Zotin dhe Kishën e Tij të rivendosur kur të shohin se jemi 
të bashkuar? Si mund të ndryshojnë ndjenjat e tyre nëse shohin 
se jemi të përçarë?

 3. Merrni parasysh pjesën që fillon në fund të faqes 204. Si 
zbatohet kjo këshillë në shtëpitë tona? Shqyrtoni çfarë mund 
të bëni për të nxitur më shumë unitet në marrëdhëniet tuaja 
familjare.

 4. Si mund të përjetojmë unitet në Shoqatën tonë të Ndihmës 
apo kuorumin e pleqve, edhe kur kemi interesa dhe ide të 
ndryshme? (Për disa shembuj, shih faqet 205–208.) Në çfarë 
mënyrash keni përfituar nga uniteti në familjen tuaj? Në çfarë 
mënyrash keni përfituar nga uniteti në Kishë? Po në komunitet?

 5. Përse mendoni se dashuria për njëri-tjetrin mund të na bëjë 
një “popull [të] fuqishëm”? Si ndikon dashuria për të tjerët në 
mënyrën se si jetojmë? Ndërsa meditoni apo diskutoni këto 
pyetje, rishikoni dy paragrafët e fundit në kapitull (faqe 209).

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Psalmeve 133; Gjoni 13:34–35; Ro-
makëve 12:5; Mosia 18:21; 4 Nefi 1:15–17; DeB 51:9; Moisiu 7:18

Ndihmë për Mësimdhënien: “Fuqia kurorëzuese, bindëse, kthyese 
në besim e mësimdhënies së ungjillit duket kur një mësues i frymë-
zuar thotë: ‘Unë e di nga fuqia e Frymës së Shenjtë, nga zbulesat 
e Shpirtit të Shenjtë në shpirtin tim, se doktrinat që kam dhënë 
mësim janë të vërteta’” (Bruce R. McConkie, cituar në Teaching, No 
Greater Call, f. 43).
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Një fotografi e kohëve tona në rajonin e Piemontit të italisë, ku 
Plaku lorenco Snou shërbeu si misionar në fillimet e 1850-ës.
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Priftëria – “për Shpëtimin 
e Familjes Njerëzore”

“Priftëria që mbajmë, është zbuluar për shpëtimin 
e familjes njerëzore. Ne duhet të mendojmë shumë 

dhe të meditojmë se si mund [ta] përdorim [atë] 
për të ndihmuar në shpëtimin e të tjerëve.”

Nga Jeta e Lorenco Snout

Plaku Lorenco Snou u shugurua Apostull më 12 shkurt 1849. Tetë 
muaj më vonë ai u thirr për të krijuar një mision në Itali. Me vëllezër 
të tjerë që ishin thirrur për të shërbyer, ai u nis për këtë mision më 
19 tetor 1849. Ai dhe shokët e tij të misionit e bënë udhëtimin e 
gjatë më këmbë, me kuaj dhe me barkë.

Pasi arritën në Itali në qershor të 1850-ës, ai dhe shokët e tij panë 
se populli në qytetet e mëdha italiane nuk ishte ende gati për të pra-
nuar ungjillin. Por një popull i njohur si valdensianë tërhoqi vëmend-
jen e tij, dhe ai ndieu frymëzim të punonte midis tyre. Valdensianët 
patën jetuar për shekuj në rajonin e izoluar të Piemontit – një luginë 
malore pikërisht në jug të kufirit italo-zviceran dhe në lindje të kufirit 
italo-francez. Duke pasur formuar shoqërinë e tyre nga një dëshirë 
për reformë fetare, ata ishin të përkushtuar të studionin Biblën dhe 
të ndiqnin shembullin e Apostujve të Shpëtimtarit.

Plaku Snou ka thënë se, kur mendonte rreth predikimit të ungji-
llit midis valdensianëve, “një fluks i madh drite dukej të hynte në 
mendjen time” 1. Por pavarësisht këtyre sigurive, ndieu se nuk ishte 
e urtë që të fillonte punë misionare aktive menjëherë, pasi armiqtë 
e Kishës patën shpërndarë botime midis njerëzve, duke përhapur 
gënjeshtra rreth Kishës.2 Plaku Snou raportonte: “Me sa ndieva, ishte 
vullneti i Shpirtit që duhej të ecnim fillimisht me hapa të ngadaltë e 
të kujdesshëm, unë iu nënshtrova vullnetit të qiellit” 3.
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Edhe pse misionarët nuk filluan të predikojnë menjëherë, Plaku 
Snou mbikëqyri botimin e broshurave në italisht dhe frëngjisht. 
Përveç kësaj, ai dhe shokët e tij të misionit u miqësuan me njerëzit 
përreth tyre. “Ne punuam fort që të vinim një themel për dobi të 
ardhshme”, tha ai, “duke përgatitur në qetësi mendjet e njerëzve për 
të pranuar Ungjillin, duke zhvilluar ndjenja miqësore në zemrat e 
atyre që na rrethonin. Përsëri unë e ndieja shumë të pazakontë dhe 
si një provë të madhe të durimit tim, të qëndroja javë dhe muaj mes 
një populli interesant, pa qenë i përfshirë aktivisht dhe publikisht 
në komunikimin e parimeve të mëdha për të cilat pata ardhur që 
t’i përhapja.” 4

Ndjenjat e valdensianëve rreth Kishës filluan të ndryshojnë 
shumë pasi Plaku Snou administroi një bekim priftërie te një djalë 
që ishte shumë sëmurë. Plaku Snou shkroi si më poshtë në ditarin 
e tij:

“6 shtator – Këtë mëngjes vëmendja ime ishte drejtuar te Jozef 
Gaj, një djalë trevjeçar, fëmija më i vogël i familjes ku qëndronim. 
Shumë miq patën ardhur ta shikonin fëmijën, sepse të gjithë nje-
rëzve u dukej se vdekja e tij do të ndodhte shpejt. Unë shkova për 
ta parë pasdite: vdekja po e shkatërronte trupin e tij; trupi që ishte 
i shëndetshëm deri tani, qe kthyer në një skelet dhe vetëm duke e 
vëzhguar nga afër mund të dallonim se ishte gjallë.”

I shqetësuar nga njerëzit që ishin kundër predikimit të ungjillit 
dhe në merak për Jozef Gajin e vogël, Plaku Snou iu drejtua Zotit 
atë mbrëmje për ndihmë. Më vonë kujtoi: “Për disa orë përpara se 
të shkoja në shtrat, unë i kërkova Zotit të na ndihmonte në këtë 
kohë. Ndjenjat e mia mbi këtë rast nuk do të fshihen lehtë nga 
kujtesa ime.

7 shtator – Këtë mëngjes, unë sugjerova . . . që duhej të agjëro-
nim dhe të tërhiqeshim në male e të luteshim. Ndërsa po niseshim, 
vizituam dhe pamë fëmijën; kokërdhokët e tij të kthyer lart: kapa-
kët e syve të tij të rënë dhe të mbyllur: fytyra dhe veshët e tij ishin 
të imta dhe me një ngjyrë të zbehtë mermeri, që tregonin se do të 
vdiste shpejt. Djersa e ftohtë e vdekjes mbulonte trupin e tij dhe 
jeta e tij thuajse kishte mbaruar. Madam Gaj dhe femra të tjera po 
qanin, ndërsa Mësjë Gaj kishte ulur kokën nga dëshpërimi.” Duke 
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i pëshpëritur Plakut Snou dhe misionarëve të tjerë, Mësjë Gaj tha: 
“Ai po vdes. Ai po vdes.”

Plaku Snou vazhdon: “Pas një pushimi të vogël në male, larg çdo 
gjase për ndërprerje, atje iu drejtuam Zotit me një lutje solemne që 
ta kursente jetën e fëmijës. Ndërkohë që meditoja për atë që duhet 
të bënim dhe gjërat që shpejt duhet t’ua dëshmonim njerëzve, men-
dova se kjo ishte një ngjarje shumë e rëndësishme. Unë nuk dija 
ndonjë sakrificë që mund të bëja, të cilën nuk do të isha i gatshëm 
ta ofroja në mënyrë që Zoti të mund t’i plotësonte kërkesat tona.”

Kur u kthyen te familja Gaj atë pasdite, Plaku Snou i dha Jozefit 
një bekim priftërie. Ata shkuan ta vizitonin familjen disa orë më 
vonë dhe babai i Jozefit, “me një buzëqeshje falënderuese”, u tha 
se djali ishte shumë më mirë.

“8 shtator – Fëmija kishte qenë aq mirë, saqë prindërit qenë në 
gjendje të bënin pak pushim, që nuk e patën bërë për një kohë të 
gjatë. Sot, atyre iu krijua mundësia ta linin atë dhe të ndiqnin punën 
e tyre.” Kur nëna e Jozefit i tregoi rreth gëzimit të saj për shërimin 
e djalit, Plaku Snou iu përgjigj: “Perëndia i qiellit e bëri këtë për ju”.

“Nga ajo orë ai filloi të bëhej më mirë”, tregoi Plaku Snou, “dhe 
me zemër të mbushur me mirënjohje për Atin tonë Qiellor, unë jam 
i lumtur të them se brenda disa ditësh ai u ngrit nga shtrati dhe u 
bashkua me miqtë e tij të vegjël.” 5

Pas kësaj përvoje, Plaku Snou ndieu se rrethanat ishin “të favor-
shme aq sa mund të pritej” që puna e Zotit të përparonte midis 
njerëzve. Më 19 shtator 1850, saktësisht 11 muaj pasi ishte larguar 
nga shtëpia për të shërbyer në Itali, ai u tha shokëve se duhej të 
“fillonin punën e tyre publike të predikimit”. Pastaj ata përsëri u 
ngjitën në një mal, ku Plaku Snou përkushtoi vendin për predikimin 
e ungjillit të rivendosur.6

Fjalët e Plakut Snou drejtuar Madam Gajit –“Perëndia i qiellit e 
bëri këtë për ju” – pasqyronin mësimdhënien e tij gjatë gjithë jetës 
rreth priftërisë. Ai u kujtonte shenjtorëve se nëpërmjet punës së 
mbajtësve të priftërisë, “lavdia dhe fuqia e Perëndisë [është] shfaqur” 
për përfitimin e të tjerëve.7 [Shih sugjerimin 1 në faqen 221.]
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Mësime të Lorenco Snout

Mbajtësit e priftërisë janë lajmëtarë të të 
Plotfuqishmit, me autoritetin e dhënë nga qielli 

për të administruar ordinanca të shenjta.

Ne, shenjtorët e ditëve të mëvonshme, deklarojmë se kemi marrë 
nga Perëndia plotësinë e ungjillit të përjetshëm; ne deklarojmë se 
kemi Priftërinë e shenjtë – autoritetin e Perëndisë dhënë njeriut, që 
na jep të drejtën të administrojmë ordinancat e saj në një mënyrë 
që Ai do t’i pranojë.8

Çdo njeri që do të përulet përpara Perëndisë dhe, pas pendimit, 
do të zhytet plotësisht në ujë për heqjen e mëkateve të tij, do të 
marrë dhuratën e Frymës së Shenjtë, nëpërmjet vënies së duarve. 
A mundem unë t’ia jap këtë atij? Jo, unë jam thjesht një lajmëtar i të 
Plotfuqishmit që ka marrë autoritetin për të administruar zhytjen në 
ujë për heqjen e mëkateve; unë thjesht e zhys atë në ujë, duke pasur 
autoritet ta bëj këtë. Unë thjesht vendos duart mbi të për marr jen e 
Frymës së Shenjtë, pastaj Perëndia, nga prania e tij, pranon autoritetin 
tim, pranon që unë jam lajmëtari i tij dhe i jep Frymën e Shenjtë 
individit.9

Kur [kam] pagëzuar njerëz dhe administr[uar] ordinanca të kësaj 
priftërie të shenjtë, Perëndia i ka konfirmuar ato administrime duke 
dhënë Frymën e Shenjtë, duke u dhënë një njohuri individëve të ci-
lët i administrova, duke i bindur se autoriteti ishte dhënë nga qielli. 
Dhe çdo Plak që ka dalë për të predikuar këtë Ungjill të përjetshëm, 
dhe ka vepruar siç duhet në thirrjen e tij, mund të ndajë të njëjtën 
dëshmi, se nëpërmjet administrimeve të tyre në këto ordinanca të 
shenjta, lavdia dhe fuqia e Perëndisë është shfaqur në një mënyrë 
bindëse në kokat e atyre që kanë administruar. Kjo është dëshmia 
jonë; kjo ishte dëshmia [në 1830-ën] e një individi që doli përpara 
dhe deklaroi se Perëndia e pati autorizuar të pagëzonte njerëz për 
heqjen e mëkateve dhe të vendoste duart mbi ta për të marrë Fry-
mën e Shenjtë, e cila do t’u jepte atyre njohuri nga botët e përjet-
shme se ai e kishte këtë autoritet. Ky person ishte Jozef Smithi; dhe 
ai ua dha këtë autoritet, që i ishte dhënë nga engjëj të shenjtë, të 
tjerëve që ishin dërguar për të ndarë dëshmi për botën se ata që 
do t’i merrnin ato ordinanca të shenjta, do të merrnin dëshmi nga 
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Të gjithë anëtarët besnikë të Kishës bekohen nëpërmjet 
ordinancave dhe besëlidhjeve të priftërisë.

i Plotfuqishmi se kështu ishin të autorizuar për të administruar në 
këtë mënyrë. Dhe kjo është dëshmia jonë; dhe kjo është dëshmia 
ime përpara këtij populli dhe përpara botës.10

Ku mund të gjeni në gjithë botën një grup mësuesish fetarë që 
guxojnë të marrin pozitën që marrin Pleqtë tanë? Ku është burri 
apo grupi i burrave që mund të gjenden që guxojnë ta paraqesin 
veten përpara botës, dhe të thonë se janë autorizuar nga Perëndia 
për të administruar disa ordinanca te njerëzit, nëpërmjet të cilave 
ata mund të marrin zbulesë nga Perëndia? Kushdo që do të shpallte 
një doktrinë të këtij lloji shpejt do të gjendej jashtë nëse do të ishte 
një mashtrues – ai do ta vendoste veten në një pozicion shumë të 
rrezikshëm, dhe shpejt do të zbulohej nëse nuk e mbante një auto-
ritet të tillë. Pleqtë tanë, sidoqoftë, guxojnë ta marrin këtë pozicion. 
. . . Perëndia i ka dërguar këta engjëj të shenjtë nga qielli dhe ka 
rivendosur autoritetin te njeriu për të administruar ordinancën[-at] 
e ungjillit.11 [Shih sugjerimin 2 në faqen 221.]
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Priftëria na ndihmon të gjejmë lumturi në 
këtë jetë dhe nëpër gjithë përjetësinë.

Priftëria është rivendosur; i është dhënë njeriut që, nëpërmjet 
Priftërisë, të gjithë që do të donin të jenë mirë dhe të lumtur, të jenë 
në gjendje për këtë. Ungjilli na tregon se si të jemi shkëlqyeshëm, 
mirë dhe të lumtur. Është qëllimi i ungjillit të Krishtit që të na më-
sojë të gjitha gjërat që janë të nevojshme për mirëqenien tonë të 
tashme dhe të ardhme.

Ne i kemi këto objektiva në mendje sot dhe duhet vazhdimisht 
t’i mbajmë ato parasysh. Mendoni rreth njëzet e pesë viteve të fun-
dit, ose shihni pas vetëm dhjetë vite prapa, dhe një numër i madh 
[njerëzish] ka qenë në kishë në atë periudhë kohe, dhe shihni çfarë 
kemi përmbushur. Ne shohim më larg dhe i kuptojmë gjërat më 
mirë, prandaj jemi më të përgatitur për gjërat që do të ndodhin në 
tokë sesa ishim dhjetë, pesëmbëdhjetë, njëzet apo njëzet e pesë 
vite përpara, për të ditur se si të jemi të dobishëm, për të ditur si t’i 
bëjmë gjërat ashtu siç duhet të bëhen. . . .

. . . Qëllimi i priftërisë është t’i bëjë të gjithë [njerëzit] të lumtur, 
të përhapë informacion, t’i bëjë të gjithë njerëzit pjesëmarrës të të 
njëjtave bekime kur të jetë radha e tyre për të vepruar kështu.12

Pikërisht për këtë qëllim Priftëria e Shenjtë është dhënë në ko-
hën në të cilën jetojmë, që të drejtojë dhe të përsosë shenjtorët e 
Perëndisë këtu; dhe gjendja e ekzaltuar me të cilën do të shfaqemi 
në anën tjetër të velit, do të jetë po aq e madhe sa masa e punës 
që bëjmë për të arritur inteligjencë, integritet moral dhe besnikëri 
në këtë botë.13

Zoti ka thënë se do të na japë gjithçka që ka – dhe kjo është në 
përputhje me betimin dhe besëlidhjen që i përket Priftërisë [shih 
DeB 84:33–44]. Askush nuk duhet të dyshojë për atë që thotë Je-
zusi, dhe Ai deklaron, siç shënohet në Zbulesat e Shenjtorit Gjon: 
“Kujt fiton do t’i jap të ulet me mua mbi fronin tim, sikurse edhe 
unë fitova dhe u ula me Atin tim mbi fronin e Tij”. [Zbulesa 3:21.] A 
mund të thoni ndonjë gjë që është më madhështore se kjo? A nuk 
e përmbledh kjo gjithçka? 14
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Ky ungjill që kemi marrë, është zbuluar nga qielli dhe priftëria që 
mbajmë, është zbuluar për shpëtimin e familjes njerëzore. Ne duhet 
të mendojmë shumë dhe të meditojmë se si mund t’i përdorim ato 
për të ndihmuar në shpëtimin e të tjerëve.15 [Shih sugjerimin 3 në 
faqen 221.]

Mbajtës të drejtë të priftërisë kërkojnë zellshëm 
dhe energjikisht dhurata shpirtërore që t’i 

ndihmojnë për t’u shërbyer të tjerëve.

Vëllezërve të mi në Priftëri unë do të doja t’u them disa fjalë kë-
shillimi, udhëzimi dhe nxitjeje të fortë. Mbi ju qëndrojnë përgjegjësi 
të larta dhe të shenjta, që lidhen jo vetëm me shpëtimin e këtij brezi, 
por të shumë brezave të kaluara dhe të shumëve që do të vijnë. Fla-
muri i lavdishëm i mbretërisë së Emanuelit, me qëllim që të vendo-
set edhe një herë në botë, duhet të valëvitet në çdo komb, mbretëri 
dhe perandori; zëri paralajmërues . . . duhet të çohet përpara te çdo 

apostujt e lashtë Pjetri, jakobi dhe Gjoni u dhanë Priftërinë 
Melkizedeke jozef Smithit dhe oliver Kaudrit.
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popull; ju jeni ata të cilët Zoti i zgjodhi për këtë qëllim, madje biri 
më i madh i Jozefit, për të mbledhur së bashku popullin [shih Ligji 
i Përtërirë 33:13–17]. Sigurisht ju nuk mund të keni tepri ankthi, as 
tepri zelli në përpjekje për të lartësuar sa më shumë detyrat tuaja 
të shenjta dhe hyjnore në mënyrën që është më e dobishme për ju 
dhe për njerëzimin.16

Ka burra në këtë Kishë që janë aq të mirë në zemrën dhe ndje-
njat e tyre sa mund të kenë qenë ndonjëherë burrat, por u mungon 
besimi dhe energjia për të punuar fort dhe nuk e arrijnë vërtet atë 
që është privilegji i tyre ta marrin. Nëse besimi i tyre, energjia dhe 
vendosmëria e tyre do të ishin njësoj si ndjenjat e dëshirat e tyre të 
mira, ndershmëria dhe mirësia e tyre, ata vërtet do të ishin burra 
të fuqishëm në Izrael; dhe sëmundja dhe dobësia e fuqia e të ligut 
do të zhdukej para tyre si byku në erë. Përsëri, ne themi se jemi një 
popull i mirë dhe që jo vetëm që po veprojmë njësoj si njerëz të 
tjerë por po bëjmë përparime të mëdha në drejtësi përpara Perën-
disë; dhe pa dyshim, jemi të mirë. Por unë dua të theksoj për ju, 
vëllezër dhe motra të mia, se ka Pleq midis nesh që u janë dhënë 
dhurata shpirtërore që mund të përdoren nëpërmjet ndihmës së 
Frymës së Shenjtë. Dhuratat e Ungjillit duhet të zhvillohen me zell 
dhe këmbëngulje. Kur Profetët e lashtë dëshironin një bekim të ve-
çantë, ose njohuri, zbulesë apo vegim të rëndësishëm, ata agjëronin 
dhe luteshin për atë qëllim, ndonjëherë për ditë dhe madje javë.17

Vëllezër të mi të rinj, kur gjërat shkojnë kundër jush, kur çdo 
gjë duket e zezë, bëni detyrën tuaj dhe do të bëheni burra të fortë, 
burra të fuqishëm; i sëmuri do të shërohet nën bekimet tuaja; djalli 
do të largohet prej jush; i vdekuri do të ngrihet; dhe çdo gjë që 
është bërë ndonjëherë nga njeriu qysh prej ditëve të Adamit, do të 
jeni në gjendje ta bëni nëpërmjet fuqisë së Perëndisë dhe nëpërmjet 
dëshirës së duhur.18

Pastërtia, virtyti, besnikëria, perëndishmëria duhet të kërkohen 
me dëshirë të madhe, ose kurora nuk mund të fitohet. Këto parime 
duhet të bëhen pjesë e jona, të ndërthuren brenda fizikut tonë, 
duke u bërë pjesë e jona, duke na bërë një qendër, një burim të së 
vërtetës, barazisë, drejtësisë dhe mëshirës, të gjithçkaje që është e 
mirë dhe madhështore, që nga ne të mund të burojë drita, jeta, fuqia 
dhe ligji për të drejtuar, qeverisur dhe ndihmuar që të shpëtohet një 
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botë që endet; duke vepruar si bij të Perëndisë, për dhe në emër 
të Atit tonë në qiell. Ne presim që në ringjallje të përdorim fuqitë 
e priftërisë sonë – ne mund t’i ushtrojmë ato vetëm në përpjesëtim 
me sa drejtësi dhe përsosje të saj arrijmë; këto kualifikime mund 
të merren vetëm kur kërkohen dhe arrihen, kështu që në fillim të 
ringjalljes do të zotërojmë vetëm ato gjëra që kemi fituar në këtë 
botë! Perëndishmëria nuk mund të dhurohet por duhet të fitohet, 
fakt për të cilin duket se bota fetare çuditërisht dhe fatkeqësisht nuk 
është e vetëdijshme. Përpiquni t’u bëni mirë të tjerëve dhe të tjerët 
do të përpiqen t’ju bëjnë mirë juve; dhe ai që do të jetë i mreku-
llueshëm, le të jetë i mirë, duke kërkuar mungesat dhe nevojat e së 
tërës, duke u bërë shërbëtor i të gjithëve.19

Si shenjtorë të Perëndisë, Pleq të Izraelit, ne duhet të jemi të gat-
shëm të përkushtojmë kohë dhe punë, duke bërë çdo sakrificë të 
nevojshme, me qëllim që të arrijmë kualifikimet e duhura shpirtë-
rore për të qenë shumë të dobishëm në thirrje tona të shumta. Dhe 
Zoti frymëzoftë çdo zemër për rëndësinë e këtyre çështjeve që të 
mund të kërkojmë me zell dhe plot pasion për dhuratat dhe fuqitë 
e premtuara në Ungjillin të cilit i jemi bindur.20 [Shih sugjerimin 4 
poshtë.]

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. Rishikoni rrëfimin në faqet 213–215. Në cilat mënyra mund 
të përgatiten mbajtësit e priftërisë Melkizedeke për të dhënë 
bekime priftërie? Çfarë mund të bëjmë ne të gjithë për t’u për-
gatitur për të marrë bekime priftërie?

 2. Lexoni paragrafin në fund të faqes 216. Në cilat mënyra ordinan-
cat e priftërisë tregojnë fuqinë e Perëndisë në jetën tonë?

 3. Në cilat mënyra ordinancat dhe bekimet e priftërisë na ndih-
mojnë të gjithëve të gjejmë lumturi në këtë jetë? Si na ndih-
mojnë ato që të arrijmë lumturi të përjetshme? Në lidhje me 
këto pyetje, meditoni mbi mësimet e Presidentit Snou në 
faqet 218–219.



K a P i T U l l i  1 7

222

 4. Në faqet 219–221, shqyrtoni dhuratat shpirtërore që Presidenti 
Snou i nxiti mbajtësit e priftërisë që t’i zhvillojnë. Çfarë men-
doni se do të thotë të zhvillosh një dhuratë shpirtërore? Si 
lidhet kjo këshillë me përpjekjet e të gjithë anëtarëve të Kishës?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Jakobi [Bibël] 5:14–15; Alma 13:2–16; 
DeB 84:19–22; 128:8–14; Nenet e Besimit 1:3, 5

Ndihmë për Mësimdhënien: “Për të ndihmuar nxënësit që të përga-
titen për t’iu përgjigjur pyetjeve, ju mund të doni t’u tregoni para 
se të lexohet apo të tregohet diçka, se ju do t’i pyesni ata për për-
gjigjet 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, f. 69).
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Udhëheqja e Kishës dhe 
Shërbimi Vetëmohues

“Ne jemi shërbëtorët tuaj në mbretërinë 
e Zotit dhe dëshirojmë që ju dhe i gjithë 
njerëzimi të jeni të bekuar e të lumtur.”

Nga Jeta e Lorenco Snout

Nga tetori i 1840-ës deri në janar të 1843-shit, Lorenco Snou krye-
soi Kishën në Londër, Angli, dhe në zonën përreth. Ai mbikëqyrte 
udhëheqësit e priftërisë atje, herë duke i mësuar ata personalisht 
dhe herë duke u shkruar letra për t’u dhënë këshillë. Pak përpara 
mbarimit të misionit të tij në Angli, ai u shkroi dy “Pleqve Kryesues 
të Degëve të Londrës”, që shërbenin thuajse siç shërbejnë presi-
dentët e degëve sot. Në letrën e tij, ai tregonte për një përvojë që 
kishte pasur me udhëheqësin e një dege tjetër në zonë.

Plaku Snou e përshkruante këtë udhëheqës si “pa ndonjë të metë 
të dukshme”. Personi “po punonte fort për të plotësuar misionin e 
Kishës” dhe kishte aftësi të siguronte “që secili [të ishte] në vendin 
e tij, dhe duke bërë detyrën e tij”. Ai ishte i zellshëm, “[duke] pu-
nuar më fort se kushdo tjetër”. Por pavarësisht pamjes së jashtme 
besnike të këtij personi, dega zakonisht kishte probleme që dukej 
se përqendroheshin tek ai. Plaku Snou u përpoq për një kohë të 
përcaktonte burimin e problemeve dhe me butësi i kritikoi anëtarët 
e degës për mosmbështetje të udhëheqësit të tyre. Më pas, filloi të 
pyeste veten nëse udhëheqësi “mund të kishte një shpirt pune të 
fshehtë, të brendshëm që ai nuk e dinte, që nuk dukej hapur” por 
që çonte në një mënyrë te vështirësitë në degë. Plaku Snou tregoi:

“Prandaj u luta që Zoti të mund të më jepte një bekim mprehtësie 
për rastin. Lutja ime mori përgjigje; unë konstatova se vëllai pushto-
hej nga një lloj qëndrimi misterioz, i fshehtë në kërkim të lavdisë 
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Udhëheqësit besnikë të Kishës ndjekin paralajmërimin e Zotit 
drejtuar Pjetrit: “Kulloti delet e mia” (Gjoni 21:16–17).



K a P i T U l l i  1 8

225

dhe nderit për vete, që e drejtonte në shumë prej sjelljeve të tij. Ai 
caktonte një vëlla për të plotësuar një detyrë por kishte një dëshirë 
të fshehtë që ta kishte nderin e asaj detyre vetë; nëse vëllai nuk 
do ta zbatonte detyrën, ai do ta qortonte fajtorin, jo sepse puna e 
Zotit në një masë bëhej e paefektshme apo se vëllai humbiste një 
bekim, por sepse personi po tregonte mungesë respekti duke mos 
iu bindur atij. Në [një] rast ku shumë njerëz u pagëzuan nga një 
vëlla, zemra e tij u gëzua aq shumë jo ngaqë personat u sollën në 
besëlidhje, por ngaqë ajo u bë nën mbikëqyrjen e tij, duke dëshiruar 
fshehtazi që asnjë person nën vartësi të tij të mos mund të merrte 
shumë nderim përveç nëse vetë emri i tij do të lidhej me këtë.”

Plaku Snou vërente se, nëse një anëtar i degës kishte sukses 
në një detyrë por nuk kishte ndjekur këshillën e udhëheqësit në 
çdo hollësi, udhëheqësi kishte “një qëndrim smire . . . të fshehur 
prapa një miratimi me fjalë”. Ai vazhdoi: “Ky qëndrim ishte i fshe-
hur; rezultatet e të cilit nuk dukeshin hapur, por do të bëheshin të 
dukshme nëse gjendja nuk ndreqej; ishte një ligësi e brendshme që 
përfundimisht do t’ia shkatërronte vlerën atij. Ajo i sillte shqetësim 
të panevojshëm ndërsa drejtonte punët e thirrjes së tij; gjithashtu i 
krijonte një burim pakënaqësie të vazhdueshme në vetë mendjen 
e tij. I dëshiruar për të çuar përpara kauzën e Perëndisë, por gjith-
monë në një mënyrë të tillë që vetë dora e tij të mund të dukej qar-
tësisht në të gjitha gjërat. Ambicioz për të dhënë udhëzime të mira 
por i kujdesshëm për ta vënë emrin e vet të plotë në fund të tyre.”

Plaku Snou nuk e shkroi këtë letër për të ndëshkuar udhëheqësin 
vendor. Qëllimi i tij, që e shkroi, ishte të ndihmonte udhëheqësit 
e tjerë – në mënyrë që qëndrimi krenar që përshkroi “të mund të 
shihej, të njihej dhe të shmangej” ndër ta. Ai paralajmëroi se shumë 
njerëz “që besojnë sinqerisht se vetë janë tërësisht të lirë nga ky 
qëndrim i të kërkuarit nderim për vetveten, do të zbulonin me një 
shqyrtim të imët të motiveve që frymëzojnë sjelljen e tyre, për be-
fasinë e tyre, se ky qëndrim po i nxiste që të kryenin shumë nga 
veprimet e tyre”.

Duke ndarë këtë paralajmërim, ai këshilloi: “Në mënyrë që të bë-
hemi si Perëndia dëshiron që të jemi, ne duhet të mësohemi të gë-
zohemi duke parë të tjerët po aq të bekuar sa vetë ne; të gëzohemi 
duke parë kauzën e Sionit të përparojë nga cilido mjet që Perëndia 
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mund të dojë që ta bëjë atë; dhe të mos lejojmë smirën të hyjë në 
zemrat tona kur një personi më të dobët se ne, i është dhënë një 
nder më i madh; të jemi të kënaqur në lartësimin e një detyre më të 
vogël derisa të thirremi në një më të lartë; të jemi të kënaqur në bër-
jen e gjërave të vogla dhe të mos e kërkojmë nderin te bërja e më 
të mëdhave”. Ai e krahasoi Kishën me një ndërtesë madhështore, 
me shenjtorë të veçantë si pjesë të asaj ndërtese, duke thënë se ne 
duhet “të mos ndihemi kurrë tepër krenarë sa ndonjëherë të mos 
jemi të gatshëm të pritemi, të na jepet këndi i duhur, të na bëhen 
dhëmbëza, të na jepet formë e të lëmohemi për t’u vendosur në 
vendin që duhet të zëmë në ndërtesën shpirtërore”.

Plaku Snou e përfundon letrën me këto fjalë: “Nëse një plak 
kryesues do të kërkojë vetëm që të bëhet ashtu siç mundet dhe 
duhet që të jetë, duke e çliruar veten nga parimet egoiste; dhe do 
të veprojë gjithmonë për të mirën e njerëzve të tij, dhe do të jetë 
i përulur, dhe nuk do të kërkojë të bëjë shumë në pak kohë, ose 
të jetë tepër i madh gjersa të rritet, ai kurrë nuk do të dështojë në 
lartësimin siç duhet të detyrës së tij, as do t’i mungojë ndonjëherë 
fuqia e Perëndisë që të bëjë të realizohen qëllimet e Tij të urta” 1. 
[Shih sugjerimin 1 në faqen 230.]

Mësime të Lorenco Snout

Zoti u ka dhënë udhëheqësve në Kishën e Tij një 
urdhërim të shenjtë: “Kulloti[ni] delet e mia”.

Le të mendojë çdo njeri që mban një thirrje zyrtare, të cilit Pe-
rëndia i ka dhënë priftërinë e tij të shenjtë dhe hyjnore, për atë 
që Shpëtimtari u tha Dymbëdhjetë Apostujve pikërisht përpara se 
të shkonte në praninë e Atit të tij – “Kulloti delet e mia”. [Gjoni 
21:16–17.] Dhe vazhdoi ta thoshte këtë derisa apostujt e tij u ndien 
të pikëlluar që ai po vazhdonte t’u drejtohej në këtë mënyrë. Por 
Ai tha: – “Kulloti delet e mia”. Që do të thotë: “Shkoni përpara me 
gjithë zemrën tuaj, jini tërësisht të përkushtuar në punën Time. Këta 
njerëz në botë janë vëllezërit dhe motrat e mia. Unë ndiej shumë 
fort për ta. Kujdesuni për njerëzit e mi. Ushqejeni tufën time. Shkoni 
përpara dhe predikoni ungjillin. Unë do t’ju shpërblej për të gjitha 
sakrificat tuaja. Mos mendoni se mund të bëni një sakrificë tepër të 
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madhe në përmbushjen e kësaj pune.” Ai u bëri thirrje me gjithë ze-
mër që ta bënin këtë punë. Dhe tani unë ju bëj thirrje të gjithëve që 
mbajnë këtë priftëri, nëpunësve kryesues të kunjit dhe Peshkopëve, 
e Këshillit të Lartë që të shkojnë përpara dhe të ushqejnë tufën. In-
teresohuni për ta. . . . Punoni për ta, dhe mos i kufizoni mendimet 
dhe ndjenjat tuaja te vetekzaltimi juaj vetjak. Atëherë Perëndia do 
t’ju japë zbulesë pas zbulese, frymëzim pas frymëzimi dhe do t’ju 
japë mësim për mënyrën se si të merrni bekime për shenjtorët në 
çështje që lidhen me mirëqenien e tyre materiale dhe shpirtërore.2 
[Shih sugjerimin 2 në faqen 230.]

Udhëheqësit dhe mësuesit janë thirrur të ndjekin 
shembullin e Shpëtimtarit dhe të shërbejnë 

me dashuri, jo të ekzaltojnë vetveten.

Përse është thirrur [një] njeri që të veprojë si president mbi një 
popull? A është kjo që të mund të arrijë një ndikim dhe pastaj ta 
përdorë atë ndikim drejtpërdrejt për fryrjen e vet? Jo, por përkun-
drazi, është thirrur që të veprojë në një pozicion të tillë mbi të njëj-
tat parime siç bëri Biri i Perëndisë kur iu dha priftëria, që ai duhet 
të bëjë sakrifica. Për veten? Jo, por në përfitim të njerëzve mbi të 
cilët kryeson. A do t’i kërkohej një udhëheqësi të Kishës ta ofronte 
veten mbi kryq, siç bëri Shpëtimtari? Jo, por që të bëhet shërbëtor 
i vëllezërve të tij, jo mjeshtri i tyre, dhe të punojë për përfitimin e 
mirëqenien e tyre. Jo ta ushtrojë ndikimin e fituar në këtë mënyrë 
për të përfituar për vete, familjen, të afërmit e miqtë e tij personalë, 
por duke i konsideruar të gjithë si vëllezër të tij që kanë të drejta 
të përbashkëta me atë vetë dhe, si rrjedhim, të përpiqet t’i bekojë 
dhe të përfitojnë të gjithë njerëzit njësoj sipas talenteve e meritës që 
mund të kenë, dhe pra duke vepruar kështu, të zhvillojë te vetja atë 
ndjenjë atërore që është gjithmonë në zemrën e Atit. . . .

. . . Le të kuptojnë ata që predikojnë mes shenjtorëve, se për 
çfarë iu dha Priftëria; le ta dinë dhe ta ndiejnë plotësisht se përse 
u caktuan të përmbushin një detyrë apo një tjetër, në lidhje me atë 
që duhet të veprojnë sipas vullnetit të Mësuesit tonë, shërbëtor i të 
gjithëve, që të mësojnë të kujdesen për nevojat e të gjithë njerëzve 
me po aq dashuri sa kujdesen për nevojat e veta. . . . Atëherë do 
ta kuptojnë domethënien e dy urdhërimeve të mëdha nga të cilat, 
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tha Shpëtimtari, “varet . . . ligji dhe profetët”, domethënë, ta duam 
Zotin me gjithë fuqinë, mendjen dhe forcën tonë, dhe fqinjin tonë 
si veten [shih Mateu 22:37–40].3

Kërkojini Zotit në lutje përpara [mësimdhënies], dhe kjo do të 
thotë: I kërkoni Zotit që të mund të thoni diçka gjatë vërejtjeve 
tuaja që do të jenë me përfitim për ata të cilëve u drejtoheni. Mos u 
shqetësoni nëse do të jetë diçka që do ta shtojë apo jo vetë lavdinë 
tuaj, por thjesht kujtoni se jeni thirrur t’u flisni dëgjuesve, dhe se 
ata dëshirojnë të marrin diçka që do të jetë me përfitim për ta. Kjo 
mund të vijë vetëm nga Zoti. Mos u merakosni nëse . . . ata që ju 
dëgjojnë mund të thonë se folët shumë bukur. Mos mendoni aspak 
rreth kësaj, por hiqni çdo egoizëm që mund të jetë në mendjen 
tuaj në mënyrë që Zoti të mund t’ju tregojë diçka që do të jetë me 
përfitim për njerëzit.4 [Shih sugjerimin 3 në faqen 231.]

Udhëheqës të urtë i vlerësojnë talentet e të tjerëve 
dhe u japin njerëzve mundësi të shërbejnë.

Nga fakti që [një udhëheqës] është bërë i dashur për njerëzit dhe 
ka marrë famë ndër ta për integritetin moral e ndershmërinë, dhe 

“Sepse do ta shihni, si diçka të përgjithshme, se talenti është ndarë 
ndër shumë njerëz dhe rrallë kombinohet në individë të vetëm.”



K a P i T U l l i  1 8

229

gatishmërinë e tij për të punuar për interesat e Perëndisë dhe të nje-
rëzve, i gatshëm të bëjë çfarëdo sakrifice që mund të kërkohet prej 
tij, ai ka besimin e tyre, dhe kur arrin të ketë një mirëbesim kaq të 
shenjtë, çfarë mund të bëjë atëherë me qëllim që të kënaqë mend-
jet e njerëzve, që janë pak a shumë të prirur të shohin gjithmonë 
përparim në çdo kohë? Le të thërrasë një njeri i tillë për ndihmë ata 
prej vëllezërve të tij që janë më të aftë, duke u lejuar të ndajnë për-
gjegjësitë e tij. Sepse do ta shihni, si diçka të përgjithshme, se talenti 
është ndarë ndër shumë njerëz dhe rrallë kombinohet në individë të 
vetëm; dhe ky talent ka nevojë vetëm për mundësi që të zhvillohet. 
Ai mund t’i thotë njërit: “Shiko, Vëlla Filan dhe filan, ju jeni më i për-
shtatshëm se unë për të plotësuar këtë apo atë pozicion ”; ose një 
tjetri: “Ju jeni njeriu më i përshtatshëm për këtë departament”; dhe 
kështu me radhë gjersa t’i zbulojë të gjitha talentet e paraqitura; dhe 
në vend që t’ia zvogëlojë opinionin publik për veten, një drejtim i 
tillë do t’ia rrisë atë.5 [Shih sugjerimin 4 në faqen 231.]

Mënyra e duhur për të udhëhequr është me 
anë të përulësisë, shembullit të mirë dhe 

përkushtimit ndaj mirëqenies së të tjerëve.

Rregulli autorit[ar] nuk është rregulli i duhur me anë të të cilit të 
qeverisësh shenjtorët, por më tepër të përpiqesh të administrosh në 
frymën e përulësisë, urtësisë dhe mirësisë, duke dhënë mësim në-
përmjet të qenit shembull i asaj që jep mësim se sa thjesht të thënët 
e ideve. Edhe pse një person duhet të japë mësim me gojëtarinë e 
një engjëlli, përsëri zakonet e mira, shembujt e mirë, veprat e mira 
të një personi, duke treguar vazhdimisht përkushtim për interesat e 
njerëzve, japin mësim me më shumë gojëtari, shumë më efektshëm.6

Nëse do të jeni po aq besnikë dhe të bashkuar sa janë besnikë 
dhe të bashkuar Presidenca e Parë dhe Të Dymbëdhjetët, dhe do 
të na ndiqni ne ashtu siç ne ndjekim Krishtin, gjithçka do të shkojë 
mirë me ju. Ne jemi të vendosur të kryejmë detyrën tonë dhe t’i 
shërbejmë Zotit e të punojmë në dobi të njerëzve të Tij në mënyrë 
që puna e Tij të mund të përmbushet. Ne jemi shërbëtorët tuaj në 
mbretërinë e Zotit dhe dëshirojmë që ju dhe i gjithë njerëzimi të 
jeni të bekuar e të lumtur.
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Zoti nuk ka zgjedhur të famshmit apo të mirarsimuarit e botës 
që të kryejnë punën e Tij në tokë. Nuk janë ata që janë trajnuar 
dhe arsimuar në kolegjet e seminaret fetare për mësimdhënie, por 
njerëzit e përulur dhe të përkushtuar ndaj kauzës së Tij, të cilët i ka 
zgjedhur që të trajtojnë punët e Kishës së Tij, njerëz të cilët duan 
të udhëhiqen dhe të drejtohen nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë dhe që 
pashmangshmërisht do t’ia japin lavdinë Atij, duke e ditur se nga 
vetja nuk mund të bëjnë asgjë. Unë mund t’ju siguroj, vëllezër dhe 
motra, se nuk kisha ndonjë ambicie të merrja përgjegjësinë që tani 
qëndron mbi mua. Nëse do të mund t’i shpëtoja me nder, nuk do 
të gjendesha kurrë në pozicionin tim të tanishëm. Unë kurrë nuk e 
kërkova atë, as kam kërkuar ndonjëherë ndihmën e ndonjërit prej 
vëllezërve të mi që të mund ta arrija këtë pozicion, por Zoti ma 
zbuloi mua dhe vëllezërve të mi se ky ishte vullneti i Tij, dhe unë 
nuk kam prirje të shmang çfarëdo përgjegjësie, as të refuzoj të zë 
çfarëdo pozicioni që Zoti më kërkon që ta plotësoj.7

Unë do të përpiqem të jem i përkushtuar ndaj interesave tuaja 
dhe interesave të mbretërisë së Perëndisë. Unë do t’ju shërbej me 
njohurinë dhe kuptimin tim më të mirë, në lidhje me atë që do të 
çojë përpara interesat tuaja lidhur me interesat e të Plotfuqishmit. 
Unë do ta bëj këtë, duke qenë Zoti ndihmësi im.8 [Shih sugjerimin 
5 më poshtë.]

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. Si mund të zbatohet te ne letra e Lorenco Snout drejtuar udhë-
heqësve në Angli (faqet 223, 225–226)? Për shembull, çfarë 
mund të rezultojë kur kemi një qëndrim në “kërkim të lavdisë 
dhe nderit për vete” në thirrjet tona në Kishë? Si mundemi ne 
t’i lartësojmë thirrjet tona pa lartësuar veten?

 2. Studioni pjesën që fillon në faqen 226. Në ç’mënyrë munden 
udhëheqësit të “ushqej[në] tufën” e Krishtit? Çfarë kanë bërë 
udhëheqësit e Kishës për t’ju “ushq[yer]” ju? Çfarë tiparesh të 
karakterit admironi te këta udhëheqës?
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 3. Lexoni paralajmërimet e Presidentit Snou rreth ekzaltimit të 
vetvetes (faqet 227–228). Më pas rishikoni paragrafin e dytë 
të plotë në faqen 225. Përse duhet të shqyrtojmë shtysat tona 
ndërsa ofrojmë shërbim? Shqyrtoni me lutje shtysat tuaja për 
shërbimin në Kishë.

 4. Meditoni mbi paragrafin që fillon në fund të faqes 228. Si 
ndikohet një lagje apo degë kur udhëheqësit ndajnë disa për-
gjegjësi me anëtarë të tjerë? Çfarë rezultatesh keni parë kur 
anëtarë të Kishës me talente dhe përvoja të ndryshme kanë 
punuar së bashku drejt një qëllimi të përbashkët?

 5. Presidenti Snou këshilloi: “Rregulli autorit[ar] nuk është rregulli 
i duhur me anë të të cilit të qeverisësh shenjtorët” (faqe 229). 
Cilat janë disa rezultate të mundshme të rregullit autoritar nga 
udhëheqës të Kishës? Po nga prindërit? Cilat janë disa rezultate 
të mundshme të udhëheqjes me prindërit?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Mateu 6:24; 20:25–28; 23:5; Marku 
10:42–45; Gjoni 13:13–17; 2 Nefi 26:29; 28:30–31; Mosia 2:11–19; 
3 Nefi 27:27; DeB 46:7–11; 50:26; 121:34–46

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, f. 93).

Shënime
 1. Letër nga Lorenzo Snow për William 

Lewzey dhe William Major, nëntor 
1842, në Lorenzo Snow, Letterbook, 
1839–1846, Church History Library.

 2. Deseret News, 14 janar 1880, f. 787.
 3. Deseret News, 13 qershor 1877, f. 

290–291.

 4. Improvement Era, korrik 1899, f. 709.
 5. Deseret News, 13 qershor 1877, f. 290.
 6. “Address to the Saints in Great Britain”, 

Millennial Star, 1 dhjetor 1851, f. 362.
 7. Deseret SemiWeekly News, 4 tetor 1898, 

f. 1.
 8. Në Conference Report, tetor 1898 f. 54.
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“Kur një njeri merr njohuri, ai nxitet ta ndajë atë me të 
tjerët; kur një njeri bëhet i lumtur, shpirti që e rrethon 

atë, e mëson të përpiqet t’i bëjë të tjerët të lumtur.”
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Puna Misionare: “Të Arrijmë 
Çdo Zemër Njerëzore”

“Ka një mënyrë për të arritur çdo zemër 
njerëzore dhe është puna juaj që të gjeni udhën 

për te zemrat e atyre te të cilët jeni thirrur.”

Nga Jeta e Lorenco Snout

Lorenco Snou u pagëzua në Kirtland të Ohajos, ku studioi heb-
raisht në një klasë me Profetin Jozef Smith dhe udhëheqës të tjerë 
të Kishës. Ai shpresonte që një ditë të ndiqte “arsimin mbi autorët 
klasikë, veçanërisht në greqishten e vjetër dhe në latinisht” në një 
kolegj në lindje të Shteteve të Bashkuara.1 Por ndërsa po punonte 
drejt këtij synimi, filloi të ndiente një tërheqje drejt një qëllimi tjetër. 
Më vonë ai kujton:

“Unë i mora [të vërtetat e ungjillit] me një zemër të hapur dhe 
isha i vendosur të mos ndalesha me kaq. . . . Fillova të isha pak i 
shqetësuar me veten nëse, pas marrjes së kësaj njohurie të mreku-
llueshme, do të ishte e përshtatshme për mua që të qëndroja pa 
dëshmuar rreth saj. Të rinjtë që ishin dërguar në misione, po kthe-
heshin dhe po dëshmonin për bekimet që u ishin dhënë . . . , dhe 
unë fillova të mendoj se, në vend që të përgatitesha për një kolegj 
apo universitet lindor, duhet të filloja dhe të ndaja dëshminë për 
njohuritë aq të plota që Zoti më kishte dhënë. Në të njëjtën kohë 
nuk doja të hiqja dorë nga shpresat për një arsimim, sepse po pla-
nifikoja për të prej një kohe të gjatë dhe për më tepër unë i kisha 
mundësinë dhe të hollat që ta plotësoja.”

Duke luftuar me ndjenjat e tij, ai i kërkoi këshillë një miku të 
besuar: “Unë i thashë atij se çfarë doja dhe ai tha: ‘Vëlla Snou, unë 
nuk do t’i jepja askujt tjetër një këshillë të tillë siç e ndiej se duhet 
të ta jap ty, në këto rrethana. Po të isha në vendin tënd, unë do 
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të vazhdoja me qëllimet e mia dhe do të arsimohesha.’ Kjo ishte 
saktësisht gjëja që doja të më thoshte, dhe kjo më kënaqi. Unë 
isha i kënaqur për një kohë; por në stinën e dimrit, duke dëgjuar 
këta Pleq të rinj që dëshmonin për suksesin e tyre në predikimin e 
Ungjillit, fillova të mendoj edhe më shumë rreth tij. Zoti më kishte 
dhënë njohuri se Ai po vinte në tokë, dhe se kishte një përgatitje të 
nevojshme për t’u bërë: Ai më kishte dhënë të gjitha çka i kisha kër-
kuar, edhe më shumë; pasi pagëzimi që mora nga Fryma e Shenjtë 
dhe njohuria e përsosur, që m’u dha më pas, ishte më e vërtetë dhe 
bindëse sesa pagëzimi; dhe unë ndieva se ishte një përgjegjësi që 
qëndronte mbi mua. Kështu, i mbylla librat [dhe] i lashë mënjanë 
studimet e mia për latinisht dhe greqisht.2

Pasi mori këtë vendim, Lorenco Snou shërbeu në një mision në 
shtetin e Ohajos në 1837-ën. Ai shërbeu më vonë në misione të 
tjera – fillimisht në shtetet e Misurit, Ilinoisit, Kentakit e të Ohajos 
dhe pastaj në Angli, Itali, Ishujt Havai, në veriperëndim të Shteteve 
të Bashkuara dhe në shtetin e Uajomingut. Ndërsa ishte në Angli, ai 
i shkroi një letër emtës së tij, duke i shpjeguar përse qe i gatshëm të 
largohej nga shtëpia dhe të shërbente si misionar: “Mendimi që jam 
midis 6400 dhe 8000 kilometrave larg nga shtëpia e fëmijërisë dhe 
nga të gjithë miqtë e mi të hershëm e të dashur, shumë natyrshëm 
shtron pyetjen: Përse jam këtu? . . . Unë jam këtu sepse Perëndia 
ka folur dhe ka ngritur një Profet, me anë të të cilit ka rivendosur 
plotësinë e Ungjillit të përjetshëm, me të gjitha dhuratat, fuqitë, or-
dinancat dhe bekimet e tij; me një thirrje drejtuar të gjithë popujve, 
‘Pendohuni, sepse mbretëria e qiellit është afër.’ Nën drejtimin dhe 
kujdesin hyjnor të Perëndisë, unë jam thirrur si një ambasador për 
të çuar këtë mesazh te kombet e tokës, që e kuptoj se më jep një 
përgjegjësi të madhe të cilën nuk mund ta kryej pa ndihmën e të 
Plotfuqishmit.” 3

Presidenti Snou qe gjithmonë mirënjohës për vendimin që mori 
për t’i shërbyer Zotit si një misionar. Në shtator të 1901-shit, në 
moshën 87-vjeçare, ai tha: “Unë gëzohem edhe tani duke menduar 
rreth ditëve të punëve të mia misionare. Ndjenjat e prodhuara nga 
këto përvoja të pazakonta janë bërë pjesë e rëndësishme e vetë 
qenies sime.” 4 [Shih sugjerimin 1 në faqen 242.]
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Mësime të Lorenco Snout

Meqenëse kemi marrë plotësinë e ungjillit, duam t’i 
ndihmojmë të tjerët të gëzojnë të njëjtat bekime.

Kur një njeri merr njohuri, ai nxitet ta ndajë atë me të tjerët; kur 
një njeri bëhet i lumtur, shpirti që e rrethon atë, e mëson të përpiqet 
t’i bëjë të tjerët të lumtur. . . . A ka ndonjë rast të një njeriu që të 
bëhet i lumtur pa njohuri rreth ungjillit të Krishtit? . . . Edhe pse në 
botë [njerëzit] përpiqen të lumturojnë vetveten, përsëri ata nuk janë 
të suksesshëm në atë që përpiqen të realizojnë. Ata nuk mund të 
jenë të lumtur, veçse në një mënyrë, dhe ajo është duke përqafuar 
plotësinë e ungjillit, i cili na jep mësim që të mos presim gjersa të 
futemi në përjetësi përpara se të fillojmë ta bëjmë veten të lumtur, 
por na mëson të përpiqemi këtu që ta bëjmë veten dhe ata përreth 
nesh të gëzohen në bekimet e të Plotfuqishmit.

Atëherë, ky duhet të jetë qëllimi dhe shtysa jonë: të mësojmë ta 
bëjmë veten të dobishëm; të jemi shpëtimtarë të bashkëqenieve 
tona; të mësojmë si t’i shpëtojmë ata; t’u komunikojmë atyre një 
njohuri të parimeve që janë të nevojshme për t’i ngritur në të njëjtin 
nivel inteligjence që kemi ne.5

Shkoni dhe bëni miq midis individëve që keni përreth; ose 
zgjidh ni një dhe përpiquni të frymëzoni ndjenjat e tij, besimin e tij, 
gjendjen e mendjen e tij, dhe përpiquni t’i ndriçoni ata dhe nëse 
janë mëkatarë, përpiquni t’i shpëtoni nga mëkatet e tyre dhe nxirrini 
nga robëria në të cilën janë vendosur, që të gëzojnë dritën dhe lirinë 
ku ju gëzoni, sepse në këtë mënyrë mund të bëni mirë nëpërmjet 
informacionit që Zoti ju ka dhënë.6 [Shih sugjerimin 2 në faqen 242.]

Misionarët janë të gatshëm të bëjnë sakrifica për të 
ndihmuar të tjerët të arrijnë në njohurinë e së vërtetës.

Pa u stabilizuar ende mirë shenjtorët në këto lugina [në Juta], 
shërbëtorët e Zotit e drejtuan vëmendjen e tyre përsëri te puna e 
madhe misionare që ishte detyrë e Kishës.

Ne ishim në mes të varfërisë dhe duke u përpjekur ta bënim 
vendin të banueshëm, por nuk mund të shpërfillnim detyrimin që 
kishim për të përhapur Ungjillin jashtë vendit; sepse Zoti kishte 
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dhënë urdhrin që ai duhej të predikohej në të gjithë botën. Është 
një nga faktet e shenjtërisë së kësaj pune që, mes gjithë përndjek-
jeve dhe persekutimeve të tyre, shenjtorët e ditëve të mëvonshme 
janë përpjekur besnikërisht ta zbatojnë këtë urdhër të Zotit.

Në një konferencë të përgjithshme të Kishës mbajtur në tetor të 
1849-ës – vetëm dy vjet pasi pionierët hyjnë në luginën [e Solt-Lej-
kut] – një numër Pleqsh u thirrën që të fillonin misione në pjesë të 
ndryshme të tokës. Katër nga Dymbëdhjetë Apostujt u caktuan të 
hapnin punën misionare. Apostulli Erastus Snou u thirr të shkonte 
në Skandinavi, Apostulli Xhon Tejlor në Francë, unë vetë në Itali 
dhe Apostulli Frenklin D. Riçards në Angli, ku ishte krijuar një mi-
sion tashmë. Në kushtet e varfra në të cilat gjendeshim atëherë, me 
familjet tona thuajse pa të holla, kjo ishte një detyrë e vështirë për 
ne; por Zoti pati thirrur, dhe ne ndiem se duhej të përgjigjeshim, 
pavarësisht nga sakrifica që kërkonte kjo.7

Ne ia kushtojmë kaq shumë jetën tonë punës, saqë duket sikur 
nuk kujdesemi për vetë jetën tonë, me qëllim që bota të mund të 
kuptojë se ka një Perëndi në botët e përjetshme; me qëllim që të 
mund të kuptojnë se Perëndia ka diçka për të bërë në kohën e 
tanishme me punët e fëmijëve të njerëzve. Bota ka një opinion në 
rritje se të qenët i pafe nuk është e gabuar. Edhe midis pjesëve të 
krishtera të familjes njerëzore, mijëra e dhjetëra mijëra nuk besojnë 
se Perëndia ka ndonjë lidhje me fëmijët e njerëzve, edhe pse nuk 
janë të gatshëm ta pranojnë ngaqë është jopopullore. Ne duhet të 
ecim përpara dhe të bëjmë sakrifica me qëllim që ai besim e njohuri 
të mund të vijnë te fëmijët e njerëzve.8

Kur ne thërrasim misionarët e rinj të shkojnë në kombet e tokës, ata 
mendojnë dhe meditojnë rreth idesë dhe, duke pas dëgjuar përvojën 
e atyre që kanë qenë në botë si misionarë, nuk është një ide shumë 
e pëlqyeshme për njerëzit që të mendojnë rreth provave dhe vështi-
rësive përmes së cilave do t’u duhet të kalojnë. Por virtyti gjendet te 
gatishmëria e tyre për të filluar dhe për t’u bindur e ndjekur kërkesat.9

Ka gjëra rreth misionit që nuk janë tërësisht të këndshme për 
Pleqtë tanë të rinj. Ata e kuptojnë se duhet të sakrifikojnë kënaqësitë 
e shtëpisë, dhe e kuptojnë se po shkojnë midis njerëzish që jo gjith-
monë do të jenë mirënjohës për ato që misionarët duhet t’u thonë; 
ndonjëherë, nga ana tjetër, ata ndiejnë se kanë në zotërim potencialin 
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për jetën e përjetshme dhe se nëse mund të gjejnë një burrë apo grua 
të ndershme, Shpirti i Zotit do të veprojë te zemrat e tyre dhe ata 
ndoshta do ta marrin këtë mesazh të lavdishëm që misionarët duhet 
ta përhapin. Kjo u jep atyre kënaqësi dhe plotësim. Një gjë tjetër, 
ata shohin në këtë përvojë një shans për vete që të sigurojnë atë që 
do të jetë me vlerë të madhe për ta në detyrat e tyre të ardhshme. 
Është e çuditshme që midis mijëra letrave që kam marrë nga ata që 
janë thirrur të shkojnë në misione – kryesisht të rinj – unë mund të 
mendoj vetëm për një rast kur pati mospranim. Pse ndodh kjo? Është 
për shkak se ndjenja e dashurisë dhe e pavdekësisë, Shpirti i të Plot-
fuqishmit, është mbi këta Pleq të rinj, dhe ata kanë marrë zbulesa që 
i frymëzojnë të bëjnë atë që ndryshe asnjë shtysë nuk do të mund t’i 
nxiste ta bënin.10 [Shih sugjerimin 3 në faqen 242.]

Misionarët nuk duhet të harrojnë kurrë 
që janë ambasadorë të qiellit dhe që 

sjellin lajme të mira e të gëzuara.

Ne i dërgojmë Pleqtë tanë të predikojnë Ungjillin. Kush i dërgon 
ata? . . . Perëndia i Izraelit i dërgon. Ajo është vepra e Tij. Nuk ka 

“Mos u shqetësoni për interesat tuaja vetjake dhe suksesi juaj do të jetë i 
madh dhe i lavdishëm dhe e gjithë Kisha do t’i ndiejë efektet e punës tuaj.”
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njeri të vdekshëm që është aq shumë i interesuar për suksesin e një 
Plaku kur ai predikon Ungjillin, sa Zoti që e dërgoi të predikojë te 
njerëzit që janë fëmijët e Zotit. Ata janë fëmijët e Tij nga bota tjetër 
dhe erdhën këtu sepse Zoti donte që të vinin.11

Ne e ndiejmë se ju [misionarë] do të keni një sukses të madh 
sepse e ndiejmë dhe e dimë se ju jeni thirrur nga Perëndia. Urtësia 
e njeriut nuk do të kishte menduar kurrë për një punë të tillë si kjo. 
Unë befasohem kur mendoj për madhështinë e saj. Unë mund të 
them se kjo është pikërisht puna që nevojitet në këtë kohë, dhe jam 
i sigurt se ju do të merrni pjesë në këtë punë me gjithë shpirtin tuaj. 
Zhvilloni Shpirtin e Jezusit kur tha se nuk mund të bënte asgjë veç 
asaj që Ati i tij e urdhëroi të bënte [shih Gjoni 5:30].

Mos mendoni kurrë për vështirësitë dhe humbjet në dukje; mos 
u shqetësoni për interesat tuaja vetjake dhe suksesi juaj do të jetë 
i madh dhe i lavdishëm dhe e gjithë Kisha do t’i ndiejë efektet e 
punës tuaj.

Mos mendoni kurrë për mospërfilljen e disa prej atyre mes të ci-
lëve do të punoni, dhe për zhgënjimet e vogla me të cilat do të nde-
sheni; Shpirti i Zotit do të jetë mbi ju, dhe ju do të nxisni shpirtrat 
e atyre të cilëve do t’u shërbeni, dhe do të mposhtni mospërfilljen 
e tyre; . . . ju do të jeni të kënaqur që keni plotësuar punën që jeni 
dërguar të kryeni. . . .

Juve ju është dhënë autoriteti më i plotë, por nuk duhet të flisni 
aspak rreth kësaj. Ju do ta zbuloni se nuk ka nevojë të flitet rreth tij; 
Shpirti i Zotit do ta vërtetojë atë dhe njerëzit do ta ndiejnë se e keni 
atë, dhe ky pohim dhe kjo ndjesi do të jetë autoriteti juaj.

Ju do të zbuloni disa që mendojnë se dinë më shumë sesa dini 
ju, por nëse do ta bëni detyrën tuaj siç sugjerohet, përpara se të 
largoheni prej tyre, ata do ta ndiejnë se ju keni pak më shumë nga 
sa kanë ata, dhe se i keni bekuar e ndihmuar ata. . . .

Përpiquni të bëheni miqësorë me ata te të cilët jeni dërguar. Përu-
lësia që shfaqni dhe Shpirti i Zotit që qëndron mbi ju, do të tregojnë 
se jeni i kualifikuar për pozicionin që jeni thirrur të zini. Përpiquni 
të kuptoni mënyrën e të menduarit, të ndierit dhe të vepruarit që 
është e zakonshme te shumë njerëz dhe veproni siç duhet, me që-
llim që ta bëni cilindo të lumtur dhe gjithçka të pranueshme. . . .



K a P i T U l l i  1 9

239

Ka një mënyrë për të arritur çdo zemër njerëzore dhe është puna 
juaj që të gjeni udhën për te zemrat e atyre te të cilët jeni thirrur. . . .

Unë ndiej t’ju them nga zemra, Perëndia ju bekoftë. Ju do të ve-
çoheni përpara se të shkoni dhe ne do të lutemi për ju dhe do të 
interesohemi shumë për ju. Jini të duruar në zemër dhe të përulur. 
Kur shihni ata që mësoni, dy shtysa mund t’ju frymëzojnë; e para, 
që të mund të flisni mirë dhe të lini një përshtypje të mirë te dë-
gjuesit si folës; dhe, tjetra, do të shtrohet pyetja, përse jam unë këtu? 
Për të mbjellë potencialin e jetës së përjetshme në zemrat e atyre që 
janë dëgjues këtu; dhe lutja duhet të ngrihet në zemrën tuaj: “Oh 
Zot, qoftë kështu; le të kem fuqi nëpërmjet Shpirtit Tënd që të prek 
zemrat e këtyre njerëzve të Tu”. Kjo lutje shumë e shkurtër është 
gjithçka që i duhet të bëjë një plaku. Kjo është gjithçka që duhet të 
bëni. “A mund të them unë diçka që t’i shpëtoj këto shpirtra?” Kjo 
është ajo që Presidenca e Parë . . . dhe të gjithë vëllezërit tuaj duan 
që të bëni.12

Drejtojeni vëmendjen tuaj te përgatitja e parzmores suaj shpir-
tërore. Unë shoh se kur çështjet e mia të botës lihen të gjitha më-
njanë, sytë e mi janë vetëm në gjëra shpirtërore. Lutuni, vëllezër, 
mendoni rreth përfitimeve nga agjërimi. . . . Mos e teproni me shaka 
[dhe] jini të kujdesshëm që të mos e trishtoni Shpirtin. Unë pashë 
kur isha në misionin tim, pas një apo dy javësh, se mund ta harroja 
shtëpinë dhe Shpirti i Perëndisë më mbështeti. Shpirti priret ndaj 
lirisë dhe gjendjes së gëzuar, por mos u harroni në gëzimin tuaj. 
. . . Vazhdoni të luteni që të mund të keni Shpirtin e Perëndisë mbi 
gjithë qenien tuaj.13

Pleqtë që punojnë në vresht, nuk duhet të harrojnë kurrë faktin 
që janë ambasadorë të qiellit, ata që sjellin lajme të mira dhe të 
gëzuara te njerëzit që nuk e njohin Zotin. . . .

Kur Profeti Jozef Smith dërgoi Pleqtë e parë në një vend të huaj, 
parashikoi se si do t’i prisnin njerëzit dhe u tha se, ndërsa relativisht 
pak do t’i prisnin si shërbëtorë të Perëndisë, shumica e njerëzve 
nuk do t’i pranonin dhe nuk do t’i kushtonin vëmendje mesazhit të 
tyre. Kjo ishte gjendja e shërbëtorëve të Perëndisë që nga fillimi i 
kohërave dhe duhet të jemi të kënaqur me rezultatet e punonjësve 
besnikë, edhe pse nëpërmjet nesh vetëm pak janë sjellë në njohu-
rinë e së vërtetës. . . .
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Unë shpresoj dhe lutem që asnjë Plak që punon, . . . nuk do 
ta harrojë aq shumë veten sa t’u dorëzohet tundimeve të botës. 
Ka vetëm një mënyrë të sigurt për t’i shmangur ato dhe ajo është 
të shman gësh të keqen, po, madje edhe vetë pamjen e së keqes. 
Tundimi në një formë apo një tjetër do t’u paraqitet atyre. Kjo është 
mënyra se si punon armiku i shpëtimit tonë; por është puna e Pleqve 
të Izraelit që t’i rezistojnë tundimit dhe, me qëllim që ta bëjnë këtë 
me sukses, ata duhet ta ruajnë veten të panjollë nga bota. . . . Duke 
qenë se do të zhvillojnë dhe ushqejnë frymën e duhur të misionit 
të tyre, dhe do të kuptojnë rëndësinë e thirrjes së tyre të lartë në 
Krishtin Jezus dhe do ta jetojnë atë thirrje, ata do të jenë në gjendje të 
qëndrojnë si udhëheqës dhe shpëtimtarë të njerëzve, duke pasqyruar 
në ta dritën e qiellit dhe do të jenë ndryshe nga të tjerët; por nëse 
shkojnë në tokën e armikut dhe pranojnë qëndrimet e botës, forca 
do t’u hiqet dhe do të bëhen si të tjerët, të përshtatshëm vetëm për 
t’u kthyer në shtëpi dhe do të brengosen njësoj si të tjerët që kanë 
rënë, dhe do të bëjnë që zemrat e të dashurve të vet të pikëllohen 
për shkak të gjendjes së tyre. . . . Por nëse vazhdimisht do t’i kërkojnë 
Zotit në përulësi, duke i pasur sytë vetëm te nderi dhe lavdia e Tij dhe 
duke dëshiruar në zemrën e tyre shpëtimin e shpirtrave të njerëzve, 
dhe duke bërë gjithçka që munden për të realizuar shpëtimin e 
tyre, ata do të kenë gëzim të papërshkrueshëm për shkak të punës 
që kanë bërë dhe më në fund do të bëhen pjesëmarrës me Atin 
dhe Birin në gjërat që janë tepër të mëdha dhe të lavdishme për 
vdekshmërinë që t’i kuptojë apo mendojë rreth tyre.14 [Shih sugjerimet 
4 dhe 5 në faqen 242.]

Zemrat tona gëzohen ndërsa i ndihmojmë të 
tjerët të marrin plotësinë e ungjillit.

Ne ndiejmë se, për ta përmbushur këtë punë, shumë durim, be-
sim, zell, këmbëngulje dhe përvuajtje do të duhej të përdorej dhe 
përjetohej; por në qytete . . . ku mijëra njerëz e morën së fundmi 
Ungjillin, në disa prej tyre u shpenzuan shumë muaj punë pa re-
zultate gjersa u bë e mundur të sigurohej vëmendja dhe bindja e 
duhur ndaj këtyre parimeve. . . . Në disa [raste] mund të na duhet të 
punojmë jo vetëm për muaj, por ndoshta për vite madje; por ne ndi-
hemi të sigurt se, nëpërmjet besimit, lutjes, punëve dhe bekimeve 
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të Zotit, në fund të fundit, do t’i kapërcejmë dhe do të triumfojmë 
mbi të gjitha këto vështirësi për nderin dhe lavdinë e Perëndisë; 
dhe përveç kësaj, ne vetë do të ndiejmë gëzim duke ditur se e kemi 
kryer detyrën tonë dhe i kemi pastruar rrobat tona nga gjaku i gjithë 
njerëzve.15

Në [një] rast, përpara se të vazhdoja për në Itali, vizitova Mançes-
terin, Maklesfildin, Birmingemin, Çeltenhamin, Londrën, Sauthemp-
tonin dhe konferencat në jug [në Angli]. . . . Unë pata kënaqësinë të 
takohesha me shumë njerëz për të cilët unë kisha qenë mjeti për t’i 
sjellë në Kishë [tetë vjet më parë]; dhe nuk ka nevojë t’ju them se të 
takoheshe përsëri me këta njerëz ishte vërtet një gëzim që gjithnjë 
ka qenë e këndshme ta mendoje. Apostulli Gjon vërejti në kohën 
e tij: “Ne e dimë se kemi kaluar nga vdekja në jetë, sepse i duam 
vëllezërit”. [1 Gjoni 3:14.] Kjo dashuri që Pleqtë ndiejnë për njerëzit 
e botës dhe dashuria që njerëzit ndiejnë për Pleqtë që u sjellin me-
sazhin e Ungjillit, është në vetvete një dëshmi e mjaftueshme për 
ta bindur zemrën e ndershme se burimi i saj është hyjnor dhe se 
Perëndia është me ne. Kjo ndjenjë e shenjtë dhe hyjnore, e zgjuar 
brenda nesh nga Fryma e Shenjtë, na ka shquar tashmë si komunitet 
prej pjesës tjetër të familjes njerëzore; dhe kjo është ndjesia që ende 
do të ndryshojë të gjithë botën dhe do t’i bindë njerëzit jobesimtarë 
se Perëndia nuk është vetëm Ati i të gjithë neve, por që ne jemi 
miqtë dhe shërbëtorët e Tij.16

Unë kam përkushtuar jetën time në shërbim të Zotit; gjithçka që 
kam dhe gjithçka që jam është vendosur në altarin e sakrificës, që 
unë të mund ta nderoj Atë, ta bëj me mirëpritje vullnetin e Tij dhe 
të përhap parimet e jetës midis fëmijëve të njerëzve. Kur mendoj 
për të kaluarën dhe vërej dorën e Zotit duke më drejtuar mrekullisht 
në udhën time, dhe duke më ndihmuar të përfitoj nga çdo gjë që 
lidhet me këto misione përtej pritshmërive të mia më të larta, unë 
ndihem veçanërisht i nxitur që të vrapoj drejt së ardhmes; nuk ka 
fjalë që mund të shprehin mirënjohjen e thellë të zemrës sime për 
bekimet e Tij. Atyre vëllezërve dhe shenjtorëve, bujaria e shpirtit 
të të cilëve dhe interesi i të cilëve për punën e Perëndisë u dukën 
veçanërisht në këto misione të tyre, le t’u jepen bekimet e Më Të 
Lartit me të njëjtën bujari, dhe kur në vitet e mëpasshme ata do të 
dëgjojnë zërin e ëmbël të mijërave dhe dhjetëra mijërave të atyre 
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kombeve duke i thirrur lavde të Plotfuqishmit për dritën e zbulesës, 
atëherë zemrat e tyre gjithashtu do të ngazëllehen në njohurinë e 
gëzueshme se ata po ashtu patën një pjesë në realizimin e këtij 
shëlbimi të lavdishëm.17 [Shih sugjerimin 6 në faqet 242–243.]

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. Lexoni faqet 233–234 dhe shqyrtoni përgjigjet e Lorenco Snout 
për pyetjen “Përse jam këtu?” Në cilat mënyra kjo pyetje mund 
të ndikojë te të gjithë anëtarët e Kishës në mundësitë tona për 
të ndarë ungjillin?

 2. Meditoni mbi këshillën e Presidentit Snou në pjesën që fillon 
në krye të faqes 235. Mendoni rreth asaj se si mund të ndiqet 
kjo këshillë për të ndihmuar dikë të jetë vërtet i lumtur.

 3. Presidenti Snou tregoi për sakrificat që ai dhe të tjerë bënë në 
mënyrë që të ndanin ungjillin (faqet 235–237). Çfarë shem-
bujsh keni parë ju të njerëzve që bëjnë sakrifica për të ndarë 
ungjillin? Përse mendoni se njerëzit janë të gatshëm t’i bëjnë 
këto sakrifica?

 4. Si munden bindjet në faqet 237–238 ta ndihmojnë një misionar 
kohëplotë? Si mund ta ndihmojnë ato secilin prej nesh ndër sa 
ndajmë ungjillin? Në cilat mënyra mund t’i përdorim këto 
mësime për të ndihmuar dikë që ngurron të shërbejë në një 
mision?

 5. Ndërsa shihni përsëri këshillën e Presidentit Snou në faqet 
238–240, mendoni rreth mënyrës se si zbatohet ajo në jetën 
e të gjithë anëtarëve të Kishës. Për shembull: Çfarë mendoni 
se do të thotë “mos u shqetësoni për interesat tuaja vetjake”? 
Cilat janë disa mënyra të ndryshme që mund të gjejmë për të 
“arritur çdo zemër njerëzore”?

 6. Lexoni paragrafin e fundit të kapitullit, në të cilin Presiden ti 
Snou tregon për gëzimin e qëndrueshëm të punës misio-
nare. Kur e keni përjetuar gëzimin e punës misionare? Pse 
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ndonjëherë duhet të jemi të durueshëm para se të mund ta 
përjetojmë plotësisht këtë gëzim?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Alma 26:1–8, 35–37; DeB 12:7–8; 
18:10–16; 84:88

Ndihmë për Mësimdhënien: “Kërkojuni pjesëmarrësve të zgjedhin 
një pjesë në kapitull dhe ta lexojnë në heshtje. Ftojini ata të mbli-
dhen në grupe prej dy ose tre vetash, që zgjedhin të njëjtën pjesë, 
dhe të diskutojnë se çfarë kanë mësuar” (nga faqja VII në këtë 
libër).
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Presidenti lorenco Snou dëshmoi për rivendosjen 
e ungjillit nëpërmjet Profetit jozef Smith.
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Mbretëria e Perëndisë Përparon

“Është puna e atyre që deklarojnë se janë të 
angazhuar në punën e [Perëndisë], që të vazhdojnë 
përpara, të përparojnë. . . . Sa kohë që ka një hap 

përpara për t’u bërë, ai hap duhet të bëhet.”

Nga Jeta e Lorenco Snout

Në 1844-ën, ndërsa po përmbushte një detyrë në lindje të Shte-
teve të Bashkuara, Lorenco Snou mësoi se Profeti Jozef Smith dhe 
vëllai i tij Hajrëm ishin martirizuar. Ai tha: “Lajmi i kësaj ngjarjeje të 
tmerrshme, sigurisht, ishte tërësisht i papritur, dhe më goditi me një 
befasi e hidhërim të madh, që nuk ka fjalë për ta përshkruar”. Duke 
iu bindur udhëzimeve nga Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve, ai 
bëri përgatitjet për t’u kthyer në shtëpinë e tij në Navu të Ilinoisit.1

Më vonë ai kujton: “Në kohën e Jozefit, disa njerëz mendonin 
se kjo Kishë nuk mund të përparojë veçse e udhëhequr nga Jozefi 
dhe kur erdhi koha që ai duhej të largohej nga kjo botë si një martir 
në botën e shpirtrave, shenjtorët kudo në mbretërinë e Perëndisë 
u shqetësuan shumë. Ishte diçka e papritur. Ata zor se e dinin si 
do të vazhdonin pas saj. Përgjegjësia [për të udhëhequr Kishën] 
atëherë i kaloi Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve; dhe nëpërmjet 
bekimeve të Perëndisë që ata kishin dhe shpirtit të frymëzimit që 
ishte në kraharorin e tyre, dhe nën drejtimin e të Plotfuqishmit, 
mbretëria përparoi.” 2

Presidenti i dytë i Kishës, Brigam Jangu, vdiq në 1877-ën, pasi 
e pati udhëhequr Kishën për 33 vjet. Plaku Lorenco Snou, atëherë 
anëtar i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, edhe një herë qe dëshmitar 
i një ndryshimi në udhëheqjen tokësore të Kishës. Ai më vonë tha 
se Presidenti Jang “vdiq thuajse papritur. Shenjtorët vështirë se ishin 
të përgatitur për të. Dhe përsëri mbretëria e Perëndisë përparoi.” 3
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Kur Xhon Tejlor, Presidenti i tretë i Kishës, vdiq në 1887-ën, Plaku 
Snou i siguroi shenjtorët: “Zoti e pa të përshtatshme ta thërrasë tani 
vëllain tonë të dashur, Presidentin Tejlor larg kësaj bote që ka shumë 
vuajtje, kësaj bote të martirizimit; dhe Kisha përsëri përparon” 4.

Në 1898-ën, rreth 11 vjet pasi qetësoi shenjtorët në funeralin e 
Presidentit Tejlor, Lorenco Snou ndieu vetë nevojën për një qetë-
sim të tillë. Ai po shërbente atëherë si President i Kuorumit të Të 
Dymbëdhjetëve. Presidenti Uillford Udraf shërbente si President i 
Kishës, dhe shëndeti i tij fizik po përkeqësohej. Presidenti Snou e 
dinte se, sipas mënyrës së vendosur për kalimin e udhëheqjes së 
Kishës nga një President te tjetri, ai do të kryesonte Kishën nëse do 
të jetonte pas Presidentit Udraf. Një mbrëmje u ndie veçanërisht i 
rënduar nga kjo mundësi. Duke ndier se nuk ishte aq i mirë për të 
marrë udhëheqjen e Kishës, ai shkoi i vetëm në një dhomë në Tem-
pullin e Solt-Lejkut për t’u lutur. Ai i kërkoi Perëndisë të kursente 
jetën e Presidentit Udraf, por gjithashtu premtoi se do të kryente 
çdo detyrë që Perëndia do të kërkonte prej tij.

Presidenti Udraf vdiq më 2 shtator 1898, jo shumë pas lutjes 
së zjarrtë të Presidentit Snou në tempull. Presidenti Snou ishte në 
Brigam-Siti, rreth 100 kilometra në veri të Solt-Lejk-Sitit, kur mori 
lajmin. Ai bëri përgatitjet për të udhëtuar për në Solt-Lejk-Siti me tren 
po atë mbrëmje. Me të mbërritur, përsëri shkoi në një dhomë private 
në tempull për t’u lutur. Ai pohoi ndjenjat e tij të pamjaftuesh mërisë 
por shprehu gatishmërinë e tij për të bërë vullnetin e Zotit. Ai kërkoi 
për drejtim dhe priti për një përgjigje, por asgjë nuk erdhi. Kështu u 
largua nga dhoma.

Duke hyrë në një korridor të gjatë, ai mori përgjigjen – dhe sigu-
rimin – që pati kërkuar. Përpara tij qëndronte Shpëtimtari i ringja-
llur, që i tregoi atij çfarë duhej të bënte. Më vonë, Presidenti Snou 
i tregoi vajzës së djalit të tij, Elisa Pond, rreth këtij përjetimi. Elisa e 
shënoi bisedën që pati me gjyshin e saj në Tempullin e Solt-Lejkut:

“Në korridorin e madh që të çon drejt dhomës çelestiale, unë po 
ecja disa hapa përpara gjyshit kur ai më ndaloi dhe më tha: ‘Prit 
pak, Elli, dua të të tregoj diçka. Ishte pikërisht këtu që Zoti Jezu 
Krisht m’u shfaq në kohën e vdekjes së Presidentit Udraf. Ai më 
udhëzoi të shkoja përpara dhe të riorganizoja menjëherë Presiden-
cën e Parë të Kishës dhe të mos prisja siç ishte bërë pas vdekjes së 
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presidentëve të mëparshëm, dhe që unë duhej të bëhesha udhëhe-
qësi tjetër pas Presidentit Udraf.’

Pastaj gjyshi erdhi një hap më afër dhe zgjati dorën e tij të majtë 
dhe tha: ‘Ai qëndroi pikërisht këtu, rreth një metër mbi dysheme. 
Ai dukej sikur qëndronte mbi një pjatë ari të plotë.’

Gjyshi më tregoi çfarë personazhi i lavdishëm është Shpëtimtari 
dhe përshkroi duart, këmbët, pamjen e fytyrës dhe rrobat e Tij të 
mrekullueshme të bardha, gjithçka nga të cilat ishte e një lavdie, 
bardhësie e shkëlqimi që ai zor se mund ta vështronte ngultas Atë.

Pastaj [gjyshi] erdhi edhe një hap më afër dhe vuri dorën e tij të 
djathtë mbi kokën time dhe tha: ‘Tani, mbesë, unë dua që ti të kuj-
tosh se kjo është dëshmia e gjyshit tënd, që të tregoi ty me gojën e 
tij se ai vërtet e pa Shpëtimtarin, këtu në Tempull, dhe foli me Të 
ballë për ballë’.” 5

Takimi i Presidentit Snou me Shpëtimtarin ishte një pohim i 
shenjtë i së vërtetës që ai e dinte prej shumë vitesh – që Jezu Krishti 
është kreu i Kishës. I frymëzuar nga kjo e vërtetë, Presidenti Snou 
shpesh dëshmoi se Kisha do të vazhdonte të përparonte pavarësisht 
kundërshtimit. Ai shprehu mirënjohjen e tij për mundësinë që të 
merrte pjesë në çuarjen përpara të punës së Zotit për ditët e mëvon-
shme. Në konferencën e përgjithshme të tetorit të 1898-ës, në të cilën 
u mbështet si President i Kishës, ai tha: “Le të vendosim në zemrat 
tona, le t’i dëshmojmë së brendshmi Zotit, se ne, në konferencën 
tjetër, do të jemi një popull më i mirë, një popull më i bashkuar nga 
sa jemi sot. Kjo duhet të jetë ndjenja dhe vendosmëria e çdo burri 
dhe gruaje të pranishme në këtë asamble solemne. Unë e ndiej në 
zemër se do të përpiqem të jem më i përkushtuar nga sa kam qenë 
në të kaluarën në interes të mbretërisë së Perëndisë dhe të plotësimit 
të qëllimeve të Tij.” 6 [Shih sugjerimin 1 në faqen 254.]

Mësime të Lorenco Snout

Në përmbushje të profecisë,  
Zoti rivendosi Kishën e Tij në tokë.

Si një shërbëtor i Perëndisë unë jap dëshmi për zbulesën e vull-
netit të Tij në shekullin e nëntëmbëdhjetë. Ajo erdhi nga vetë zëri i 
Tij nga qiejt, nga shfaqja personale e Birit të Tij dhe nga shërbesa e 
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engjëjve hyjnorë. Ai i urdhëron të gjithë popujt kudo që të pendo-
hen, të largohen nga udhët e tyre të këqija dhe dëshirat e padrejta, 
të pagëzohen për shlyerjen e mëkateve që ata të mund të marrin 
Frymën e Shenjtë dhe të kenë shoqërimin e Tij. Ai ka filluar punën 
e shëlbimit për të cilën është folur nga të gjithë profetët, të urtët 
dhe shikuesit e shenjtë të të gjitha epokave dhe të të gjitha racave 
të njerëzimit.7

Mormonizmi, një emërtim për fenë e vërtetë të shenjtorëve të 
ditëve të mëvonshme, nuk pretendon të jetë një gjë e re, përveçse 
për këtë brez. Ai e shpall veten si planin fillestar të shpëtimit, të 
krijuar në qiej përpara se bota të ishte dhe të zbuluar njeriut prej Pe-
rëndisë në epoka të ndryshme. Që Adami, Enoku, Noeu, Abrahami, 
Moisiu dhe njerëz të tjerë të vlefshëm të lashtë e patën këtë fe njëri 
pas tjetrit, në një radhë periudhash ungjillore, ne, si popull, vërtet e 
besojmë. . . . Mormonizmi, shkurt, është besimi i krishterë i lashtë i 
rivendosur, Ungjilli i lashtë i sjellë përsëri – këtë herë për të filluar 
periudhën ungjillore të fundit, për të hyrë në mijëvjeçar dhe për të 
përmbyllur punën e shëlbimit lidhur me këtë planet.8

Ne mund të shohim dorën e të Plotfuqishmit tek krijon një mbre-
tëri për të cilën është folur që larg në epoka të shkuara nga Profeti 
Daniel, – një mbretëri e cila do të rritet dhe përhapet gjersa të mbu-
shë gjithë tokën [shih Danieli 2:44], kur drita dhe inteligjenca do të 
jenë të përhapura aq gjerësisht saqë nuk do të jetë më e nevojshme 
për asnjë njeri që t’u thotë bashkëqenieve të tij: “ ‘Njihni Zotin!’, 
sepse të gjithë do ta njohin atë nga më i vogli e deri te më i madhi” 
[shih Jeremia 31:34]; dhe kur Shpirti i Zotit do të derdhet mbi gjith-
kënd në atë masë që bijtë e tyre dhe bijat e tyre do të profetizojnë, 
të moshuarit e tyre do të shohin ëndrra, të rinjtë e tyre do të kenë 
vegime [shih Joeli 2:28] dhe kur nuk do të ketë asgjë të keqe apo të 
shkatërruar mbi tërë malin e shenjtë të Zotit [shih Isaia 11:9].9 [Shih 
sugjerimin 2 në faqen 254.]

Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të 
Mëvonshme është ndërtuar mbi një themel të sigurt dhe 
do të vazhdojë të përparojë pavarësisht kundërshtimit.

Vëllezër dhe motra, Perëndia ka krijuar Kishën dhe Mbretërinë e 
Tij në tokë për përfitimin dhe bekimin e familjes njerëzore, për t’i 
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“Vëllezër dhe motra, Perëndia ka krijuar Kishën dhe Mbretërinë e 
Tij në tokë për përfitimin dhe bekimin e familjes njerëzore.”
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drejtuar ata në udhën e së vërtetës, për t’i përgatitur për ekzaltim 
në praninë e Tij dhe për ardhjen e Tij të lavdishme dhe mbretërinë 
e Tij në tokë. Qëllimi i Tij do të përmbushet pavarësisht të gjithë 
kundërshtimit që mund t’u dalë përpara nga njerëzit e këqij dhe fu-
qitë e errësirës. Çdo gjë që pengon udhën e kësaj pune do të hiqet. 
Asgjë nuk do të jetë në gjendje t’i rezistojë fuqisë së Tij, por çdo gjë 
që Ai ka urdhëruar do të përmbushet plotësisht dhe përsosmërisht. 
Dashuria e Perëndisë për popullin e Tij do të vazhdojë dhe do të 
zgjasë, dhe ata do të triumfojnë në fuqinë e Tij.10

Tani, a mund të vihet në diskutim që kjo mbretëri të shkatërro-
het?! . . . Pse, ju mund po ashtu të përpiqeni të hiqni yjet nga qielli 
ose hënën apo diellin nga orbita e tij! Kjo nuk mund të ndodhë 
kurrë, sepse është puna e të Plotfuqishmit.11

Mbretëria e Perëndisë përparon me forcë e fuqi dhe me sukses 
të madh e të lavdishëm.12

Kjo punë është ngritur mbi një bazë të sigurt, është themeluar 
mbi shkëmbin e epokave. . . . Pavarësisht atyre që humbasin rrugës, 
besimi i të cilëve shkatërrohet, Kisha do të përparojë.13

Kjo Kishë do të qëndrojë, sepse është mbi një bazë të patundur. 
Ajo nuk është krijuar nga njeriu; nuk është nga studimi i Dhiatës së 
Re apo i Dhiatës së Vjetër; nuk është rezultat i mësimit që morëm në 
kolegje laike apo fetare, por ajo ka ardhur drejtpërdrejt nga Zoti. Zoti 
e ka shfaqur atë për ne nëpërmjet parimit të zbulesës nga Shpir ti 
i Shenjtë i së vërtetës dhe çdo njeri mund ta marrë po këtë shpirt.

. . . Ai na jep një njohuri se çfarë duhet të bëjmë, për aq sa jemi 
të gatshëm që më mirë të sakrifikojmë jetën tonë, sesa të jetojmë 
apo të veprojmë në kundërshtim me atë njohuri. Ai na zbulon sek-
retet e mbretërisë çelestiale dhe vazhdimisht na komunikon gjëra 
që nuk i dinim kurrë më parë. Kjo njohuri dhe inteligjencë po rritet 
vazhdimisht në ne.

. . . Ne kemi marrë aq shumë njohuri, sa nuk mund të zhgë-
njehemi në qëllimet tona. Ata që dëshirojnë ta përndjekin apo ta 
rrëzojnë mormonizmin, le të vazhdojnë e ta bëjnë punën e tyre. . . . 
Puna jonë është të rritemi në njohurinë për Perëndinë, të mbajmë 
urdhërimet e Perëndisë, të jemi besnikë, të vazhdojmë të rritemi dhe 
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të bëhemi gjithnjë e më të përsosur ndërsa përparojmë ndër vite.14 
[Shih sugjerimin 3 në faqen 254.]

Ne jemi populli i Perëndisë dhe Ai do të na mbrojë ndërsa 
shkojmë përpara dhe bëjmë gjithçka që Ai kërkon.

Në shumë raste . . . kur shkatërrimi i popullit të Perëndisë dukej 
i afërt dhe nuk dukej rrugë shpëtimi, . . . befas ngrihej një gjë apo 
një tjetër, që ishte përgatitur për shpëtimin e tyre për të mënjanuar 
shkatërrimin e afërt. Ne e shohim këtë në rastin e izraelitëve kur 
u udhëhoqën nga Moisiu. Kur ata arritën te Deti i Kuq dhe ushtria 
egjiptiane pas tyre po i kërcënonte t’i shkatërronte, dukej se nuk 
kishte rrugëdalje shpëtimi, por, vini re, pikërisht në çastin kur u 
kërkua shpëtimi, ai erdhi dhe ata u shpëtuan [shih Eksodi 14:10–25].

Kështu ka qenë dhe kështu do të jetë gjithmonë me ne. Edhe pse 
vështirësitë tona mund të duken shumë të mëdha, përsëri do të si-
gurohen mjete për shpëtimin tonë nëse vetë ne i kryejmë detyrat që 
na kërkohen si fëmijë të Perëndisë. Por – dhe kjo është pika që dua 
të theksoj – në të ardhmen, mund të bëhet e nevojshme për disa 
shenjtorë që të luajnë pjesën e Esterit, mbretëreshës, dhe të jenë të 
gatshëm të sakrifikojnë çdo gjë dhe gjithçka që kërkohet prej tyre, 
me qëllim arritjen e çlirimit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.

Së pari, duhet të dimë që jemi populli i Perëndisë. . . . Është 
puna jonë të ecim përpara siç bëri Esteri, dhe të jemi të gatshëm të 
rrezikojmë gjithçka për shpëtimin e popullit. Duke pranuar dety-
rën e saj, Esteri tha: “Në qoftë se duhet të vdes, do të vdes”. [Shih 
Esteri 4:3–16.] . . . Por populli i Perëndisë nuk do të vdesë. Do të 
ketë gjithmonë një dash të zënë nga brirët për çlirimin e tyre [shih 
Zanafilla 22:13]. . . .

. . . Zoti ka thënë: “Unë kam dekretuar në zemrën time, që unë 
do t’ju vë në provë në gjithçka, nëse do ta duroni besëlidhjen time, 
madje deri në vdekje, që ju të mund të gjendeni të denjë. Sepse, 
në qoftë se nuk do ta duroni besëlidhjen time, ju nuk jeni të denjë 
për mua.” [Shih DeB 98:14–15.] Ne kemi mjaft arsye që të duam të 
jetojmë; por ka edhe më shumë arsye për ne që ta japim jetën për 
Zotin. Por në këto çështje nuk ka vdekje. Ka shpëtim dhe ka jetë 
nëse populli i Perëndisë – ata që e quajnë veten sipas emrit të Zotit 
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Jezu Krisht – do t’i mbajnë urdhërimet e Tij dhe do të bëjnë atë që 
është e pranueshme në shikimin e Tij. Nuk është në planin e të 
Plotfuqishmit që të lejojë që populli i Tij të shkatërrohet. Nëse do 
të bëjmë të drejtën dhe do të mbajmë urdhërimet e Tij, Ai do të na 
çlirojë nga çdo vështirësi.15 [Shih sugjerimin 4 në faqen 254.]

Është koha që të përulim veten përpara Perëndisë 
dhe të përmbushim punën që na ka mirëbesuar.

Është puna e atyre që deklarojnë se janë të angazhuar në punën 
e Tij, që të vazhdojnë përpara, të përparojnë, . . . pa murmuritur 
apo pa nevojë për t’u nxitur; sa kohë që ka një hap përpara për t’u 
bërë, ai hap duhet të bëhet.16

Tani është koha për shenjtorët e ditëve të mëvonshme të përulin 
veten përpara të Plotfuqishmit. . . . Është koha tani për shenjtorët e 
ditëve të mëvonshme të gjejnë se çfarë janë zotuar të bëjnë dhe të 
jenë; është koha për shenjtorët e ditëve të mëvonshme të pendohen 
për mëkatet dhe marrëzitë e tyre e të thërrasin të Plotfuqishmin, 
që ndihma e Tij të mund të jepet; . . . që ne të mund të ecim për-
para dhe të përmbushim veprën e madhe të cilën jemi përgjegjës 
ta kryejmë.17

Ne po bëjmë punën e Perëndisë. Mundësitë përpara nesh janë të 
lavdishme, por le të kujtojmë gjithmonë, në çdo gjë që bëjmë dhe 
krijojmë, që ne jemi shërbëtorë të Perëndisë dhe po bëjmë vullnetin 
e Tij. Të mos japim shkak që njerëzit të mos na besojnë, por besimi 
ynë vazhdimisht të rritet ndërsa ecim gjatë jetës. Unë do të isha i 
kënaqur të veproja aty ku Drejtimi Hyjnor më ka vendosur, dhe 
t’i kërkoja Zotit atë që mund të bëja për të ndihmuar në ngritjen e 
mbretërisë së Perëndisë në atë vend, dhe të më ndihmonte të sigu-
roja mjetet e jetesës për familjen time.18

Ne mund të fitojmë më shumë njohuri dhe fuqi, e të rrisim aftë-
sinë për të ngritur mbretërinë e Perëndisë mbi tokë, që përmbushet 
me anë të zellit tonë, përulësisë dhe besnikërisë sonë ndaj besë-
lidhjeve që kemi bërë.19

Mund të duket, për shkak të padijes sonë për të mos kuptuar plo-
tësisht mënyrat e Zotit dhe qëllimet e Tij, se, ndërsa punojmë për të 
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realizuar planin e Zotit, ne ndonjëherë vijmë në një vend ku mund 
të pushojmë për pak kohë, por fakti është se nuk ka një gjë të tillë 
në plan dhe nuk mund të ketë, për aq kohë sa njerëzit vazhdojnë të 
punojnë dhe të vënë besimin e tyre në premtimet e Perëndisë. . . .

. . . Le të jetë çdo njeri besnik dhe shumë i zellshëm në mbajtjen 
e urdhërimeve të Perëndisë dhe të zhvillojë dëshirën për t’u bërë 
mirë atyre rreth tij; dhe nëse, kur mendojmë për të kaluarën, zbu-
lojmë se nuk kemi vepruar saktësisht në përputhje me zërin e ndër-
gjegjes dhe të detyrës sonë, le ta vëmë jetën tonë në vijë në mënyrë 
që Perëndia dhe njerëzit e tjerë të mendojnë që jemi të mirë, që të 
mund të jemi të përgatitur për çdo ngjarje që mund të ndodhë. Le 
të vazhdojë puna për ndërtimin e tempujve dhe të shtëpive të adhu-
rimit; le të vazhdojmë [ne] t’i edukojmë fëmijët [tanë] dhe t’i rrisim 
në frikën e Zotit dhe le të çohet më tej Ungjilli te kombet larg. . . .

Kjo është puna e Perëndisë dhe Ai po drejton udhën e përpari-
min në tokë, dhe kjo punë duhet të konsiderohet gjithmonë si gjëja 
më e rëndësishme në mendjen tonë, dhe për sa kohë vazhdojmë 
në udhën e detyrës, ne me siguri mund të qëndrojmë të përforcuar, 
të patundur e të vendosur në qëllimin tonë, dhe kështu t’i tregojmë 
botës besimin dhe besnikërinë tonë ndaj parimeve të së vërtetës që 
Perëndia ka zbuluar. . . .

Zoti me shumë gjasa mund të shkaktojë një presion të rëndë që 
të bjerë mbi ne, që do të kërkojë sakrificë të madhe nga ana e po-
pullit të tij. Pyetja të cilës duhet t’i përgjigjemi është, a do ta bëjmë 
ne atë sakrificë? Kjo vepër është vepra e të Plotfuqishmit dhe beki-
met që kërkojmë, të cilat na janë premtuar, do të vijnë pasi të jemi 
testuar dhe provuar se jemi besnikë. Unë nuk po përpiqem t’i them 
këtij populli se ka, ose se nuk ka, përpara tij një sprovë të vështirë 
që ai duhet të përjetojë; pyetja për mua është, a jam unë i përgatitur 
të marr çfarëdo bekimi që Zoti mund të më japë mua ose popullit të 
Tij dhe ta përdor siç duhet; ose, nga ana tjetër, a jam i përgatitur të 
bëj çfarëdo sakrifice që Ai mund të kërkojë prej meje? Unë nuk do 
të jepja as hirin e një kashte thekre për çfarëdo feje për të cilën nuk 
ia vlen të jetosh dhe për të cilën nuk ia vlen të vdesësh; dhe unë 
nuk do të jepja shumë për një njeri që nuk do të ishte i gatshëm të 
sakrifikonte gjithçka që ka për hir të fesë së tij.
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Epo, unë [i them] secilit dhe të gjithëve, Ecni përpara! Ecni për-
para, dhe fitoni shpëtimin e Zotit e mos qëndroni në vend.20 [Shih 
sugjerimin 5 në faqen 254.]

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. Lexoni tregimet në faqet 245–247. Çfarë kuptimi mendoni se ka 
të thuash që mbretëria e Perëndisë përparon? Cilat përvoja ju 
kanë ndihmuar të shihni mbretërinë e Perëndisë të përparojë?

 2. Në paragrafin e fundit në faqen 248, Presidenti Snou iu refe-
rohet katër profecive në Dhiatën e Vjetër. Në cilat mënyra po 
përmbushen sot këto katër profeci?

 3. Studioni mësimet e Presidentit Snou rreth Kishës që përparon 
pavarësisht kundërshtimit (faqet 248, 250–251). Si mund të na 
ndihmojnë këto mësime kur njerëzit na përndjekin për shkak 
të besimit tonë? Si jeni përballur ju me kundërshtimin ndaj 
dëshmisë suaj?

 4. Shqyrtoni paragrafin e tretë dhe të katërt në faqet 251–252. 
Kur na kërkohet të bëjmë sakrifica, çfarë mund të mësojmë 
nga shembulli i Esterit? Në situata të tilla, si mendoni ju se do 
të na ndihmonte të “dimë që jemi populli i Perëndisë”?

 5. Në pjesën e fundit të kapitullit, Presidenti Snou këshillon anë-
tarët që të ngrenë mbretërinë e Perëndisë kudo që Zoti i ka 
vendosur ata. Në çfarë mënyrash përpjekjet e prindërve në 
shtëpi ndihmojnë të ngrihet mbretëria e Perëndisë kudo në 
tokë? Si munden mësuesit e shtëpisë dhe mësueset vizitore të 
ngrenë mbretërinë e Perëndisë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Mateu 24:14; Ethëri 12:27; Moroni 
7:33; DeB 12:7–9; 65:1–6; 128:19–23

Ndihmë për Mësimdhënien: “Shpesh është e dobishme të fillosh 
të mendosh rreth një mësimi të ardhshëm shpejt pasi keni dhënë 
mësimin e mëparshëm. Ju ndoshta do të dini më shumë për ata, të 
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cilëve u jepni mësim dhe nevojat e interesat e tyre, menjëherë pasi 
keni qenë me ta” (Teaching, No Greater Call, f. 97).
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edhe pas shfaqjeve të mëdha në Tempullin e Kirtlandit, 
shumë shenjtorë në Kirtland ranë në braktisje.
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Duke e Dashur Perëndinë Më 
Shumë Sesa Duam Botën

“Ne duhet të jetojmë sipas . . . një mënyre më 
të mirë jetese: ne duhet ta duam Perëndinë 

më shumë sesa duam botën.”

Nga Jeta e Lorenco Snout

Pak pasi Lorenco Snou u pagëzua dhe u konfirmua në Kirtland të 
Ohajos, një numër shenjtorësh të ditëve të mëvonshme, përfshirë 
disa udhëheqës të Kishës, u kthyen kundër Profetit Jozef Smith. 
Sipas Lorenco Snout, kjo braktisje u shkaktua nga spekulimi, ose 
me fjalë të tjera, nga rreziqe të mëdha biznesi me shpresë për t’u 
pasuruar shpejt. Të verbuar nga një dëshirë për gjërat materiale të 
botës, njerëzit u larguan nga bekimet e përjetshme të ungjillit.

Rreth 50 vjet më pas, Presidenti Snou, duke shërbyer si President 
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, foli përpara një grupi shenj-
torësh të ditëve të mëvonshme në Logan të Jutas. Ai u tregoi atyre 
rreth vështirësisë që kishte dëshmuar në Kirtland dhe i paralajmëroi 
se shpejt do të përjetonin sprova të ngjashme. “Diçka po vjen shpejt 
që do të jetë një sprovë për ju, ndoshta një sprovë më e madhe nga 
sa mund të keni pasur ndonjëherë”, tha ai. “Sidoqoftë, gjithçka që 
ne kemi nevojë për të bërë tani është të shohim ku gjenden gabimet 
dhe dobësitë tona, nëse kemi ndonjë. Nëse kemi qenë jobesnikë 
në të shkuarën, le t’i përtërijmë besëlidhjet tona me Perëndinë dhe 
të vendosim, nëpërmjet agjërimit dhe lutjes, që të marrim falje të 
mëkateve tona, që Shpirti i të Plotfuqishmit të mund të qëndrojë 
mbi ne, që ndoshta të mund t’u shpëtojmë këtyre tundimeve të fu-
qishme që po afrohen. Tundime të mëdha po vijnë. Ju e shihni se 
cilat ishin rezultatet në Kirtland nga ky shpirt spekulimi. Prandaj, 
mbajeni parasysh.” 1
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Ngaqë paralajmërimi i Presidentit Snou vazhdon të jetë i vlef-
shëm sot për shenjtorët e ditëve të mëvonshme, në këtë kapitull 
është përfshirë shumë nga predikimi i tij për shenjtorët e Loganit. 
Ai tha: “Ndoshta disa fjalë lidhur me gjendjen tonë në atë kohë [në 
Kirtland] mund të rezultojnë të dobishme për ne në të ardhmen – 
mund të na japin disa mësime të dobishme” 2. [Shih sugjerimin 1 në 
faqen 263.]

Mësime të Lorenco Snout

Kur njerëzit lejojnë frymën e botës të pushtojë 
mendjet dhe zemrat e tyre, ata i kthejnë 

shpinën parimeve të përjetshme.

Unë i kujtoj shumë qartë kohët e trazuara që u përjetuan në Kirt-
land . . . , ku banonte Profeti i Perëndisë, ku Vetë Perëndia, madje 
Jezusi, Biri i Perëndisë, u shfaq dhe tregoi Veten në lavdinë e Tij. 
Ai qëndroi mbi buzën e katedrës së Tempullit, të ndërtuar me anë 
të urdhërimit. Nën këmbët e Tij kishte një objekt të shtruar me ar 
të pastër, në ngjyrë qelibari. Flokët e Tij ishin të bardhë si dëbora e 
pastër. Pamja e fytyrës së Tij shkëlqente si dielli në fuqinë e tij. Zëri 
i Tij ishte si tingulli i rrjedhës së ujërave. [Shih DeB 110.] Kjo shfaqje 
e mrekullueshme ndodhi në tempullin që ishte ndërtuar për nder 
të Tij. Asaj kohe unë isha në Kirtland, ku kaluam përmes skenash 
që, ndonjëherë mendoj, po fillojmë t’i përsërisim tani. Rrethanat që 
ishin përreth shenjtorëve të ditëve të mëvonshme asaj kohe ishin 
të një natyre të veçantë; të paktën, ndikimet mbi njerëzit ishin të 
një karakteri të veçantë. . . . Në atë kohë një shpirt spekulimi për-
shkonte mendjet e njerëzve të këtij kombi. Kishte spekulime në 
para, spekulime bankare, spekulime me toka, spekulime në trojet e 
qytetit, spekulime në shumë fusha të tjera. Ai shpirt spekulimi erdhi 
nga bota dhe pushtoi zemrat e shenjtorëve si vala e fuqishme apo 
përroi buçitës dhe shumë e braktisën Kishën.3

Disa prej tyre [shenjtorët në Kirtland] filluan të spekulonin; 
ata e harruan fenë e tyre, i harruan parimet që iu ishin zbuluar, 
dhe shumë prej tyre pranuan filozofinë e asaj kohe dhe filluan të 
spekulonin. Vështirësi u krijuan – smirë dhe grindje – dhe Zoti, i 
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pakënaqur prej tyre, solli shkatërrim mes tyre dhe ata, si vendba-
nim, u ndanë në grupe pa unitet.4

Pikërisht para kësaj braktisjeje të madhe Zoti kishte derdhur mbi 
popullin bekime të mrekullueshme. Dhuratat e Ungjillit – pasuritë 
e përjetësisë – qenë derdhur në një masë të madhe. Engjëj i kishin 
vizituar ata. Biri i Perëndisë, siç theksova më parë, pati folur me 
shërbëtorët e Tij. Bekimet që mori populli në përkushtimin e Tem-
pullit, ishin të mrekullueshme. Gjatë asaj kohe të pasur për nga 
dhuratat e Perëndisë, unë vetë mora pjesë në takimet e ndryshme 
që u mbajtën në Tempull. Ne bënim mbledhje lutjesh dhe mbledhje 
dëshmish dhe ato dëshmi që mund të jepnin vëllezërit dhe motrat, 
ishin të mrekullueshme. Ata profetizonin, ata flisnin larmi gjuhësh 
dhe kishin interpretim gjuhësh në një masë të madhe. Këto bekime 
ishin thuajse te cilido njeri në Kirtland. Atëherë zemrat e tyre ishin 
të përkushtuara; ata ndienin sikur mund të sakrifikonin çdo gjë që 
kishin. Ata ndienin se po jetonin thuajse në prani të Perëndisë dhe 
ishte e natyrshme që duhet ta kishin atë ndjesi nën ndikime të tilla 
të mrekullueshme.

Të gjitha ato bekime dhe shumë të tjera që unë nuk kam kohë 
t’i përshkruaj, gëzoheshin nga shenjtorët e ditëve të mëvonshme 
pikërisht para kohës kur ky shpirt i spekulimit filloi të përhapej në 
zemrat e njerëzve. Një person do të merrte me mend se, pasi kishin 
marrë këto shfaqje të habitshme, asnjë tundim nuk do të mund t’i 
mposhte shenjtorët. Por tundimi i mposhti dhe i shpërndau si të 
ishin në katër erërat.

Ndonëse mund të duket diçka e pazakontë, ky shpirt spekulimi u 
përhap në kuorumin e Të Dymbëdhjetë Apostujve dhe në kuorumin 
e Shtatë Presidentëve të Të Shtatëdhjetëve; vërtet, nuk kishte asnjë 
kuorum në Kishë që të mos ishte prekur pak a shumë nga ky shpirt 
spekulimi. Ndërsa ky shpirt u rrit, mungesa e unitetit pasoi. Vëllezë-
rit dhe motrat filluan të shpifnin dhe të akuzonin njëri-tjetrin dhe të 
grindeshin me njëri-tjetrin, sepse interesat e tyre nuk përputheshin.

A është po kështu me shenjtorët e ditëve të mëvonshme të ci-
lëve po u flas tani? Unë kam frikë se po vjen, por sa do t’ju prekë 
nuk më përket mua ta them. Sidoqoftë, ju do ta keni përvojën dhe 
ndoshta është shumë e nevojshme që ta keni.
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. . . Gjysma e kuorumit të Apostujve, në ditët e Kirtlandit, ra 
nën këto ndikime të këqija. Ishte ky spekulim, kjo dashuri për ar – 
perëndia e botës – që prodhoi këtë ndikim shumë të trishtë. Dhe 
nëse ai pati këtë ndikim mbi ata që mbanin priftërinë më të lartë 
mbi tokë, si do të ndikonte mbi ne që, ndoshta, nuk e kemi marrë 
inteligjencën, informacionin dhe përvojën që kishin ata? . . .

Tani, ju jeni një grup i mirë njerëzish. . . . Perëndia ju do. Ai 
kënaqet me drejtësinë tuaj dhe nuk do të donte të shihte të për-
mbusheshin ngjarjet . . . që ndodhën në Kirtland. Nuk ka nevojë 
për këtë. Ne kemi në duart tona fuqinë për ta ruajtur veten nga ato 
gjëra që i mposhtën shenjtorët në Kirtland dhe përçanë gjysmën e 
Të Dymbëdhjetëve. Zoti nuk dëshiron që, në këto ditë të fundit, të 
duhet të dëshmohen përsëri këto ngjarje.5

Shenjtorët e ditëve të mëvonshme duhet të jenë shumë të urtë 
dhe inteligjentë që të mos bien në kurthe të këtij lloji. Kjo nuk i sjell 
dobi askujt. Asnjë njeri nuk do të ketë dobi që t’i kthejë shpinën 
këtyre parimeve të mrekullueshme dhe atyre gjërave që janë marrë 
nga botët e përjetshme – as po t’u kthejmë shpinën këtyre gjërave 
dhe të hutohemi e t’u përkushtohemi gjërave pavlerë të botës. Kjo 
nuk do të na sjellë dobi. Për çfarëdo tundimi që mund të na ndikojë 
ose ndaj të cilit jemi ekspozuar tani, ne duhet t’i vëmë veshin histo-
risë të së kaluarës dhe jo ta lejojmë veten të mposhtemi, ndryshe 
do të pendohemi shumë për këtë.6 [Shih sugjerimin 2 në faqen 263 .]

Ne kemi bërë besëlidhje që ta veçojmë veten nga fryma e 
botës dhe t’ia përkushtojmë veten mbretërisë së Perëndisë.

Perëndia i botës është paraja. Bota e adhuron këtë perëndi. Ajo 
është e Plotfuqishme për ta, edhe pse mund të mos duan ta pra-
nojnë këtë. Tani, në drejtimin dhe kujdesin hyjnor të Perëndisë 
është caktuar që shenjtorët e ditëve të mëvonshme duhet të tregojnë 
nëse kanë fituar aq shumë njohuri, urtësi dhe fuqi nga Perëndia që 
të mos mund të mposhten nga perëndia i botës. Ne duhet të arrijmë 
në atë pikë. Ne gjithashtu duhet të jetojmë sipas standardeve më 
fisnike; sipas një mënyre më të mirë jetese: ne duhet ta duam Perën-
dinë më shumë sesa duam botën, më shumë sesa duam arin apo 
argjendin, dhe ta duam fqinjin si veten tonë.7
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Nëse . . . nuk i mbajmë besëlidhjet që kemi bërë, domethënë, ta 
përdorim kohën, talentin dhe aftësinë tonë për të ndërtuar mbre-
tërinë e Perëndisë mbi tokë, si mundet logjikisht të vijmë në mën-
gjesin e ringjalljes së parë, të identifikuar me punën e madhe të 
shëlbimit? Nëse ne, me mënyrën, zakonet dhe sjelljet tona, imitojmë 
. . . botën, duke e identifikuar veten në këtë mënyrë me botën, a 
mendoni ju, vëllezër të mi, se Perëndia do të na japë bekimet që 
dëshirojmë të trashëgojmë? Unë ju them jo, nuk do të na i japë. . . . 
Ne duhet të ngremë drejtësinë e qiellit në veten tonë dhe të rrë-
njosim drejtësinë e Perëndisë në zemrën tonë. Zoti tha, nëpërmjet 
profetit Jeremia: “Do ta shtie ligjin tim në mendjen e tyre dhe do ta 
shkruaj mbi zemrën e tyre, dhe unë do të jem Zoti i tyre dhe ata do 
të jenë populli im”. [ Jeremia 31:33.] Kjo është çka Zoti dëshiron të 
bëjë dhe do ta përmbushë këtë në ne nëse i bindemi vullnetit të tij.8

Unë e falënderoj Perëndinë që, në këto kohëra të korrupsionit 
dhe të ligësisë në botë, kemi burra dhe gra të shenjta e të drejta që 
mund t’ia përkushtojnë ato talente të larta, që Perëndia u ka dhënë, 
përlëvdimit dhe lavdisë së Tij. Dhe unë mund të them më tej, se ka 
mijëra burra dhe gra të virtytshme e të ndershme, të cilët Zoti i ka 
mbledhur nga kombet, që janë gjithashtu të gatshëm të përkush-
tojnë kohën dhe talentet e tyre për të ndihmuar në përmbushjen e 
punës së Perëndisë në interes të fëmijëve të Tij.9 [Shih sugjerimin 3 
në faqen 263.]

Ne ndjekim shembullin e Shpëtimtarit kur kundërshtojmë 
t’i tregtojmë lavditë e përjetësisë për pasuritë e botës.

Ju mund të prisni . . . të ndeshni pengesa në udhën e jetës, të 
cilat do ta vënë në provë vendosmërinë tuaj deri në nivelet më të 
larta, dhe disa nga ju mund të tundohen të mënjanohen nga udha e 
së vërtetës dhe e nderit dhe, si Esau, të dëshirojnë të heqin dorë nga 
lavditë e përjetësisë për disa çaste kalimtare plotësimi dëshirash dhe 
qejfi [shih Zanafilla 25:29–34]; atëherë . . . shfrytëzojeni rastin që të 
ndiqni shembullin e Shpëtimtarit tonë kur iu ofrua lavdia e kësaj 
bote, në qoftë se do të bënte diçka të marrë; ai iu përgjigj tunduesit 
të tij: “Largohu prej meje, Satana”. [Shih Lluka 4:5–8.] 10

Unë kuptoj duke menduar rreth jetës, se kjo botë është e shkurtër 
në krahasim me përjetësinë; që inteligjenca jonë, natyra hyjnore 
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brenda nesh, kanë ekzistuar gjithmonë, nuk janë krijuar kurrë dhe 
gjithmonë do të ekzistojnë në gjithë përjetësinë [shih DeB 93:29]. 
Përpara këtyre fakteve, do të ishte mirë për ne si qenie inteligjente 
të kuptojmë se kjo jetë mbaron në pak ditë, pastaj vjen jeta që është 
e përjetshme; dhe, në përpjesëtim me atë se sa mirë i kemi mbajtur 
urdhërimet, ne kemi epërsi ndaj atyre njerëzve që nuk arritën t’i 
bënin ato përmirësime.11

Ungjilli bashkon zemrat e të gjithë mbështetësve të tij, ai nuk bën 
dallim, ai nuk njeh dallim midis të pasurve dhe të varfërve; ne jemi 
të gjithë të lidhur si një individ për të kryer detyrat që na takojnë. 
. . . Tani më lejoni të shtroj një pyetje: “Kush zotëron ndonjë gjë, i 
cili mundet realisht dhe vërtet ta quajë të vetën ndonjë nga gjërat e 
kësaj bote?” Unë nuk mendoj se zotëroj, unë jam thjesht një kujdes-
tar mbi shumë pak gjëra, dhe përpara Perëndisë unë jam përgjegjës 
për përdorimin e tyre dhe mënyrat se si janë shfrytëzuar. Shenjtorët 
e ditëve të mëvonshme kanë marrë ligjin e ungjillit nëpërmjet zbule-
save të Perëndisë dhe është shkruar aq thjesht sa të gjithë mund ta 
kuptojnë. Dhe nëse i pranojmë dhe i kuptojmë zotimet që bëmë kur 

Si i riu pasanik që foli me Shpëtimtarin (shih Mateu 19:16–22), 
disa njerëz sot tundohen të largohen nga ata që janë në nevojë.
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hymë në këtë besëlidhje me anë të pagëzimit për heqjen e mëka-
teve, ne duhet përsëri të jemi të vetëdijshëm për faktin se ai ligj na 
urdhëron të kërkojmë së pari mbretërinë e Perëndisë dhe se koha, 
talenti dhe aftësia jonë duhet të konsiderohen më pak të rëndësi-
shme se punët e Mbretërisë së Perëndisë [shih Mateu 6:33; 3 Nefi 
13:33]. Po të mos jetë kështu, si mund të presim në të ardhmen, 
kur kjo tokë do të jetë bërë shtëpia e Perëndisë dhe e Birit të tij, të 
trashëgojmë jetë të përjetshme dhe të jetojmë e mbretërojmë me Të?

Kush do të thotë se i pasuri, ose ata që zotërojnë shumë talente, 
kanë ndonjë shpresë apo të ardhme më të mirë për t’i trashëguar ato 
bekime sesa i varfri, ose ata që kanë vetëm një talent? Siç e kuptoj 
unë, njeriu që punon në dyqan, qoftë si rrobaqepës, zdrukthëtar, kë-
pucar apo në ndonjë punë tjetër prodhuese, dhe që jeton sipas ligjit 
të Ungjillit dhe është i ndershëm e besnik në thirrjen e tij, ai njeri 
është po aq i përshtatshëm për të marrë këto dhe të gjitha bekimet 
e Besëlidhjes së Re e të Përjetshme sa çdo njeri tjetër; nëpërmjet 
besnikërisë së tij ai do të zotërojë frone, principata dhe pushtete, 
fëmijët e tij do të bëhen aq të panumërt sa yjet në kupën e qiellit 
apo rëra në breg të detit. Kush, pyes unë, ka ndonjë të ardhme më 
madhështore se kjo? 12 [Shih sugjerimet 3 dhe 4 më poshtë.]

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. Shqyrtoni tregimin në faqet 257–258. Çfarë ka te fryma e botës 
që i bën njerëzit të harrojnë fenë e tyre? Si mund të kujdesemi 
për nevojat tona materiale pa u mposhtur nga fryma e botës?

 2. Meditoni për pjesën që fillon në faqen 258. Si mun det dashuria 
për Perëndinë të na ndihmojë të shmangim mposhtjen nga 
fryma e botës?

 3. Presidenti Snou dha mësim se ne kemi bërë besëlidhje që ta 
“përdorim kohën, talentin dhe aftësinë tonë për të ndërtuar 
mbretërinë e Perëndisë mbi tokë” (faqe 261). Mendoni rreth 
asaj që mund të bëni për ta mbajtur këtë besëlidhje.
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 4. Shihni përsëri pjesën e fundit në kapitull. Në cilat mënyra të 
vërtetat e mëposhtme na ndihmojnë të mbajmë besëlidhjet 
tona? “Kjo botë është e shkurtër në krahasim me përjetësinë.” 
Askush nuk mundet “realisht dhe vërtet ta quajë të vetën ndo-
një nga gjërat e kësaj bote”.

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Mateu 6:19–24; Gjoni 17:15; 1 Gjoni 
2:15–17; Jakobi 2:13–19; Mormoni 8:35–39; DeB 38:39; 63:47–48; 
104:13–18

Ndihmë për Mësimdhënien: Diskutimet 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 vogla që ata nuk do t’i shfaqnin përpara 
gjithë grupit” (Teaching, No Greater Call, f. 161).
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Të Bërit e Akteve të Mira 
për të Ndihmuar të Tjerët

“Zhvilloni te vetja një qëndrim të dashurisë 
hyjnore; jini të gatshëm për të bërë për të tjerët 
më shumë nga sa do të prisnit prej tyre, nëse 

rrethanat do të ktheheshin në të kundërt.”

Nga Jeta e Lorenco Snout

Lorenco Snou dhe familja e tij ishin pjesë e eksodit fillestar të 
shenjtorëve të ditëve të mëvonshme nga Navuja e Ilinoisit. Me një 
grup familjesh të tjera, ata shkuan në perëndim në shtetin e Ajouas 
në shkurt të 1846-ës. Kushtet e motit e bënë të vështirë udhëtimin 
e tyre – çdo ditë ata luftuan mes shiut, borës dhe baltës.

Një ditë, ndërsa familja Snou udhëtonte, një anëtar i grupit të 
udhëtimit u kërkoi atyre ndihmë. Lorenco Snou shkroi në ditarin e 
tij se një burrë “kërkoi që ta lejoja ta vendoste sëndukun në qerren 
time, tha se nuk mund të siguronte që të mbahej askund tjetër”. 
Qerrja ishte “tërësisht plot dhe me aq gjëra sa mendonim se mund 
t’i nxinte”, kujtonte Lorenco, por “përsëri unë i thashë atij ta fuste 
brenda dhe të vinte me ne”.

Natën tjetër familja përjetoi atë që Lorenco e quajti “një ngjarje 
shumë e pakëndshme”: një bosht në qerren e tyre u thye. Ai tregoi: 
“Në atë kohë, po binte një shi i madh dhe [ishte] shumë ftohtë. Ne 
menjëherë hapëm tendën tonë [dhe] bëmë një zjarr të mirë me dru 
arre amerikane. . . . Uji dhe balta ishin shumë të thella dhe nuk 
mund të shkonim te qerrja pa u llapashitur. . . . Ne ishim tashmë 
rreth 24 kilometra nga kampi dhe 14 apo 16 kilometra nga shtëpia 
e parë, dhe asnjë nga ne nuk ishte mekanik, mundësia e riparimit 
të qerres sonë nuk ishte shumë inkurajuese.”
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Duke udhëtuar nëpër shtetin e ajouas, familja Snou u ndihmua 
nga dikush që ata e patën ndihmuar një ditë më parë.
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Papritur, lehtësimi erdhi nga njeriu që patën ndihmuar një ditë 
më parë. “Unë po vajtoja për fatkeqësinë time”, tha Lorenco, “kur 
ai erdhi tek unë dhe më tha se puna e tij ishte të bënte qerre dhe 
mundej ta riparonte shumë lehtë qerren time. . . . Sapo lejonte moti, 
vëllai Uillson (emri i personit të lartpërmendur) shkonte të punonte 
dhe bëri një bosht shumë më të mirë se ai që unë theva. Sapo na u 
riparua qerrja, ne u larguam nga ai vend, pasi kishim qëndruar disa 
ditë për shkak të shiut dhe baltës.”

Për Lorenco Snoun, kjo përvojë përforcoi një mësim të vlefshëm 
rreth shërbimit dhe shoqërisë. Ai shkroi në ditarin e tij: “Dhënia e 
një favori shpesh çon në fitimin e një tjetri” 1. [Shih sugjerimin 1 në 
faqen 272.]

Mësime të Lorenco Snout

Ne jemi fëmijë të të njëjtit Atë Qiellor dhe jemi 
dërguar në botë për t’i bërë të mira njëri-tjetrit.

Ne jemi fëmijë të të njëjtit Atë në botët çelestiale. . . . Nëse do ta 
njihnim njëri-tjetrin siç duhet, . . . ne do të ndiheshim më dashamirës 
nga sa jemi ndaj njerëzve të tjerë, dhe do të kishte një dëshirë nga 
çdo individ që të studionte me mendjen e vet si të mund të bën te 
gjëra të mira për vëllezërit e tij, si të mund t’u lehtësonte brengat dhe 
t’i ngrinte ata te e vërteta, si [ata të mund] të largonin errësirën nga 
mendjet e tyre. Nëse e kuptojmë njëri-tjetrin dhe marrëdhënien reale 
që kemi mes njëri-tjetrit, ne do të ndiheshim ndryshe nga si ndihemi 
tani; por kjo njohuri mund të fitohet vetëm kur fitojmë Shpirtin e 
jetës, dhe kur dëshirojmë të lartësojmë njëri-tjetrin në drejtësi.2

Ne jemi dërguar në botë për t’u bërë mirë të tjerëve; dhe duke u 
bërë mirë të tjerëve ne i bëjmë mirë vetes. Ne duhet ta kemi gjith-
monë në mendjen tonë këtë, bashkëshorti në lidhje me bashkëshor-
ten e tij, bashkëshortja në lidhje me bashkëshortin e saj, fëmijët në 
lidhje me prindërit e tyre, dhe prindërit në lidhje me fëmijët e tyre. 
Ka gjithmonë mundësi për t’i bërë mirë njëri-tjetrit.3

Unë i lutem Perëndisë, në emër të Jezusit, që ju dhe unë të mund 
të përpiqemi çdo ditë të jemi pak më shumë besnikë, që të mund 
të përpiqemi të jemi pak më të mirë sot sesa dje, që të mund të 
përpiqemi dhe të kemi pak më shumë dashuri dhe dhembshuri 
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ndaj fqinjëve tanë, ndërsa na është thënë se nga kjo varet ligji dhe 
profetët, “ta duam Zotin, Perëndinë tonë, me gjithë fuqinë, me gji-
thë mendjen dhe me gjithë forcën tonë, dhe të duam të afërmin 
tonë porsi vetveten”. [Shih Mateu 22:37–40.] “T’u bëjmë të tjerëve, 
gjithçka, që dëshirojmë të na bëjnë ata”. Kjo është sipas ligjit dhe 
profetëve. [Shih Mateu 7:12.] Këto janë parime që nevojitet t’i më-
sojmë dhe duhet t’i mësojmë. . . . Ne duhet të jemi miq kudo dhe 
me këdo. Nuk ka shenjtor të ditëve të mëvonshme që urren botën: 
por ne jemi miq ndaj botës, ne jemi të detyruar të jemi, gjersa bë-
het fjalë për ta. Ne duhet të mësojmë të shprehim dashurinë tonë 
hyjnore dhe mundin tonë në dobi të të gjithë njerëzimit. Ky është 
misioni i shenjtorëve të ditëve të mëvonshme – jo thjesht ta kufi-
zojmë dashurinë tonë hyjnore te vetja jonë, por ta shtrijmë jashtë, 
gjersa duhet domosdo të shtrihet tek i gjithë njerëzimi.4

Jini të ndershëm, të drejtë dhe të mëshirshëm, duke ushtruar një 
frymë fisnikërie dhe perëndishmërie në gjithë synimet e vendimet 
tuaja – në të gjitha veprimet e sjelljet tuaja. Zhvilloni te vetja një 
qëndrim të dashurisë hyjnore; jini të gatshëm për të bërë për të 
tjerët më shumë nga sa do të prisnit prej tyre, nëse rrethanat do të 
ktheheshin në të kundërt. Kini dëshirën të jini të mrekullueshëm, 
jo në opinionin e njerëzve me mendje si të botës, por në sytë e 
Perëndisë, dhe të jeni të mrekullueshëm në këtë kuptim, “Duaje 
Zotin, Perëndinë tonë, me gjithë fuqinë, mendjen dhe forcën tënde, 
dhe të afërmin tënd si vetveten”. Ju duhet ta doni njerëzimin sepse 
ata janë vëllezërit tuaj, fëmijë të Perëndisë. Lutuni me zell për këtë 
shpirt bamirësie, këtë shtrirje mendimi e ndjenjash, dhe për fuqinë 
e aftësinë për të punuar me zell në dobi të mbretërisë së Mesias.5 
[Shih sugjerimin 2 në faqen 272.]

Lumturia jonë rritet kur ndihmojmë 
të tjerët të gjejnë lumturi.

Ne duhet të kemi brenda vetes një dëshirë të fortë për t’u bërë 
mirë të tjerëve. Kurrë të mos mendojmë aq shumë rreth vetes. E 
mira do të vijë te ne normalisht nëse i mbajmë mendjet tona të 
përqendruara tek ata përtej vetes sonë dhe përpiqemi t’i bëjmë të 
tjerët më të lumtur dhe t’i sjellim pak më afër Zotit. . . . Kur e shihni 
veten pak të zymtë, shihni përreth jush dhe gjeni dikë që është në 
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një gjendje më të vështirë se ju; shkoni tek ai dhe zbuloni se cili 
është shqetësimi, pastaj përpiquni ta largoni atë me urtësinë që 
Zoti ju ka dhënë; dhe gjëja e parë që do të mësoni: trishtimi juaj ka 
ikur, ju ndieni dritë, Shpirti i Zotit është mbi ju, dhe çdo gjë duket 
e ndriçuar.6 [Shih sugjerimin 3 në faqen 272.]

Kur kërkojmë së pari të kënaqim mungesat dhe nevojat 
e të tjerëve, ne përmirësojmë më shpejt vetveten.

Një nga gjërat më të mira që një i ri apo e re mund të mbajë 
parasysh, në përpjekjen për të qenë i/e mrekullueshëm/me, është 
të ndihmojë edhe të tjerët të jenë të mrekullueshëm; dhe të mos i 
dhimbset të shpenzojë pak kohë për të përmirësuar të tjerët. Më-
nyra më e mirë për të përmirësuar veten është ta ushtrojmë veten 
në bërjen mirë të tjerëve. Mbajeni këtë në mendje vazhdimisht.7

Në ndjekjen e çfarëdo lloj studimi, një njeri duhet të vazhdojë 
të punojë, dhe pasi ka mbaruar me një drejtim, duhet të kalojë 
përmes një tjetri, dhe të vazhdojë të punojë me qëllim që ta bëjë 
veten të aftë t’i fitojë ato, dhe ai nuk do t’i fitojë kurrë aq mirë sa 
do të arrinte nëpërmjet ndarjes me të tjerët të informacionit që po 
mëson. Lëreni të shkojë të punojë e të mbledhë miqtë e tij dhe të 
përpiqet t’u japë atyre të njëjtën njohuri që ka marrë vetë, dhe atë-
herë ai fillon ta gjejë veten të ndriçuar për sa i përket atyre gjërave, 
të cilat nuk do t’i kishte njohur kurrë, veçse nëpërmjet ndjekjes së 
këtij drejtimi mësimdhënës dhe ndarjes së dijeve që zotëronte me 
të tjerët. Cilido që ka qenë mësues shkolle do të më kuptojë mirë 
mbi këtë pikë. . . .

Le të kujtojë një njeri se ka të tjerë që janë në padituri dhe që 
nuk kanë përparuar aq shumë në njohuri, urtësi dhe inteligjencë, 
dhe le ta ndajë atë njohuri, inteligjencë dhe fuqi me miqtë dhe 
vëllezërit e tij, duke qenë se ka përparuar më larg se ta, dhe duke 
vepruar në këtë mënyrë ai shpejt do të zbulojë se mendja e tij do 
të zgjerohet, dhe se drita e njohuria që pati fituar, do të rriten dhe 
shumëfishohen më shpejt. . . .

Nëse doni të siguroni miqësinë dhe dashurinë e miqve tuaj, 
shkoni të punoni dhe t’i ngushëlloni me atë dritë që keni marrë, 
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duke kujtuar se ato bekime erdhën nga Perëndia dhe se duke bërë 
këtë ju po bëni atë që çdo njeri duhet të bëjë. . . .

Tani një individ me qëllim që të sigurojë bekimet më të larta 
dhe më të mëdha për veten, me qëllim që të sigurojë miratimin e 
të Plotfuqishmit dhe me qëllim që vazhdimisht të përmirësohet në 
gjërat që kanë lidhje me drejtësinë, duhet t’i bëjë të gjitha këto gjëra 
aq mirë sa mundet. Le të shkojë të punojë dhe të jetë i gatshëm të 
sakrifikojë në dobi të miqve të tij. Nëse do që ta ngrejë veten, pa-
rimi më i mirë me të cilin mund ta bëjë këtë, është të ngrejë miqtë 
e tij. . . .

. . . Le të ndriçohen mendjet tuaja që të kuptoni dhe të kujdeseni 
për interesin e miqve tuaj që janë përreth jush, dhe atje ku jeni 
në gjendje për t’u sjellë dobi miqve tuaj veproni kështu, dhe duke 
vep ruar kështu do të shihni se ato gjëra që ju nevojiten, do t’ju 
vijnë në dorë më shpejt sesa po të punonit tërësisht për t’i arritur 

“le të ndriçohen mendjet tuaja që të kuptoni dhe të kujdeseni 
për interesin e miqve tuaj që janë përreth jush.”
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ato për vete pa menduar për interesat e miqve tuaj. Unë e di se ky 
është një parim i dobishëm dhe i rëndësishëm.8 [Shih sugjerimin 4 
në faqen 272.]

Kur sakrifikojmë për të mirën e të 
tjerëve, ne fitojmë cilësi qiellore.

Ne duhet thjesht të ndiejmë . . . se ka njerëz të tjerë pranë nesh; 
ne duhet të vështrojmë në zemrat dhe ndjenjat e të tjerëve, dhe të 
bëhemi më hyjnorë sesa jemi tani.

. . . Ne do të duhet të sakrifikojmë veten për të mirën e atyre me 
të cilët shoqërohemi. Ne e shohim këtë te Shpëtimtari dhe te vëllai 
Jozef, dhe ne e shohim atë te Presidenti ynë [Brigam Jang]. Jezusi, 
Jozef Smithi dhe vëllai Brigam kanë qenë gjithmonë të gatshëm të 
sakrifikojnë gjithçka që kishin për të mirën e njerëzve; kjo është ajo 
që i jep vëllait Brigam fuqi me Perëndinë dhe fuqi me njerëzit, është 
ndjenja e vetëmohimit që ai shfaq gjithë kohën. Kështu është me të 
tjerët; pikërisht në masën e gatishmërisë për të sakrifikuar për të tje-
rët, ata përmirësojnë perëndishmërinë e tyre, dhe bekimet e botëve 
të përjetshme janë mbi ta, dhe janë ata që do të sigurojnë jo vetëm 
të drejtat e kësaj bote, por do të sigurojnë bekimet e përjetësisë. 
Pikërisht në masën që ju . . . sakrifikoni për njëri-tjetrin, pikërisht në 
atë masë ju do të përparoni në gjërat e Perëndisë. Tani nëse doni të 
fitoni cilësi qiellore brenda vetes dhe të futeni në qiell, ju duhet të 
ndiqni atë drejtim që ndjekin engjëjt që janë në qiell. Nëse doni të 
dini në ç’mënyrë duhet të rriteni, do t’jua tregoj unë, është me anë 
të marrjes së perëndishmërisë brenda jush.

. . . Individët mund të gëzojnë parajsën përreth tyre në të gjitha 
vendet. Ne duhet të punojmë fort dhe ta bëjmë këtë; ne duhet të 
punojmë fort dhe të vendosim parajsën mbi këtë tokë, pavarësisht 
ligësisë që ekziston përreth nesh, të këqijave që janë përreth nesh, 
dhe pavarësisht poshtërsisë që ekziston, përsëri ne duhet të pu-
nojmë fort dhe të vendosim parajsën mbi këtë tokë.

Një person nuk mund ta gëzojë kurrë parajsën gjersa të mësojë 
si ta fitojë atë dhe të veprojë sipas parimeve të saj. Tani mendoni 
rreth disa individëve dhe kthehuni e mendoni për rrethanat ku gjen-
deshin ata 20 vite përpara, . . . kur kishin një masë gëzimi, paqeje, 
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lumturie në atë kohë edhe pse gjërat ishin të mundimshme. Tani, 
ata mund të kenë siguruar kushte të rehatshme dhe para të mjaftue-
shme për të kënaqur dëshirat dhe nevojat e tyre fizike, por nëse nuk 
kanë siguruar miq, apo ndjenjat e mira të vëllezërve të tyre, ata nuk 
janë të lumtur dhe kjo edhe më shumë nga sa ishte 20 vite përpara.

. . . Ju bekoftë Zoti vëllezër dhe motra, dhe mendofshi për këto 
gjëra, dhe le ta duam njëri-tjetrin dhe të jetojmë në mënyrë që të 
mund të ekzaltohemi aq sa Zoti do të na japë urtësi e aftësi, dhe të 
fitojmë besim te njëri-tjetri.9 [Shih sugjerimin 5 në faqet 272–273.]

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 përsëri tregimin në faqet 265 dhe 267. Kur keni parë se 
“dhënia e një favori shpesh çon në fitimin e një tjetri”?

 2. Presidenti Snou na kujtoi se jemi të gjithë fëmijë të Perëndisë 
(faqet 267–268). Si duhet të ndikojë kjo njohuri te veprimet tona 
ndaj njëri-tjetrit? Çfarë mundësish ofron Shoqata e Ndihmës për 
gratë që të bëjnë mirë për të tjerët? Çfarë mundësish ofron një 
kuorum priftërie për burrat që të bëjnë mirë për të tjerët?

 3. Meditoni paragrafin e fundit në faqen 268. Përse lum turia jonë 
rritet kur ndihmojmë të tjerët të gjejnë lumturi? Si mund t’i 
ndihmojnë prindërit fëmijët e tyre që ta mësojnë këtë të vërtetë?

 4. Përse mendoni se rritemi në urtësi kur i ndajmë njohuritë tona 
me të tjerët? (Për disa shembuj, shihni faqet 269–271. Çfarë 
përvojash keni pasur që ju kanë treguar të vërtetën e këtij 
parimi?

 5. Studioni pjesën në fillim të faqes 271. Përse mendoni se vep-
rime të thjeshta shërbimi kanë fuqi të na afrojnë më shumë me 
parajsën? Ndërsa meditoni mesazhet në këtë kapitull, mendoni 
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rreth mënyrave si mund ta bëni shtëpinë tuaj një vend më 
parajsor.

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Mateu 25:31–45; Lluka 6:36–38; Mosia 
2:17; 4:14–27; DeB 81:5; 82:3

Ndihmë për Mësimdhënien: “Është më mirë të përzgjedhësh vetëm 
disa 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 orën 
tuaj mësimore” ( Jeffrey R. Holland, “Teaching and Learning in the 
Church”, Ensign, qershor 2007, f. 91).

Shënime
 1. Journal of Lorenzo Snow, 1841–1847, 

Church History Library, f. 39–42.
 2. Deseret News, 28 janar 1857, f. 371.
 3. Në Conference Report, prill 1899, f. 2.
 4. Salt Lake Daily Herald, 11 tetor 1887, f. 2.
 5. Në Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
f. 486–487.

 6. Në Conference Report, prill 1899, f. 
2–3.

 7. Improvement Era, korrik 1901, f. 714.
 8. Deseret News, 11 mars 1857, f. 3; në 

burimin origjinal faqja 3 është shënuar 
gabimisht si faqe 419.

 9. Deseret News, 11 mars 1857, f. 4.
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Profeti jozef Smith ishte “një njeri i Perëndisë, plot me 
vendosmëri për të përmbushur thirrjen e tij”.
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Profeti Jozef Smith

“Unë e njihja Jozef Smithin të ishte burrë i ndershëm, 
burrë i së vërtetës, i nderit dhe besnikërisë, i gatshëm 

të sakrifikonte gjithçka që kishte, madje jetën e tij, 
si një dëshmi ndaj qiejve dhe botës që i pati dhënë 

dëshmi familjes njerëzore për të vërtetën.”

Nga Jeta e Lorenco Snout

“Ndoshta ka pak burra që jetojnë tani, të cilët njiheshin aq mirë 
me Jozef Smithin, Profetin, siç njihesha unë”, tha Presidenti Lorenco 
Snou në 1900-ën. “Unë isha shpesh me të. E vizitoja atë në familje, 
ulesha në tavolinën e tij, shoqërohesha me të në rrethana të ndry-
shme dhe kisha biseda private me të për këshillë.” 1

Përveç këtyre ndërveprimeve personale, Lorenco Snou ishte 
dësh mitar i Jozef Smithit në publik – në shërbesën e tij si mik i 
shenjtorëve dhe si Profet i Rivendosjes. Ai tregoi për një mbledhje 
ku mori pjesë Jozef Smithi në Tempullin e Navusë të ndërtuar pjesë-
risht. Profeti shkoi te podiumi, i shoqëruar nga një pastor i një feje 
tjetër. Pastori “ishe tepër solemn. Kur thuhej ndonjë gjë që krijonte 
gazmend apo të qeshura midis njerëzve, [ai] mbetej krejtësisht i 
qetë, pa shfaqur madje as ndryshimin më të vogël të pamjes.” Në 
të kundërt, Jozef Smithi “ndihej shumë mirë atë mëngjes” dhe bëri 
një koment që “shkaktoi ca të qeshura midis njerëzve” përpara se 
të fillonte mbledhja. “Pas hapjes së mbledhjes”, tregonte Lorenco, 
“Presidenti Smith u ngrit, dhe unë nuk e kam dëgjuar atë të flasë 
me fuqi më të madhe sesa në këtë rast. Njerëzit ishin të kënaqur, 
ai ishte mbushur me Shpirtin e Perëndisë dhe fliste me forcë dhe 
fjalë bindëse.” 2

Megjithëse Presidenti Snou kishte mbresa nga përvojat që pati me 
Jozef Smithin, dëshmia e tij për misionin e Profetit nuk bazohej në 
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ato përvoja. Ai herë pas here deklaronte se e pati marrë dësh minë 
e tij nga Fryma e Shenjtë. Ai tha: “As unë as ndonjë tjetër që e njihte 
atë [ Jozef Smithin], nuk ka ndonjë arsye për ta vënë në dyshim për 
asnjë çast se Jozef Smithi ishte një njeri i së vërtetës dhe i nderit. Por 
kur unë dola të predikoja parimet e këtij Ungjilli, nuk u mbështeta 
kurrë tërësisht mbi ndonjë informacion që kisha marrë prej tij apo 
prej ndonjë njeriu tjetër; por unë besoja në fjalët e tij, që vinin siç 
erdhën tek unë si fjalë të së vërtetës, nga një njeri i frymëzuar i Pe-
rëndisë. . . . Shpirti i Perëndisë, Fryma e Shenjtë që të gjithë njerëzit 
mund ta marrin dhe ta gëzojnë, . . . vërteton të vërtetën e asaj që 
ai më pati treguar, dhe ajo m’u bë një njohuri e tillë që askush nuk 
mund as ta japë, as ta marrë.” 3 [Shih sugjerimin 1 në faqen 282.]

Mësime të Lorenco Snout

Kur Jozef Smithi mori thirrjen e tij të shenjtë, ai 
ishte një i ri i pastër, i sinqertë, i ndershëm.

Jozef Smithi, të cilin Perëndia e zgjodhi për të themeluar këtë 
vepër, qe i varfër e i paarsimuar dhe nuk i përkiste ndonjë besimi 
të njohur të të krishterëve. Ai ishe thjesht një djalë i ndershëm, plot 
integritet moral, pa dijeni për dredhitë, dhelpëritë dhe fjalët e bu-
kura false që përdoreshin nga politikanët dhe hipokritët fetarë për 
të plotësuar qëllimet e tyre. Si Moisiu i kohëve të lashta, ai ndihej i 
pazoti dhe i pakualifikuar për detyrën, që të dilte përpara si refor-
mator fetar nga pozicioni më jopopullor – që të luftonte kundër 
pikëpamjeve dhe doktrinave fetare që ishin përreth për një kohë 
të gjatë, duke pasur miratimin dhe mbështetjen e njerëzve, më të 
plotësuarve në teori dhe bindje fetare; por Perëndia e kishte thi-
rrur që të çlironte të varfërit dhe të ndershmit në zemër të të gjitha 
kombeve prej skllavërisë [robërisë së plotë] së tyre shpirtërore e 
materiale. Dhe Perëndia i kishte premtuar Jozef Smithit se kushdo 
duhej të merrte dhe t’i bindej mesazhit të tij – të pagëzohej për 
heqjen e mëkateve me qëllim të ndershëm – të mund të merrte 
zbulesa hyjnore, duhet të merrte Frymën e Shenjtë, të njëjtat bekime 
të Ungjillit që u ishin premtuar dhe ishin marrë nëpërmjet Ungjillit, 
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kur u predikua nga Apostujt e lashtë. Dhe ky mesazh, ky premtim, 
duhej të përmbushej për këdo dhe kudo që do të kryhej nga Pleqtë, 
lajmëtarët e autorizuar të Perëndisë. Kështu tha Jozef Smithi, djaloshi 
i paarsimuar, i paditur, i çiltër, i thjeshtë dhe i ndershëm.4

Herën e parë që e pashë Profetin Jozef Smith, isha rreth tetëmbë-
dhjetë vjeç. Ishte rreth vitit 1832, në vjeshtën e atij viti. Ishte për-
hapur fjala se Profeti do të shkonte për të mbajtur një mbledhje në 
Hiram, konteja e Porteixhit në Ohajo, rreth tre kilometra nga shtëpia 
e babait tim. Duke pasur dëgjuar shumë histori rreth tij, kureshtja 
ime ishte ngritur shumë dhe mendova se duhet të përfitoja nga kjo 
mundësi që ta shihja dhe ta dëgjoja. Dhe kështu, së bashku me disa 
nga anëtarët e familjes së babait tim, unë shkova në Hiram. Kur arri-
tëm atje njerëzit ishin tashmë të grumbulluar në një vend të mbuluar 
mbledhjesh; kishte rreth njëqind e pesëdhjetë apo dyqind njerëz të 
pranishëm. Mbledhja kishte filluar tashmë dhe Jozef Smithi po qën-
dronte te dera e shtëpisë së [Xhon] Xhonsonit, duke parë brenda 
vendit të mbuluar të mbledhjes dhe duke u folur njerëzve. Unë e 
shikoja nga afër për të vlerësuar pamjen, veshjen dhe mënyrën e 
sjelljes së tij ndërsa e dëgjoja të fliste. Vërejtjet e tij kufizoheshin 
kryesisht te përvojat e atij vetë, sidomos te vizita e engjëllit, duke 
dhënë një dëshmi të fortë dhe të fuqishme rreth këtyre shfaqjeve të 
mrekullueshme. Fillimisht dukej pak i pasigurt [ngurrues] dhe fliste 
me një zë pak si të ulët, por ndërsa vazhdoi ai u bë shumë i fortë 
dhe i fuqishëm dhe dukej se prekte të gjithë dëgjuesit me ndjesinë 
se ishte i ndershëm dhe i sinqertë. Kjo sigurisht ndikoi tek unë në 
këtë mënyrë dhe la mbresa që mbeten deri më sot.5

Ndërsa e vështroja [atë herë të parë] dhe e dëgjoja me vëmendje, 
unë mendova me vete se një burrë që ndante një dëshmi të tillë të 
mrekullueshme siç e ndau ai, dhe me një pamje si ajo e tija, vështirë 
se mund të jetë një profet i rremë.6 [Shih sugjerimin 2 në faqen 282.]

Gjatë gjithë jetës së tij, Profeti Jozef ruajti 
ndershmërinë dhe karakterin e tij me moral të lartë.

Jozef Smithin, Profetin, me të cilin për disa vite unë njihesha aq 
nga afër sa njihesha me tim vëlla, unë e njoh të qe njeri me integritet 
moral, njeri i përkushtuar ndaj interesave të njerëzisë dhe kërkesave 
të Perëndisë gjatë gjithë jetës së vet. Nuk ka pasur kurrë një njeri 



K a P i T U l l i  2 3

278

që të kishte një nivel më të lartë integriteti moral dhe më shumë 
përkushtim ndaj interesave të njerëzisë sesa Profeti Jozef Smith.7

Unë e njihja Jozef Smithin të ishte burrë i ndershëm, burrë i së 
vërtetës, i nderit dhe besnikërisë, i gatshëm të sakrifikonte gjithçka 
që kishte, madje jetën e tij, si një dëshmi ndaj qiejve dhe botës që i 
pati dhënë dëshmi familjes njerëzore për të vërtetën.8

Unë e di që ai ishte një njeri i Perëndisë, plot me vendosmëri për 
të përmbushur thirrjen e tij – një njeri, integriteti moral i të cilit nuk 
mund të diskutohet, dhe që ishte i ndershëm në të gjitha përpjekjet 
e tij. Askush që e njihte aq nga afër siç e njihja unë, nuk mund të 
gjente ndonjë të metë tek ai, për sa i përket karakterit të tij moral. 
. . . Unë jap dëshmi për karakterin e mrekullueshëm të Vëllait Jo-
zef Smith, për ndershmërinë e tij, besnikërinë e tij, përpikërinë e 
tij, bujarinë e tij dhe gatishmërinë për të bërë mirë, si njeri dhe si 
shërbëtor i Perëndisë.9 [Shih sugjerimin 2 në faqen 282.]

Pa hipokrizi, Jozef Smithi mund të merrte 
pjesë në argëtime të çiltra si dhe të jepte 

mësim me fuqinë e Perëndisë.

Unë kam marrë pjesë . . . rregullisht në mbledhjet në Tempull 
dhe dëgjoja Profetin të fliste mbi parimet më të mëdha. Ndonjëherë 
ishte i mbushur me Frymën e Shenjtë, duke folur si me zërin e një 
engjëlli me bori dhe i mbushur me fuqinë e Perëndisë, i gjithë trupi 
i tij shkëlqente dhe fytyra e tij ndrinte. . . .

Ndonjëherë fliste për gjëra që nuk ishin shumë të rëndësishme, 
dhe herë të tjera ai shpjegonte misteret e mbretërisë. Ndryshimi 
ishte aq i dukshëm saqë dukej sikur ishte bërë qenie qiellore duke 
u folur njerëzve që ishin mbi tokë, dhe atëherë kthehej përsëri në 
tema më të njohura. . . .

Jozef Smithi ishte gjithmonë i natyrshëm dhe në kulm i qetë, 
ai kurrë nuk u hutua apo u acarua nga njerëz apo gjëra përreth 
tij. Shumë shërbestarë e vizitonin dhe përpiqeshin ta kapnin kur 
nuk ishte i përgatitur, me shpresën që ta shihnin të bënte diçka 
që mund ta gjenin si të gabuar, por edhe kur nuk ishte me njerëz 
të tjerë, veprimet e tij ishin gjithmonë të njëjtat. Ai nuk ishte kurrë 
fajtor për hipokrizi. Ai mori pjesë në të gjitha sportet e shëndetshme 
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dhe nuk mendonte se ishte e papërshtatshme të luante me top, të 
bënte një garë vrapi apo të merrte pjesë në çfarëdo sporti tjetër në 
mjedis të hapur. Një shërbestar, ndërsa ishte te shtëpia e Profetit, i 
rastisi të shihte jashtë dritares dhe pa Profetin të bënte mundje në 
kopsht me një mik. Ky dhe raste të tjera argëtimi të çiltër e bindën 
shërbestarin për ndershmërinë e Profetit dhe mungesën e plotë të 
hipokrizisë. . . .

Në një rast tjetër, Jozef Smithi merrte pjesë në një lojë me top me 
disa nga të rinjtë në Navu. Kur vëllai i tij Hajrëm e pa këtë, donte 
ta korrigjonte Profetin dhe madje e kritikoi ashpër, duke thënë se 
një sjellje e tillë nuk ishte e përshtatshme për një Profet të Zotit. 
Profeti iu përgjigj me një zë të butë: “Vëlla Hajrëm, të luajturit tim 
me djemtë në një sport të padëmshëm si ky nuk më dëmton mua 

jozef Smithit i pëlqenin “argëtime[t] [e] çiltra” 
me anëtarët e familjes dhe miqtë.
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në asnjë mënyrë, por përkundrazi kjo i bën ata të lumtur dhe i 
afron më shumë zemrat e tyre me timen” 10. [Shih sugjerimin 3 në 
faqen 282.]

I forcuar nga Fryma e Shenjtë, Jozef Smithi 
u rrit në fuqi dhe ndikim shpirtëror.

Jozef Smithi, profeti i madh, nuk ishte një burrë i arsimuar kur 
Perëndia e zgjodhi atë dhe i bëri të njohur misionin e tij. Zoti u jep 
dhurata dhe njohuri shpirtërore të pamësuarve, dhe madhështia e 
mbretërisë u bëhet e njohur atyre me anë të fuqisë së Frymës së 
Shenjtë, dhe ata gradualisht bëhen të mëdhenj në njohuri për gjërat 
e Perëndisë.11

Nga fundi i jetës së tij, Jozef Smithi u bë i zoti në ndikimin e tij 
te bashkëqeniet e tij. Ky fakt u soll shumë gjallërisht në vëmendjen 
time në kthimin tim nga një mision në Europë. Unë vura re dhe 
madje ia theksova atij se kishte ndryshuar shumë qysh prej herës 
së fundit që e kisha parë; që ishte bërë më i fortë dhe më i fuqi-
shëm. Ai e pohoi këtë dhe tha se Zoti i kishte dhënë pjesë të tjera 
të Shpirtit të Tij.

Një ditë i mblodhi së bashku vëllezërit e Dymbëdhjetë Apostujve 
dhe Pleq të tjerë të shquar të Kishës për t’i caktuar në përgjegjësi 
dhe misione të ndryshme. Secili u ul dhe priste me shumë padurim 
të dëgjonte fjalën e Profetit lidhur me detyrat e veta të ardhshme. 
Ata ndienin se ishin në praninë e një personi të mrekullueshëm. 
Kur ishte në Kirtland Profeti nuk dukej të zotëronte atë forcë dhe 
fuqi, . . . por në vitet e mëvonshme ishte bërë aq i fortë në fuqinë e 
Zotit saqë njerëzit e ndienin atë. Kështu ishte në këtë rast. Pleqtë e 
kuptonin forcën e tij superiore. “Vëlla Brigam”, tha ai, “unë dua që 
ju të shkoni në lindje dhe të merreni me punët e Kishës në shtetet 
lindore, dhe Vëllai Kimball mund t’ju shoqërojë”. Duke iu drejtuar 
një tjetri, ai tha: “Ju drejtojeni vëmendjen te botimi i gazetës sonë”, 
dhe kështu e caktoi secilin në misionin e tij të veçantë; të gjithë ne 
e pranuam fjalën e tij si mendjen e Zotit. . . .

Profeti kishte fuqinë të linte mbresa në një mënyrë të shkëlqyer 
te të gjithë që i afroheshin. Kishte diçka rreth tij që shkonte në 
zemrat e tyre. Kështu ishte veçanërisht në rastin me vëllezërit kur 
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merrnin prej tij funksionet e tyre për të dalë dhe predikuar Ungji-
llin. Frymëzimi që buronte prej tij, pushtonte shpirtrat e tyre dhe 
fjalët e tij depërtonin në pjesët më të thella të qenies së tyre. Ata e 
donin atë dhe besonin në të, dhe ishin gati të bënin gjithçka që ai 
udhëzonte për të ndihmuar që puna e Perëndisë të përparonte. Ai 
i mbushte ata me fuqinë e pranisë së tij dhe i ngazëllente me dësh-
minë e misionit të tij profetik. Ka shumë njerëz në botë që kanë 
një shpirt të jashtëzakonshëm miqësie dhe ngrohtësie që e ndien 
kushdo që takohet me ta. Unë kam takuar shumë njerëz të tillë, por 
deri tani kurrë nuk kam takuar një person tjetër në shoqërinë e të 
cilit të ndieja ndikimin e veçantë dhe të fuqishëm që ndieja kur isha 
në prani të Profetit Jozef Smith. Ishte në saje të pjesës së madhe të 
Shpirtit të Perëndisë që ai kishte, që thjesht shtrëngimi i dorës së tij 
do ta bënte një person të mbushej me këtë ndikim, dhe çdo person 
i ndjeshëm do ta dinte se po shtrëngonte dorën e një personi të 
jashtëzakonshëm.12 [Shih sugjerimin 4 në faqet 282–283.]

Secili prej nesh mund të fitojë një dëshmi që Jozef Smithi 
ishte një profet dhe se ungjilli u rivendos nëpërmjet tij.

Në integritetin moral të zemrës sime, duke dashur ndershmërisht 
të di të vërtetën, unë mora mesazhin [e Jozef Smithit] – unë iu binda 
kësaj forme doktrine dhe mora, në mënyrën më reale dhe të kë-
naqshme, një shfaqje të shenjtë – bekimin e premtuar – një njohuri 
të kësaj pune. A jam unë i vetmi dëshmitar? A është kjo përvoja e 
mijërave njerëzve të cilëve unë u drejtohem tani? A jeni ju gjithashtu 
dëshmitarë? 13

Cila është natyra e dëshmisë sonë? Është kjo: ‘Se kjo është periu-
dha ungjillore e plotësisë së kohërave; se engjëlli që Gjon Zbuluesi 
pa duke fluturuar në mes të qiellit me Ungjillin e përjetshëm për 
t’ua predikuar banorëve të dheut dhe çdo kombi dhe fisi, dhe gjuhe, 
dhe populli – se ai engjëll u shfaq dhe rivendosi Ungjillin në tokë, 
duke qenë Jozef Smithi mjeti me anë të të cilit u realizua rivendosja’ 
[shih Zbulesa 14:6].14

Jozef Smithi dëshmoi se Pjetri, Jakobi dhe Gjoni e vizituan atë 
dhe i dhanë atij autoritetin për të administruar ordinancat e shenjta 
të Ungjillit me anë të të cilave çdo burri apo gruaje me zemër të 
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ndershme iu premtua Fryma e Shenjtë dhe një njohuri e përsosur 
e doktrinës.15

Jozef Smithi u autorizua të hapë një shteg dhe të bëjë një plan 
nëpërmjet të cilit njeriu mund të merrte një njohuri për këto gjëra, 
në mënyrë që ne të mos lihemi në vartësi të dëshmisë së Profetëve, 
apo dëshmisë së Apostujve të lashtë, apo të dëshmisë së Apostujve 
të sotëm, apo të Librit të Mormonit, apo të çfarëdo gjëje që ishte 
bërë apo ishte thënë në të kaluarën, por që ne të mund të dimë nga 
vetja. Kjo është një njohuri vetjake.16

Unë e di se Jozef Smithi ishte një Profet i vërtetë i Perëndisë së 
gjallë. Unë dëshmoj se ai e pa dhe foli me Perëndinë dhe me Birin 
e Tij, Jezu Krishtin. Zoti ma dha këtë dëshmi të gjallë dhe ajo është 
një ndjenjë e fortë në shpirtin tim qysh kur unë e mora. Tani unë ia 
jap atë të gjithë botës. Unë jo vetëm i dëshmoj të gjithë njerëzimit se 
Jozef Smithi ishte dërguar nga Perëndia dhe se puna që u krijua për-
mes tij, është puna e Perëndisë, por i paralajmëroj të gjitha kombet 
e tokës lidhur me parashikimet e bëra nga Profeti, dhe dëshmoj 
në mënyrën më solemne se unë e di se ato janë të vërteta.17 [Shih 
sugjerimet 5 dhe 6 në faqen 283.]

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 mendjen tuaj, përfytyroni ngjarjen e përshkruar në faqen 
275. Çfarë na tregon kjo ngjarje rreth Jozef Smithit?

 2. Shihni përshkrimet e Presidentit Snou për tiparet e Jozef Smithit 
(faqet 276–278). Në çfarë mënyrash mendoni se karakteri i Jozef 
Smithit e ndihmoi të jetë një mjet në duart e Zotit?

 3. Çfarë mendimesh ose ndjenjash keni rreth kohës që Profeti 
Jozef kushtonte për “argëtime të çiltra”? (faqet 278–280). Si 
mund të sigurohemi ne që argëtimet tona ta forcojnë, në vend 
që ta dëmtojnë, aftësinë tonë për t’u mbushur me Frymën e 
Shenjtë?

 4. Në çfarë mënyrash Jozef Smithi “gradualisht [u bë i madh] në 
njohuri për gjërat e Perëndisë”? (Për disa shembuj, shih faqet 
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280–281. Çfarë mund të bëjmë ne për të ndjekur shembullin 
e Profetit ndërsa kërkojmë të rritemi shpirtërisht?

 5. Lexoni paragrafin e parë të plotë në faqen 281 sikur Presidenti 
Snou të jetë duke ju folur drejtpërdrejt juve. Si do t’u përgjigjeshit 
pyetjeve të tij?

 6. Studioni pjesën që fillon në faqen 281. Çfarë përvojash keni 
pasur në të cilat keni pasur nevojë të dini për veten tuaj se 
ungjilli është rivendosur nëpërmjet Profetit Jozef Smith? Çfarë 
këshille do t’i jepnit një anëtari të familjes apo miku që dëshi-
ron të marrë këtë dëshmi?

Shkrime të Shenjta Përkatëse: DeB 1:17; 5:9–10; 35:17–18; 135:3; 
Joseph Smith—Historia 1:1–26

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, f. 64).
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“Ne i dëshmojmë gjithë botës se e dimë, me anë të zbulesës 
hyjnore, madje me anë të shfaqjeve të Frymës së Shenjtë, 

se jezusi është Krishti, biri i Perëndisë së gjallë.”
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Mendime rreth Misionit 
të Jezu Krishtit

“Ne të gjithë mbështetemi te Jezu Krishti, te ardhja 
e tij në botë për të hapur udhën me anë të së cilës 

mund të arrijmë paqe, lumturi dhe ekzaltim.”

Nga Jeta e Lorenco Snout

Në tetor të 1872-shit, Presidenti Brigam Jang e caktoi Këshilltarin 
e tij të Parë, Presidentin Xhorxh A. Smith, që të udhëtonte nëpër 
pjesë të Europës dhe të Lindjes së Mesme. Në një letër drejtuar Pre-
sidentit Smith, Presidenti Jang dhe Këshilltari i tij i Dytë, Presidenti 
Daniel H. Uells, thoshin: “Ne dëshirojmë që ju të vëzhgoni nga afër 
se çfarë fillimesh ekzistojnë tani, ose se ku mund të hapen ato, për 
të bërë të njohur Ungjillin në vendet e ndryshme që do të vizitoni”. 
Udhëtimi do të përfundonte në Tokën e Shenjtë, ku Presidenti Smith 
do t’ia “dedikonte dhe shenjtëronte atë tokë Zotit”. Presidentët Jang 
dhe Uells shkruanin: “Ne lutemi që ju të mund të jeni i mbrojtur 
për të udhëtuar në paqe dhe siguri, që të mund të jeni i bekuar me 
bollëk me fjalët e urtësisë dhe të folurin rrjedhshëm në të gjitha bi-
sedat lidhur me Ungjillin e Shenjtë, duke larguar paragjykimin dhe 
duke bërë përpjekje për të sjellë drejtësi midis njerëzve” 1. Presidenti 
Smith mori me vete një grup të vogël shenjtorësh të ditëve të më-
vonshme, përfshirë Plakun Lorenco Snou, që atëherë ishte anëtar i 
Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve. Motra e Plakut Snou, Eliza R. 
Snou, që po shërbente si presidente e përgjithshme e Shoqatës së 
Ndihmës në atë kohë, ishte gjithashtu pjesë e grupit.

Ndërsa Plaku Snou udhëtonte, ai shpesh shkruante letra duke 
përshkruar gjeografinë, ndërtesat, dhe zakonet e kushtet e njerëzve. 
Por kur ai dhe shokët e tij të misionit vizituan vendet në Tokën e 
Shenjtë, letrat e tij ndryshuan në ton. Mendimet e tij iu drejtuan 
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Birit të Perëndisë, që, shekuj më parë, i kishte vizituar shpesh po 
ato vende. Për shembull, ai shkroi rreth përvojës së tij në shkurtin 
e 1873-shit, kur grupi iu afrua qytetit të Jerusalemit:

“Një orë udhëtim . . . do të na çojë në Jerusalem. Ne vazhdojmë 
dhe më në fund ngjitemi në një vend të ngritur [ose kodër] dhe 
vështrojmë ngultas mbi ‘Qytetin e Shenjtë’, Jerusalemin. Larg në të 
djathtë është Mali Sion, qyteti i Davidit. Larg nga e majta jonë, ai 
vend i lartë e mbresëlënës, që duket aq joprodhues, është Mali i 
Ullinjve, dikur vendi i parapëlqyer i Shpëtimtarit tonë, dhe vendi i 
fundit ku qëndroi përpara se të ngjitej në prani të Atit të Tij. Këto 
vende historike interesante, me gjithë asociacionet e tyre të shenjta, 
frymëzojnë mendime dhe imazhe që janë mbresëlënëse dhe so-
lemne. Po, atje është Jerusalemi! Ku Jezusi jetoi dhe dha mësim, dhe 
u kryqëzua, ku Ai thirri: ‘U krye’, dhe përkuli kokën e Tij dhe vdiq! 
Ne, ngadalë dhe mendueshëm, udhëtojmë në shtegun gjarpërues 
poshtë kodrës, . . . gjersa arrijmë te qyteti.” 2

Pasi kishte shkuar në lumin Jordan, Plaku Snou shkruante: 
“Ndër sa pimë nga ujërat e tij të ëmbla e freskuese dhe u lamë në 
përruan e tij të shenjtë, mendimet dhe imazhet tona u kthyen në 
ditët e fëmijërisë, kur qemë mësuar të lexonim Shkrimet e Shenjta, 
që përshkruanin ngjarjet e rëndësishme që ndodhën përreth këtij 
vendi – kalimin e izraelitëve kur shtrati i lumit u tha, kur priftërinjtë, 
duke mbajtur mbi supet e tyre arkën e shenjtë, u futën në lumin e 
rrjedhshëm; ndarja e ujërave nga Elia kur kaloi mbi shtratin e thatë 
dhe u mor lart në qiell nga rrafshina në anën tjetër prej një shaku-
llime; dhe Eliseu, ndërsa u kthye, mori mantelin e Elias që i kishte 
rënë dhe rrahu ujërat, duke thënë: ‘Ku është Zoti, Perëndia i Elias?’ 
duke bërë kështu ndarjen për të tretën herë të lumit Jordan. Por një 
ngjarje tjetër me interes shumë më të thellë lidhet me këtë vend 
– pagëzimi i Shpëtimtarit tonë, përmendur në shkrimin e shenjtë 
që vijon – ‘Gjon Pagëzori, erdhi që të predikonte në shkretëtirën e 
Judesë, dhe Jezusi erdhi nga Galileja në Jordan për t’u pagëzuar prej 
tij’ [shih Mateu 3], dhe ne ishim tek ose pranë po atij vendi ku pa-
tën ndodhur të gjitha këto ngjarje të paharrueshme, duke qëndruar 
në shtratin e lumit, duke parë poshtë luginës së ngushtë dhe duke 
notuar në të njëjtin lumë që kishte dëshmuar heshturazi për këto 
ndodhi lartësuese.” 3 [Shih sugjerimin 1 në faqet 291–292.]
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Mësime të Lorenco Snout

Jezu Krishti erdhi në botë për të bërë vullnetin 
e Atit dhe për të përgatitur udhën për paqen, 

lumturinë dhe ekzaltimin tonë.

Ky ungjill i është sjellë botës në kohë të ndryshme. Ai njihej nga 
Profetët. Ata e kuptonin thjeshtë dhe qartë se Jezusi ishte qengji 
i therur qysh nga krijimi i botës [shih Zbulesa 13:8; Moisiu 7:47], 
dhe se në stinën e duhur ai do t’u shfaqej fëmijëve të njerëzve, për 
mëkatet e të cilëve do të vdiste, dhe do të kryqëzohej me qëllim që 
të përmbushte planin e shpëtimit.4

Kur Jezusi ishte shtrirë në grazhd, një fëmijë i pazoti, Ai nuk e 
dinte se ishte Biri i Perëndisë, dhe se më parë kishte krijuar tokën. 
Kur urdhri i Herodit u shpall, Ai nuk dinte gjë për të; Ai nuk kishte 
ndonjë fuqi për ta shpëtuar Veten; dhe [ Jozefi e Maria] duhej ta 
merrnin Atë dhe [të arratiseshin] në Egjipt për ta mbrojtur nga pa-
sojat e atij urdhri. . . . Ai u rrit në burrëri dhe gjatë përparimit të Tij, 
iu zbulua se kush ishte dhe për çfarë qëllimi ishte në botë. Atij iu 
bënë të njohura lavdia dhe fuqia që zotëronte përpara se të vinte 
në botë.5

Jezusi, ndërsa udhëtonte këtu në tokë, duke përmbushur mi-
sionin e Tij, u tregoi njerëzve se nuk i kryente mrekullitë që bënte 
midis tyre, me anë të fuqisë së Tij, as me anë të urtësisë së Tij; por 
Ai ishte atje me qëllim që të përmbushte vullnetin e Atit të Tij. Ai 
nuk erdhi për të kërkuar lavdinë e njerëzve dhe nderin e njerëzve, 
por për të kërkuar nderin dhe lavdinë e Atit të Tij që e dërgoi. Ai 
tha: “Unë kam ardhur në emër të Atit tim dhe ju nuk më pranoni; po 
të vinte ndonjë tjetër në emër të vet, ju do ta pranonit”. [Gjoni 5:43.]

Tani, veçoria e misionit të Tij dhe që e bëri të ndryshëm nga mi-
sionet e tjera, ishte kjo: Ai erdhi jo për të kërkuar lavdinë dhe nderin 
e njerëzve, por për të kërkuar nderin dhe lavdinë e Atit të Tij, dhe 
për të përmbushur veprën e Atit të Tij që e dërgoi. Këtu qëndron 
sekreti i mbarësisë së Tij; dhe këtu qëndron sekreti i mbarësisë së 
çdo individi që punon sipas të njëjtit parim.6

Një herë, Jezu Krishti, Biri i Perëndisë u vu në një situatë që 
kërkonte përpjekjen e Tij më të madhe për të përmbushur çka 
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duhej për shpëtimin e miliona fëmijëve të Perëndisë. Kërkohej që 
përpjekja dhe vendosmëria më e madhe të ushtroheshin përpara 
se Biri i Perëndisë të mund të kalonte përmes përvojës së vështirë, 
sakrificës që ishte e nevojshme.7

Jezusi, Biri i Perëndisë, u dërgua në botë për të na mundësuar ju 
dhe mua të marrim këto bekime të jashtëzakonshme. Ai duhej të 
bën te një sakrificë të madhe. Ajo kërkonte gjithë fuqinë që kishte 
dhe të gjithë besimin që mund të thërriste për vete që të përmbushte 
atë që Ati kërkonte prej Tij. . . . Ai nuk dështoi, edhe pse sprova ishte 
aq e ashpër, saqë Ai djersiu pika të mëdha gjaku. . . . Ndjenjat e Tij 
duhet të kenë qenë të papërshkrueshme. Ai na tregon Vetë, siç do ta 
gjeni të shënuar në seksionin 19 të Librit të Doktrinës e Besëlidhjeve, 
që vuajtja e Tij ishte aq e madhe, saqë bëri që madje Ai “të dridhe[j] 
për shkak të dhembjes e [t’i] d[ilte] gjak nga çdo por dhe të vua[nte] 
si në trup e në shpirt - dhe të dëshiro[nte] që të mos e pi[nte] kupën 
e hidhur e të mpake[j]”. Por Ai vazhdimisht thoshte në zemrën e Tij: 
“O Atë, mos u bëftë vullneti im, por Yti”. [Shih DeB 19:15–19.] 8

Ne të gjithë mbështetemi te Jezu Krishti, te ardhja e tij në botë 
për të hapur udhën me anë të së cilës mund të arrijmë paqe, lumturi 
dhe ekzaltim. Dhe po të mos e kishte përmbushur ai këtë punë, 

Nga fundi i 1872-shit dhe fillimi e 1873-shit, Plaku lorenco 
Snou dhe të tjerë udhëtuan në Tokën e Shenjtë.
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ne kurrë nuk do mund t’i arrinim këto bekime dhe privilegje që na 
garantohen në ungjill me ndërmjetësimin e Jezu Krishtit, sepse ai 
bëri punën e nevojshme. . . .

. . . Edhe pse sakrifikoi vetveten dhe bëri pjesën e tij të planit 
për shëlbimin e njerëzve, përsëri në qoftë se njerëzit nuk punojnë 
ta arrijnë atë bashkim midis atij dhe atyre, shpëtimi i tyre nuk do të 
përmbushet kurrë.9

Ne e kuptojmë plotësisht se Jezu Krishti ishte këtu në trup dhe 
se e mori atë trup, dhe tani banon në të si një person i përlëvduar, 
se ne kemi të drejtën e po këtij bekimi, po këtij ekzaltimi dhe po 
kësaj lavdie.10 [Shih sugjerimet 2 dhe 3 në faqen 292.]

Jezu Krishti e vizitoi tokën në ditët e mëvonshme, 
duke zbuluar të vërteta qiellore për shpëtimin tonë.

Ajo Qenie që banonte në Qiell, që mbretëroi atje përpara se bota 
të ishte, që krijoi tokën, dhe që, në meridianin e kohës erdhi poshtë 
për të përsosur dhe për të shpëtuar atë që kishte krijuar, u është 
shfaqur njerëzve në këtë periudhë kohe.11

Ne i dëshmojmë gjithë botës se e dimë, me anë të zbulesës hyj-
nore, madje me anë të shfaqjeve të Frymës së Shenjtë, se Jezusi 
është Krishti, Biri i Perëndisë së gjallë, dhe se ai iu shfaq Jozef Smi-
thit po aq personalisht sa edhe apostujve në lashtësi pasi u ringjall, 
dhe që ai i bëri të njohur[a] Jozef Smithit të vërtetat qiellore, që janë 
e vetmja mënyrë që njerëzimi mund të shpëtohet.12

Ishin dy burra që e panë Atë në Tempullin e Kirtlandit. . . . Biri 
i Perëndisë, që ishte vrarë nga judenjtë, iu shfaq atyre, dhe ata 
thanë: “veli u hoq nga sytë e mendjes sonë, dhe të kuptuarit tonë 
u hap, dhe ne pamë Zotin duke qëndruar mbi pjesën e sipërme 
të katedrës përpara nesh”. . . . Nën këmbët e Tij ishte ar i pastër. 
Fytyra e Tij shkëlqente më shumë se ndriçimi i diellit. Zëri i tij ishte 
si tingulli i rrjedhës së shumë ujërave. Ishte zëri i Jehovës duke 
thënë: “Unë jam i pari dhe i fundit. Unë jam Ai që jeton. Unë jam 
Ai që u vra. Unë jam avokati juaj me Atin. Vini re, mëkatet tuaja ju 
janë falur. Ju jeni të pastër përpara meje; si rrjedhim, ngrini kokat 
tuaja dhe gëzohuni. Ju keni ndërtuar këtë shtëpi për emrin tim. 
Unë do ta pranoj këtë shtëpi, dhe do të derdh Shpirtin tim mbi ata 



K a P i T U l l i  2 4

290

që mbajnë urdhërimet e mia, dhe nuk do të lejojë që kjo shtëpi e 
shenjtë të ndotet.” [Shih DeB 110:1–8.] Ky ishte zëri i po atij personi 
që judenjtë nuk e pranuan dhe Ai u pa atje. Tani unë e di se këto 
gjëra janë të vërteta ashtu si Perëndia është i vërtetë. Por kombet e 
tokës nuk janë të vetëdijshëm për atë, që Jezusi, Biri i Perëndisë, ka 
ardhur dhe iu është shfaqur njerëzve, dhe i ka veshur me autoritet 
për të predikuar Ungjillin dhe për t’u premtuar Frymën e Shenjtë të 
gjithë atyre që do t’u besojnë e do t’u binden këtyre parimeve, dhe 
që ata do të marrin njohurinë se këto parime janë të vërteta.13 [Shih 
sugjerimin 4 në faqen 292.]

Shpëtimtari do të vijë përsëri dhe ne duhet 
ta përgatisim veten për ardhjen e Tij.

Ne kemi një dëshmi lidhur me Krishtin, se Ai po vjen në tokë 
për të mbretëruar.14

Jezusi do të vijë pas një kohe, dhe do të shfaqet midis nesh, ashtu 
siç u shfaq gjatë kohës kur ishte në tokë midis judenjve, dhe Ai do 
të hajë e pijë me ne dhe do të bisedojë me ne, dhe do të shpjegojë 
misteret e Mbretërisë, dhe do të na tregojë gjëra për të cilat nuk 
është e lejuar të flitet tani.15

Nëse jeni në një varg karrosh, gjersa të jeni ulur i qetë dhe të keni 
zënë vendin tuaj ai varg do t’ju çojë në vendin ku doni të shkoni; 
por nëse ju zbrisni nga karrot do të jetë e rrezikshme, dhe mund të 
duhet një kohë e gjatë përpara se një varg tjetër të kalojë. E njëjta 
gjë është me ne – nëse po jetojmë drejt, duke bërë punën tonë, atë-
herë ne po ecim drejt qëllimit tonë, dhe nëse i mbajmë besëlidhjet 
tona, ne po bëjmë punën e Perëndisë dhe po përmbushim qëllimet 
e Tij, dhe do të jemi të përgatitur për kohën kur Jezusi, Biri i Perën-
disë, do të vijë në nder dhe lavdi, dhe do t’u japë të gjitha bekimet 
e parashikuara, dhe një mijë herë më shumë, të gjithë njerëzve që 
provojnë se janë besnikë. . . .

. . . Unë u them shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, nëse jeni të 
përgjumur, lexoni fjalët e Shpëtimtarit të thëna kur Ai qe në tokë në 
lidhje me dhjetë virgjëreshat, pesë prej të cilave ishin të mençura dhe 
morën vaj në llambat e tyre dhe kur Dhëndri erdhi vetëm gjys ma 
ishte e përgatitur të dilte për ta takuar [shih Mateu 25:1–13; DeB 
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45:56–59]. Mos lejoni të jetë kështu me ne si shenjtorë të ditëve të 
mëvonshme. Le të përpiqemi të jemi besnikë ndaj besëlidhjeve të për-
jetshme që kemi bërë dhe të jemi të vërtetë me Perëndinë. Perëndia 
i bekoftë shenjtorët e ditëve të mëvonshme dhe derdhtë Shpirtin e 
Tij mbi ju. Qofshi besnikë ndaj Perëndisë tuaj, besnikë ndaj familjeve 
tuaja, dhe paçi sjellje të urtë në të gjitha gjërat dhe punofshi në dobi 
të mbretërisë së Perëndisë, dhe mos qofshim midis virgjëreshave bu-
dallaçka, por u gjendshim të denjë për të qenë midis atyre që do të 
kurorëzohen si mbretër e mbretëresha dhe do të mbretërojnë përmes 
përjetësisë.16 [Shih sugjerimet 5 dhe 6 në faqen 292.]

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. Meditoni mbi fjalët e Presidentit Snou rreth përvojave që pati 
në Tokën e Shenjtë (faqe 286). Përse mendoni se mendimet 

Presidenti Snou i nxiste shenjtorët të ndiqnin shembullin e pesë virgjëreshave 
të mençura në shëmbëlltyrën e Shpëtimtarit me dhjetë virgjëreshat.
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dhe imazhet e tij u bënë “mbresëlënëse dhe solemne” kur ai 
ishte atje? Në çfarë mënyrash mund të zhvillojmë ndjenja të 
njëjta rreth Shpëtimtarit, edhe pa vizituar Tokën e Shenjtë?

 2. Studioni pjesën që fillon në faqen 287, mendoni rreth asaj që 
Jezu Krishti ka bërë për ju. Ndërsa meditoni për dëshirën e 
Shpëtimtarit “për të kërkuar nderin dhe lavdinë e Atit të Tij”, 
mendoni rreth asaj që ju duhet të bëni për të ndjekur vullnetin 
e Perëndisë.

 3. Në faqen 287, Presidenti Snou tregon “sekreti[n] [e] mbarësisë”. 
Si vepron te ne ky sekret?

 4. Lexoni pjesën që fillon në faqen 289. Si ndikon dëshmia juaj për 
Jezu Krishtin në jetën tuaj? Meditoni për mënyra të ndryshme 
si ne mund të bëjmë pjesën tonë për të ndarë dëshminë për 
Jezu Krishtin me botën. Për shembull, çfarë mund të bëjmë për 
të ndarë dëshminë tonë me familjen tonë? Po me ata të cilëve 
u shërbejmë si mësues shtëpie apo si mësuese vizitore? Po me 
fqinjët tanë? Po me njerëz me të cilët takohemi ditë për ditë?

 5. Në cilat mënyra mund ta përgatisim veten për Ardhjen e Dytë 
të Jezu Krishtit? (Për disa shembuj, shih faqet 290–291). Si 
mund t’i ndihmojmë të tjerët të përgatiten?

 6. Në çfarë mënyrash mësimet e Presidentit Snou kanë ndikuar 
te dëshmia juaj për Jezu Krishtin? Kërkoni mënyra për të ndarë 
dëshminë tuaj me anëtarë të familjes dhe me të tjerë.

Shkrime të Shenjta Përkatëse: Lluka 12:31–48; 2 Korintasve 8:9; 
2 Nefi 2:7–8; 25:23, 26; Alma 7:11–13; DeB 35:2; Joseph Smith—
Historia 1:17

Ndihmë për Mësimdhënien: “Kërkojuni pjesëmarrësve të zgjedhin një 
pjesë në kapitull dhe ta lexojnë në heshtje. Ftojini ata të mblidhen 
në grupe prej dy ose tre vetash, që zgjedhin të njëjtën pjesë, dhe të 
diskutojnë se çfarë kanë mësuar” (nga faqja VII në këtë libër).
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(1875), f. 1–2.
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sts, f. 205.
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gabimisht si faqe 419.

 10. Deseret News, 22 nëntor 1882, f. 690.
 11. Në Journal History, 5 prill 1884, f. 9.
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1877, f. 1.
 13. Millennial Star, 18 prill 1887, f. 245.
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 16. Millennial Star, 18 prill 1887, f. 
244–246.
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vjen përmes vuajtjes, 114

Përulësia
e nevojshme për të pasur Shpirtin, 

81–82
e nevojshme për të përmbushur 

punën, 252–254
udhëheqësit kanë nevojë për, 

229–230

Plani i shpëtimit
jeta dhe vdekja e Jezu Krishtit janë 

pjesë e, 287–289
krijuar përpara fillimit të botës, 248
ungjilli është, 248

Priftëria
autoritet i dhënë nga qielli, 216–217
mbajtësit e, punojnë me motrat e 

Shoqatës së Ndihmës, 174–175
mbajtësit e, të kërkojnë dhe të 

ushtrojnë dhurata shpirtërore, 
219–221

mbajtësit e, t’u shërbejnë të tjerëve, 
219–221

mbajtësit e priftërisë, të ndjekin 
parimet e drejtësisë, 219–221

na drejton dhe përsos, 218–219
na ndihmon të gjejmë lumturi, 218
rivendosur nëpërmjet Jozef Smithit, 

216–217

Prindërit
duhet të bëhen shembull për fëmi-

jët, 136–137
nxisin dashuri dhe shpirtmirësi në 

shtëpi, 134–135
të zhvillojnë parimet e jetës dhe të 

shpëtimit, 137
t’u mësojnë fëmijëve të paguajnë të 

dhjetën, 169
Shih edhe Familja
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Puna
ku na vendos Zoti, 181
për dobinë e miqve, 269–271
përmbushja e, mirëbesuar neve, 

252–254

Puna e Zotit
mund të jetë e vështirë, 198–199
ne kemi nevojë për ndihmën e 

Perën disë që të përmbushim, 
186–187

sjell gëzim, 198–199
sjell mbarësi, 186–187

Puna misionare
anëtarët shërbejnë në, 191–192
arsyet për të shërbyer në [punë 

misionare], me kohë të plotë, 
234–235

dhe dashuria për bashkëqeniet, 241
duke sakrifikuar për të shërbyer, 

235–237, 241
duke shërbyer si ambasadorë të 

qiellit, 239
duke sjellë lajme të mira dhe të 

gëzuara, 237–239
gëzimi i pjesëmarrjes në, 234, 

240–242
këshillë se si të shërbejmë, 237–240
marrja e ndihmës së Zotit në, 

233–234
ndihmon të tjerët të marrin bekimet 

e ungjillit, 235–237

Q

Qëllimi i jetës, 159

R

Rivendosja
dëshmia e Lorenzo Snout për, 

281–282
e profetizuar, 247–248
u realizua nëpërmjet Jozef Smithit, 

216–217, 281–282

S

Sakrifica
bërë me ndihmën e Perëndisë, 

184–185
e nevojshme për shpëtim në këtë 

jetë, 251–252
kërkohet nga misionarët, 235–237
mund të kërkohet nga Zoti, 253
për të bërë punën në tempull, 147
për të mirën e të tjerëve, 207–208, 

271–272

Smith, Alma L., ndihmon të shpëtohet 
jeta e Lorenco Snout, 73–75

Smith, Hajrëm, martirizimi i, 245

Smith, Jozef
dëshmia e Lorenco Snout për, 276, 

281–282
flet me fuqi në Tempullin e  

Navusë, 275
karakteri me moral të lartë i, 

277–278
Lorenco Snou sheh për herë të 

parë, 277
martirizimi i, 245
një i ri i sinqertë kur u thirr, 276–277
pa hipokrizi, 278–280
pëlqente argëtime të çiltra, 278–280
përvojat e Lorenco Snout me, 

275–277
priftëria e rivendosur nëpërmjet, 

216–217
rritur në fuqi dhe ndikim shpirtëror, 

280–281
thirrja e shenjtë e, 276

Snou, Eliza R. (motra e Lorenco Snout)
gjendja pa fëmijë e, 133–134
presidentja e dytë e përgjithshme e 

Shoqatës së Ndihmës, 173
shoqëron Lorenco Snoun në Tokën 

e Shenjtë, 285–286
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Snou, Lorenco
administron një bekim për Ela 

Xhensenin, 26–28
administron një bekim për kujdesta-

rin e plagosur të anijes, 14–16
administron një bekim për një djalë 

valdensian, 214–215
arsimimi i, 4–6
bëhet President i Kishës, 28
dhe puna në tempull, 25–26
fëmijëria e, 3–4
fiton një dëshmi, 6–7
flet në një aktivitet të Shoqatës së 

Ndihmës, 173–174
i lë parà bashkëshortes së Brigam 

Jangut, 10–11
i përgjigjet thirrjes së Brigam Jangut 

për përmirësim, 121–122, 
i shpëtohet jeta kur qe misionar në 

Ishujt Havai, 73–75
jep mësim për ligjin e së dhjetës, 

32–33, 161, 163–165
Jezu Krishti i shfaqet, 28, 245–246
kalon stuhi në udhëtimin për në 

Angli, 181–182
kthimi në besim i, 6–7, 61–63, 
lartëson priftërinë, 121–122, 
lidh martesë me më shumë se një 

grua, 19
mbështetet si President i Kishës, 

246–247
mbikëqyr një ribashkim familjar, 

131–132, 
mbledh dhurime për Fondin e Për-

hershëm të Emigrimit, 201, 203
me dëshirë të zjarrtë për të mësuar, 

3–4, 37, 39
merr ndihmë nga një burrë të cilit 

i ka shërbyer, 265, 267
miqësohet me udhëheqës të feve të 

tjera, 30–31
ngre Kishën në Maltë, 189, 191
pagëzimi i, 6, 47

përvojat e, me Jozef Smithin, 
275–277

si misionar kohëplotë, 7–16, 21–24, 
73–75, 213–215

themelon misionin italian, 21–24
thirret në Kuorumin e Dymbëdhjetë 

Apostujve, 20–21
tregon për shqetësimet dhe sukseset 

e hershme të të folurit në publik, 
95, 97–98

u dërgon letër udhëheqësve të prif-
tërisë në Londër, 223, 225–226

udhëheq shenjtorët në Brigam-Siti, 
24–25

udhëheq shenjtorët në Maunt-Pisga, 
19–20

vendos të shërbejë në një mision 
kohëplotë, 233–234

viziton Tokën e Shenjtë, 285–286

Snou, Oliver (babai i Lorenco Snout), 
3–4

Snou, Rozeta Leonora Petiboun (nëna 
e Lorenco Snout), 3–4

Spekulimi, shpirti i, çoi në braktisje në 
Kirtland, 258–260

Sprovat
Fryma e Shenjtë na ndihmon të 

durojmë, 79–81
gjetja e gëzimit gjatë, 91–93, 109, 

111–113
na mundësojnë të tregojmë dashu-

rinë për Perëndinë, 115
na ndihmojnë t’i afrohemi më 

shumë Perëndisë, 117–118
na përgatisin për lavdinë çelestiale, 

113–114
të qëndruarit besnik gjatë, 109, 

111–113, 115
Zoti na forcon që të kapërcejmë, 

116–117
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Suksesi
bindja sjell, në punën e Perëndisë, 

197–198
vjen duke bërë vullnetin e Atit, 

153–158

Sh

Shembulli
është mësues gojëtar, 229–230
prindërit bëhen [shembull], për 

fëmijët, 136–137
udhëheqësit dhe mësuesit të ndje-

kin [shembullin] e Shpëtimtarit, 
227–228

Shërbimi ndaj të tjerëve
bekime vijnë nga, 265, 267
na lejon të fitojmë cilësi qiellore, 

271–272
përdorimi i talenteve në, 228–229
përmirësimi i vetvetes nëpërmjet, 

269–271
rrit lumturinë tonë, 268–269
të shqyrtuarit e shtysave vetjake për, 

225–226
Shih edhe Shërbimi në Kishë

Shërbimi në Kishë
çdo thirrje është e rëndësishme, 

193–197
i vështirë por i gëzueshëm, 198–199
me besnikëri dhe energji, 197–198
ndihmon të tjerët të marrin shpëti-

min, 192–193
Shoqata e Ndihmës siguron mun-

dësi për, 175–176
Shih Shërbimi ndaj të tjerëve

Shkrimet e shenjta, japin mësim për 
potencialin tonë hyjnor, 88–91

Shkurajimi, kapërcimi i, 104, 177

Shoqata e Ndihmës
çuarja përpara e mbretërisë së 

Perën disë nga, 174–175

duke ndihmuar anëtarët në përpjek-
jen për lavdinë çelestiale, 177

duke punuar me mbajtësit e priftë-
risë, 174–175

forcon mëmësinë, 175
misioni i, 174
ndikim i mirë në shtëpi, 175
për të pasur mundësi në rritje për të 

shërbyer, 175–176
shembull i dashurisë hyjnore dhe 

besimit të pastër, 174

Shtëpia. Shih Familja

T

Talentet
shëmbëlltyra e, 194–197
udhëheqësit përdorin, e të tjerëve, 

228–229

Të mësuarit
kërkon këmbëngulje, 39–41
me anë të besimit, 39–41
me anë të Shpirtit, 42–45
përsëritja e dobishme në, 41–42
Shih edhe Njohuria

Tempujt
bekimet e shërbimit në, 148
bërja e sakrificave për të punuar 

në, 147
dhe ordinancat për të vdekurit, 

144–145, 147
familje të vulosura në, 144
ftesa për të ardhur në, 144
hyrja me një zemër të pastër në, 148
na lejojnë që të jemi shpëtimtarë, 147
na përgatisin për t’i rezistuar tundi-

mit, 148
puna kryesore e Mijëvjeçarit, 147
rëndësia e, për Lorenco Snoun, 

25–26
vende për të mësuar për bekimet e 

Perëndisë, 144
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Tempulli i Kirtlandit
bekimet në përkushtimin e, 258–260
Jezu Krishti shfaqet në, 141, 

258–259, 289–290

Tundimet
misionarët duhet të qëndrojnë larg 

prej, 240
puna në tempull na ndihmon t’u 

rezistojmë, 148
si t’u shpëtojmë, 257–258
të mos mposhtemi nga, 258–260
të qëndruarit besnik gjatë, 115
Zoti na forcon që të kapërcejmë, 

116–117

Th

Thirrja Hosana, 142–143

Thirrjet
janë të gjitha të rëndësishme në 

punën e Perëndisë, 193–196
nderimi i, 193–196
nevoja për ndihmën e Zotit në për-

mbushjen e, 155–159, 182–184

U

Udhëheqësit
duhet të shërbejnë me dashuri, 

227–228
duhet të shqetësohen për mirëqe-

nien e të tjerëve, 223, 225–230
duhet t’i delegojnë përgjegjësitë, 

228–229
kanë nevojë për udhëheqjen e 

Shpir tit, 229–230

nuk duhet të kërkojnë nder për 
veten, 223, 225–226

u urdhëruan të kullotnin delet e 
Zotit, 226–227

Uniteti
i tregon botës tiparet e Zotit, 203–204
na bën një popull të fuqishëm, 209
na përgatit të banojmë në praninë e 

Perëndisë, 209
në familjet, 205
në Kishë, 204–205
në kuorumet dhe organizatat, 

204–205
sjell dritë dhe inteligjencë, 209
vjen ndërsa i shërbejmë njëri-tjetrit, 

205–208

V

Valdensianët, 22–24, 213–215

Vullneti i Perëndisë, kërkimi dhe 
ndjekja e, 153–158

Xh

Xhensen, Ela, rikthyer në jetë nëpër-
mjet administrimit të një bekimi 
nga Lorenco Snou, 26–28

Z

Zbulesa
Kisha ndërtuar mbi shkëmbin e, 

76–77
ndihmon në mes të vështirësive, 

75–77
përulësia e nevojshme për, 81–82





Mësime të Presidentëve 
të Kishës
Lorenco Snou

M
ësim

e të Presidentëve të K
ishës: Lorenco Snou
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